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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoritis  

1. Pemberian motivasi guru Pendidikan Agama Islam 

Sebagai seorang pendidik, guru hendaknya memiliki 

kemampuan untuk memberikan semangat, motivasi dan dorongan 

kepada siswa untuk semakin menjadi pribadi yang lebih baik. Salah 

satunya Guru hendak selalu: 

a.  Cara menyampaikan motivasi 

Kata guru dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa 
Sansekerta, yang berarti orang yang digugu atau orang yang 
dituruti fatwa dan perkataannya12. Dalam bahasa arab, Guru 
disebutkan dengan mu’alim, murabbi, mudarris, dan al-
Muaddib. Kata murabbi, yang sering diartikan kepada 
pendidik, berasal dari kata rabbaya, yang kata dasarnya raba, 
yarbu, yang berarti bertambah dan tumbuh. Jadi kata rabbaya 
dapat diartikan se bagai pekerjaan mendidik yang dapat 
diartikan dengan aktivitas membuat pertumbuhan dan 
pertambahan serta penyuburan. Maka guru sebagai murabbi 
berarti mempunyai peranan dan fungsi membuat 
pertumbuhan, perkembangan serta menyuburkan intelektual 
dan jiwa peserta didik13. Seperti surah Al-Baqarah ayat 129 
yang berbunyi: 

                             

                  

Artinya: 

‘’Ya Tuhan Kami, utuslah untuk mereka sesorang 
Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada 

                                                
12 Kadar M. Yusuf, Op.Cit., h. 62 
13 Ibid., h. 63 
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mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka 
Al kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta 
mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha 
Kuasa lagi Maha Bijaksana’’. 

 
Dari penjelasan ayat diatas dapat dipahami bahwa 

tugas seorang guru apa pun mata pelajaran yang mereka 

ajarkan, seorang guru mempunyai kewajiban untuk 

menjadikan ajaran Al-Qur’an sebagai pedoman dalam 

mengajar. Karena tanda-tanda kebesaran Allah yang terdapat 

dalam materi pelajaran mesti dirangkai dan disambungkan 

dengan pesan-pesan ilahiah ynag terdapat dalam Al-Qur’an. 

Supaya bisa membanguun akhlak mulia para siswa.  

Ayat di atas menegaskan, ada tiga hal yang menjadi 
tugas Rasul yang juga menjadi tugas para Guru, yaitu sebagai 
berikut: 

1. Yatlu‘alayhim ayatika (membacakan kepada mereka 
ayat-ayatMu) artinya seorang guru dituntut agar dapat 
menyingkap fenomena kebesaran Allah yang terdapat 
dalam materi yang diajarkannya, sehingga peserta didik 
dapat memahaminya dan mengikuti pesan-pesan yang 
terkandung di dalamnya. 

2. Yu’allihim al-kitab wa al-hikmah, mengajar kepada 
peserta didik pesan-pesan normatif yang terkandung 
dalam kitab suci. Pesan tersebut berupa risalah ilahiah, 
yang meliputi keimanan, akhlak, dan hukum yang mesti 
dipatuhi untuk kepentingan manusia dalam menjalankan 
kehidupan di dunia dan menghadapi kehidupan di 
akhirat. 

3. Yuzakkihim, pendidik tidak hanya berkewajiban 
menanamkan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus 
membangun moral dan membersihkan peserta didiknya 
dari sifat dan perilaku tercela14. 
 

                                                
14 Ibid., h. 66-67 
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Inilah tiga hal yang menjadi tugas guru. Para guru 

harus bisa menyingkap dan membuka jiwa peserta didik 

untuk melihat fenomena ketuhanan yang terdapat dalam mata 

pelajaran yang mereka ajarkan, guru juga mempunyai peran 

disekolah sebagai; 

1. Sebagai Korektor 
2. Sebagai Inspirator 
3. Sebagai Informatory 
4. Sebagai Organisator 
5. Sebagai Motivator 
6. Sebagai Inisiator 
7. Sebagai Pembimbing 
8. Sebagai Demonstrator 
9. Sebagai Mediator 
10. Sebagai Supervisor 
11. Sebagai Evaluator15 

