
 

10 
 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoretis 

1. Kepribadian Guru 

a. Pengertian Kepribadian Guru 

Kepribadian digunakan dalam istilah ilmu psikologi memiliki 

pengertian “sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang”, kata 

kepribadian diambil dari kata personality, yang berarti sebagai sifat dan 

dan tingkah laku khas seseorang yang membedakannya dengan yang 

lain.
12

 

Hall dan Lindzey seperti yang dikutip Syamsu Yusuf  dan Juntika 

Nurihsan mengemukakan bahwa kepribadian adalah Keterampilan atau 

kecakapan sosial dan kesan yang paling menonjol, yang ditunjukan 

seseorang terhadap orang lain.
13

 

  Menurut Surya seperti yang dikutip Tohirin mengatakan 

keperibadian dapat diartikan sebagai keseluruhan kualitas perilaku 

individu yang merupakan cirinya yang ikhlas dalam berinteraksi dengan 

lingkungannya
14

. 

 

                                                             
12 Siti Suwadah Rimang, Meraih Predikat Guru dan Dosen Paripurna, Bandung: 

Alfabeta, 2011, h. 36  
13

  Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan, 2008, Teori Kepribadian, Bandung: PT Remaja 

Rosda Karya,  2008, h. 3 
14 Tohirin,  Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2006, h. 169 
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  Sjarkawi menjelaskan bahwa kepribadian adalah ciri atau 

karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber 

dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima 

dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil, dan juga bawaan 

seseorang sejak lahir.
15

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kepribadian guru yaitu 

keseluruhan pola (bentuk) tingkah laku, sifat-sifat, kebiasaan, kecakapan, 

bentuk tubuh serta unsur-unsur psiko-fisik lainnya yang selalu 

menampakkan diri dalam kehidupan seseorang. 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 kepribadian yang islami 

yang beriman dan bertaqwa, berilmu pengetahuan dan berakhlak. 

Kepribadian seseorang dapat dibentuk dan dirubah dengan adanya 

pengalaman dan pandangan dalam diri orang tersebut, seperti halnya 

seorang anak yang ketika masih kecilnya yang belum memiliki 

kepribadian, namun lingkunganya, seperti keluarga, sekolah dan 

masyarakat yang membuatnya menjadi pribadi yang baik ataupun pribadi 

yang buruk.  

 

 

                                                             
   15 Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak, Jakarta: Bumi Aksara, 2003,h. 11 
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Hal ini juga di perkuat oleh hadis Rasulullah: 

ي حدثنا آدم: حدثنا ابن أبي ذ ىًب عن الزهري سلمت عن أبي عبدد الدرحمن عدن أبدي هرردر    د

هللا عنه قال:  قال  سول هللا ص. م . كل مولود رولد على فطر   فابواه  رهودانه  او  رنصرانه او 

 ه بخا ي( رمجسانه ) وا

“ Adam berkata kepada kami, Ibnu Abi Zi’ berkata kepada kepada kami, 

dari Zahr dari Abu Salamah dari Ibnu Abdurrahman dari Abu Hurairah 

RA, berkata: bersabda Rasulullah SAW. Setiap manusia yang dilahirkan 

dalam keadaan fitrah, orangtuanyalah yang menjadikan Yahudi atau 

Nasrani atau Majusi”(HR. Bukhari).
16

 

Dari uraian  diatas dapat disimpulkan Guru Pendidikan Agama 

Islam, merupakan orang yang yang menguasai ilmu pengetahuan (Agama 

Islam), sekaligus mampu melakukan transfer ilmu. Sebagai Seorang Guru 

yang telah banyak mengalami berbagai pengalaman sehingga ia mampu 

menjadi pribadi yang lebih baik dalam segala perbuatannya, sehingga ia 

dituntut untuk mendidik dan membina siswanya untuk memiliki 

kepribadian yang islami yang beriman, berilmu pengetah رددر  uan dan 

berakhlak. 

Kepribadian secara umum memiliki dua tipe, yaitu: 

1) Kepribadian ekstrovert, yaitu suatu kepribadian yang dimiliki seseorang 

berdasarkan pengaruh dari hasil orientasi dari luar diri yang dipilihnya 

sebagai suatu keputusan dan dijadikan sebagai suatu kebiasaan. 

                                                             
16  Bukhari, Kutubus Sittah (Shahih Bukhari), Kitab Janais bab 92, Riyadh: Darussalam, 

2008, h.108  
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2) Kepribadian introvert, yaitu suatu kepribadian yang dimiliki seseorang 

berdasarkan kepada pandangan terhadap dirinya sendiri.
17

 

   Orang yang memiliki kepribadian ekstrovert memiliki ciri-ciri : 

1) Aktif dan enerjik, menyukai aktivitas fisik termasuk kerja keras dan 

olahraga serta memiliki minat yang bervariasi. 

