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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latarbelakang Masalah  

Semakin maju keadaan suatu masyarakat, semakin dirasakan pula 

pentingnya pendidikan, terutama pendidikan akhlak secara teratur bagi 

pertumbuhan dan Pembinaan moral anak sebagai generasi penerus bangsa. 

Pendidikan sebagai suatu sistem, merupakan suatu proses dinamis yang tidak 

hanya dapat mengubah objeknya, tapi juga dapat mempertahankan dan 

mengembangkan nilai-nilai yang dikehendaki sesuai dengan usaha-usaha 

pengembangan manusia seutuhnya. Selain itu, pendidikan juga dapat dipandang 

sebagai suatu metode atau cara yang dapat membuat masyarakat memiliki tata 

kehidupan sebagaimana dikehendaki.  

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan seseorang atau sekelompok 

orang untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang agar menjadi 

dewasa atau mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih tinggi.
1
 

Pada padasarnya pendidikan merupakan suatu yang sangat penting bagi 

umat manusia dalam mencapai taraf hidup yang mulia. Sebab pendidikan sangat 

mempengaruhi kehidupan manusia. Karena dengan memilki pendidikan yang 

tinggi maka manusia akan terhormat, disegani dan dijunjung tinggi harkat dan 

martabatnya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam lembaga pendidikan yang 
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berperan dalam mempengaruhi seseorang yang belum dewasa adalah pendidik. 

Sifat khas seorang pendidik adalah setiap usaha mempengaruhi dan memberi  

bantuan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak dan membantu anak agar 

lebih cepat mengerti dalam melaksanakan tugas kehidupannya sendiri.  

Setiap guru akan mempunyai pengaruh terhadap anak didiknya, pengaruh 

tersebut ada yang terjadi melalui pendidikan dan pengajaran yang dilakukan 

dengan sengaja dan adapula yang terjadi secara tidak sengaja bahkan tidak 

disadari oleh guru melalui sikap, gaya, dan macam-macam penampilan 

kepribadian guru
2
.  

Guru merupakan suatu komponen yang terpenting dalam pendidikan. 

Setiap perilaku guru akan mempengaruhi peserta didik terutama dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa, sehingga dapat meningkatkan kulaitas 

pendidikan.  

Karena dalam keseluruhan proses pendidikan disekolah kegiatan belajar 

merupakan kegiatan yang paling pokok ini berarti bahwa berhasil tidaknya 

pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses 

belajar yang dialami oleh siswa sebagai anak didik.
3
 

 

Di atas telah dikatakan bahwa guru memegang peranan penting dan tugas 

yang sangat besar di sekolah terutama pada saat proses belajar mengajar. 
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Perilaku guru dalam mengajar merupakan wujud dasar dari kepribadian seorang 

guru. Oleh karena itu guru harus bisa bertingkah laku yang baik terhadap anak 

didik dalam proses belajar mengajar.  

Sebagai seorang pendidik, guru senantiasa dituntut untuk mampu 

menciptakan suasana belajar mengajar yang akan berdampak positif dalam 

pencapaian prestasi hasil belajar secara optimal. Guru harus dapat mengajar 

dengan tepat, efektif dan efisien untuk membantu meningkatkan kegiatan belajar 

serta memotivasi peserta didik untuk belajar dengan baik.
4
 

Meskipun dalam proses pembelajaran dewasa ini peserta didik 

mempunyai peran yang lebih dominan akan tetapi guru tetap saja menjadi penentu 

utama suksesnya suatu pembelajaran. Bahkan, guru dijadikan sebagai salah satu 

objek yang betanggung jawab terhadap pembelajaran. Dalam  proses 

pembelajaran, guru berhadapan dengan peserta didik yang memiliki berbagai 

macam latar belakang, perilaku dan potensi yang  kesemuanya itu berpengaruh 

terhadap kebiasaan peserta didik dalam mengikuti pelajaran. 

