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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoretis 

1. Pengertian Usaha Guru 

Usaha adalah kegiatan dengan mengarahkan tenaga dan fikiran 

untuk mencapai suatu maksud pekerjaan, perbuatan, ikhtiar dan 

sebagainya.
7
  Sedangkan guru menurut Dr. Kadar M. Yusuf, M.Ag dalam 

bukunya Tafsir Tarbawi “Pesan-Pesan Al-Qur’an Tentang Pendidikan”, 

kata guru dalam bahasa indonesia berasal dari  bahasa Sansekerta yang 

berarti orang yang digugu atau orang yang dituruti fatwa dan 

perkataannya.
8
  

Usaha guru bukan saja sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan 

kepada siswa untuk melakukan kegiatan belajarnya. Guru dituntut juga 

sebagai seorang penceramah yang maha tahu yang harus dipatuhi 

siswanya tetapi guru juga harus bersikap demokratis. Guru tidak saja di 

tuntut untuk bisa menstimulasi siswa belajar, tetapi juga harus mampu 

memperhatikan keragaman yang ada, karena daya serap siswa bisa 

berbeda- beda, dan akumulasi pengalaman belajar sebelumnya berbeda 

antara yang satu dengan yang lainnya. 

Guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu 

yang terjadi di dalam kelas untuk membantu proses perkembangan anak. 

Secara lebih rinci tugas guru berpusat pada: 

                                                 
7
 W.J.S. Poerwadanaminta, loc, cit. 

8
 Kadar M. Yusuf, Tafsir Tarbawi Pesan-Pesan Al-Qur’an Tentang Pendidkan, ( Jakarta: 

Amzah, 2013), h. 62 
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1) Mendidik anak dengan titik berat memberikan arah dan motivasi 

pencapaian tujuan. 

2) Memberikan fasilitas melalui pengalaman belajar yang memadai. 

3) Membantu perkembangan aspek-aspek pribadi seperti sikap, nilai- 

nilai dan penyesuaian yang memadai.
9
 

Kualitas guru dapat ditinjau dari dua segi, dari segi proses dan dari 

segi hasil. Dari segi proses guru dikatakan berhasil apabila mampu 

melibatkan peserta didik secara efektif, baik fisik, mental, maupun sosial 

dalam proses pembelajaran. Disamping itu, dapat dilihat dari gairah dan 

semangat mengajarnya, serta adanya rasa percaya diri. Sedangkan dari segi 

hasil, guru dikatakan berhasil apabila pembelajaran yang diberikannya 

mampu mengubah prilaku sebagian besar peserta didik kearah penguasaan 

kopetensi dasar yang lebih baik. 

Gilbert Hunt dalam buku Paradigma Pendidikan Demokratis 

menyatakan bahwa guru yang baik itu harus memenuhi 7 kriteria, yaitu: 

1) Sikap, guru yang baik harus memiliki sifat antusias, stimulus, 

mendorong siswa untuk maju, berorientasi pada tugas dan pekerja 

keras, toleran, sopan dan bijaksana, bisa dipercaya, fleksibel dan 

mudah menyesuaikan diri, demokratis, penuh harapan bagi siswa, tidak 

semata mencari reputasi pribadi, bertanggung  jawab terhadap kegiatan 

belajar siswa, mampu menyampaikan perasaannya, dan memiliki  

pendengaran yang  baik. 

                                                 
9
 Abu Ahmadi, Psikologi Belajar, ( Jakarta, Rineka Cipta, 2004), h. 104-105 
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2) Pengetahuan, guru yang  baik juga memiliki pengetahuan yang 

memadai dalam mata pelajaran yang dia punya, dan terus mengikuti 

acuan dalam kemajuan dalam bidang ilmunya. 

3) Apa yang disampaikan, guru yang baik juga memberikan jaminan 

bahwa materi yang disampaikannya mencakup semua unit bahasan 

yang diharapkan siswa secara maksimal. 