2) Menyukai pergaulan,pesta-pesta dan acara-acara sosial, cenderung 

mencari dan membina hubungan dengan orang lain. 

3) Mencari imbalan dan resiko sekecil mungkin, tidak takut pada 

perubahan  dan pengungkapan perubahan dan pengungkapan perasaan. 

4) Cenderung menunjukan pribadi yang impulsif, bertindak tanpa difirkan 

terlebih dahulu atau terburu-buru dalam mengambil keputusan secara 

tergesa-gesa tanpa informasi yang memadai. 

5) Menyatakan perasaan secara demonstratif dan mudah berubah.. 

6) Cenderung lebih praktis, lebih senang melakukan sesuatu dari pada 

memikirkan sesuatu.
18

 

7) Cenderung sembarangan, kurang peduli dan kurang tanggung jawab 

dibandingkan dengan individu yang introvert, serta tidak dapat 

diramalkan. 

Adapun ciri-ciri kepribadian introvert adalah kebalikan dari 

kepribadian ekstrovert, yaitu : 

1) Kurang aktif, lebih bersifat konseptor. 

2) Bersifat tertutup, cenderung menutup diri dari orang lain. 

3) Lebih menyukai kebiasaan, keamanan, dan keselamatan serta 

cenderung dikuasai perasaan takut. 

4) Sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan dan menyukai sesuatu 

yang dapat dikontrol oleh dirinya dan bertanggung jawab secara 

sungguh-sungguh. 

5) Lebih banyak menyembunyikan perasaan. Mereka mencoba 

menguburkan rasa marah di masa lalu dan membiarkan diri frustasi dan 

menganggap semua tidak pernah terjadi. 

6) Berminat pada pengetahuan, tetapi lebih untuk diri sendiri, bukan 

diterapkan secara praktis, senang berfikir, introspeksi dan banyak 

pertimbangan sebelum melakukan tindakan. 

7) Lebih berhati-hati, dapat dipercaya, dan sungguh-sunggguh
19

 

                                                             
17  Rafi Sapury, Psikologi Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, h.152 
18  Ibid, h. 156 
19  Ibid, h.157 
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Seorang guru yang baik haruslah memiliki sikap dan perilaku yang 

baik, karena tingkah laku guru merupakan cerminan dari kepribadiannya. 

Berdasarkan kedua tife kepribadian diatas seorang guru pendidikan agama 

islam hendaknya mampu memiliki keduanya sehingga dapat 

menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekitarnya. 

Dalam proses pembelajaran, kepribadian guru merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa, karena kepribadian 

guru dapat mempengaruhi persepsi siswa mengenai pelajaran PAI yang 

bersangkut paut dengan Motivasi Belajar siswa dalam belajar. Sehingga 

motivasi belajar siswa baik maka ia akan berusaha belajar dengan baik 

sehingga memperoleh hasil yang baik pula. 

Muhibbin Syah membagi karakteristik kepribadian guru kepada 2 

hal, yaitu: fleksibelitas kognitif dan keterbukaan psikologis.
20

 Fleksibelitas 

kognitif dalam proses belajar mengajar terdiri dari tiga dimensi, yaitu : 

1) Dimensi sikap kognitif karakteristik pribadi guru. 

2) Dimensi sikap kognitif guru terhadap siswa. 

3) Dimensi sikap kognitif guru terhadap materi pelajaran dan metode   

mengajar.
21

 

Ditinjau dari sudut fungsi dan signifikasinya keterbukaan 

psikologis merupakan karakteristik kepribadian yang penting bagi guru 

selain sebagai prasyarat penting yang harus dimiliki guru untuk memahami 

perilaku dan perasaan siswa tetapi juga diperlukan untuk menciptakan 

suasana hubungan antar pribadi guru dan siswa yang harmonis sehingga 

                                                             
20 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, Bandung : Rosdakarya, 2007, h.  225 
21 Ibid, h. 226 
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mendorong siswa mengembangkan secara bebas tanpa ganjalan sehingga 

optimisme dalam proses pembelajarannya akan muncul dikarenakan guru 

yang terbuka akan dapat lebih terbuka dalam berfikir dan bertindak sesuai 

kebutuhan para siswanya. 

Dzakiah Drajat mengemukakan bahwa ciri-ciri kepribadian seorang 

guru yang baik antara lain adalah: 

1) Suka bekerja sama dengan demokratis 

2) Penyayang 

3) Menghargai kepribadian anak didik 

4) Sabar 

5) Memiliki pengetahuan, keterampilan yang bermacam-macam. 