 
Sesuai dengan judul penelitian ini, maka dari sekian 

banyak peranan guru di sekolah pada kajian berikut akan 

difokuskan pada peran guru sebagai motivator, yaitu guru 

hendaklah dapat mendorong anak didik semangat dan aktif 

dalam beribadah. Sebagai guru Agama Islam guru harus 

dapat membimbing siswanya agar rajin beribadah dan 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam upaya 

memberikan motivasi guru dapat menganalisis motif-motif 

yang melatar belakangi anak didik malas beribadah. 

Setiap saat guru harus bertindak sebagai motivator, 

karena dalam interaksi edukatif tidak mustahil tidak ada anak 

                                                
15 Syaiful Bahri Djamaroh, 2010, Op. Cit., h. 43-48 
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didik yang malas dan sebagainya. Motivasi dapat efektif bila 

dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan anak didik 

untuk lebih semangat dalam beribadah. 

Karena Motivasi itu adalah berasal dari kata ‘’motif’’ 
yang diartikan sebagai daya penggerak dalam diri seseorang 
untuk melakukan aktifitas tertentu.16 Sedangkan menurut 
Oemar Hamalik motivasi adalah perubahan energi dalam diri 
(pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan 
dan reaksi untuk mencapai tujuan17. 

Guru memberikan andil yang sangat besar pada 
kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. 
Keberadaan guru Pendidikan Agama Islam di lembaga 
pendidikan umum tentu tidak dapat dipisahkan dengan 
pendidikan Islam. Dalam literatur pendidikan Islam, mengacu 
pada Al-Qu’ran dan al-sunnah sebagai sumber dan landasan 
utama secara normatif, diketahui adanya sejumlah istilah 
yang mengacu kepada guru atau pendidik18.  

 
Jadi, seorang guru harus bisa memberikan semangat 

kepada siswa sehinga  semangat dan dorongan ataupun 

perhatian  yang diberikan oleh guru akan menimbulkan 

kemauan dari dalam diri siswa untuk menjadi pribadi yang 

lebih baik.  

b. Cara –cara memberikan motivasi  

Menurut De Decce dan Grawford (1974) ada empat 

fungsi guru sebagai pengajar yang berhubungan dengan cara 

pemeliharaan dan peningkatan motivasi ibadah anak didik, 

yaitu : 

 

                                                
16 Hamzah.B. Uno, 2006, Teori Motivasi dan Pengukurannya, Jakarta:Bumi Aksara, h.3 
17 Oemar Hamalik, 2009, Proses Belajar Mengajar, Jakarta: Bumi Aksara, h. 158 
18 Asmuri, 2014, Metodologi Pembelajaran PAI Perspektif Kontekstual, Pekanbaru: 

CV.Mutiara Pesisir Sumatra, h. 39-40 
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1. Menyemangati Anak Didik 

Guru harus memellihara minat anak didik dalam 

belajar, yaitu dengan memberikan kebebasan tertentu 

untuk berpindah dari satu aspek ke lain aspek pelajaran 

dalam situasi belajar. 

2. Memberikan Harapan Realistis 

Guru harus memelihara harapan-harapan anak 

didik yang realistis dan memodifikasi harapan-harapan 

yang kurang atau tidak realistis. Untuk itu guru harus 

memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kebiasaan 

atau kegagalan akademis setiap anak didik di masa lalu. 

3. Memberikan Insentif 

Bila anak didik mengalami keberhasilan, guru 

diharapkan memberikan hadiah kepada anak didik 

(dapat berupa pujian, angka yang baik, dan sebagainya) 

atas keberhasilannya, sehingga anak didik terdorong 

untuk melakukan usaha lebih lanjut guna mencapai 

tujuan-tujuan pengajaran. 

4. Mengarahkan Perilaku anak Didik 

Mengarahkan perilaku anak didik adalah tugas 

guru. Di sini kepada guru dituntut untuk memberikan 



14 
 

 
 

respons terhadap anak didik yang terlibat langsung 

dalam kegiatan belajar di kelas19. 