Misalnya saja masih banyak peserta didik yang kurang berminat untuk 

belajar dan membolos pada pelajaran yang tidak disukainya terutama karena 

perilaku guru yang dalam proses pembelajarannya terlalu kaku. Selama proses 

pembelajaran, anak kurang didorong untuk mengembangkan kemamapuan 

berfikir. Dimana perilaku guru yang kurang menyenangkan, kasar, mudah marah 
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dan kurang menunjukkan perhatian kepada mereka, maka akan timbul rasa malas 

dan bosan. Sebaliknya, jika perilaku guru ramah, lembut, tenang dan 

menyenangkan maka, akan dirasakan oleh peserta didik sebagai semangat 

tersendiri, keadaan seperti inilah yang akan memotivasi peserta didik dalam 

belajar. 

Untuk kepentingan tersebut guru dituntut mempunyai sifat sabar,  jujur, 

adil, berbudiluhur, dan disertai dengan rasa penuh kasih sayang terhadap anak 

didiknya, sehingga dapat menghantarkan anak didiknya kejenjang yang lebih 

tinggi dalam meraih cita-cita. Jadi, di samping guru berperan sebagai pengajar, 

guru juga berperan sebagai pendidik dan pembimbing   moral  anak didiknya. Hal  

ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Winarno Surahmat, sebagai 

berikut:“…guru disamping tugasnya mengajar sesuatu pengetahuan, guru harus 

menjadi pembimbing dan penyuluh yang segar, yang memelihara dan 

mengarahkan perkembangan pribadi murid-muridnya dan keseimbangan mental 

murid-muridnya”.
5
 

Di samping mendidik, tugas setiap guru selanjutnya adalah menimbulkan 

motif yang  akan mendorong anak berbuat untuk mencapai tujuan belajar. Setiap 

anak memiliki beberapa motif atau dorongan yang berhubungan dengan 

kebutuhan biologis dan psikologisnya sebab motif di sini merupakan salah satu 

faktor yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 
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 Motivasi adalah perubahan energy dalam diri   (pribadi) seseorang yang 

ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan.
6
 Setiap 

siswa yang memiliki motivasi maka ia akan senang dan bersemangat untuk 

belajar. Apalagi dalam proses pembelajaran guru  menyampaikan pelajaran 

dengan sangat menyenangkan, keadaan kelas dan suasana belajar yang kondusif, 

sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar dan  yang 

menjadi tujuan dari belajar akan tercapai.  

Peserta didik yang memiliki motivasi belajar yang tinggi akan belajar 

dengan sungguh-sungguh, untuk itu guru harus dapat mengembangkan motivasi 

dalam setiap kegiatan interaksi dengan peserta didiknya. Karena minat, bakat, 

kemampuan, dan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik tidak akan 

berkembang secara optimal tanpa bantuan guru.
7
 

Berdasarkan surah Ali Imran ayat 159 Allah berfirman: 

         

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah 

mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka 

dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka 

                                                         
6
Oemar Hamalik, 2008.  Proses Belajar Mengajar, Jakarta:PT. Bumi Aksara, h.158. 

7
Isjoni, 2009. Guru Sebagai Motivator Perubahan,  Yogyakarta:PustakaPelajar, h.31. 



6 

 

 

 

bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertawakkal kepada-Nya.
8
 

 

Berdasarkan ayat di atas, dapat kita ketahui bahwasanya pujian yang 

tinggi dari Allah SWT terhadap nabi Muhammad Saw, karena sikapnya yang 

lemah lembut, tidak lekas marah  dan dididiknya iman kepada mereka lebih 

sempurna. Seorang yang melakukan musyawarah, apalagi yang berada dalam 

posisi pemimpin, yang harus dihindari adalah tutur kata yang kasar dan harus 

memberi maaf.
9
 Jadi, seorang guru itu di dalam mengajar harus mempunyai 

perilaku yang lemah lembut dan penuh kasih sayang kepada siswa. 