6) Perawakan menyenangkan dan kelakuan baik 

7) Adil dan tidak memihak  

8) Memiliki sikap toleransi 

9) Mantap dan stabil 

10) Adanya perhatian terhadap persoalan terhadap anak-anak didiknya 

11) lincah 

12) Mampu memuji perbuatan baik dan menghargai anak didik. 

13) Cukup dalam pengajaran 

14) Mampu memimpin secara baik.
22

 

 

Mulyasa menambahkan, 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) Besosialisasi dengan masyarakat 

8) Mencintai peserta didik dan peduli terhadap pendidikannya.
23

 

                                                             
22 Dzakiah Drajat, op,cit. h. 37 
23 E.Mulyasa ,  op, cit. h. 190-191 
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Seorang guru harus memiliki kemampuan, sikap, dan keterampilan 

yang baik serta kepribadian atau karakter yang baik. adapun karakteristik 

ataupun kepribadian seseorang guru Pendidikan Agama Islam (PAI) 

umumnya adalah: 

1) Mengharap ridha Allah 

2) Jujur dan amanah 

3) Komitmen dalam ucapan dan tindakan 

4) Adil dan egaliter 

5) Lembut tutur kata dan penyayang 

6) Rendah hati 

7) Sabar dan tidak pemarah 

8) Husn al-zhan dan menjauhi prasangka buruk.
24

 

 

Kepribadian guru memiliki subkompetensi sebagai berikut: 

1) Kepribadian yang mantap dan stabil 

a) Bertindak sesuai dengan norma dan hukum. 

b) Bertimdak sesuia dengan norma sosial. 

c) Bangga sebagai guru. 

d) Memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. 

 

2) Beraklak mulia dan menjadi teladan. 

a) Bertindak sesuai dengan norma religius (iman, taqwa, jujur, ikhlas, 

dan suka menolong) 

b) Memiliki perilaku yang diteladani oleh peserta didik. 

3) Kepribadian yang dewasa. 

a) Menampilkan kepribadian dalam bertindak sebagai pendidik. 

b) Memiliki etos kerja sebagai guru. 

4) Kepribadian yang arif. 

a)   Menampilkan tindakan didasarkan pada kemamfaatan peserta didik, 

sekolah, dan masyarakat. 

b)   Menunjukaan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. 

5) Kepribadian yang berwibawa. 

a) Memiliki pengaruh yang positif terhadap peserta didik . 

b) Memiliki perilaku yang disegani.
25

 

                                                             
24  Ramayulis, Profesi dan Etika Kegurruan, Jakarta: Kalam Mulya, 2013, h. 63-67 
25  Syamsul Bachri Thalib, Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris Alfikatif, 

Jakarta: Kencana, 2010, h.274 
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Hal senada juga dicontohkan nabi Muhammad SAW sebagai 

murrabbi atau guru adalah memiliki kepribadian yang berkualitas unggul. 

Sebagaimana Firman Allah:  

                                  

Artinya : “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 

teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) 

Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah” 

 ( QS.Al Ahzab: 21).
26

  

Dengan demikian jelaslah bahwa sebagai guru pendidikan Agama 

Islam harus memiliki kepribadian yang seluruh aspek kehidupannya 

adalah uswatu khasanah. Guru sebagai teladan bagi murid-muridnya 

harus memiliki sikap dan kepribadian utuh yang dapat dijadikan tokoh 

panutan idola dalam seluruh segi kehidupannya. Karenanya guru harus 

selalu berusaha memilih dan melakukan perbuatan yang positif agar dapat 

mengangkat citra baik dan kewibawaannya, terutama di depan murid-

muridnya. Didalam ajaran Islam guru sangat dihargai kedudukannya. 

Kedudukan seorang guru telah dijelaskan oleh Allah maupun oleh 

Rasulnya yang terdapat dalam Q.S Al-Mujaddalah ayat: 11 

                                  

                                                             
26   Departemen Agama  dan Terjemahannya, Bandung: Diponegoro,  2000, h. 336 
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Artinya: “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 

Berdasarkan tafsir diatas, ada dua golongan manusia yang Allah 

muliakan kedudukannya, yaitu hamba yang beriman dan hamba yang 

berilmu pengetahuan. Artinya Al-qur’an memberikan pandangan khusus 

kepada hamba yang mulia ini, sekaligus ayat ini memberikan motivasi dan 

penghargaan bagi orang yang beriman, belajar dan mengajarkan ilmu 

pengetahuan. Dengan belajar kita akan memperoleh ilmu, ketika kita telah 

mneguasai dan memperoleh ilmu maka Allah memberikan kedudukan 

yang tinggi diantaranya hamba yang lain. Sehingga dengan iman dan ilmu 

akan membuat hidup lebih bermakna dan mulia disisi Allah SWT. 