2. Ketaatan Ibadah  

a. Ketaatan  

Manusia sering disebut dengan homo religius (makhluk 

beragama). Pernyataan ini menggambarkan bahwa manusia memiliki 

potensi dasar yang dapat dikembangkan sebagai makhluk yang 

beragama. Potensi yang dimiliki manusia ini secara umum disebut 

fitrah keagaman, yaitu berupa kecendrungan untuk bertauhid. Sebagai 

potensi, maka perlu adanya pengaruh yang berasal dari luar diri 

manusi. Pengaruh tersebut dapat berupa bimbingan, pembinaan, 

latihan, pendidikan, dan sebagainya, yang secara umum disebut 

sosialisasi20. 

Ketaatan merupakan upaya untuk menampilkan arahan dalam 

(inner directed) dalam menghayati dan mengamalkan ajaran agama21. 

Melalui kurikulum, yang berisi materi pengajaran, sikap, dan 

keteladana guru sebagai pendidik serta pergaulan antar teman di 

sekolah dinilai berperan dalam menanamkan kebiasaan yang baik. 

Pembiasaan yang baik merupakan bagian dari pembentukan moral 

yang erat kaitannya dengan perkembangan jiwa keagaaman 

seseorang22.  

                                                
19 Syaiful Bahri Djamarah, 2008, Psikologi Belajar, Jakarta:Rieneke Cipta, h. 169-170 
20 Jalaluddin, Op.Cit., h. 247 
21 Ibid., h. 251 
22 Ibid., h. 249 
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b. Ibadah 

Kata ibadah terambil dari akar kata عبد yang biasa diartikan 

sebagai mengabdi, tunduk, taat, merendahkan diri dan lainnya.23 Syeh 

Ja’far Subhani mengemukakan tiga formulasi defenisi yang masing-

masing menurutnya menggambarkan arti ibadah ialah ketundukan dan 

ketaatan yang berbentuk lisan dan praktek yang timbul akibat 

keyakinan tentang ketuhanan yng padanya seseorang tunduk.24 

Sebagaimana yang di firmankan Allah Swt dalam Al-Qur‟an surat 

Adz-Dzariyat ayat 56-58 yang berbunyi:  

                           

                   

Artinya: 

‘’Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka mengabdi kepada-Ku. Aku tidak menghendaki rezki sedikitpun 

dari mereka dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi-Ku 

makan. Sesungguhnya Allah Dialah Maha pemberi rezki yang 

mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. (Q.S. Adz-Dzariyat ayat 56-

58)’’. 

                                                
23 Ismail Muhammad Syah, 1992, Filsafat Hukum Islam, Jakarta:Bumi Aksara, h. 168 
24 Ibid., h. 172-173 
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Ayat di atas menjelaskan, bahwa tugas hidup sebagai manusia 

adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dalam berbagai aspek 

kehidupan maupun ibadah. Menurut Saltut, salah seorang imam 

Muslim dan Mufassir terkenal, menulis dalam tafsirnya bahwa ibadah 

berarti tunduk tidak terhingga kepada kebenaran yang tidak terbatas. 

Dalam bidang ilmu pengetahuan, khususnya para ilmuwan di bidang 

Science mendefenisikan ibadah sebagai tata nilai tertinggi dalam 

ruang Motivasi25.  

Mengingat banyaknya macam-macam bentuk ibadah yang ada, 

serta karena terbatasnya kemampuan penulis untuk membahas semua 

macam-macam ibadah satu persatu, maka dalam skripsi ini penulis 

hanya akan membahas tentang ibadah sholat saja. 