4) Bagaiman mengajar, guru yang baik mampu menjelaskan  berbagai 

informasi secara jelas, dan terang memberikan layanan yang variatif, 

menciptakan dan memelihara momentum, menggunakan kelompok 

kecil secara efektif,  mendorong semua siswa untuk berpartisipasi, 

memonitor dan bahkan sering mendatangi siswa. 

5) Harapan, guru yang baik mampu memberikan harapan pada siswa, 

mampu membuat siswa accountable, dan mendorong partisipasi orang 

tua dalam memajukan kemampuan akademik siswanya. 

6) Reaksi guru terhadap siswa, guru yang baik bisa menerima berbagai 

masukan, resiko, dan tantangan, selalu memberikan dukungan pada 

siswanya, konsisten dalam kesepakatan- kesepakatan dengan siswa, 

bijaksana terhadap kritik siswa,  menyesuaikan diri dengan kemajuan- 

kemajuan siswa, pengajaran yang memperhatikan individu, mampu 

memberikan jaminan atas kesetaraan partisipasi siswa, mampu 

menyediakan waktu pantas untuk siswa bertanya, cepat dalam 

memberikan feet back bagi siswa dalam membantu merekam belajar, 

peduli dan sensitive terhadap perbedaan- perbedaan latar belakang 
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sosial ekonomi dan kultur siswa, dan menyesuaikannya pada 

kebijakan- kebijakan menghadapi beragam perbedaan. 

7) Management, guru yang baik harus mampu menunjukkan keahlian 

dalam perencanaan, memiliki kemampuan mengorganisasi kelas sejak 

hari pertama dia bertugas, cepat memulai kelas, melewati massa 

transisi dengan baik, memiliki kemampuan dalam mengatasi atau lebih 

aktifvitas kelas dalam satu waktu yang sama, dan tetap menjaga siswa 

untuk belajar menuju kesuksesan.
10

       

a. Pengertian Motivasi 

Motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dorongan 

yang timbul dari diri seseorang sadar atau tidak untuk melakukan suatu 

tindakan tertentu. Whiterington dalam bukunya Psikologi Pendidikan 

mengatakan Motivasi adalah kesadaran seseorang tentang suatu objek, 

suatu hal atau situasi pendukung yang ada sangkut paut dengan diri 

sendiri. 
11

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi 

adalah segala sesuatu yang dapat mendorong seseorang untuk bertindak 

dan melakukan sesuatu. Maka motivasi belajar adalah keseluruhan daya 

penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar dan 

yang memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang 

dikehendaki dapat tercapai.
12

 Dengan adanya motivasi dalam diri siswa 

                                                 
10

 Ibid, h. 112-113 
11

 Whiterington, Psikologi Pendidikan, (Jakarta : Aksara Baru, 2001), h. 153  
12

 Sardiman,  loc cit, h. 75 
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maka proses pembelajaran akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, 

karena motivasi akan mendorong siswa untuk melakukan kegiatan belajar. 

Motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan, semakin besar 

kebutuhan seseorang akan sesuatu maka akan semakin kuat motivasi untuk 

mencapai sesuatu itu. Kemudian dalam hubungannya dengan kegiatan 

belajar, yang penting bagaimana menciptakan kondisi atau proses yang 

mengarahkan siswa melakukan aktifitas belajar. Dalam hal ini sudah 

barang tentu perang guru sangat penting. Bagaimana guru melakukan 

usaha-usaha untuk dapat menumbuhkan dan memberikan motivasi agar 

anak didiknya melakukan aktifitas dengan baik.
13

 

Didalam al-Qur’an dijelaskan bahwa motivasi dalam belajar sangat 

penting yaitu yang terdapat dalam Q.S Az-zumar[39]:9 : 

                           

      

Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan 

orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang 

berakallah yang dapat menerima pelajaran. (Q.S Az-zumar[39]:9)
 14 

 

Dalam ayat ini berarti Allah sangat  mengajurkan umat islam untuk 

memiliki motivasi belajar yang tinggi agar memperoleh ilmu pengetahuan 

yang banyak. Motivasi belajar akan menggerakkan dan mengarakan usaha 

dalam menuntut ilmu. 