b. Ciri-ciri Kepribadian Guru 

Karena kepribadian guru sangat berpengaruh terhasap siswa, maka 

guru perlu memiliki ciri sebagai orang yang berkeperibadian matang dan 

sehat. Allport mengemukakan bahwa ciri-ciri orang yang mempunyai 

kepribadian matang adalah: 

1) Meningkatkan kesadaran diri dan melihat sisi lebih dan kurang dari diri. 

2) Mampu menjalin relasi yang hangat dengan orang lain. 

3) Memiliki kemampuan untuk mengontrol emosi dan mampu menajuhi 

sikap berlebihan. 

4) Memiliki persepsi yang realistis terhadap kenyataan. 

5) Memiliki pemahamn akan diri sendiri. 

6) Memiliki pedoman hidup untuk menyatukan nilai-nilai yang kuat dalam 

kehidupan. 

 

Selain berkepribadian matang, guru juga perlu memiliki 

kepribadian yang sehat. Karakteristik yang mencerminkan keperibadian 

yang sehat menurut Elizabeth adalah sebagai berikut: 
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1) Mampu menilai diri secara realistis 

2) Mampu menilai situasi secara realistis 

3) Mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistis 

4) Menerima tanggung jawab 

5) Memiliki sifat mandiri, baik menyangkut cara berpikir atau bertindak. 

6) Dapat mengontrol emosi 

7) Memiliki tujuan yang ingin dicapai 

8) Memiliki sifat bahagia
27

 

Guru adalah unsur manusiawi dalam pendidikan. Guru adalah figur 

manusia sumber belajar yang menempati posisi dan memegang peranan 

penting dalam pendidikan. Ketika semua orang mempersoalakan masalah 

pendidikan, figur guru mesti terlibat dalam agenda pembicaraan, terutama 

yang menyangkut dengan persoalan pendidikan  formal di sekolah. Hal itu 

tidak dapat disangkal, karena lembaga pendidikan formal adalah dunia 

kehidupan guru. Sebagian besar waktu guru ada di sekolah, sisanya ada di 

rumah dan di masyarakat.
28

 

Ketika guru hadir bersama-sama anak didik di sekolah, didalam 

jiwanya seharusnya sudah tertanam niat untuk mendidik anak didik agar 

menjadi orang yang berilmu pengetahuan, mempunyai sikap dan watak 

yang baik, yang cakap dan tera,pil, bersusila dan berahklak mulia. 

Kebaikan seorang guru tercermin dari kepribadiannya dalam bersikap dan 

berbuat, tidak saja ketika di sekolah, tetapi juga diluar sekolah. Guru 

memang harus menyadari bahwa dirinya dalah figur yang diteladani oleh 

semua pikah, terutama oleh anak didiknya. Hal ini berarti bahwa guru 

sebagai arsitek bagi rohani anak didiknya. Kebaikan rohani anak didik 

                                                             
27 Suyanto dan Asep Jihad, Menjadi Guru Profesional Strategi Meningkatkan Kualifikasi 

dan Kualitas Guru di Era Global, Esensi Erlangga, h. 16-18 
28 Syaiful Bahri Djamarah, op,cit. h.1 
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tergantung dari pembinaan dan bimbingan guru. Di sini tugas dan 

tanggung jawab guru adalah meluruskan tingkah laku dan perbuatan anak 

didik yang kurang baik, yang dibawanya dari lungkungan keluarga dan 

masyarakat.
29

 

c. Unsur-Unsur Kepribadian  

Yang termasuk unsur-unsur kepribadian menurut Sigmund Freud adalah: 

1. Das Es (the id), yaitu unsur-unsur biologis yang dibawa sejak lahir. 

aspek kepribadian sepenuhnya sadar  dan termasuk dari perilaku 

naluriah dan primitif. Menurut Freud, id adalah sumber segalaenergi 

psikis, sehingga komponen utama kepribadian. Id didorong oleh oleh 

prinsip kesenangan, berusaha untuk kepuasaan segera dari semua 

keinginan, dan kebutuhan. 

2. Das Ich (the ego) yaitu komponen kepribadian yang bertanggung jawab 

untuk menangani dengan realitas atau aspek psikologis dari kepribadian 

yang timbul karena kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan 

dunia nyata. Ego berkerja berdasarkan prinsip realitas, yang berusaha 

untuk memuaskan keinginan id dengan cara-cara yang realitas dan 

sosial yang sesuai. 