Sikap dan perilaku mengajar guru yang baik akan memberi tanggapan 

atau penilaian yang baik kepada anak didiknya dan anak didik tersebut akan 

bersikap sesuai yang dicontohkan oleh gurunya.  

Zakiah Daradjat, berpendapat bahwa :“tingkah laku atau moral guru pada 

umumnya merupakan penampilan lain dari kepribadiannya, bagi anak 

didik yang  masih kecil, guru adalah contoh teladan yang sangat penting 

dalam pertumbuhannya, guru adalah  orang pertama setelah orangtua yang 

mempengaruhi pembinaan kepribadian anak didik”.
10

 

 

Seorang guru harus mempunyai rasa tanggung jawab yang mendalam. Bila 

seorang guru tidak memiliki rasa tanggung jawab di dalam dirinya maka akan 

banyak pengaruhnya kepada anak didik dan anak didik itu akan berbuat hal-hal 

yang tidak diinginkan.  
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Setiap guru berinteraksi dengan siswa , baik langsung di dalam kelas 

maupun tidak langsung dalam lingkungan sekolah. Sikap dan perilaku guru dalam 

lingkungan sekolah merupakan faktor yang menentukan bagaimana respon siswa 

terhadap guru.
11

 Kearifan dan kebijaksanaan seorang guru akan mempengaruhi 

motivasi belajar siswa untuk berusaha mengembangkan bakat dan karakternya. 
12

 

Guru sejak merencanakan kegiatan pembelajarannya sudah memikirkan 

perilakunya terhadap siswa sehingga dapat menarik perhatian dan menimbulkan 

motivasi siswa dan tidak berhenti pada rencana pembelajarannya dalam 

pelaksanaan kegiatan pembelajarannya.
13

 

Dari yang telah dipaparkan oleh beberapa pendapat para ahli dipahami 

bahwa perilaku mengajar guru itu mempunyai peranan dalam meningkatkan 

motivasi belajar siswa dan pengembangan kegiatan pelajaran. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di Madrasah 

Aliyah Hasanah Pekanbaru, ditemukan bahwa guru memiliki perilaku mengajar 

yang baik dan dapat dijadikan contoh teladan. Hal ini dapat dilihat dari gejala-

gejala sebagai beikut: 

1. Ramah kepada siswanya. 

2. Bertutur kata dengan sopan kepada siswanya. 

3. Memberikan perhatian kepada siswanya. 

4. Berlaku adil dalam memberikan penilaian kepada siswa. 
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5. Dalam mengajar tegas menegakkan kedisiplinan dalam kelas. 

Berdasarkan gejala- gejala tersebut, seharusnya peserta didik termotivasi 

dalam proses pembelajaran. Akan tetapi apa yang penulis lihat motivasi belajar 

siswa pada mata pelajaran akidah akhlak terindikasi rendah, hal ini terlihat dari 

gejala-gejala dibawah ini: 

1. Masih ada siswa yang main-main pada saat guru menjelaskan materi 

pelajaran berlangsung. 

2. Lambat merespon ketika ditanya oleh guru. 

3. Lambat menyerahkan pekerjaan rumah (PR) sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan guru. 

4. Masih ada sebagian siswa yang keluar masuk disaat jam pelajaran 

berlangsung. 