 

                                                 
13

 Ibid h. 77 
14

 Dapartemen Agama RI, al-Qur’an dan terjemahan, (Bandung : 2005), Q.S Az-Zumar 

ayat 9  
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b. Ciri- Ciri Motivasi 

Motivasi belajar memegang peranan penting dalam proses belajar. 

Seseorang yang belajar dengan motivasi yang kuat, akan melaksanakan 

kegiatan belajarnya dengan sungguh- sungguh dan semagat. Sebaliknya, 

seseorang belajar dengan motivasi yang lemah, akan malas bahkan tidak 

mau mengerjakan tugas- tugas yang berhubugan dengan pelajaran 

tersebut. Dalam belajar untuk mengetahui siswa mempunyai motivasi atau 

tidak bisa di lihat dalam proses belajar di kelas. Motivasi belajar 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 berhenti sebelum selesai). 

2. Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa). Tidak memerlukan 

dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin (tidak cepat puas 

dengan prestasi yang dicapainya). 

3. Menunjukkan minat terhadap berbagai macam masalah. 

4. Lebih sering kerja mandiri. 

5. Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan sesuatu) 

6. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakininya itu. 

7. Senang mencari dan memecahkan soal-soal.
 15 

 

 

                                                 
15

 Sardiman, lok cit, h. 83 
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c. Fungsi Motivasi Dalam Belajar 

Oemar Hamalik mengemukakan bahwa fungsi motivasi adalah: 

1. Mendorongnya timbulya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa 

motivasi maka tidak akan timbul suatu perbuatan seperti belajar atau 

bekerja. 

2. Motivasi berfungsi sebagai pengarah. Artinya mengarahkan perbuatan 

kepencapaian tujuan yang diinginkan. 

3. Motivasi  berfungsi sebagai penggerak. Ia berfungsi sebagai mobil. 

Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu 

pekerjaan.
 16

 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi 

berfungsi sebagai penggerak, pengarah dan penyeleksi perbuatan atau 

tingkah laku  yang akan dikerjakan oleh seseorang untuk mencapai tujuan 

yang diinginkannya. 

d. Usaha Guru Dalam Meningkatkan Motivasi Siswa 

Menurut Oemar Hamalik dalam bukunya Kurikulum dan 

Pembelajaran mengemukakan upaya itu terdiri dari pelaksanaan fungsi-

fungsi pengerakan harapan, insentif, dan disiplin, secara garis besar dapat 

ditemukan dalam uraian di bawah ini.  

1. Upaya menggerakkan motivasi 

Guru sering berhadapan dengan dua jenis setuasi kelas yang berbeda 

yakni kelas yang berada, yakni kelas yang berada dalam keadaan 

                                                 
16

 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.161 
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waspada dan penuh perhatian dan siap melakukan tindakan untuk 

mengatasi keadaan tengang dalam dirinya; dan situasi dimana sebagian 

siswa tidak berada dalam kondisi yang diharapkan. 

2. Upaya memberikan harapan 

Para siswa memiliki harapan- harapan tertentu setelah menyelesaikan 

pelajaran, atau tugas, atau suatu proyek. Guru perlu menberikan 

harapan-harapan tertentu untuk menggugah motivasi belajar siswa. 

3. Upaya pemberian insentif 

Insentif adalah objek tujuan atau simbol-simbol yang digunakan oleh 

guru untuk meningkatkan kekuatan kegiatan siswa. 

4. Upaya pengaturan tingkah laku siswa 

Guru perlu mengatur tingkah laku siswa dengan cara resitusi dan 

ripple effect.
17

   

Untuk meningkatkan motivasi belajar Pendidikan  Agama Islam 

bukanlah  hal yang  mudah, melainkan masih banyak problem-problem 

yang dihadapi guru Pendidikan  Agama Islam, hal ini dapat dibuktikan 

dengan masih adanya siswa yang bermain disaat jam belajar, bergurau, 

tidur saat belajar, bahkan ada yang membolos saat jam pelajaran 

berlangsung.  

