
9 
 

BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

A. Konsep teoretis  
 

1. Sikap 

a. Pengertian Sikap 

Sikap termasuk salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar. Jika dikaitkan dengan guru, sikap guru akan memberikan 

stimulus dan respon yang baik maupun tidak baik. Sebagaimana 

menurut Zalyana, sikap adalah gejala internal yang mendimensi afektif 

berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespons dengan cara 

yang relatif tetap terhadap objek, orang, peristiwa dan sebagainya, 

baik secara positif maupun negatif.
9
 

Menurut Harlen dalam Djaali, mengemukakan bahwa sikap 

merupakan kesiapan maupun kecenderungan seseorang untuk 

bertindak dalam menghadapi sesuatu objek atau sesuatu tertentu.
10

 

Dari pendapat diatas apat disimpulkan bahwa sikap ini 

merupakan perasaan hati seseorang apakah dia suka atau tidak 

terhadap sesuatu, apabila dia suka akan muncul motivasi dan jika tidak 

suka maka motivasi tidak akan muncul. 

 

 

                                                           
9
 Zalyana, Loc. Cit. 

10
 Djaali, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 114 
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b. Manfaat Sikap 

Menurut Katz dalam Djaali, mengemukakan bahwa salah satu 

fungsi sikap bagi individu adalah fungsi instrumental atau fungsi 

manfaat. Maksudnya adalah setiap individu akan bersikap positif 

terhadap hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya. Dan bersikap negatif 

bagi hal-hal yang tidak bermanfaat dirinya.
11

 Bermanfaat yang 

dimaksud seseorang tidak berarti harus sesuai dengan kemauan orang 

lain, maksudnya baik menurut seseorang belum tentu baik menurut 

diri sendiri. 

2. Kasih Sayang Guru 

a. Pengertian Kasih  

Kasih merupakan termasuk sifat Allah Swt, sebagaimana 

dalam al-Qur’an dijelaskan dalam surah al-Fatihah yang berbunyi Ar-

Rahman yang artinya kasih atau Maha Pengasih. Menurut Asy 

Syinqithi dalam Darwis Abu Ubaidah Ar-Rahman adalah yang 

mempunyai kasih sayang yang mencakup yang meliputi seluruh 

makhluk yang ada didunia ini. 

b. Pengertian Sayang 

Sayang dalam al-Qur’an disebut dengan Ar-Rahim, yang juga 

merupakan sifat Allah Swt.  Menurut Asy Syinqithi dalam Darwis 

Abu Ubaidah memberikan pengertian Ar-Rahim atau Penyayang 

                                                           
11

 Ibid, h. 120-121  
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adalah bahwa Allah Swt mempunyai sifat kasih sayang bagi orang-

orang yang beriman kelak di hari kiamat. Demikian pendapat para 

mayoritas ulama.
12

 

c. Pengertian Kasih Sayang 

Dari pengertian kasih dan sayang menurut persfektif al-Qur’an 

diatas, jika dihubungkan dengan pendidikan maka seorang guru harus 

mengasihi seluruh siswanya tanpa terkecuali. Namun, guru tidak dapat 

disalahkan hanya menyayangi siswa yang mematuhi perintah guru dan 

mentaati peraturan yang berlaku di sekolah.  

Menurut Syahidin kasih sayang adalah memberi bentuk dan 

warna pada seluruh tindakan praktis pendidikan Qur’ani. Bahkan, ia 

dapat dikatakan sebagai landasan yang membentuk bangunan teori dan 

praktik pendidikan Qur’ani.
13

 

Menurut Usman Najati, cinta merupakan dasar kasih sayang 

diantara manusia dan pembentukan hubungan persahabatan sesama 

manusia.
14

 Menurut Al-Mawardi dalam Edi Iskandar penyayang ini 

tercermin pada sikap sopan, ramah, berwajah ceria, bertutur kata yang 

lembut.
15

 Berkenaan mengenai kasih sayang guru merupakan suatu 

keharusan. Banyak didapatkan disekolah-sekolah, baik guru yang 

                                                           
12

 Darwis Abu Ubaidah, Tafsir Al-Asas, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h. 38 
13

 Syahidin, Menelusuri Metode Pendidikan dalam Islam, (Bandung: Al-Fabeta, 2009), h. 59 
14

 Muhammad Usman Najati, Psikologi Dalam Al-Qur‟an, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 

h. 120 
15

 Edi Iskandar, Op. Cit, h. 263 
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membawakan pelajaran umum maupun pelajaran agama sekalipun, 

masih kurang kasih sayangnya terhadap siswa. Padahal kasih sayang 

guru sangat diharapkan sekali oleh para siswa sebagai motivasi 

ekstrinsik bagi mereka.  