3. Sholat 

a. Pengertian Shalat 

Shalat dari segi etimologi adalah do’a, sedangkan do’a adalah 

keinginan yang ditujukan kepada Allah SWT. Dari segi terminologi 

agama, shalat adalah ucapan dan perbuatan dalam bentuk tertentu 

dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.26 Shalat itu adalah 

jalan yang mengingatkan kita kepada pertanggung jawab kita dan 

                                                
25Rafy Safuri, Op. Cit., h. 60 
26 Ismail Muhammad Syah, Op.Cit, h.183 
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penghubung kita dengan Allah27. Allah berfirman dalam Al-Qur‟an 

surat Al-Ankabut ayat 45: 

                          

                      

Artinya: 

‘’ Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al 

kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu 

mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan 

Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar 

(keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah 

mengetahui apa yang kamu kerjakan’’ (Q.S. Al-Ankabut ayat 45). 

Shalat adalah kewajiban dengan pijakan dalil yang tidak 

terbantahkan lagi. Sementara teknis pelaksanaan shalat sepenuhnya 

dicontoh kan Nabi Muhammad SAW. Allah SWT berfirman Q.S Ali 

Imran ayat 31: 

                          

      

                                                
27 Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 2001, Filsafah Hukum Islam, Semarang: 

Pustaka Rizki Putra, h. 402 
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Artinya: 

 "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah Aku, 

niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang’’ (Q.S Ali Imran ayat 31) 

Ibadah shalat juga merupakan kewajiban yang bersifat 

individual (fardlu ain) di sunnahkan dikerjakan di masjid secara 

berjamaah28. Shalat yang diwajibkan bagi tiap-tiap orang dewasa dan 

berakal ialah lima kali sehari semalam29.  

b. Syarat Sholat 

Syarat shalat ialah sesuatu yang harus ada untuk dapat 

mendirikan shalat tetapi hal itu diluar shalat, bukan bagian dari 

pelaksanaan shalat. Ditinjau dari kaitannya dengan shalat, maka syarat 

terbagi dua; syarat wajib shalat dan syarat sah shalat30. Adapun syarat-

syarat wajib shalat itu adalah; 

1. Beragama Islam 
2. Suci dari haid dan nifas 
3. Berakal sehat 
4. Baligh (dewasa) 
5. Telah sampai dakwah kepadanya.  
6. Dapat melihat dan mendengar 
7. Terjaga (tidak tidur) 

Adapun syarat-syarat sahnya shalat itu adalah: 
1. Mengetahui tentang masuknya waktu shalat 
2. Suci dari hadas besar dan kecil 
3. Suci badan, pakaian dan tempat dari najis 
4. Menutup aurat 

                                                
28 Ibid.,  
29 Sulaiman Rasjid, 2011, Fiqh Islam (Hukum Fqh Lengkap), Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, h. 53 
30 Imran Effendy, 2008, Shalat Dalam Perspektif Fikih dan Tasawuf, Pekanbaru: CV. 

Gema Syukran Press, h. 83 
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5. Menghadap kiblat31 
 

c. Rukun Shalat 
Adapun rukun shalat adalah sebagai berikut; 
1. Niat 
2. Berdiri bagi orang yang kuasa 
3. Takbiratul ihram 
4. Membaca surat Fatihah 
5. Rukuk serta tumaninah ( diam sebentar) 
6. I’tidal serta tumaninah 
7. Sujud dua kali serta tumaninah 
8. Duduk diantara dua sujud serta tumaninah 
9. Duduk akhir 
10. Membaca tasyahud akhir 
11. Membaca shalawat atas nabi Muhammad Saw 
12. Memberi salam32 

 
 

Seorang muslim harus mematuhi dan mempunyai syarat-

syarat seperti yang ada diatas supaya bisa untuk mendirikan shalat 

dengan benar, yaitu sesuai dengan kaidah dan ajaran Agama Islam. 

d. Hal-hal yang membatalkan shalat 

Shalat menjadi batal dan tidak sah apabila salah satu syarat dan 

rukunnya ditinggalkan atau pula diputuskan sebelum shalat 

sempurna,misalnya melaksanakan I’tidal sebelum ruku’nya sempurna. 

Adapun yang membatalkan shalat itu adalah : 

1. Berkata-kata dengan sengaja, apabila seseorang mengerjakan 

shalat dan berkata-kata dengan sengaja dan perkataan itu 

dimengerti oleh orang lain, maka shalatnya batal. 

