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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latarbelakang Masalah  

Pendidikan adalah suatu proses bimbingan, tuntunan atau pimpinan yang di 

dalamnya mengandung unsur-unsur seperti pendidik, anak didik, tujuan dan 

sebagainya. Pendidikan merupakan fenomena manusia yang fundamental, yang juga 

mempunyai sifat konstruktif dalam hidup manusia, karena itulah dituntut untuk mampu 

mengadakan refleksi ilmiah tentang pendidikan sebagai pertanggungjawaban terhadap 

perbuatan yang dilakukan, yaitu mendidik dan dididik. 

Pendidikan pada dasarnya adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi 

siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungannya, sehingga 

dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang 

memungkinkannya untuk berfungsi secara baik dalam kehidupan masyarakat. 

Sebagaimana termuat dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara.
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Dalam mencapai tujuan pendidikan nasional sebagaimana ditetapkan dalam 

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas di atas perlu adanya koloborasi dari 

banyak pihak seperti pendidik, peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Dari sekian 

pihak yang ada, guru atau tenaga pendidiklah yang memegang peranan lebih berat dan 
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penting dalam rangka mewujudkan peserta didik yang cakap secara intelektual dan 

emosional. 

Dalam proses pembelajaran, seorang pendidik dituntut untuk dapat memotivasi 

siswa dalam belajar. Seorang tidak akan pernah belajar jika tidak termotivasi. 

Untuk itu, orang tidak dapat dipaksa untuk belajar, artinya harus memiliki 

keinginan untuk belajar, maksudnya peserta didik harus termotivasi untuk 

melibatkan diri dalam proses belajar. Motivasi dan usaha mempengaruhi 

belajar dan unjuk kerja peserta didik. Oleh karena itu, motivasilah peserta didik 

dengan tugas-tugas riil dalam kehidupan nyata sehari-hari dan kaitkan tugas 

dengan pengalaman pribadinya. Kemudian dorong peserta didik untuk 

memahami kaitan usaha dan hasil yang dicapai.
2
 

 

Aktivitas belajar bukanlah suatu kegiatan yang dilakukan yang terlepas dari 

faktor lain. Aktivitas belajar merupakan kegiatan yang melibatkan unsur jiwa dan raga. 

Belajar tak akan pernah dilakukan tanpa suatu dorongan yang kuat baik dari dalam 

yang lebih utama maupun dari luar sebagai upaya lain yang tak kalah pentingnya. 

Faktor lain yang mempengaruhi aktivitas belajar seorang dalam proses 

pembelajaran adalah motivasi. Motivasi adalah gejala dalam bentuk dorongan yang 

timbul pada diri seseorang sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan 

dengan tujuan tertentu. Motivasi bisa juga dalam bentuk usaha-usaha yang dapat 

menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu bergerak melakukan sesuatu 

karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan 

perbuatannya. 

Syaiful Bahri Djaramah menjelaskan memotivasi siswa dalam belajar 

mempunyai peranan dan keistimewaan yang strategis dalam aktivitas belajar 

seseorang. Tidak ada seorang pun yang belajar tanpa motivasi. Tidak ada 

motivasi berarti tidak ada kegiatan belajar. Adapun keistimewaan memotivasi 

siswa dalam belajar adalah sebagai berikut: 

1. Dapat mengerakkan dan mendorong aktivitas belajar 

2. Semangat siswa dalam belajar lebih dapat ditingkatkan 

3. Memenuhi kebutuhan siswa dalam belajar 
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4. Memupuk optimisme dalam belajar 

5. Melahirkan prestasi dalam belajar
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Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami memotivasi siswa dalam 

belajar memilki peranan penting dalam proses pembelajaran, khususnya pada mata 

pelajaran Pendidika Agama Islam. Maka tugas dan peranan guru sebagai pendidik 

profesional sesungguhnya sangat kompleks, tidak terbatas pada saat berlangsungnya 

interaksi edukatif di dalam kelas, yang lazim disebut proses belajar mengajar. 

Sardiman mengemukakan bahwa: 

Untuk dapat mampu melaksanaakan tugas mengajar dengan baik, guru harus 

memiliki kemampuan profesional, yaitu terpenuhinya sepuluh kompetensi 

guru, yang meliputi (1) Menguasai bahan, (2) Mengelola program belajar 

mengajar, (3) Mengelola kelas, (4) Penggunaan media atau sumber, (5) 

Menguasai landasan-landasan pendidikan, (6) Mengelola interaksi belajar 

mengajar, (7) Menilai prestasi siswa untuk kepentingan pelajaran, (8) 

Mengenal fungsi layanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah, (9) Mengenal 

dan menyelenggarakan administrasi sekolah dan (10) Memahami prinsip-

prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan guna keperluan 

pengajaran.
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Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di SMPN 4 Kampar, 

penulis melihat terdapat beberapa cara yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam 

untuk memotivasi siswa dalam belajar, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Memberi reward bagi siswa yang mampu menjawab soal dengan benar. 

2. Membuat pembelajaran menjadi menarik, seperti membuat simulasi dan 

permainan. 