Para pakar ahli pendidikan, mereka kebanyakan memasukkan 

kasih sayang guru ini merupakan bagian yang terpenting bagi guru, 

sehingga para ahli pendidikan memasukkan kasih sayang guru ini 

bagian dari etika guru. Dibawah ini akan mencantumkan pendapat 

para pakar pendidikan yang memasukkan kasih sayang guru bagian 

dari etika guru. Sebagaimana menurut Al- Ghazali dalam Bukhari 

Umar etika pendidik adalah sebagai berikut: 

1) Menerima segala problem peserta didik dengan hati dengan sikap 

terbuka dan tabah 

2) Bersikap penyantun dan penyayang. (QS. Ali Imran (3): 159) 

3) Menjaga kewibawaan dan kehormatannya dalam bertindak 

4) Bersifat rendah hati ketika menyatu dengan sekelompok 

masyarakat (QS. Al-Hijr (15): 88) 

5) Menghilangkan aktifitas yang tidak berguna dan sia-sia 

6) Bersikap lemah lembut dalam menghadapi peserta didik yang 

tingkat IQ nya rendah, serta membinanya sampai taraf maksimal 

7) Meninggalkan sifat marah dalam menghadapi problem peserta 

didik 

8) Memperbaiki sikap peserta didik, dan lemah lembut tehadap 

peserta didik yang kurang lancar bicara 

9) Meninggalkan sikap yang menakutkan bagi peserta didik, terutama 

pada peserta didik yang belum mengerti atau mengetahui. 

10) Berusaha memperhatikan pertanyaan-pertanyaan peserta didik 

walaupun pertanyaan terkesan tidak bermutu atau tidak sesuai 

dengan masalah yang diajarkan. 

11) Menerima kebenaran yang diajukan oleh peserta didik 

12) Menjadikan kebenaran sebagi acuan dalam proses pendidikan 

walaupun kebenaran itu datangnya dari peserta didik 
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13) Mencegah dan mengontrol peserta didik mempelajari ilmu yang 

membahayakan. (QS. Al-Baqarah (2): 195) 

14) Menanamkan sifat ikhlas pada peserta didik, serta terus-menerus 

mencari informasi guna disampaikan pada peserta didik yang pada 

akhirnya mencapai tingakat taqrrub kepada Allah SWT (QS. Al-

Bayyinah (98): 5) 

15) Mencegah peserta didik mempelajari ilmu fardhu kifayah 

(kewajiban kolektif, seperti ilmu kedokteran, psikologi, ekonomi, 

dan sebagainya) sebelum mempelajari ilmu fardhu „ain (kewajiban 

individual, seperti akidah, syariah, dan akhlak) 

16) Mengaktualisasikan informasi yang diajarkan kepada peserta 

didik. (QS. Al-Baqarah (2): 44, Ash Shaff (61): 2-3) 

17) Menghindari dan menghilangkan sikap angkuh terhadap sesama. 

(QS. Al-Najm (53): 32).
16

 

Menurut Abdul Aziz al-Qussy dalam Bukhari ia membagi 

kebutuhan ruhaniah peserta didik kepada enam macam, yaitu: 

1) Kebutuhan akan kasih sayang 

2) Kebutuhan akan rasa aman 

3) Kebutuhan akan rasa dihargai 

4) Kebutuhan akan rasa bebas 

5) Kebutuhan akan rasa sukses, dan 

6) Kebutuhan akan suatu kekuatan pembimbing atau pengendalian 

diri manusia, seperti pengetahuan lain yang ada pada setiap 

manusiayang berakal.
17

 