3. Das Ueber Ich (super ego), yaitu aspek kepribadian yang menampung 

semua standar internalisasi moral dan cita-cita yang kita peroleh dari 

kedua orang tua dan masyarakat. Superego memberikan pedoman untuk 

membuat penilaian. Superego yaitu aspek sosiologis dari kepribadian 

                                                             
29 Syaiful Bahri Djamarah, op.cit. h. 4 
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yang merupakan wakil dari nilai-nilai tradisional serta cita-cita 

masyarakat. Menurut Sigmund, Freud kunci kepribadian yang sehat 

adalah keseimbangan antara id, ego, dan seperego.
30

 

d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepribadian  

 Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian 

seorang diantaranya : 

1. Faktor Biologis 

 Yakni keadaan yang mempengaruhi perkembangan kepribadian 

seseorang. Contoh yang mempunyai cacat jasmani biasanya 

mempunyai rasa rendah diri, sehingga jadi pemalu, pendiam, enggan 

bergaul, dan sebagainya. 

2. Faktor psikologis 

 Kepribadian sesorang dapat juga dipengaruhi oleh faktor psikologis, 

seperti dorongan dan minat. 

3. Faktor sosiologis 

  Faktor ini disebut juga dengan faktor lingkungan sosial seperti 

lingkungan pergaulan. 

4. Faktor budaya 

 Yakni suatu kebiasaan yang dilakukan, seperti orang selalu disiplin dan 

datang tepat waktu. 

 

 

                                                             
30 Salmaini Yeli, Psikologi Agama, Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2012, h. 84-85 
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5. Faktor lingkungan alam fisik 

 Misalnya orang yang hidup didaerah pegunungan, umumnya sehat dan 

pemberani. Sedangkan orang yang berasal dari daerah tandus biasanya 

keras dan ulet.
31

 

2. Motivasi Belajar 

a. Pengertian Motivasi 

Motivasi berasal dari bahasa latin, yakni movore, yang berarti “ 

menggerakan ”. Wlodkowski  menjelaskan motivasi sebagai suatu kondisi 

yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu, dan yang 

memberikan arah serta ketahanan (persistence) pada tingkah laku 

tersebut.
32

 

Sedangkan Imron menjelaskan, bahwa motivasi berasal dari bahasa 

inggris Motivation, yang berarti dorongan pengalasan dan motivasi. Kata 

kerjanya adalah to motivate yang berarti mendorong, menyebabkan, dan 

merangsang. Sedangkan Echols menjelaskan Motive sendiri berarti alasan, 

sebab dan daya penggerak.
33

 

 ‘’Motivasi adalah kecendrungan (suatu sikap yang merupakan 

pokok pertentangan) dalam diri seseorang yang membangkitkan 

topangan dan mengarahkan tindak tanduknya.Motivasi meliputi 

faktor kebutuhan biologis dan emosional yang hanya dapat diduga 

dari pengamatan tingkah laku manusia. Marle J. Moskowits 

berpendapat bahwa ‘’Motivasion is usally refined the initiation and 

direction of behavior, and the study of motivasion is in effect the 

study of course of behavior’’ (Motivasi secara umum didefenisikan 

                                                             
31 Gunawan Ary, Sosiologi Pendidikan  (Suatu Analisis Tentang Berbagai Problem 

Pendidikan), Jakarta: Rineka Cipta, 2009, h.19 
32 Eveline Siregar dan Hartini Nara, Teori Belajar dan Pembelajaran, Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2010, h. 49 
33 Ibid, h. 49 
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sebagai inisiasi dan pengarahan tingkah laku dan pelajaran motivasi 

sebenarnya merupakan pelajaran tingkah laku)’’.
34

 

Motivasi dapat juga dikatakan serangkaian usaha untuk 

menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin 

melakukan sesuatu, dan bila tidak suka, maka akan berusaha meniadakan 

atau menggelakan perasaan tidak suka itu. Jadi motivasi itu dapat 

dirangsang oleh faktor dari luar tetapi motivasi itu tumbuh di dalam diri 

seseorang.
35

 Sumadi Suryabrata  mengatakan bahwa motivasi adalah 

keadaan yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk 

melakukan aktivitas tertentu guna untuk mencapai suatu tujuan.
36

 

Dalam soal belajar, motivasi sangat penting, motivasi syarat mutlak 

untuk belajar, disekolah seringkali terdapat anak yang malas, tidak 

menyenangkan, suka membolos, dan sebagainya. Hal ini disebabkan guru 

tidak berhasil memberikan motivasi yang tepat untuk mendorong agar ia 

bekerja dengan segenap tenaga dan fikiranya.
37

maka hendaknya guru terus 

memberi motivasi agar siswa bersemangat dalam belajar. 