                                                
31 NH Rifa’i, Pintar Ibadah, Jombang: Lintas Media, h. 42 
32 Sulaiman Rasjid, Op.Cit., h. 75-86 
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2. Bergerak-gerak dengan sengaja, apabila seseorang bergerak 

berturut-turut tiga kali seperti melangkah atau berjalan dengan 

sengaja. 

3. Berhadast, hadast itu baik hadast besar maupun hadast kecil 

baik disengaja maupun tidak disengaja 

4. Terkena najis yang tidak dimaafkan. Kalau najis ma’ru seperti 

darah nyamuk masih dimaafkan 

5. Berubah niat, apabila seseorang memutuskan niatnya untuk 

meninggalkan shalat batallah shalatnyaketika niat itu muncul 

walaupun secara lahiriah masih tetap melaksanakan shalatnya. 

6. Terbuka auratnya, apabila terbuka auratnyakarena ada angin 

kemudian kainnya itu segera dikembalikan dengan seketika 

tanpa harus bergerak terlalu banyak, maka shalatnya tidak 

batal 

7. Membelakangi kiblat, membelakangi kiblat yang tidak 

membatalkan shalat berlaku pada shalat dalam peperangan 

yang keadaannya sudah gawat dan berkecamuk 

8. Makan dengan sengaja,  

9. Minum dengan sengaja 

10. Tertawa, tertawa yang dimaksud adalah mengeluarkan suara. 

Adapun tersenyum di dalam shalat tdak menjadikan batal 

shalatnya 
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11. Murtad, artinya keluar dari agama Islam33 

Shalat dalam alquran dihubungkan dengan kebaikan-kebaikan, 

yaitu meminta kepada Allah untuk sesuatu yang baik. Aktifitas ini 

harus dilakukan dengan keiklasan, kerendahan hati serta menghinakan 

diri dihadapan Allah SWT. Perasaan hina dihadapan Allah 

bermanifestasikan pada kesadaran pada kelemahan dan kedhoifan 

hamba di hadapan Tuhannya34. Dalam spiritualisasi islam, manusia 

manusia diwajibkan untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. 

Dorongan untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya berimplementasi 

positif terhadap psikologis individu. Bebas psikologis seperti stress 

dan depresi bisa diatasi dengan sholat35. 

Menurut kebiasaan seorang hamba akan merasa bahagia, 

tentram dan nyaman setelah melaksanakan kewajiban salat. Dengan 

munculnya rasa bahagia, rasa aman dan tentram itu, daya fikir 

individu dapat melahirkan suatu kesinambungan lahir dan batin, 

sehingga bisa berfikir tentang aktifitas yang profesional36.  

Shalat adalah pengawasan, pengawalan, pengayoman dan 

pelindung diri. Shalat adalah benteng yang dapat membentengi 

individu terjebak dalam kemaksiatan dan dosa. Apabila fungsi 

pengayoman, pengawasan, dan pembentengan bersinergi dan hidup 

                                                
33 NH Rifa’i, Op. Cit, h. 46-47 
34 Khairunnas Rajab, 2014, Psikologi Agama penguatan nilai-nilai islam dalam 

psikologi, Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia, h. 75 
35 Khairunnas Rajab, 2012, Psikologi Agama, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, h. 57 
36 Khairunnas Rajab,. Op. Cit. h. 77 
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didalam diri seseorang, maka kebahagiaan, kenyamanan, dan 

ketenangan jiwa akan berkurang dan akan terkikis37  

4. Pengaruh Pemberian Motivasi Guru Pendidikan Agama Islam 

Terhadap Ketaatan Ibadah Siswa XI 

Memberikan motivasi kepada seorang siswa, berarti 

menggerakkan siswa untuk melakukan sesuatu atau ingin melakukan 

sesuatu yang pada tahap awalnya akan menyebabkan si subjek belajar 

merasa ada kebutuhan dan ingin melakukan sesuatu kegiatan belajar38. 