Disini Abdul Aziz al-Qussy menempatkan kebutuhan ruhani 

yaitu, kasih sayang pada posisi pertama, hal ini merupakan suatu hal 

yang sangat perlu diperhatikan oleh seorang pendidik, karena ini suatu 

yang sangat penting bagi siswa itu sendiri sebagai pendorong dirinya 

untuk mewujudkan kesuksesan, siswa merasa aman, merasa dihargai, 

dan merasa dia dibimbing oleh pendidik. Salah satu contoh yang sudah 

berhasil mendidik anaknya dengan cinta kasih (kasih sayang) adalah 

Hasan Al-Banna sebagimana pernyataan anaknya Saiful Islam anak 

                                                           
16

 Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 99-100 
17

 Ibid, h. 104 
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kedua dari Hasan Al-Banna Sekjen Aliansi Advokat dan anggota 

Parlemen Mesir menuturkan: “ Ayah mengejari kami dengan penuh 

cinta kasih, ketulusan, kelembutan, dan penuh rasa harap”.
18

 

Adanya rasa kasih sayang dari pendidik kepada peserta 

didiknya seperti kesan yang dimunculkan dari cerita diatas, tentunya 

bukanlah sesuatu yang aneh terutama dalam pendidikan Islam, sebab 

para pakar pendidikan Islam sebelumnyapun selalu mewanti-wanti 

terhadap seseorang yang akan bertugas sebagai pendidik. 

d. Pembagian Kasih Sayang Guru 

Kasih sayang itu dapat dibagi menjadi dua: Pertama, kasih 

sayang dalam pergaulan; berarti guru harus  lemah lembut dalam 

pergaulan. Konsep ini mengajarkan agar tatkala menasehati murid 

yang melakukan kesalahan, hendaknya menegurnya dengan cara 

memberikan penjelasan, bukan dengan cara mencelanya dengan 

perkataan yang buruk maupun memberikan hukuman yang berlebihan 

seperti memukul karena celaan dan pukulan yang berlebihan akan 

merusak prestasinya. Kedua, kasih sayang yang diterapkan dalam 

mengajar. Ini berarti guru tidak boleh memaksa murid mempelajari 

sesuatu yang belum dijangkaunya. Sebagaimana telah diketahui bahwa 

manusia ini berbeda-beda tingkat integensinya ada yang tinggi, sedang 

                                                           
18

 Sidan, Perbandingan Pemikiran Pendidikan Islam antara Hasan al-Banna dan Muhammad 

Natsir. (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2011), h. 209 
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dan rendah. Tentunya pelajaran harus disesuaikan dengan tingkat 

kemampuan siswa tersebut. Dalam kasih sayang yang kedua ini 

terkandung pengertian bahwa guru harus mengetahui perkembangan 

kemampuan muridnya.
19

 

e. Bentuk-bentuk Kasih Sayang Guru 

Sikap lemah lembut dan penyayang ini tercermin pada sikap 

sopan, ramah, berwajah ceria, bertutur kata yang lembut. Sikap lemah 

lembut yang dimaksud al-Mawardi adalah sikap lemah lembut dalam 

batas-batas yang wajar dan pada tempatnya, sebab lemah lembut 

secara berlebih-lebihan juga tidak baik, sebagaimana diajarkan 

Rasulullah Saw dalam Hadistnya: “Penduduk syurga adalah semua 

orangnya yang lemah lembut, sopan dan berwajah ceria”. Al-

Mawardi mengaitkan pendapatnya dengan mengutip bait syair 

“terkadang saya bersikap lemah lembut dan tegas. Karena kelembutan 

tanpa ketegasan adalah tidak baik”. 
20

 Nampaknya al-Mawardi sangat 

hati-hati dalam memberikan argumen begitu pentingnya sikap lemah 

lembut seorang pendidik, dengan tidak mengharuskan terus-menerus 

seorang pendidik bersikap lemah lembut jika memang dibutuhkan 

ketegasan dalam mendidik juga sangat dianjurkan. 

