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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS 

BAB 1 mengatakan, 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 bagi dirinya, masyarakat dan Negara.
1
 

Al-Qur’an telah berkali-kali menjelaskan pentingnya pendidikan. 

Tanpa pendidikan niscaya kehidupan manusia akan menjadi sengsara. Al-

Qur’an bahkan memposisikan manusia yang memiliki pengetahuan pada 

derajat yang tinggi. Al-Qur’an surat Al-Mujadalah ayat 11 menyebutkan: 

                       

                       

                 

Artinya:  Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah 

kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-

orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa 

yang kamu kerjakan. (QS. Al Mujadalah: 11)
2
. 
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Guru yang profesional harus memiliki keahlian khusus karena sebagai 

suatu profesi yang tidak bisa sembarang orang yang melakukannya, guru harus 

memiliki syarat sebagai guru yang profesional. Adapun syarat-syarat tersebut 

meliputi: fisik, psikis, mental, moral dan intelektual. Sehingga guru akan 

mampu melaksanakan fungsi dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.
3
 

Kunandar menyebutkan bahwa seorang guru yang profesional dituntut 

dengan sejumlah persyaratan minimal, antara lain: memiliki kualifikasi 

pendidikan profesi yang memadai, memiliki kompetensi keilmuan sesuai 

dengan bidang yang ditekuninya, memiliki kemampuan berkomunikasi yang 

baik dengan anak didiknya, mempunyai jiwa kreatif dan produktif, 

mempunyai etos kerja dan komitmen yang tinggi terhadap profesinya dan 

selalu melakukan pengembangan diri secara terus-menerus melalui organisasi 

profesi, internet, buku, seminar dan semacamnya.
4
 

Seorang guru dapat memaksakan bahan pelajaran kepada siswa, tetapi 

tak mungkin memaksakannya untuk belajar dalam arti sebenarnya. Ini berarti, 

tugas guru yang paling berat adalah berupaya agar siswa mau belajar dan 

memiliki keinginan belajar terus menerus. Dan seorang guru profesional pasti 

mampu untuk memotivasi siswanya dalam belajar. Guru bertanggung jawab 

melaksanakan sistem pembelajaran agar berhasil dengan baik. Keberhasilan 

ini bergantung pada upaya guru membangkitkan motivasi belajar siswanya.
5
 

Dalam proses belajar mengajar, motivasi sangat diperlukan, sebab 

seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar, tak akan mungkin 
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melakukan aktivitas belajar. hal ini merupakan pertanda bahwa sesuatu yang 

kan dikerjakan itu tidak menyentuh kebutuhannya. Segala sesuatu yang 

menarik minat orang lain belum tentu menarik minat orang tertentu selama 

sesuatu itu tidak bersentuhan dengan kebutuhannya.
6
 

Menurut Oemar Hamalik motivasi adalah perubahan energy dalam diri 

seseorang itu terbentuk suatu aktivitas nyata berupa kegiatan fisik, karena 

seseorang mempunyai tujuan tertentu dari aktivitasnya, maka seseorang 

mempunyai motivasi yang kuat untuk mencapainya dengan segala upaya yang 

dapat dilakukan untuk mencapainya.
7
 

Dikutip dalam buku Zalyana, Motivasi belajar adalah dorongan 

penggerak aktif dalam diri siswa untuk melakukan aktivitas belajar. motivasi 

belajar merupkan variabel yang paling penting, karena proses pembelajaran 

akan lebih efisien jika warga belajar yang bersangkutan memiliki keinginan 

untuk mempelajari sesuatu yang dipikirnya.
8
 

Mulyasa mengatakan bahwa motivasi belajar merupakan salah satu 

faktor yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, karena peserta didik 

akan belajar sungguh-sungguh apabila memiliki motivasi yang tinggi. Oleh 

karena itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, guru harus mampu 

membangkitkan motivasi belajar peserta didik sehingga dapat mencapai tujuan 

pendidikan.
9
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Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa untuk meningkatkan 

motivasi belajar siswa sangat dibutuhkan profesionalisme guru. Sebab, jika 

seorang guru itu profesional dalam tugasnya maka guru itu akan berhasil 

memotivasi siswanya dalam belajar. Sebaliknya, jika guru itu tidak profesional 

maka seorang guru tidak akan berhasil memotivasi siswanya dalam belajar.  

Berdasarkan studi pendahuluan di SMP N 2 Kepenuhan Kabupaten 

Rokan Hulu ditemukan gejala-gejala sebagai berikut: 

1. Guru mengajar sesuai dengan bidang kependidikan yang dimiliki. 

2. Guru membimbing murid pada saat pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dikelas. 

3. Guru dapat menyebutkan kemampuan anak didik. 

4. Guru Pendidikan Agama Islam melakukan interaksi belajar mengajar saat 

proses pembelajaran.  

5. Guru dalam mengajar Pendidikan Agama Islam menggunakan metode 

yang bervariasi. 

Adapun motivasi belajar siswa masih kurang, hal tersebut terlihat pada   

gejala-gejala sebagai berikut : 

1. Masih ada sebagian siswa yang belum mengerjakan tugas. 

2. Masih ada sebagian siswa yang belum memperhatikan guru ketika sedang 

menjelaskan pelajaran. 

