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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Motivasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam 

menciptakan keberhasilan proses pembelajaran. Sering terjadi siswa yang 

kurang berprestasi bukan disebabkan oleh kemampuanya yang kurang, akan 

tetapi dikarenakan motivasi belajar siswa yang rendah sehingga ia tidak 

berusaha untuk mengerahkan segala kemampuanya. terkadang unsur motivasi 

ini terlupakan oleh guru, guru sering memaksakan agar siswa menerima 

materi pelajaran yang disampaikanya. Pentingnya materi pelajaran yang 

diberikan sering hanya dipandang dari sudut guru, bukan dari sudut siswa 

sebagai subjek belajar. Akibatnya, siswa belajar seadanya tanpa motivasi. 

Cara yang demikian tentu sangat tidak menguntungkan, sebab siswa belajar 

tidak akan optimal, yang berarti tujuan pembelajaran pun tidak akan optimal 

juga. bagi siswa pentingnya motivasi belajar adalah sebagai berikut :  

a. Menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses, dan hasil akhir.  

b. Menginformasikan tentang kekuatan usaha  belajar, yang 

dibandingkan dengan teman sebaya; sebagai ilustrasi, jika terbukti 

usaha belajar seseorang siswa belum memadai, maka ia berusaha 

setekun temanya yang belajar dan berhasil.  

c. Mengarahkan kegiatan belajar sebagai ilustrasi, setelah ia ketahui 

bahwa dirinya belum belajar secara serius.  

d. Membesarkan semangat belajar. 
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Motivasi belajar sangat penting diketahui oleh seorang guru. 

Pengetahuan dan pemahaman tentang motivasi belajar pada siswa 

bermamfaat bagi guru, mamfaat itu sebagai berikut:  

a. Membangkitkan meningkatkan, dan memelihara semangat siswa 

untuk belajar sampai berhasil; membangkitkan, bila siswa tak 

bersemanagat, meningkatkan; bila semangat timbul tenggelam; 

memelihara, bila semangat telah kuat untuk mencapai tujuan 

belajar. Dalam hal ini, hadiah pujian, dorongan, atau pemicu 

sangat dapat digunakan untuk mengobarkan semangat belajar. 

b. Mengetahui dan memahami motivasi belajar siswa di kelas 

bermacam-ragam.
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Secara umum motivasi juga dapat dikatakan Serangkaian usaha untuk 

menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin 

melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka, maka akan berusaha untuk 

meniadakan atau mengelakan perasaan tidak suka itu. Jadi motivasi dapat 

dirangsang oleh faktor dari luar tetapi motivasi itu adalah tumbuh didalam 

diri seseorang. Dalam kegiatan belajar, motivasi belajar adalah keseluruhan 

daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang 

menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar, sehingga tujuan yang 

dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai.
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Oleh sebab itu, Guru harus mampu membangkitkan motivasi belajar 

siswa, agar siswa dapat berupaya menggerakan segala kemampuanya dalam 

proses pembelajaran. salah satu cara guru dalam membangkitkan motivasi 

siswa adalah bermula dari diri seorang guru yang mencontohkan betapa 

pentingnya motivasi dalam proses pembelajaran.  
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Untuk menciptakan proses belajar mengajar yang maksimal, guru di 

tuntut untuk memiliki kompetensi, yaitu: 

a. Kompetensi Profesional, yaitu guru harus memiliki pengetahuan 

yang luasdari subjek materi yang di ajarakan. 

b. Kompetensi personal, yaitu guru harus memiliki sikap kepribadian 

yang baik sehingga mampu menjadi sumber intensifikasi bagi 

objeknya. 

c. Kompetensi sosial, yaitu guru harus mampu menunjukan atau 

mampu berinteraksi dengan sesama guru, murid dan masyarakat.
4
 

Ketiga kompetensi tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang 

lainnya, salah satu kompetensi  yang sangat berpengaruh adalah dalam proses 

pembelajaran adalah kompetensi personal (kepribadian yang dimiliki guru), 

karena kepribadian merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh siswa.
5
 