                                                           
19

 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2010), h. 85 
20

 Edi Iskanda, Loc. Cit 
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Urgensi sikap lemah lembut dan kasih sayang guru menurut 

tokoh Islam diatas, nampaknya sangat menekankan harus ada sikap 

demikian pada diri guru. Karena sikap lemah lembut dan kasih sayang 

guru akan memberikan dampak positif pada siswa dalam proses 

pembelajaran. Sebagaimana Zakiah Daradjat mengatakan bahwa 

pendidik yang keras dan pemarah akan membuat peserta didik takut 

dan tertekan mentalnya. Dan sikap ini akan menimbulkan dan tumbuh 

sikap benci. Ketakutan akan menimbulkan ketegangan dalam jiwa 

anak, jika ia selalu tertekan akan mengalami penderitaan batin oleh 

gurunya, maka pendidik tersebut akan dijahuinya.
21

 Pendapat ini 

berlandaskan pada ayat al-Qur’an surah Ali Imran ayat 159 yang 

sudah disebutkan pada bagian latar belakang. 

3. Motivasi  

a. Pengertian Motivasi 

Dalam bahasa Arab motivasi disebut bai‟its dalam kamus 

munjid kata tersebut disinonimkan dengan kata al-sabab  dan al-da‟iy. 

Dari ketiga arti kata dasar motivasi dapat didefenisikan sebagai 

dorongan kebutuhan jasmani (nafsu). Seruan paling dalam diri 

manusia (rohani) guna memenuhi kebutuhannya juga sebab timbulnya 

tingkah laku secara sepontan dari akal budi. Dengan demikian 

motivasi ini menunjukkan keinginan dari dalam diri manusia baik 

                                                           
21

 Zakiah Daradjat, Kepribadian Guru, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), Cet ke-1, h. 14 
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keinginan dari nafsu seperti keinginan untuk makan, minum dan 

sebagainya. Selanjutnya keinginan dari rohani seperti keinginan untuk 

menikah, mendapat prestasi dan sebagainya. Demikian juga dengan 

pendapat Rafy, bahwa manusia akan melakukan tingkah laku yang 

dimotivasi oleh kebutuhan jasmaniah. Kebutuhan inilah yang paling 

mudah dipahami oleh manusia dan mudah direspon oleh tingkah 

lakunya, sedangkan kebutuhan rohani memerlukan banyak instrumen 

tersebut paling tinggi adalah Al-Qur’an sebagai wujud rohani. 

Kemudian hadis sebagai teladan konkret dari nabi. Baru disusul oleh 

para ulama dengan ijma’nya sebab merekalah yang paling dekat 

dengan masalah akhir zaman.
22

 

Motivasi adalah sesuatu yang menyebabkan anda berjalan, 

membuat anda tetap berjalan, dan menuntun kemana anda akan 

berjalan
23

 pengertian ini memberikan maksud bahwa keinginan yang 

ada akan membawa anda kepada yang di inginkan dan selama 

keinginan itu masih ada akan selalu dicari dan berusaha 

mendapatkannya. 

McDonald memberikan sebuah definisi tentang motivasi 

sebagai suatu perubahan tenaga didalam diri/pribadi seseorang 

                                                           
22

 Rafy Sapuri, Psikologi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 220-221 
23

 Robert E. Slavin, Psikologi Pendidikan Teori dan Praktik, (Jakarta: PT Indeks, 2009), jilid 

2, Edisi Ke 8  h. 106 



18 

ditandai oleh dorongan efektif dan reaksi-reaksi dalam usaha mencapai 

tujuan.
24

 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah 

suatu dorongan yang datang dari dalam (diri sendiri) dan dari luar 

sehingga membentuk sebuah perubahan yang tercermin pada tingkah 

laku untuk mencapai tujuan yang diinginkan.  

4. Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Setiap manusia yang berakal tidak luput dari belajar baik 

belajar dari lingkungan sekitar yang disebut dengan pendidikan non-

formal, belajar di dalam rumah yang disebut dengan pendidikan in-

formal begitu juga dengan belajar di dalam kelas yang disebut dengan 

pendidikan formal. Jadi, perlu diketahui apa yang dimaksud dengan 

belajar. Sebagaimana menurut Zalyana belajar adalah suatu proses 

perubahan atau pembaharuan dalam tingkah laku dan kecakapan.
25

 

Selanjutnya menurut Hartono dkk, merumuskan belajar adalah proses 

perubahan perilaku berkat pengalaman dan pelatihan.
26

 

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud 

dengan belajar adalah suatu proses untuk menuju kepada perubahan 

dalam tingkah laku dan kecakapan bagi yang melakukan belajar, tidak 

                                                           
24

 Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 203 
25

 Zalyana, Psikologi Pembelajaran Bahasa Arab. (Pekanbaru: Al-Mujtahadah, 2010), h. 193 
26

 Hartono dkk, PAIKEM (Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif dan Menyenangkan. 

