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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sebagai seorang guru yang kompeten dalam memegang amanat, guru 

bertanggung jawab atas amanat yang diserahkan kepadanya. Allah SWT 

menjelaskan dalam al-Qur’an Surah An-Nisaa’ ayat 58 : 

                                    

                       

Artinya :“Sesungguhnya, Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya, Allah sebaik-baik yang memberi 

pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha mendengar lagi Maha 

melihat.”
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Dalam mengajar, keberhasilan seorang guru dalam melaksanakan 

perannya dalam bidang pendidikan sebagian besar terletak pada 

kemampuannya melaksanakan berbagai peran yang bersifat khusus dalam 

situasi belajar mengajar. Tiap peranannya menuntut berbagai kompetensi atau 

keterampilan mengajar, diantaranya: 

1. Guru sebagai pengajar yang menyampaikan ilmu pengetahuan perlu 

memiliki keterampilan memberikan informasi kepada kelas. 

2. Guru sebagai pemimpin kelas, perlu memiliki keterampilan memimpin 

kelompok kecil siswa. 

3. Guru sebagai pembimbing, perlu memiliki keterampilan dalam mendorong 

kegiatan siswa dalam belajar. 

4. Guru sebagai motivator, perlu memiliki keterampilan untuk memotivasi 

belajar siswa.
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Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam proses belajar 

mengajar, guru tidak hanya menyampaikan bahan atau materi pelajaran saja, 

namun harus memperhatikan faktor-faktor yang ada disekelilingnya. Dan 

salah satu faktor yang sangat berpengaruh adalah adanya pemberian motivasi 

oleh guru. Oleh karena itu, dituntut adanya peranan guru dalam memotivasi 

belajar siswa. Terutama bagaimana kemampuan guru dalam 

mengorganisasikan kegiatan belajar mengajar baik yang berkenaan dengan 

proses belajar siswa maupun dengan keterampilan mengajar guru. 

Motivasi sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar, sebab 

adanya motivasi mendorong semangat belajar dan sebaliknya kurang adanya 

motivasi akan melemahkan semangat belajar. Seorang siswa yang belajar 

tanpa motivasi atau kurang motivasi tidak akan berhasil dengan maksimal. 

Keaktifan merupakan aspek penting dalam proses pembelajaran. 

Keaktifan siswa dalam belajar mencakup keaktifan jasmani dan rohani.
3
  

Belajar adalah proses yang aktif, yaitu proses yang mereaksi terhadap semua 

situasi yang ada disekitar individu. Belajar adalah proses yang diarahkan pada 

tujuan, proses berbuat melalui pengalaman, proses melihat, mengamati dan 

memahami sesuatu.
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Siswa sebagai peserta didik tidak hanya sebagai objek pendidikan, 

tetapi juga sebagai subjek, yaitu aktif mencari dan menemukan ilmu 
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pengetahuan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur’an Surah Al-

Baqarah ayat 30-31 yang berbunyi : 

                                    

                                 

                                

       

Artinya : Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: 

"aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata: 

"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang 

yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, 

Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 

mensucikan nama Engkau?" Dia berfirman: "Sesungguhnya aku 

mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." dan Dia mengajarkan 

kepada Adam Nama-nama (benda) seluruhnya, kemudian Dia 

perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkanlah 

kepada-Ku nama sumua (benda) itu jika kamu yang benar!"
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Ayat ini di jelaskan oleh para Mufassir bahwa Nabi Adam sebagai 

peserta didik tidak hanya menerima Transfer ilmu, tetapi Allah memberikan 

daya kepadanya, berupa indera, akal, dan kalbu, sehingga membuat Nabi 

Adam aktif dan memperoleh ilmu mengungguli malaikat. Malaikat tidak 

menguasai ilmu yang dikuasai Nabi Adam.
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Hal di atas menggambarkan petunjuk untuk para pendidik (guru), agar 

memperlakukan peserta didik tidak hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai 

subjek. Guru semestinya memformat proses pembelajaran sedemikian rupa 

agar siswa lebih aktif mencari dan menemukan sendiri ilmu pengetahuan yang 
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dituntutnya. Karena dalam proses pembelajaran sangat mementingkan 

partisipasi dari pihak siswa.  

Memotivasi besar pengaruhnya terhadap proses belajar yang sangat 

menentukan kelancaran belajar berikutnya dan siswa akan lebih bisa 

memfokuskan perhatiannya pada pelajaran, serta aktif dalam proses 

pembelajaran. Dengan adanya keaktifan  inilah yang mendorong siswa untuk 

berprestasi dalam kelas. 

Motivasi merupakan kondisi psikologis yang mendorong seseorang 

untuk melakukan sesuatu. Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan 

sebagai keseluruhan daya penggerak didalam diri siswa yang menimbulkan 

kegiatan belajar, menjamin kelangsungan dan memberikan arah kegiatan, 

sehingga dapat mencapai tujuan dalam proses belajar, motivasi sangat 

diperlukan dalam belajar, sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi 

dalam belajar, tidak akan mungkin melakukan aktifitas belajar dengan efektif.
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Motivasi dapat mendorong siswa untuk belajar dengan baik. Oleh 

karena itu motivasi adalah hal penting pada pembelajaran, karena siswa yang 

tidak memiliki motivasi belajar akan sulit untuk lebih aktif dalam proses 

pembelajaran. 