  Menurut Sardiman A,M. otivasi yang ada pada diri setiap orang itu 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus menerus dalam waktu 

yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai). 

                                                             
34Marwan Gaffar, Reward, Motivasi dan Kepuasan Kerja di Kalangan Guru SD, 

Pekanbaru: Mulia Indah Kemala, 2014, h. 58 
35Sardiman, A.M, op,cit, h. 75 
36 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo, 2006, h. 70 
37Ibid, h. 60 
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2) Ulet dalam mengahadapi kesulitan (tidak lekas putus asa).tidak 

memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin 

(tidak cepat puas dengan prestasi yang dicapainya). 

3) Menunjukan minat terhadap bermacam-macam masalah “ untuk orang 

dewasa (misalnya: masalah pembangunan agama, politik, ekonomi). 

4) Lebih senang bekerja mandiri. 

5) Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (hal-hal yang bersifat mekanis, 

berulang-ulang begitu saja sehingga kurang kreatif). 

6)  Dapat mempertahankan pendapatkanya (kalau sudah yakin akan 

sesuatu). 

7) Senang mencari dan memecahkan soal-soal.
38

 

b. Komponen-komponen Motivasi 

Motivasi memiliki dua komponen, yakni komponen dalam (inner 

component), dan komponen luar (auter component). Komponen dalam 

ialah perubahan dalam diri seseorang, keadaan merasa tidak puas, dan 

keteganan psikologis. Komponen luar ialah apa yang diinginkan 

seseorang, tujuan yang menjadi arah kelakuannya. Jadi, komponen dalam 

ialah kebutuhan-kutuhanyang ingin dipuaskan, sedangkan komponen luar 

ialah tujuan yang hendak dicapai.
39

 

 

                                                             
38 Sardiman A.M, op, cit, h. 83 
39 Oemar Hamalik, Psikologi Belajar dan Mengajar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 

2009, h. 174 
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c. Macam-macam motivasi 

Dalam membicarakan soal macam-macam motivasi, hanya akan 

dibahas dari dua sudut pasang, yakni motivasi yang berasal dari dalam diri 

seseorang yang disebut ‘’ motivasi intrinsik’’ dan motivasi yang berasal 

dari luar diri seseorang yang disebut ‘’motivasi ekstrinsik.’’
40

 

1). Motivasi intrinsik 

 Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau 

berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap 

individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu.
41

 

Motivasi ini juga sering disebut motivasi murni. Motivasi yang 

sebenarnya yang timbul pada diri siswa sendiri, misalnya keinginan 

untuk mendapatkan keterampilan tertentu, memperoleh informasi dan 

pengertian mengembangkan sikap untuk berhasil, keinginan diterima 

orang lain dan lain-lain.
42

Jadi motivasi ini timbul tanpa pengaruh dari 

luar.  

Bila seseorang telah memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya, 

maka ia secara sadar akan melakukan suatu kegiatan yang tidak 

memerlukan motivasi dari luar dirinya. Dalam aktivitas motivasi 

intrinsik sangat diperlukan terutama belajar sendiri.Seseorang yang 

tidak memiliki motivasi intrinsik sulit sekali melakukan aktivitas 

belajar terus menerus. Seseorang yang memiliki motivasi intrinsik  

                                                             
40 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, Jakarta : Rineka Cipta, 2011, h. 149 
41  Ibid, h. 149 
42 Oemar Hamalik,  op, cit, h. 162 
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selalu ingin maju belajar. Keinginan itu dilatar belakangi oleh 

pemikiran yang positif, bahwa semua mata pelajaran yang dipelajari 

sekarang akan dibutuhkan dan sangat berguna kini dan dimasa 

mendatang. 

2). Motivasi Ekstrinsik  

Motivasi ekstrinsik adalah kebalikan dari motivasi intrinsik. 