(Pekanbaru: Zanafa, 2008), h. 17 
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ditentukan siapa saja yang belajar asalkan dia manusia yang berakal. 

Karena belajar itu merupakan terencana, dan sadar. 

Belajar dalam persfektif al-Qur’an termasuk karunia Allah 

SWT, disamping nikmat persepsi dan berfikir, manusia dibekali pula 

dengan kesiapan alamiah untuk belajar serta memperoleh ilmu, 

pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Belajar menjadikan manusia 

memiliki kemampuan lebih dalam untuk mengemban tanggung jawab 

hidup dan memakmurkan bumi. Selain itu, belajar juga 

memungkinkan manusia mengembangkan kemampuan dan 

keterampilannya dengan jaminan manusia dapat mencapai 

kesempurnaan insani yang luar biasa.
27

  

5. Motivasi Belajar  

Motivasi belajar adalah daya penggerak dari dalam diri individu 

untuk melakukan kegiatan belajar untuk menambah pengetahuan dan 

keterampilan serta pengalaman. Motivasi ini tumbuh karena ada keinginan 

untuk bisa mengetahui dan memahami sesuatu dan mendorong serta 

mengarahkan minat belajar siswa sehingga sungguh-sungguh untuk 

belajar dan termotivasi untuk mencapai prestasi.
28

 

 

 

                                                           
27

 Muhammad Usman Najati, Psikologi Dalam Al-Qur‟an, Op. Cit, h. 251 
28

 Iskandar, Psikologi Pendidikan, (Jakarta Selatan: Referensi, 2012), h. 181 
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a. Ciri-Ciri Motivasi Belajar 

Pada ciri-ciri motivasi belajar ini akan dikemukakan pendapat 

Sardiman yang pada selanjutnya dijadikan sebagai konsep operasional 

motivasi belajar. 

1) Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus menerus dalam 

waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai) 

2) Ulet dalam menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa), tidak 

pernak puas dengan hasil prestasi yang telah dicapainya 

3) Menunjukkan minat terhadap macam- macam masalah orang 

dewasa (politik, pertentangan terhadap tindak kriminal, amoral dan 

sebagainya) 

4) Lebih senang bekerja mandiri 

5) Cepat bosan pada tugas rutin (hal-hal bersifat mekanis, berulang-

ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif) 

6) Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin sesuatu) 

7) Tidak mudah melepaskan hal yang di yakininya itu 

8) Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal.29 

 

b. Sumber-sumber Motivasi dalam Pembelajaran 

Ada dua sumber motivasi  siswa dalam kegiatan belajar yaitu; 

motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Iskandar telah memberikan rumusan 

bahwa, motivasi internal adalah merupakan daya dorongan dalam diri 

seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. Motivasi eksternal merupakan daya dorongan dari luar diri 

seseorang siswa (peserta didik), berhubungan dengan kegiatan 

belajarnaya sendiri.
30

 

                                                           
29

 Sardiman AM, Intraksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rajawali Perss, 2001),  

 h. 83 
30

 Ibid, h. 188-189  
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Dari pendapat diatas dapat dipahami bahwa motivasi intrinsik 

itu datangnya dari dalam diri siswa itu sendiri, dimana keinginan kuat 

yang ada pada siswa itu bisa jadi datangnya dari faktor keingintahuan 

dan juga dikarenakan mendapatkan hasil yang bagus dari pelajaran 

yang disampaikan. Dan banyak lagi faktor-faktor yang menyebabkan 

timbulnya motivasi intrinsik. 

Sedangkan motivasi ekstrinsik itu munculnya dari sebab 

adanya pengaruh dari luar yang diterima oleh siswa. Diantara 

pengaruh itu datangnya dari orang tua, guru, teman, dan lain 

sebagainya. 

