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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang Masalah 

Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan formal tempat 

berlangsungnya proses pembelajaran. Didalam proses pembelajaran tersebut 

terdapat tiga komponen yang saling mempengaruhi, yaitu guru, isi atau 

materi, dan siswa. Guru memegang peranan penting dalam proses 

pembelajaran, khususnya guru Pendidikan Agama Islam, selain 

menyampaikan dan menjelaskan pelajaran ia dituntut untuk mendidik dan 

membina siswanya untuk memiliki keperibadian islami yang beriman dan 

bertaqwa, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia.  

Untuk menciptakan proses belajar mengajar yang optimal, guru 

dituntut untuk memiliki 4 kompetensi yaitu: 1) Kompetensi profesional guru 

merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang 

harus dikuasai guru mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran 

disekolah dan subtansi keilmuan yang menaungi materi, serta penguasaan 

terhadap struktur dan metodologi keilmuan.
1
 2) Kompetensi pedagogik 

merupakan kemampuan guru dalam memahami dan mengaplikasikan dan 

menilai pembelajaran. Kompetensi ini dapat dilihat dari kemampuan 

merencanakan program pembelajaran, kemampuan melaksanakan interaksi, 

mengelola proses belajar mengajar dan kemampuan melakukan penilaian.  
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3) Kompetensi sosial merupakan kemampuan pendidikan sebagai bagian dari 

masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta 

didik, sesama pendidik, daan tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta 

didik, dan masyarakat sekitar. 4) Kompetensi kepribadian adalah salah satu 

kemampuan yang sangat dibutuhkan guru dalam melaksanakan tugas 

keguruannya. Seorang guru yang memiliki kompetensi keperibadian 

meniscayakan dirinya memiliki kecenderungan dan bakat untuk menjadi 

guru, sehingga ia pun akan selalu memiliki sikap seoptimisme dalam 

pekerjaannya sebagai guru, ia akan cepat dan tepat dalam mengambil 

keputusan keguruannya. Kompetensi ini meniscayakan guru akan berlaku 

arif, jujur, konsisten, memiliki komitmen, kesabaran, kestabilan mental, 

kedisiplinan dalam perkataan dan perbuatan, berwibawa dan lain sebagainya.
2
 

Keempat kompetensi tersebut saling berkaitan satu dengan yang 

lainnya, salah satu kompetensi yang sangat berpengaruh dalam proses 

pembelajaran adalah kompetensi keperibadian. Karena keperibadian 

merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh siswa. Faktor kepribadian guru 

sangat mempengaruhi dan menentukan perannya sebagai pendidik dan 

pembimbing yang baik bagi anak didiknya. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Dzakiah Drajat dalam buku keperibadian guru menyatakan bahwa: 

“Kepribadian itulah yang akan menentukan apakah ia menjadi pendidik yang 

baik bagi anak didiknya, ataukah ia akan menjadi perusak atau penghancur 

bagi masa depan anak didiknya, bagi anak didik yang masih kecil (tingkat 
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sekolah dasar) dan mereka yang sedang mengalami keguncangan jiwa 

(tingkat menengah)”.
3
 

Kepribadian guru merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk diukur, 

tetapi dapat dilihat melalui tindakan, cara bergaul, ucapan, cara berpakaian, 

dan sikap dalam menghadapi persoalan dilingkungan sekitarnya, baik yang 

ringan maupun yang berat.
4
 Kepribadian guru tidak hanya menjadi dasar bagi 

guru untuk berperilaku, tetapi juga akan menjadi model keteladanan bagi 

siswanya dalam membangkitkan keinginan dalam mengikuti suatu pelajaran. 

Guru diharapkan mampu menunjukkan kualitas ciri-ciri kepribadian yang 

baik seperti jujur, penyayang, terbuka, penolong, penyabar, kooperatif, 

mandiri dan sebagainya. 

Setiap tindakan guru selalu menjadi contoh bagi anak didiknya, baik 

dalam proses pembelajaran maupun diluar proses pembelajaran. Apabila 

perilaku guru baik, maka akan dapat menimbulkan minat siswa dalam belajar. 

Minat adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu suatu hal atau 

aktivitas, tanpa ada yang menyuruh.
5
 Minat itu muncul karena ada perasaan 

tertarik terhadap sesuatu kegiatan yang membuat orang tersebut merasa 

tertarik. Apabila tidak ada ketertarikan atau kesenangan maka mereka akan 

melakukan kegiatan tersebut dengan terpaksa, bahkan mungkin akan 

menghilangkan minat yang sudah ada dalam dirinya apabila mereka tidak 

menemukan kepuasan dari kegiatan yang dilakukan tersebut. 
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Banyak kasus penyebab kegagalan studi disebabkan karena kurangnya 

minat belajar. Karena dengan adanya minat siswa akan lebih perhatian untuk 

melakukan segala sesuatu, siswa akan lebih konsentrasi dan tidak mudah 

bosan serta lebih semangat untuk mempelajari sesuatu. Oleh karena itu, untuk 

meningkatkan minat belajar siswa guru hendaknya memiliki kompetensi 

keperibadian yang baik, sehingga guru yang memiliki keperibadian yang baik 

dan mantap siswa akan berkeinginan untuk mengikuti pelajaran yang 

diberikan oleh guru tersebut. 