Motivasi ekstrinsik berfungsi karena adanya rangsangan dari 

luar,motivasi ekstrinsik juga dapat dikatakan sebagai bentuk motivasi 

yang didalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan 

dorongan dari luar yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas 

belajar. Motivasi ekstrinsik bukan berarti motivasi yang tidak baik 

dalam pendidikan. Motivasi ekstrinsik dalam kegiatan belajar mengajar 

tetap penting.Sebab kemungkinan besar keadaan siswa dinamis, 

berubah-ubah, dan kemungkinan komponen-komponen lain dalam 

belajar mengajar ada yang kurang menarik bagi siswa, sehingga 

diperlukan motivasi ekstrinsik.
43

 

a. Peran Motivasi dalam Belajar dan Pembelajaran 

Secara umum, terdapat dua peranan penting motivasi dalam belajar, 

Pertama, bahwa motivasi adalah daya penggerak didalam diri siswa yang 

menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan kegiatan 

belajar, yang menjamin kelangsungan kegiatan belajar itu demi 

                                                             
43 Syaiful Bahri Djamarah, op, cit, h. 151 
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tercapainya tujuan tertentu. Kedua, motivasi memegang peranan penting 

dalam memberikan gairah, semangat dan rasa senang dalam belajar, 

sehingga siswa yang mempunyai motivasi tinggi mempunyai energi yang 

banyak untuk melaksanakan kegiatan belajar.
44

 

Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal 

pada siswa-siswi yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan 

tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang 

mendukung. Hal itu mempunyai peranan besar dalam keberhasilan 

seseorang dalam belajar. Indikator motivai belajar dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil,adanya 

dorongan dan kebutuhan belajar, adanya harapan dan dan cita-cita dimasa 

depan, adanya penghargaan dalam belajar, adanya kegiatan yang menarik 

dalam belajar, adanya lingkungan belajar kondusif sehingga 

memungkinkan seorang siswa dapat belajar dengan baik.45 

Berdasarkan arti dan fungsi motivasi diatas dapat disimpulkan 

bahwa motivasi itu bukan hanya berfungsi sebagai penentu terjadinya 

suatu perbuatan tetapi juga menentukan hasil perbuatan. Motivasi akan 

mendorong untuk belajar atau melakukan suatu perbuatan dengan 

sungguh-sungguh (tekun) dan selanjutnya akan menentukan pula hasil 

pekerjaanya. 

                                                             
44 Eveline Siregar, op. cit, h. 51 
45 Hamzah, B. Uno, Teori Motivasi dan Pengkuranya Analisa di Bidang Pendidikan, 

Jakarta: Bumi Aksara, 2011, h. 23 
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Dalam hal peningkatan motivasi dalam pembelajaran tidak terlepas 

dari peranan guru. Faktor kepribadian guru sangat mempengaruhi motivasi 

belajar peserta didik. Karena berhasil tidaknya pembelajaran tergantung 

pada bagaimana guru memperlakukan peserta didik, bagaimana guru 

memotivasi, kearifan seorang guru dan yang lainya. 

3. Pengaruh Kepribadian Guru terhadap Motivasi Belajar 

Menurut 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)”.
46

 

Pengaruh kepribadian guru terhadap motivasi belajar tidak dapat 

dipisahkan, sebab dengan adanya persepsi siswa terhadap kepribadian guru 

akan berpengaruh terhadap motivasi belajar dimana apabila seorang guru 

memiliki kepribadian yang baik maka peserta didik akan termotivasi untuk 

belajar. Guru hendaknya mencontohkan sikap yang baik, adil, dan kasih 

sayang terhadap peserta didiknya. Kerena dengan itu peserta didik akan 

meniru sebagaimana perbuatan yang dicontohkan baik dihadapan mereka 

maupun dalam bersosialisasi dalam masyarakat. Semakin banyak motivasi 

yang diberikan maka semakin semangat mereka dalam menerima 

                                                             
46 Dzakiah Drajat,  op, cit, h. 9 
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pelajaran, dan semakin baik persepsi siswa tentang kepribadian guru maka 

siswa akan termotivasi untuk belajar. 

Jika seorang guru tidak bersemangat, tidak ceria dalam proses 

pembelajaran hal ini akan mempengaruhi kurangnya Motivasi siswa ketika 

belajar, sedangkan guru yang sudah bersemangat dalam mendidik ataupun 

mengajar masih ada sebagian murid minatnya kurang dalam belajar. 

B. Penelitian  Relevan 

Penelitian Relevan dipaparkan disini dengan maksud untuk 

menghindari persamaan pada Desain dan temuan penelitian. Disamping itu 

untuk membantu peneliti yang sesuai karena peneliti memperoleh gambaran 

dan perbandingan dari desain-desain yang telah dilaksanakan. 