2. Pengaruh Sikap Kasih Sayang Terhadap Motivasi Belajar 

Guru bersikap kasih sayang terhadap siswa sangat sesuai dengan 

psikologis mereka, banyak siswa yang kurang bersemangat dalam belajar 

disebabkan kurangnya kasih sayang guru. Sebagaimana menurut 

Mahmud Yunus dan al-Mawardi dalam Edi Iskandar, menekankan 

pentingnya pendidik bersikap lemah lembut dan kasih sayang (al-rifq bi 

al-mutaa‟lim). Menurut al-Mawardi sikap lemah lembut, kasih sayang 

dan menghargai keterbatasan dan kekurangan mereka sangat penting 

untuk mendorong mereka agar tekun menuntut ilmu untuk mencapai 

kemajuan. 
31

 

 

                                                           
31
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B. Penelitian yang Relevan 

Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis, 

dengan tujuan untuk memperkuat penelitian penulis: 

1. Nurhidayah, pada tahun 2016. Meneliti ”Pengaruh Kepribadian Guru 

Terhadap Motivasi Belajar Siswa Di SMP IT Syahruddiniyyah Kabupaten 

Kampar”. Kesimpulan penelitian ini adalah Motivasi belajar siswa di 

Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Kabupaten Kampar tergolong 

cukup baik yakni sebesar 56 %. Dan ada pengaruh yang signifikan antara 

pengaruh kepribadian guru terhadap motivasi belajar Siswa Di SMP IT 

Syahruddiniyyah.
32

 

Dengan kata lain semakin baik kepribadian guru maka semakin 

tinggi motivasi belajar siswa, sebaliknya semakin kurang baik kepribadian 

guru maka semakin rendah motivasi belajar siswa di SMP Islam Terpadu 

Syahruddiniyyah.  

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis 

lakukan adalah tempat, waktu, subjek, dan objek penelitian, dan fokus 

penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah adalah ”Pengaruh 

Kepribadian Guru Terhadap Motivasi Belajar Siswa Di SMP IT 

Syahruddiniyyah Kabupaten Kampar”. Sedangkan penulis fokus 

penelitian pada “Pengaruh Sikap Kasih Sayang Guru PAI Terhadap 

                                                           
32 Nur Hidayah, 2016, Pengaruh Kepribadian Guru Terhadap Motivasi Belajar Siswa di SMP 

IT Syahruddiniyyah Kabupaten Kampar, Skripsi UIN SUSKA Riau. 
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Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PAI di SMPN  2 Desa Rimbo 

Panjang Kecamatan. Tambang Kabupaten. Kampar”. 

2. Darmi, pada tahun 2013. Meneliti “Pengaruh Kepribadian Guru Terhadap 

Motivasi Belajar Siswa di SMPN I Bantan Kabupaten Bengkalis. 

Kesimpulan penelitian ini, Ada pengaruh yang signifikan kepribadian 

guru terhadap motivasi belajar siswa di SMPN I Bantan Kabupaten 

Bengkalis. Hal ini ditujukan dengan hasil perolehan nilai signifikan. Hal 

ini berarti bahwa pengaruh yang signifikan kepribadian guru terhadap 

motivasi belajar siswa di SMPN I Bantan Kabupaten Bengkalis, adalah 

sebesar 64 %, sedangkan sisanya 36 % dipengaruhi oleh variable lain 

selain variable kepribadian guru.
33

 

Adapun perbedaan peneltian ini dengan penelitian yang dilakukan 

penulis adalah pada tempat, waktu, objek, subjek dan fokus penelitian. 

Penelitian yang dilakukan oleh Darmi adalah “pengaruh kepribadian guru 

terhadap motivasi belajar siswa di SMPN I Bantan Kabupaten Bengkalis. 

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokusnya pada “pengaruh 

sikap kasih sayang guru PAI terhadap motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran PAI di SMPN 2 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar”. 