Untuk memperoleh hasil belajar yang optimal, guru dituntut kreatif 

membangkitkan motivasi belajar siswa. Berikut ini dikemukakan beberapa 

petunjuk untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. 

                                                 
17

 Oemar Hamalik, Kurikulum Dan Pembelajaran, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2007,cet: 6), 

h. 116-121 
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a. Memperjelas tujuan yang ingin dicapai. 

Tujuan yang jelas dapat membuat siswa paham kearah mana ia 

ingin dibawa. Pemahaman siswa tentang tujuan pembelajaran dapat 

menumbuhkan minat siswa untuk belajar yang pada gilirannya dapat 

meningkatkan motivasi belajar mereka. Semakin jelas tujuan yang  

ingin dicapai, maka akan semakin kuat motivasi belajar siswa. Oleh 

sebab itu, sebelum proses pembelajaran di mulai hendaknya guru 

menjelaskan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai.  

b. Membangkitkan minat siswa. 

Siswa akan terdorong untuk belajar, manakala mereka memiliki 

minat untuk belajar. Oleh sebab itu, mengembangkan minat belajar 

siswa merupakan salah satu teknik dalam mengembangkan motivasi 

belajar. Beberapa cara dapat dilakukan untuk membangkitkan minat 

belajar siswa di antarannya: 

1. Hubungkan bahan pelajaran yang akan diajarkan dengan kebutuhan 

siswa. Minat siswa akan tumbuh manakala ia dapat menangkap 

bahwa materi pelajaran itu berguna untuk kehidupannya. Dengan 

demikian, guru perlu menjelaskan keterkaitan materi pelajaran 

dengan kebutuhan siswa. 

2. Sesuaikan materi pelajaran dengan tingkat pengalaman dan 

kemampuan siswa. Materi pelajaran yang terlalu sulit untuk 

dipelajari atau materi pelajaran yang jauh dari pengalaman siswa, 

akan tidak diminati oleh siswa. Materi pelajaran yang terlalu sulit 

tidak akan dapat diikuti dengan baik, yang akan dapat 
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menimbulkan siswa akan gagal mencapai hasil yang obtimal; dan 

kegagalan itu dapat membunuh minat siswa untuk belajar. 

Biasanya minat siswa akan tumbuh kalau ia mendapatkan 

kesuksesan dalam belajar. 

3. Gunakan berbagai model dan strategi pembelajaran secara 

bervariasi misalnya diskusi, kerja kelompok, eksperimen, 

demontrasi dan lain sebagainya.  

c. Ciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. 

Siswa hanya mungkin dapat belajar dengan baik, manakala ada 

dalam suasana yang menyenangkan, merasa aman bebas  dari rasa 

takut. Usahakan agar kelas selamanya dalam suasana hidup dan segar, 

terbebas dari rasa tegang. Untuk itu guru sekali-kali dapat melakukan 

hal-hal yang lucu. 

d. Berilah pujian yang wajar setiap keberhasilan siswa. 

Motivasi akan tumbuh manakala siswa merasa dihargai. 

Memberikan pujian yang wajar merupakan salah satu cara yang dapat 

dilakukan untuk memberiakan penghargaan. Pujian tidak selamanya 

harus dengan kata-kata, justru ada anak yang merasa tidak senang 

dengan kata- kata. Pujian sebagai penghargaan bisa dilakukan dengan 

isyarat misalnya senyuman dan anggukan yang wajar, atau mugkin 

dengan tatapan mata yang meyakinkan. 

e. Berikan penilaian 

Banyak siswa yang belajar karena ingin memperoleh nilai 

bagus. Untuk itu mereka belajar dengan giat. Bagi sebagian siswa nilai 
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dapat menjadi  motivasi yang kuat untuk belajar. Oleh karena itu, 

penilaian harus dilakukan dengan segera, agar siswa secepat mungkin 

mengetahui hasil kerjanya. Penilaian harus dilakukan secara objektif 

sesuai dengan kemampuan siswa masing- masing. 