3. Masih ada sebagian siswa belum mengikuti arahan atau bimbingan. 

4. Masih ada sebagian siswa bolos pada saat jam pelajaran berlangsung. 
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5. Masih ada sebagian siswa yang belum mencatat apa yang disampaikan 

oleh guru Agama Islam. 

Berdasarkan gejala-gejala diatas, penulis tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam 

Terhadap Motivasi Belajar Siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 

Kepenuhan  Kabupaten Rokan Hulu”. 

B. Penegasan Istilah 

1. Profesionalitas 

Profesionalitas guru adalah suatu sebutan terhadap kualitas sikap 

para guru PAI terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian 

yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya.
10

 

Profesionalitas disini adalah menurut persepsi siswa. 

Slameto mengatakan persepsi adalahproses yang menyangkut 

masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia.Melalui persepsi 

manusia terus-menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. 

Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihat, 

pendengar, peraba, perasa dan pencium.
11

 

2. Guru  

Abudin Nata dalam bukunya Preseptif Islam Tentang Pola 

Hubungan Guru Dan Murid yang dikutip oleh Hadari Nawawi mengatakan 
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Ali Mudlofir, Pengembangan Profesionalisme Guru,(Jakarta: Derektorat Pendidikan 
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guru adalah orang yang kerjanya mengajar atau memberikan pelajaran di 

sekolah, sedangkan lebih khusus lagi ia mengatakan bahwa guru berarti 

orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang ikut 

bertanggung jawab dalam membantu anak didik mencapai kedewasaan.
12

 

3. Pendidikan Agama Islam 

Menurut Zakiah Daradjat sebagaimana dikutip oleh Majid dan 

Andayani, Pendidikan Agama Islam adalah “usaha untuk membina dan 

mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam 

secara menyeluruh. Lalu menghayati tujuan, yang pada akhirnya dapat 

mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup.
13

 

Dan pendidikan agama Islam yang dimaksudkan disini adalah 

salah satu matapelajaran yang di ajarkan di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 2 Kepenuhan. 

4. Motivasi belajar  

Menurut Mc. Donal sebagaimana dikutip oleh Syaiful Bahri 

Djamrah motivasi belajar adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi 

seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif (perasaan) dan reaksi 

untuk mencapai tujuan. Perubahan energi dalam diri seseorang itu 

berbentuk suatu aktivitas nyata berupa kegiatan fisik.
14

 

Belajar seringkali diartikan sebagai aktivitas untuk memperoleh 

pengetahuan. Belajar adalah proses orang memperoleh berbagai 

kecakapan, keterampilan, dan sikap.
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Abudin Nata, Persepktif Islam Tentang Pola Hubungan Guru-Murid, (Jakarta: Raja 

Grafindo, 2001), h.62
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Abdul Majid dan Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi,(Bandung: 
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14

Syaiful Bahri Djamrah, op.cit., h.148 
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C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan yang telah penulis paparkan dalam latar belakang, 

maka penulis menyimpulkan beberapa masalah yang akan dijawab dalam 

penelitian ini : 

a. Apakah ada pengaruh profesionalitas guru pendidikan agama Islam 

dalam meningkatkan motivasi belajar siswa siswa atau tidak, ataukah 

sebaliknya? 

b. Apakah guru Pendidikan Agama Islam sudah menyampaikan materi 

pelajaran dengan baik? 

c. Sejauh mana tingkat pemahaman siswa terhadap mata pelajaran 

pendidikan agama Islam? 

2. Batasan Masalah  

Penulis menyadari bahwa kajian profesionalisme guru ini sangat 

luas, maka penulis dalam hal ini menyadari untuk membatasi 

permasalahan yang akan dikaji yaitu profesionalisme guru pendidikan 

Agama Islam dalam proses pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa. 

3. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan permasalahan yang disajikan berdasarkan latar 

belakang masalah adalah sebagai berikut: “Apakah ada Pengaruh yang 

Signifikan antara Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam 

Terhadap Motivasi Belajar Siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 

Kepenuhan? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh 

Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Motivasi Belajar 

Siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kepenuhan.  

2. Manfaat Penelitian  

Bagi instansi sekolah tulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

acuan dalam meningkatkan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam 

dan motivasi belajar siswa di SMP N 2 KEPENUHAN.  

Sedangkan bagi guru mata pelajaran PAI, penelitian ini dapat menjadi 

bahan acuan untuk mengetahui profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam 

dan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran pai di SMP N 2 

KEPENUHAN,sehingga lebih lanjut secara bersama-sama dapat diperbaiki 

dan dicari solusinya.  

Bagi penulis sendiri penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

konsentrasi lebih lanjut sehingga dapat mengetahui permasalahan yang 

dihadapi dan dapat dicari solusinya.  

Bagi Fakultas dan Universitas, Sebagai sumbangan penulis kepada 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  

Kasim Riau, yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan 

program strata satu (S1) pada jurusan Pendidikan Agama Islam. 

 

 