Berdasarkan pengamatan awal yang penulis laksanakan di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar, 

diketahui guru Pendidikan Agama Islam sudah memiliki kompetensi 

keperibadian yang cukup baik, antara lain: guru Pendidikan Agama Islam 

memiliki wawasan yang luas, guru Pendidikan Agama Islam menggunakan 

kata-kata yang sopan ketika mengajar, guru Pendidikan Agama Islam 

memiliki kesabaran waktu membimbing peserta didik, guru Pendidikan 

Agama Islam memiliki sifat agamis, dan guru Pendidikan Agama Islam 

objektif menilai PR siswa serta guru Pendidikan Agama Islam tidak memiliki 

sifat pendendam. Akan tetapi, kenyataannya sebagian siswa masih memiliki 

minat belajar yang rendah  dilihat dari gejala-gejala sebagai berikut: 

1. Sebagian siswa kurang memperhatikan saat guru menjelaskan pelajaran 

Pendidikan Agama Islam. 

2. Sebagian siswa tidak mau bertanya tentang materi yang telah disampaikan 

oleh guru. 
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3. Sebagian siswa tidak mengerjakan PR Pendidikan Agama Islam 

4. Sebagian siswa tidak hadir  tepat waktu ketika pelajaran Pendidikan 

Agama Islam 

5. Sebagian siswa tidak mengikuti pelajaran Pendidikan Agama Islam dari 

awal sampai akhir 

6. Sebagian siswa tidak suka membaca buku Pendidikan Agama Islam 

Berdasarkan gejala-gejala diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kompetensi Kepribadian 

Guru Pendidikan Agama Islam terhadap Minat Belajar Siswa di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman pengertian dalam istilah yang 

terdapat pada penelitian ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah yang 

berkaitan dengan judul yaitu: 

1. Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, 

berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan  peserta didik.
6
 

Kompetensi kepribadian yang penulis maksudkan dalam penelitian ini 

adalah kompetensi kepribadian guru Pendidikan Agama Islam. 

2. Minat belajar  

Minat belajar adalah suatu lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal 

atau aktifitas tanpa ada yang menyuruhnya. Dengan demikian orang yang 
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berminat terhadap sesuatu akan berupaya melakukan hal tersebut dan 

merasa senang melakukan, maka dapat diduga bahwa perbuatan akan 

membuahkan hasil yang cukup baik.  Dalam belajar minat belajar dari 

pihak siswa sangat penting, sebab belajar yang tidak disertai minat tidak 

akan memperoleh hasil belajar yang maksimal.
7
 Minat belajar yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah minat belajar siswa Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasikan 

masalah-masalah tersebut sebagai berikut: 

a. Bagaimana kepribadian guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto 

Kampar? 

b. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian guru 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batu 

Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar? 

c. Bagaimana minat belajar di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batu 

Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar? 
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d. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat belajar siswa di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batu Bersurat Kecamatan XIII 

Koto Kampar? 

e. Apakah ada pengaruh yang signifikan kompetensi kepribadian guru 

Pendidikan Agama Islam terhadap minat belajar siswa di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto 

Kampar? 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti 

membatasi masalah dengan memfokuskan pada: “Pengaruh Kompetensi 

kepribadian Guru Pendidikan Agama Islam terhadap Minat Belajar 

Siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batu Bersurat Kecamatan 

XIII Koto Kampar. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah diatas,  maka dapat dibuat 

rumusan masalah sebagai berikut: Apakah ada pengaruh yang signifikan 

kompetensi kepribadian guru Pendidikan Agama Islam terhadap minat 

belajar siswa di Sekolah Menengah Atas 1 Batu Bersurat Kecamatan 

XIII Koto Kampar? 

 

 

 

 



8 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh kompetensi kepribadian 

guru Pendidikan Agama Islam terhadap minat belajar di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Untuk guru, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi 

guru, khususnya guru Pendidikan Agama Islam untuk meningkatkan 

kompetensi kepribadiannya. 

b. Untuk siswa, merupakan usaha untuk semakin fokus terhadap guru 

ketika menerangkan materi pembelajaran. 

c. Untuk sekolah, sebagai masukan guna peningkatkan mutu sekolah 

berkenaan dengan kompetensi profesional guru. 

d. Bagi penulis, penelitian ini sebagai salah satu syarat yang harus 

dilengkapi penulis dalam rangka mengakhiri perkuliahan program 

Sarjana Strata Satu (S1) dan untuk memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan Agama Islam (S. Pd. I) pada konsentrasi SLTP/SLTA 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 

 

 

 