f. Berilah komentar terhadap hasil pekerjaan siswa 

Siswa butuh penghargaan. Penghargaan bisa dilakukan dengan 

memberikan komentar yang positif. Setelah siswa selesai mengerjakan 

suatu tugas, sebaiknya diberikan komentar secepatnya misalnya 

dengan memberikan tulisan “bagus”, atau “ teruskan pekerjaanmu” dan 

lain sebagainya. Komentar yang positif dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa. 

g. Ciptakan persaingan dan kerjasama 

Persaingan yang sehat dapat memberikan pengaruh yang baik 

untuk keberhasilan proses pembelajaran siswa. Melalui persaingan 

siswa dimungkinkan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk 

memperoleh hasil yang terbaik. Oleh sebab itu, guru harus mendesain 

pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk bersaing baik antar 

kelompok maupun antar individu. Namun demikian, diakui persaingan 

tidak selamanya menguntungkan, khususnya untuk siswa yang 

memang dirasakan tidak mampu untuk bersaing, oleh sebab itu 

pendekatan cooperative learning dapat dipertimbangkan untuk 

menciptakan persaingan antar kelompok. 
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Disamping beberapa petunjuk cara membangkitkan motivasi 

belajar siswa di atas, adakalanya motivasi itu juga dapat dibangkitkan 

dengan cara-cara yang lain yang sifatnya negatif seperti memberikan 

hukuman, teguran dan ancaman, memberikan tugas yang sedikit berat 

(menantang). Namun, teknik–teknik semacam itu hanya dapat digunakan 

dalam kasus-kasus tertentu. Beberapa ahli mengatakan dengan 

memangkitkan motivasi dengan cara-cara semacam itu lebih banyak 

merugikan siswa. Untuk itulah seandainya masih bisa dengan cara-cara 

yang positif, sebaiknya membangkitkan motivasi dengan cara negatif 

dihindari.
18

    

Penjelasan di atas dapat diterangkan bahwa untuk membangkitkan 

semagat belajar dan perhatian siswa terhadap pelajaran tergantung pada 

guru dalam melaksanakan tugasnya. Pelaksanaan proses belajar mengajar 

yang membimbing anak untuk dapat aktif akan tercipta apabila tenaga 

pengajar berusaha untuk membuat siswa aktif dalam melaksanakan proses 

belajar mengajar. 

2. Faktor Yang Mempengaruhi Usaha Guru Dalam Meningkatkan 

Motivasi Belajar Siswa 

Hanya dengan mengetahui dengan berbagai macam metode, 

mampu merencanakan dengan baik saja, memang belum menjamin 

kesuksesan seorang guru atau suatu tim pengajar di dalam menciptakan 
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 Wina Sanjaya,  Kurikulum Dan Pembelajaran Teori Dan Praktik Pengembangan 

Kurikulum, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 288-290 
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proses belajar dan mengajar atu proses interaksi edukatif yang baik. Salah 

satu faktor yang paling banyak berpengaruh adalah faktor guru itu sendiri. 

Faktor-faktor yang melekat pada guru yang berpengaruh itu adalah: 

1. Kepribadian 

Termasuk di dalamnya tingkah laku, wibawa, karakter, dan 

lain-lain yang akan berpengaruh terhadap proses interaksi. 

2. Penguasaan Bahan 

Sukses tidaknya proses interaksi dengan baik akan terpengaruh 

juga oleh menguasai tidaknya oleh seorang guru menguasai bahan (isi) 

pelajaran yang diberikan. 

3. Penguasaan Kelas  

Menguasai tidaknya suasana kelas dari seorang guru akan 

berpengaruh terhadap proses edukatif yang ada. Banyak terjadi 

keributan kelas, penuh keteganagan, itu semua karena antara lain guru 

tidak menguasai kelas. 