Pekerjaan guru di samping meningkatkan motivasi pada dirinya dalam 

mengajar, ia juga harus mampu menemukan, menyalahkan, dan 

mempertahankan motivasi anak didik untuk belajar. Para ahli 

psikologi mendefenisikan motivasi sebagai proses internal yang 

mengaktifkan, menuntun, dan mempertahankan perilaku dari waktu ke 

waktu39 

Maslow menyatakan bahwa kebutuhan manusia memiliki 

kebutuhan yang bertingkat dari yang paling dasar hingga yang paling 

puncak. Pengalaman puncak yang transenden digambarkan sebagai 

kondisi yang sehat super normal dan sehat super-super. Teori ini 

menggambarkan tentang kesempurnaan tingkat kepribadian manusia 

ini agak mirip dengan konsep insan Al-Kamil, pribadi manusia yang 

                                                
37 Khairunnas Rajab,. Op. Cit. h. 81 
38 Sadirman, Loc.Cit. 77 
39 Thahroni Taher, 2013, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Jakarta; 

Raja Grafindo Persada, h. 64 
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sempurna kembali kepada fitrah kesuciannya40. Guru adalah Spiritual 

Father atau bapak rohani bagi seorang anak didik. Ialah yang 

memberikan santapan jiwa dengan pendidikan akhlak, dan 

membenarkannya41. 

Dari pembahasan diskripsi ini penulis menyimpulkan bahwa 

daya penggerak dari dalam yang dimaksud disini adalah dorongan 

yang diberikan oleh guru Pendidikan Agama Islam untuk selalu 

mendekatkan diri kepada Allah, karna hakikat manusia yang pada 

dasarnya diciptakan oleh Allah hanya untuk patuh dan taat terhadap 

perintah-Nya. Karena adanya dorongan yang diberikan oleh guru 

tersebut membuat siswa itu melakukan aktifitas, aktifitas di 

pembahasan ini berupa perintah agama yang wajib dilakukan (solat). 

Dengan selalu menjalankan perintah agama akan menyebabkan 

seseorang itu semakin dekat dengan Allah dan akan kembali kepada 

fitrahnya manusia yaitu patuh pada perintah Allah. 

Oleh karena itu pemberian motivasi guru Pendidikan Agama 

Islam akan sangat berpengaruh dalam ketaatan ibadah siswa kelas XI 

karena guru tersebut akan selalu membimbing dan mengingatkan 

siswa bahwa manusia diciptakan hanya untuk selalu patuh dan taat 

kepada Allah SWT. 

 

 

                                                
40 Jalaluddin, Op. Cit., h. 152 
41 Syaiful Bahri Djamaroh, 2010, Op.Cit., h. 42 
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B. Penelitian Relevan 

Penelitian yang relevan adalah yang digunakan sebagai 

perbandingan untuk menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah 

dan menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar 

belum pernah diteliti oleh orang lain. Adapun penelitian yang relevan yang 

penulis gunakan dalam penelitian adalah : 

1. Dasrial, 2014, Fakultas Tarbiayah dan Keguruan, Jurusan Kependidikan 

Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul 

skripsi “Peranan Guru Pembimbing Dalam Meningkatkan Ketaatan Ibadah 

Siswa Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kehutanan Pekanbaru”.

 Hasil analisis yang telah dilakukan menyebutkan bahwa peranan 

guru pembimbing dalam meningkatkan ketaatan ibadah siswa di Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri Kehutanan kelas XI tergolong dalam kategori 

“cukup optimal peranan”. Karena angka persentase yang diperoleh adalah 

61% yang terletak pada kategori 61% - 80% (cukup). Yang berarti ada 

pengaruh yang signifikan dari peranan guru pembimbing dalam 

meningkatkan ketaatan ibadah siswa di Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri Kehutanan Pekanbaru. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dasrial terdapat kesamaan dan 

perbedaan dengan judul penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun 

persamaannya terletak pada sama-sama meneliti  tentang Ketaatan Ibadah 

Siswa dan perbedaannya terletak pada penelitian yang dilakukan Dasrial 

terhadap peranan guru pembimbing di SMKN Kehutanan Pekanbaru 
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sedangkan yang dilakukan penulis terhadap pengaruh motivasi guru PAI 

di SMK Telkom Pekanbaru. 