Dalam teorinya motivasi siswa di pengaruhi oleh banyak faktor. Salah 

satunya adalah kepribadian guru. Faktor kepribadian guru sangat 

mempengaruhi motivasi belajar dan menentukan perannya sebagai pendidik 

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

pendapat Dzakiah Drajat dalam buku kepribadian 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 hari depan anak didik, bagi anak didik yang masih 

kecil (tingkat sekolah dasar) dan mereka yang sedang mengalami 

keguncangan jiwa (tingkat menengah).
6
 

Setiap tindakan guru selalu menjadi contoh  bagi anak didiknya, baik 

dalam proses pembelajaran. Setiap guru mempunyai pribadi masing-masing 

sesuai ciri-ciri pribadi yang mereka miliki. Ciri-ciri inilah yang membedakan 

                                                             
4 E.Mulyasa,  Menjadi Guru Profesional, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010, h. 36 
5 Ibid, h. 36 
6 Dzakiah Drajat, Kepribadian Guru, Bandung: Rosdakarya, 2005, h. 9 
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seorang guru dari guru lainnya. Kepribadian sebenarnya adalah suatu masalah 

yang abstrak, hanya dapat dilihat lewat penampilan, tindakan, ucapan, cara 

berpakaian, dan dalam menghadapi setiap persoalan. Pendapat Zakiah 

Darajadjat dalam buku guru dan anak didik mengatakan bahwa kepribadian 

yang sesungguhnya adalah abstrak (ma’nawi), sukar dilihat atau diketahui 

secara nyata, yang dapat diketahui adalah penampilan atau bekasnya dalam 

segala segi dan aspek kehidupan.
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Persepsi siswa mengenai kepribadian guru pendidikan agama Islam 

akan menentukan sikapnya kepada guru tersebut dan pelajaran yang 

diajarkannya. Persepsi mempunyai implikasi penting dalam bertingkah laku, 

sangat menentukan bagaimana seseorang bersikap dan berinteraksi dengan 

objek yang ia persepsikan itu. Misalnya, bila guru suka marah membuat 

peserta didik takut, dan ketakutan itu akan menimbulkan Persepsi negatif bagi 

siswa terhadap kepribadian guru tersebut sehingga menyebabkan Motivasi 

Belajar siswa menurun dan rendahnya konsentrasi belajar Begitu juga 

terhadap motivasi belajar siswa. 

Menurut  Syamsu Yusuf, Lingkungan sekolah dapat mempengaruhi 

kepribadian anak. Faktor-faktor yang dipandang berpengaruh itu diantaranya 

iklim emosional kelas, sikap dan perilaku guru, disiplin (tata tertib), prestasi 

                                                             
7 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif, Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2005, h. 39-40 
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belajar, penerimaan teman sebaya.
8
 Sedangkan menurut Mulyasa, 

kemampuaan dasar atau kepribadian yang harus dimiliki guru adalah: 

1. Beriman dan bertaqwa 

2. Berwawasan pancasila 

3. Mandiri penuh tanggung jawab 

4. Beribawa 

5. Disiplin  

6. Berdedikasi 

7. Bersosialisasi dengan masyarakat 

8. Mencintai peserta didik dan peduli terhadap pendidikannya.
9
 

 

Berdasarkan study pendahuluan yang penulis lakukan di Sekolah 

Menengah Kejuruan Taruna Satria Pekanbaru  Kepribadian guru Pendidikan 

Agama Islam Tersebut tergolong  baik dapat dilihat dari gejala-gejala sebagai 

berikut: 

1.  Guru bersikap adil terhadap semua muridnya. 

2.  Guru memiliki kesabaran dalam membimbing peserta didik 

3.  Guru  menggunakan kata-kata yang sopan ketika mengajar 

4.  Guru bertindak sesuai dengan norma sosial. 

5.  Guru bertindak sesuai dengan norma hukum. 

Bila dilihat dari  kepribadian guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Menengah Kejuruan Taruna Satria Pekanbaru tergolong baik semestinya 

berimplikasi terhadap motivasi belajar siswa. Dengan kata lain, siswa 

seharusnya memiliki motivasi belajar yang tinggi. Namun kenyataannya 

tidaklah demikian, seperti dapat dilihat pada gejala-gejala sebagai berikut:  

                                                             
8 Syamsu Yusuf, Teori Kepribadian, Bandung: PT Rosda Karya, 2007, h. 32  
9 E.Mulyasa , op cit, h. 190-191 
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1. Masih ada siswa yang datang terlambat ketika proses pembelajaran 

dimulai. 

2. Dalam belajar masih ada siswa yang kurang memperhatikan penjelasan 

guru PAI.  

3. Masih ada sebagian siswa yang tidak mengerjakan tugas. 

4. Masih ada siswa yang tidak mau bertanya bila mendapat kesulitan dalam 

belajar PAI. 

5. Masih ada siswa yang memiliki nilai di bawah KKM. 

Melihat fenomena diatas penulis menemukan kesenjangan dimana 

kepribadian guru  tergolong  baik, tetapi motivasi belajar siswa masih rendah. 