4. Cara Guru Berbicara 

Cara guru berbicara atau berkomunikasi dengan murid sangat 

besar pengaruhnya terhadap hasil belajar. Ada guru yang berbicara 

gugup terlalu cepat, terlalu lemah, atau diulang-ulang. Ini semua tentu 

akan berpengaruh terhadap komunikasi atau proses interaksi edukatif. 

Dengan demikian harus diusahakan agar berbicara yang mudah 

dipahami oleh peserta didik. 
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5. Cara Menciptakan Suasana Kelas 

Suasana kelas yang baik harus diciptakan oleh guru, agar 

terwujud interaksi edukatif yang baik misalnya dalam hal 

menempatkan murid ditempat duduknya, mengarahkan kegiatan 

belajar, membantu murid, menghargai sikap dan pendapat murid, 

semua ini harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip individualitas. 

6. Memperhatikan Prinsip Individualitas 

Ini harus disadari sebab setiap murid mempunyai perbedaan 

kemampuan, perbedaan kecakapan, dan lain-lain. Menghadapi situasi 

seperti itu, maka seorang guru jangan terlalu menyamakan kemampuan 

murid tersebut.  

7. Akhirnya sebagai seorang guru yang baik, harus bersifat terbuka, mau 

bekerja sama, tanggap terhadap inovasi, serta mau dan mampu 

melaksanakan eksperimen-eksperimen dalam kegiatan mengajarnya.
19

  

Adapun faktor eksternalnya adalah : 

1. Mengikuti berbagai bentuk penataran dan lokakarya 

2. Mengikuti program pembinaan keprofesian secara khusus misalnya 

program akta ataupun reedukasi bagi yang merasa belum memenuhi  

kompetensinya. 

3. Mengadakan kegiatan diskusi dan saling tukar fikiran dengan teman 

sejawat terutama yang berkaitan dengan peningkatan mutu profesi.
20

 

Dari faktor di atas dapat di simpulkan bahwa seorang guru 

menjadi contoh bagi semua siswa/ siswi nya. Sikap guru yang baik dan 
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 B.Suryo Subroto, Proses belajar Mengajar Di Sekolah, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2009) h.153-154 
20

 Sardiman,  lok cit, h. 157 
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sopan akan menimbulkan kenyamanan bagi siswa dalam proses 

belajar, sehingga proses pembelajar akan menjadi lebih optimal. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Setelah peneliti membaca dan mempelajari karya ilmiyah sebelumnya, 

penelitian ini sangat relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya antara lain: 

1. Abdul Rahman Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Suska Riau pada judul “ 

Usaha Guru Pendidikan Agama Islam Untuk Mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di 

SMP Negeri 21 Pekanbaru”. Adapun hasil penelitian yang dilakukan 

saudara Abdul Rahman adalah Guru Pendidikan Agama Islam Untuk 

Mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam Di SMP Negeri 21 Pekanbaru dengan presentase 58,33% 

adalah “cukup”, sesuai dengan ukuran persentase yang ditetapkan untuk 

kategori cukup berada diantara 56% sampai 75%.  

Adapun unsur relevan penelitian saudara Abdul Rahman dengan 

penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama meneliti tentang usaha 

guru. Sedangkan letak perbedaannya guru mata pelajaran fikih dan tujuan 

peneliti.  

Tujuan penelitian saudara Abdul Rahman adalah untuk mengetahui 

usaha guru Pendidikan Agama Islam untuk mencapai kriteria ketuntasan 

minimal ( KKM ) Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMP 



23 

 

Negeri 21 Pekanbaru. Sedangkan tujuan penelitian yang penulis lakukan 

untuk mengetahui Usaha Guru Mata Pelajaran Fikih Dalam Meningkatkan 

Motivasi Belajar Siswa dalam belajar, khususnya di sekolah Madrasah 

Aliyah Hasanah Pekanbaru 

2. Yudi Harianto (2004) meneliti tentang Usaha Guru Untuk Meningkatkan 

Aktifitas Belajar Siswa Di Pondok Pesantren Hidayatullah Kualu Cenaku 

Kecamatan. Rengat Kabupaten. Indragiri Hulu. Hasil penelitian ini bahwa 

usaha guru untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa dapat dikategorikan 

kurang baik. Karena hanya sebagian saja yang dilaksanakannya yaitu 

sebanyak 64 frekuensi atau jika dipresentasekan sebesar 48 %. 

Penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama meneliti tentang 

usaha guru. Adapun letak perbedaannya Saudara Yudi Harianto 

menjelaskan tentang Usaha Guru Untuk Meningkatkan Aktifitas Belajar 

Siswa, Sedangkan penulis meneliti tentang Usaha Guru Mata Pelajaran 

Fikih Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa. 

3. Zainal abidin (2011) meneliti tentang Upaya Meningkatkan Motivasi Dan 

Pemahaman Siswa Pada Materi Geometri Dan Pengukuran Melalui 

Kegiatan Remase Di SMP 3 Semarang. Berdasarkan hasil analisis dapat 

disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa kelas VII E SMP 33 semarang 

meningkat. Berdasarkan hasil angket, ada sebesar 83,78% siswa yang 

menyatakan bahwa motivasi belajarnya meningkat dengan adanya 

kegiatan remase  rata- rata hasil belajar untuk materi geometri dan 

pengukuran juga terjadi peningkatan yaitu dari  59,76%  menjadi 77,03 
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selain itu terjadi peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran melalui 

kegiatan remase yaitu dari 86% meningkat 95%.
21

 

Adapun persamaannya terletak pada upaya meningkatkan motivasi, 

sedangkan letak perbedaannya adalah Guru mata pelajaran Matematika dan 

Mata Pelajaran Fikih. 

Dari  paparan diatas bahwa penelitian tersebut mempuyai kaitan 

dengan penelitian yang penulis kaji, yaitu sama- sama meneliti tentang usaha 

guru, akan tetapi penulis terfokus dalam penelitian ini yang berjudul “ Usaha 

Guru Mata Pelajaran Fikih Dalam Meningkatkan Motivasi belajar siswa.” 

 

C. Konsep Operasional 

 Konsep operasional merupakan konsep yang digunakan untuk 

memberikan batasan terhadap konsep teoritis agar tidak salah pengertian 

terhadap penelitian ini. Hal yang menjadi fokus penelitian ini adalah Usaha 

Guru Mata Pelajaran Fikih Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Di 

Madrasah Aliyah Hasanah Pekanbaru dengan indikator-indikator sebagai 

berikut : 

4. Guru menjelaskan tujuan yang hendak dicapai. 

5. Guru menggunakan metode yang menarik dan bervariasi dalam proses 

pembelajaran 

6. Guru menciptakan suasana yang menyenangkan dalam proses 

pembelajaran. 
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7. Guru memberikan pujian yang wajar terhadap keberhasilan siswa. 

8. Guru memberikan komentar terhadap keberhasilan siswa. 

9. Guru memberikan penilaian terhadap hasil belajar siswa. 

10. Guru menciptakan persaingan dalam kerja sama antar siswa. 

Faktor Internal Yang Mempengaruhi Usaha Guru Dalam 

Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa antara lain: 

1. Kepribadian 

2. Penguasaan kelas  

3. Cara guru berbicara 

4. Cara menciptakan suasana kelas 

5. Memperhatikan prinsip individualitas 

Faktor Eksternal 

1. Mengikuti berbagai bentuk penataran dan lokakarya 

2. Mengikuti program pembinaan keprofesian secara khusus misalnya 

program akta ataupun reedukasi bagi yang merasa belum memenuhi  

kompetensinya. 

3. Mengadakan kegiatan diskusi dan saling tukar fikiran dengan teman 

sejawat terutama yang berkaitan dengan peningkatan mutu profesi 

 