Penulis akan memaparkan penelitian lain yang masih ada relevansinya 

dengan judul penelitian ini adalah : 

1. Pengaruh kompetensi kepribadian guru terhadap penanaman ahlak siswa 

di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Taluk Kuantan yang diteliti oleh Rika 

Anggraini, seorang mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Suska Riau pada tahun 2014. Nilai koefesian korelasi sebesar 0,649 lebih 

besar dari pada taraf signifikan 1% 0,449 dan 5% 0,349. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan Rika Anggraini memberikan kesimpulan bahwa 

ada pengaruh yang signifikan antara Kompetensi Kepribadian Guru 

terhadap penanaman Akhlak siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 

Taluk Kuantan. 
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  Meskipun penelitian diatas ada kesamaan dengan penelitian 

penulis lakukan namun peneliti lebih memfokuskan pada kepribadian guru 

terhadap motivasi belajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMK Taruna Satria Pekanbaru, sedangkan penelitian sebelumnya hanya 

meneliti kompetensi guru terhadap akhlak siswa di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 2 Taluk Kuantan secara umum. 

2. Pengaruh Persepsi Siswa Tentang Kepribadian Guru Terhadap MinaT 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 7 Pekanbaru yang di teliti oleh Supryanto seorang 

mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh supryanto memberikan kesimpulan bahwa 

Persepsi siswa tentang kepribadian guru di SMAN 7 pekanbaru masih 

tergolong kurang baik. hal ini disebabkan karena guru sering marah dalam 

mengajar dan bersikap tidak ramah kepada siswa.  

 Penelitian diatas ada kesamaan dengan penelitian penulis lakukan 

namun peneliti lebih memfokuskan pada kepribadian guru dan meneliti 

pengaruh kepribadian guru terhadap motivasi belajar siswa di SMK 

Taruna Satria Pekanbaru, sedangkan penelitian sebelumnya meneliti 

Pengaruh Persepsi Siswa Tentang Kepribadian Guru Terhadap MinaT 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 7 Pekanbaru. 
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C. Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk menentukan 

bagaimana mengukur variabel dalam penelitian. Adapun variabel bebas 

(indenvendet variabel) dilambangkan dengan (x) dan variabel terikat (y). 

Judul penelitian ini adalah Pengaruh Kepribadian Guru Terhadap 

Motivasi Belajar Siswa  Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Menengah Kejuruan Taruna Satria Pekanbaru. 

Berdasarkan beberapa yang telah dikemukakan sebelumnya sebagai 

acuan, untuk menjawab masalah dalam penelitian ini, penulis membuat 

beberapa konsep operasional. 

1. Variabel X adalah Kepribadian guru 

Secara operasional  kepribadian guru dapat dilihat dari indikator-

indikator sebagai berikut: 

a. Guru  PAI mempunyai sikap demokratis. 

b. Guru  PAI mempunyai Sifat Penyanyang 

c.  Guru PAI mempunyai sikap sabar. 

d. Guru  PAI mempunyai sikap ramah.  

e. Guru PAI memiliki perhatian yang luas. 

f. Guru PAI adalah seorang guru  berpenampilan yang sopan  

g. Guru PAI mempunyai sikap jujur. 

h. Guru PAI memilki tingkah laku baik. 

i. Guru PAI adalah guru yang menaruh perhatian terhadap anak didiknya. 

j. Guru PAI memiliki sikap luwes dalam bertindak.  



32 
 

 

k. Guru PAI mampu memberikan  pujian terhadap anak didiknya. 

2. Variabel Y adalah Motivasi Belajar Siswa 

Motivasi Belajar Siswa dapat di lihat Indikator-indikator sebagai 

berikut: 

a. Adanya ketekunan siswa dalam belajar untuk mendapatkan hasil belajar 

yang baik. 

b. Siswa ulet menghadapi kesulitan dalam belajar guna memecahkan 

permasalahan dalam proses pembelajaran. 

c. Siswa tidak mudah merasa  putus asa dengan hasil belajar yang diperoleh. 

d. Siswa menunjukan minat yang besar terhadap berbagai macam masalah 

belajar. 

e. Siswa senang bekerja mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. 

f.  Siswa tidak cepat bosan dengan tugas rutin yang diberikan guru. 

g. Siswa senang memecahkan masalah dalam belajar. 

h. Siswa mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir. 

i.   Siswa tidak merasa puas dengan Prestasi yang diperolehnya. 

D.  Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi Dasar 

a. Kepribadian Guru Pendidikan Agama Islam selama berlangsungnya 

proses belajar mengajar akan mempengaruhi motivasi belajar siswa. 

b. Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Taruna Satria Pekanbaru 

memiliki Motivasi Belajar yang berbeda-beda. 
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  2.  Hipotesa 

Ha:  Ada pengaruh signifikan kepribadian guru terhadap motivasi belajar 

siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Taruna 

Satria Pekanbaru. 

Ho : Tidak ada pengaruh signifikan kepribadian guru terhadap motivasi 

belajar siswa pada mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK 

Taruna Satria Pekanbaru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