                                                           
33 Darmi, 2013, “Pengaruh Kepribadian Guru Terhadap Motivasi Belajar Siswa di SMPN. I 

Bantan Kabupaten Bengkalis, Tesis Program Pasca Sarjana UIN SUSKA Riau. 
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Keterkaitan dari kedua penelitian diatas dengan penelitian penulis 

letaknya pada diri guru itu sendiri, kepribadian guru cerminan salah 

satunya adalah kepribadian sikap kasih sayang. Atau sebaliknya sikap 

kasih sayang guru merupakan bagian dari kepribadian guru. 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan konsep yang digunakan untuk 

memberikan batasan-batasan terhadap kerangka teoretis dan merupakan 

gambaran dalam penelitian mengenai konsep teoretis yang dipaparkan. 

Adapun indicator yang digunakan untuk melihat pengaruh kasih sayang guru 

PAI terhadap motivasi belajar siswa di SMPN 2 Desa Rimbo Panjang 

Kecamatan Tamabang Kabupaten Kampar. 

1. Konsep Operasional Kasih Sayang Guru 

a. Guru menerima segala problem belajar siswa dengan sikap terbuka. 

b. Guru bersikap lemah lembut dalam menghadapi siswa. 

b. Guru tidak mudah marah dalam menghadapi problem belajar siswa. 

c. Guru berusaha memperbaiki akhlak siswa menjadi akhlaqul karimah. 

d. Guru meninggalkan sikap yang menakutkan bagi siswa diwaktu 

pembelajaran. 

e. Guru memperhatikan pertanyaan-pertanyaan siswa pada saat 

pembelajaran. 

f. Guru mencegah dan mengontrol siswa mempelajari ilmu yang 

membahayakan.  
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g. Guru menghindari dan menghilangkan sikap angkuh terhadap siswa 

pada saat pembelajaran. 

h. Guru berwajah ceria terhadap siswa dalam menyampaikan 

pembelajaran. 

i. Guru memanggil siswa dengan panggilan anak bukan panggilan yang 

buruk. 

j. Guru tegas dalam memberikan hukuman bagi yang melanggar 

peraturan disekolah  jika diperlukan dalam batasan sewajarnya. 

k. Guru mengajak siswa melakukan hal-hal yang baik disekolah. 

2. Konsep Operasional Motivasi Belajar Siswa 

a. Siswa masuk ke dalam kelas pada awal waktu ketika pembelajaran 

dimulai. 

b. Siswa memperhatikan penjelasan guru dengan seksama. 

c. Siswa mengerjakan tugas pelajaran tepat waktu 

d. Siswa mempersiapkan semua peralatan belajar yang diperlukan untuk 

dibawa kesekolah. 

e. Siswa mencatat ilmu yang disampaikan guru pada saat pembelajaran. 

f. Siswa aktif bertanya kepada guru mengenai pelajaran yang belum 

dipahami. 

g. Siswa aktif menjawab pertanyaan yang diajukan guru. 

h. Siswa aktif berdiskusi dengan teman sekelompoknya. 

i. Siswa rajin membaca buku pelajaran. 
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j. Siswa rajin meminjam buku pelajaran di perpustakaan. 

k. Siswa menyalin catatan pelajaran siswa yang lain karena tidak dapat 

hadir mengikuti pelajaran. 

l. Siswa selalu datang belajar kesekolah. 

D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi  

Asumsi adalah pendapat terhadap suatu permasalahan yang 

keberadaannya tidak perlu diuji atau dites keberadaannya dengan data 

yang asalnya dari lapangan. 

a. Cara guru PAI memberikan kasih sayang kepada siswa berbeda-beda. 

b. Motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI berbeda-beda. 

c. Ada kecenderungan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI 

turut dipengaruhi oleh sikap kasih sayang yang diberikan guru PAI. 

2. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu permasalahan 

yang keberadaannya perlu diuji atau dites kebenarannya dengan data yang 

asalnya dari lapangan. 

Ha:  Ada pengaruh yang signifikan sikap kasih sayang guru terhadap 

motivasi belajar siswa pada mata Pelajaran Agama Islam di SMPN 2 

Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 
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H0:  Tidak ada pengaruh yang signifikan sikap kasih sayang guru terhadap 

motivasi belajar siswa pada mata Pelajaran Agama Islam di SMPN 2 

Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 