Berdasarkan gejala inilah penulis tertarik untuk meneliti secara ilmiah dengan 

judul “ Pengaruh Kepribadian Guru Terhadap Motivasi Belajar Siswa 

Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam  di Sekolah Menengah 

Kejuruan Taruna Satria Pekanbaru”. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap tentang apa yang 

dimaksud dengan judul penelitian ini, penulis perlu menjelaskan beberapa 

istilah sebagai berikut: 

1. Kepribadian Guru adalah keseluruhan dari individu yang terdiri dari unsur 

Psikis dan pisik, artinya seluruh sikap dan perbuatan seseorang akan 

menggambarkan sesuatu kepribadian apabila dilakukan secara sadar.
10

 

Dalam  penelitian ini yang dimaksud adalah  perilaku seorang guru yang 

                                                             
10  Akmal Hawi, Kompetensi Guru PAI, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 14 
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berkaitan dengan Aspek sikap, kecerdasan, kecakapan, pengetahuan, , 

minat, tabi’at, kelakuan dan sebagainya. untuk mewujudkan dirinya 

sebagai pribadi yang mandiri untuk melaksanakan  tranformasi diri, 

identitas diri dan pemahaman diri sebagai guru, dan memiliki nilai-nilai 

luhur yang terpancar dalam kehidupan sehari-hari seorang guru. 

2. Motivasi Belajar adalah proses yang memberikan semangat belajar, arah, 

dan kegigihan perilaku artinya perilaku termotivasi adalah perilaku yang 

penuh enerji, terarah dan bertahan lama.
11

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka penulis perlu mengidentifikasikan  masalah-masalah 

yang timbul dalam penelitian, antara lain:  

a. Kepribadian guru di pandang sudah baik di SMK Taruna Satria 

Pekanbaru. 

b. Motivasi  belajar siswa di pandang masih rendah pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMK Taruna Satria Pekanbaru. 

c. Kepribadian guru mempengaruhi motivasi belajar Siswa pada mata 

Pendidikan Agama Islam di SMK Taruna Satria Pekanbaru. 

d. Ada beberapa hal yang mempengaruhi yang mengaruhi motivasi belajar 

siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Taruna 

Satria Pekanbaru. 

                                                             
11 Agus Suprijono, Cooperative Learning , Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h. 163 
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2. Batasan Masalah 

 Mengingat luasnya permasalahan yang menuntut jawaban 

penelitian, sementara kemampuan penulis cukup terbatas untuk meneliti 

seluruhnya, maka dalam penelitian ini masalah-masalah yang akan di teliti 

penulis batasi hanya pada Pengaruh Kepribadian Guru terhadap Motivasi 

Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK 

Taruna Satria Pekanbaru. 

3. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan batasan masalah diatas maka rumusan masalah yang 

akan dikaji adalah: Apakah ada Pengaruh Kepribadian Guru terhadap 

Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMK Taruna Satria Pekanbaru? 

D.  Tujuan dan Mamfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

  Untuk mengetahui Apakah ada Pengaruh Kepribadian Guru 

terhadap Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMK Taruna Satria Pekanbaru. 

2. Manfaat penelitian  

a. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi 

sekolah SMK Taruna Satria Pekanbaru. Untuk dapat melihat 

Bagaimana Kepribadian Guru terhadap Motivasi Belajar Siswa  pada 

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Taruna Satria 

Pekanbaru.  
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b. Dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti lain yang melakukan 

kajian dalam masalah penelitian lanjutan. 

c. Menjadi dasar bagi peneliti lain dalam pengembangan penelitian yang 

menggunakan variabel-variabel dalam penelitian ini baik secara 

keseluruhan maupun secara terpisah. 

d. Bagi siswa, sebagai informasi agar dapat membangun Persepsi Positif 

dalam diri siswa sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

e. Menambah Khazanah pengetahuan dan literatur perpustakaan dan 

menjadi sebuah referensi bagi para pembaca. 

f. Bagi guru, untuk mengetahui Persepsi Siswa terhadap karakteristiknya 

dalam mengajar dan memudahkan guru untuk mencari solusinya. 

g. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang 

penelitian ilmiah khususnya di bidang yang sedang dikaji yaitu 

Pengaruh Kepribadian Guru terhadap Motiviasi Belajar Siswa  pada 

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Taruna Satria 

Pekanbaru. 

h. Bagi peneliti syarat untuk menyelesaikan Pendidikan pada Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan  UIN 

Suska Riau untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam 

(S. Pd.) 

 