5. Masih ada siswa yang menyontek pada saat mengerjakan tugas yang  

diberikan oleh guru 

Berdasarkan gejala-gejala tersebut maka penulis tertarik ingin 

melakukan penelitian dengan judul PENGARUH PERILAKU MENGAJAR 

GURU AKIDAH AKHLAK TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA 

DI MADRASAH ALIYAH HASANAH PEKANBARU. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penelitian ini, maka penulis 

perlu membuat penegasan istilah, yaitu: 
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1. Perilaku Mengajar Guru 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perilaku adalah 

tingkah laku, tanggapan seseorang terhadap lingkungan.
14

 Guru adalah salah 

satu komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar yang ikut berperan 

aktif dalam usaha pembentukan sumberdaya manusia yang potensial dibidang 

pembangunan.
15

 perilaku mengajar guru adalah tingkah laku, tanggapan 

seorang guru atau perbuatan seseorang dalam penyampaian mengenai objek 

pada situasi tertentu yang terjadi akibat dari interaksi dirinya dengan 

lingkungan sekitarnya. Sikap dan perilaku- pengajar dalam hal ini seorang 

guru adalah pandangan, perasaan, pemikiran, dan wujud tindakan atau 

perbuatan guru mengenai siswa dan mata pelajaran dalam rangka proses 

belajar mengajar. Perilaku mengajar yang dimaksud disini adalah reflek guru 

ketika sedang  berinteraksi dengan siswa. 

2. Motivasi belajar siswa  

Motivasi ialah perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang yang 

ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan.
16

 

Sedangkan Menurut Slameto belajar adalah aktifitas yang dilakukan oleh 
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individu sacara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari apa yang telah 

dipelajari dan sebagai hasil interaksinya dengan lingkungan sekitarnya.
17

  

Dari defenisi para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

motivasi belajar adalah adanya dorongan atau hasrat kemauan untuk 

melaksanakan kegiatan belajar dalam rangka mencapai tujuan. Motivasi 

belajar disini adalah dorongan yang memberikan semangat siswa untuk 

melakukan kegiatan belajar lebih giat.  

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat di 

identifikasikan beberapa masalah sebagai berikut:  

a. Bagaimana perilaku mengajar guru pada mata pelajaran Akidah Akhlak 

di Madrasah Aliyah HasanahPekanbaru? 

b. Bagaimana motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak di 

Madrasah Aliyah Hasanah Pekanbaru? 

c. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku mengajar guru pada 

mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah Hasanah Pekanbaru? 

d. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa 

pada mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah Hasanah 

Pekanbaru? 
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e. Apakah ada pengaruh yang signifikan perilaku mengajar guru Akidah 

Akhlak terhadap motivasi belajar siswa di Madrasah Aliyah Hasanah 

Pekanbaru? 

2. Pembatasan Masalah  

Mengingat banyaknya masalah yang dikemukakan dalam kajian ini, 

seperti yang ada pada identifikasi masalah di atas, maka peneliti 

memfokuskan penelitian ini hanya pada masalah pengaruh perilaku 

mengajar guru Akidah Akhlak terhadap motivasi belajar siswa di 

Madrasah Aliyah Hasanah Pekanbaru. 

3. Rumusan Masalah 

Dari identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

masalahnya: Apakah ada pengaruh yang signifikan perilaku mengajar 

guru Akidah Akhlak terhadap motivasi belajar siswa di Madrasah Aliyah 

Hasanah Pekanbaru? 

 

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perilaku 

mengajar guru Akidah Akhlak terhadap motivasi belajar siswa di Madrasah 

Aliyah Hasanah Pekanbaru. 
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2. Kegunaan  Penelitian 

Penelitian ini berguna untuk melengkapi tugas memenuhi persyaratan 

tugas akhir sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan ( S.Pd) pada 

Program Studi Pendidikan Agama Islam strata satu (SI) Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Selain itu penelitian ini juga 

diharapkan dapat member manfaat kepada : 

a. Bagi guru, dapat menjaga kepribadiannya di hadapan peserta didik agar 

dapat menjadi contoh atau suri tauladan yang baik bagi anak didiknya. 

b. Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menyadarkan 

siswa tentang pentingnya guru sebagai motivator dalam kegiatan belajar 

mengajar di kelas. 

c. Bagi penulis, sebagai sumbangan penulis terhadap dunia pendidikan serta 

menambah pengetahuan penulis. 

 