2. Nur Azizah, 2014, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Pendidikan 

Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan 

judul skripsi ‘’Kemampuan Guru Pendidikan Agama Islam dalam 

Memotivasi Peserta Didik di Sekolah Dasar Negeri 01 Minas Barat 

Kecamatan Minas Kabupaten Siak’’. 

Hasil analisis yang telah dilakukan menyebutkan bahwa 

kemampuan guru Pendidikan Agama Islam dalam memotivasi peserta 

didik di sekolah Dasar Negeri 01 Minas Barat Kecamatan Minas 

Kabupaten Siak dikategorikan ‘’kurang baik’’ kenyataan ini sesuai dengan 

hasil observasi dan wawancara yang telah dilaksanakan dengan hasil 

48,61% yang berada pada kategori 41%-60%. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizah terdapat kesamaan 

dan perbedaan dengan judul penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

Penelitian ynag dilakukan Nur Azizah tentang Kemampuan Guru 

Pendidikan Agama Islam dalam Memotivasi Peserta Didik di Sekolah 

Dasar Negeri 01 Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak. 

Kesamaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sam-sama 

meneliti tentang motivasi. 
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C. Konsep Operasional 

Adapun indikator-indikator pemberian motivasi guru (variabel X) 

sebagai berikut: 

1. Guru membimbing siswa dalam melaksanakan shalat 

2. Guru memberikan contoh cara shalat yang benar 

3. Guru mengajak siswa untuk melaksanakan sholat berjamah di 

sekolah 

4. Guru  mengecek bacaan shalat siswa 

5. Guru melakukan kegiatan khusus untuk meningkatkan kualitas 

shalat siswa 

6. Guru menanamkan kedisiplinan yang kuat kepada siswa dalam 

melaksanakan shalat 

7. Guru memberikan pujian kepada siswa yang melakukan shalat 

dengan benar 

8. Guru memberikann giliran kepada siswa lain untuk menjadi imam 

shalat berjamaah di Sekolah 

Sedangkan (variabel Y) yaitu ketaatan ibadah siswa kelas XI dapat 

di lihat sebagaimana berikut ini: 

1. Siswa mulai membiasakan diri untuk shalat tepat pada waktunya 

2. Sebelum menunaikan shalat, terlebih dahulu siswa membersihkan 

diri dari hadas besardan hadas kecil 

3. Ketika akan melaksanakan shalat, siswa akan memilih tempat yang 

bersih, terbebas dari najis 
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4. Setiap melaksanakan shalat, siswa akan mencoba untuk fokus 

dalam mengikuti setiap rukun-rukun dalam shalat 

5. Ketika melaksanakan shalat, siswa berusaha untuk menutupi aurat 

dengan sempurna 

6. Ketika hendak melaksanakan shalat, siswa mengenakan pakaian 

yang bersih dari najis 

7. Siswa mulai membiasakan diri untuk sholat berjamaah di masjid 

8. Saat mendengarkan azan, siswa akan menghentikan semua aktifitas 

untuk segera menunaikan shalat 

9. Saat melaksanakan shalat, siswa melaksanakannya dengan tergesa-

gesa. 

 

D. Asumsi dasar dan Hipotesa 

1. Asumsi Dasar  

Pengaruh pemberian motivasi guru Pendidikan Agama Islam 

berpengaruh terhadap ketaatan ibadah siswa kelas XI. 

2. Hipotesa 

Hipotesa dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap 

hasil penelitiannya. 

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan pemberian motivasi guru 

Pendidikan Agama Islam terhadap ketaatan ibadah siswa kelas XI di 

SMK Telkom Pekanbaru. 
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Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifkan pemberian motivasi guru 

Pendidikan Agama Islam terhadap ketaatan ibadah siswa kelas XI di 

SMK Telkom Pekanbaru. 

 