Peranan guru sebagai motivator ini penting artinya dalam 

meningkatkan kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar siswa. Guru 

harus dapat merangsang dan memberikan dorongan serta reinforcement untuk 
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mendinamisasikan potensi siswa, menumbuhkan aktifitas dan daya cipta 

(kreatifitas) sehingga akan terjadi dinamika dalam proses belajar mengajar.
8
 

Memberikan motivasi tersebut juga harus dimiliki oleh guru 

Pendidikan Agama Islam. Dengan terampilnya guru Pendidikan Agama Islam 

memberikan motivasi, maka siswa akan terdorong untuk aktif dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 3 Tambang, mengenai pemberian motivasi oleh 

guru Pendidikan Agama Islam di sekolah ini terlihat sebagai berikut : 

1. Guru PAI memberi pujian kepada siswa seperti mengajukan kata 

“baik”,”bagus”,”ya”, bila siswa menjawab atau  mengajukan pertanyaan. 

2. Guru PAI menuntun siswa agar dapat memberi jawaban yang benar. 

3. Guru PAI mengoreksi dengan segera tugas atau pekerjaan siswa. 

4. Guru PAI memberikan nilai tambahan kepada siswa yang aktif dalam 

belajar. 

5. Guru PAI memberi tahu hasil kegiatan belajar kepada semua siswa. 

Pernyataan tersebut dapat dipahami pemberian motivasi oleh guru 

Pendidikan Agama Islam tergolong sudah baik. Dari kondisi ini diharapkan 

akan membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Akan 

tetapi, masih terlihat adanya kesenjangan, yaitu masih ditemukan siswa yang 

kurang aktif dalam proses  pembelajaran dengan gejala-gejala sebagai berikut: 

1. Masih ada sebagian siswa yang ribut saat guru PAI menjelaskan. 
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2. Masih ada sebagian siswa yang tidak memberikan tanggapan walaupun 

diberi kesempatan bertanya oleh guru PAI. 

3. Masih ada sebagian siswa yang diam pada saat guru menanyakan apakah 

mengerti dengan yang diajarkan atau tidak. 

4. Masih ada sebagian siswa yang tidak mengerjakan tugas atau PR yang 

diberikan oleh guru PAI. 

5. Masih ada sebagian siswa yang malu dan tidak mau maju kedepan kelas 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru Pendidikan Agama Islam. 

Gejala di atas menggambarkan seolah-olah pemberian motivasi oleh 

guru belum mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. Namun benar 

tidaknya pernyataan di atas perlu dilakukan penelitian terhadap masalah ini.  

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap 

permasalahan ini dengan judul Hubungan Pemberian Motivasi Oleh Guru 

dengan Keaktifan Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tambang. 

B. Penegasan Istilah 

1. Pemberian  motivasi adalah  menyerahkan atau memberikan dorongan 

positif pada peserta didik agar  melakukan sesuatu.
9
 Pemberian motivasi 

guru maksudnya menyerahkan motivasi dan dorongan untuk diberikan 

kepada siswa agar siswa aktif dalam proses belajar mengajar pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam.  
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2. Keaktifan belajar merupakan suatu keadaan dimana siswa melakukan 

aktivitas belajar yang dapat menghasilkan perubahan nilai atau sikap 

positif pada diri siswa dalam proses pembelajaran.
10

 Jadi, keaktifan belajar 

adalah suatu proses usaha untuk memperoleh perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari pengalaman individu atau respon dari adanya stimulus 

dalam interaksi pada pembelajaran maupun lingkungan sekitarnya. 

Keaktifan Belajar yang penulis maksud disini adalah keaktifan belajar 

siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tambang. 

C. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar balakang masalah di atas, dapat penulis 

identifikasi permasalahan yang muncul, yaitu: 

a. Bagaimanakah guru Pendidikan Agama Islam memberikan motivasi 

kepada siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tambang? 

b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi guru Pendidikan Agama Islam 

dalam memberi motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam? 

c. Bagaimanakah keaktifan belajar siswa dalam pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tambang ? 

d. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi  keaktifan belajar  siswa 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam? 

                                                 
10

 Rusman, Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesional Guru, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2012), h. 379 



 

 

 

 

8 

e. Apakah ada hubungan yang signifikan pemberian motivasi guru dengan 

keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tambang? 

2. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya permasalahan yang perlu diteliti, sementara 

kemampuan penulis terbatas untuk meneliti seluruhnya, maka 

permasalahan pada penelitian ini difokuskan hanya pada masalah 

hubungan pemberian motivasi oleh guru dengan keaktifan belajar siswa 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 3 Tambang. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka  dapat dirumuskan 

permasalahannya yaitu apakah ada hubungan yang signifikan antara  

pemberian motivasi oleh guru dengan keaktifan belajar siswa pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 

3 Tambang ? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pemberian motivasi oleh 

guru dengan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tambang. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Adapun  kegunaan penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat 

guna menyelesaikan studi pada program pencapaian gelar sarjana (S1) 

pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA Riau. Selanjutnya 

penelitian ini juga dapat memberi manfaat pada : 

a. Siswa yaitu sebagai motivasi dan dorongan bagi siswa untuk dapat 

berfikir kritis agar lebih aktif dalam memahami setiap materi yang 

diajarkan melalui pengalaman yang telah didapat oleh siswa. 

b. Guru yaitu sebagai bahan informasi bagi guru-guru di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 3 Tambang dalam pemilihan strategi dan 

teknik untuk keberhasilan proses belajar mengajar Pendidikan Agama 

Islam.  

c. Lembaga pendidikan, yaitu Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 

Tambang, sebagai sumbangan pemikiran penulis dalam dunia 

pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 