3. Memberikan pernyataan seperti “Bagus sekali’, “Hebat’, dan “Menakjubkan”, 

ketika siswa mendapatkan nilai yang bagus. 
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Namun, penulis menemukan gejala-gejala atau fenomena yang menunjukkan 

siswa belum termotivasi dalam belajar, khususnya pada pelajaran Pendidikan Agama 

Islam, yaitu sebagai berikut:   

1. Masih ada sebagian siswa yang mengantuk ketika berlangsungnya proses belajar 

mengajar. 

2. Masih ada sebagian siswa yang tidak memperhatikan guru ketika menyampaikan 

materi pelajaran. 

3. Masih ada sebagian siswa yang keluar masuk kelas ketika berlangsunya proses 

belajar mengajar.  

Gejala di atas menunjukkan bahwa sebagian guru PAI masih belum maksimal 

dalam memotivasi belajar siswa ketika proses pembelajaran. Bagaimanapun kondisi 

dan tingkat motivasi siswa dalam belajar, guru memegang peranan penting dalam 

memotivasi belajar mereka. Untuk itu, penulis tertarik melakukan suatu penelitian 

untuk mengetahui lebih jauh peranan guru Pendidikan Agama Islam dalam memotivasi 

siswa dalam belajar dalam bentuk penelitian ilmiah dengan judul: ”Peranan Guru 

Dalam Memotivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di 

SMPN 4 Kampar”.   

B. Penegasan Istilah  

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian maka perlu 

adanya penegasan istilah yaitu:  
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1. Peranan guru menurut Bambang Warsita adalah upaya, daya, kegiatan melakukan 

sesuatu. Dalam hal ini adalah peranan guru Pendidikan Agama Islam memotivasi 

siswa dalam belajar.
5
  

2. Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan yang menjadi dasar dan pedoman  

hidup bagi manusia dalam mengatur kehidupannya baik dalam hubungannya 

dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia serta hubungannya dengan alam 

secara keseluruhan yang terdiri dari aspek-aspek yang berkaitan dengan keyakinan 

atau credial, yaitu aturan yang mengatur keyakinan seorang terhadap Allah SWT.
6
 

3. Memotivasi Siswa  

Memotivasi siswa merupakan memberikan motivasi, menciptakan suasana yang 

subur untuk lahirnya motif.
7
 Sedangkan memotivasi yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah peranan guru untuk menciptakan suasana yang subur dalam 

belajar bagi siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.  

C. Permasalahan 

Masalah adalah penyimpangan antara yang diharapkan dengan kejadian atau 

kenyataan dan dapat diselesaikan. Masalah penelitian adalah masalah yang akan 

menjadi objek penelitian. Adapaun objek dari penelitian ini adalah peranan guru PAI 

dalam memotivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI. Berikut permasalahan dari 

objek penelitian ini: 

1. Mengapa masih ada guru PAI yang kurang melaksanakan perannya sebagai 

motivator bagi perkembangan belajar para siswa? 
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2. Seperti apakah bentuk peranan guru dalam memotivasi belajar siswa pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 4 Kampar? 

3. Apakah faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh guru PAI dalam 

memotivasi siswa dalam belajar? 

4. Apa saja faktor-faktor pendukung guru PAI dalam memotivasi siswa dalam 

belajar? 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

identifikasi masalah penelitian dapat diidentifikasikan, yaitu:  

a. Bagaimanakah peranan guru dalam memotivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 4 Kampar?   

b. Seperti apa bentuk peranan guru dalam memotivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 4 Kampar? 

c. Apa saja faktor pendukung peranan guru dalam memotivasi belajar siswa pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 4 Kampar?  

d. Apa saja faktor penghambat peranan guru dalam memotivasi belajar siswa pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 4 Kampar?   

2. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas, tidak semua masalah akan penulis teliti 

mengingat keterbatasan dana, waktu dan tenaga. Untuk itu penulis dalam hal ini 

membatasi masalah pada: 

a. Bagaimana Peranan guru dalam memotivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMPN 4 Kampar? 
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b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peranan guru dalam memotivasi 

belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 4 

Kampar? 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat di rumuskan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagaimanakah peranan guru dalam memotivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 4 Kampar? 

b. Faktor apa saja yang mempengaruhi peranan guru dalam memotivasi belajar 

siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 4 Kampar? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Bertolak dari batasan dan rumusan masalah yang dijelaskan di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui peranan guru dalam memotivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 4 Kampar.   

b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi peranan guru dalam memotivasi 

belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 4 

Kampar. 

2. Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk :  

a. Secara akademis untuk melengkapi syarat dan tugas akhir dalam memperoleh 

gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.) pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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b. Sebagai peneliti, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang 

karya ilmiah serta sebagai sarana mempersiapkan diri untuk menjadi guru yang 

bisa mengajar dan mendidik khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam.  

c. Bagi guru, sebagai salah satu masukan dan bahan rujukan tentang bagaimana 

memotivasi siswa dalam belajar, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam. 

d. Bagi sekolah, sebagai informasi bagi SMPN 4 Kampar dalam hal bagaimana 

sebenarnya peranan guru dalam memotivasi siswa dalam belajar. 

 


