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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Kerangka Teoritis 

1. Perilaku Mengajar Guru 

a. Pengertian Perilaku Mengajar Guru 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perilaku adalah 

tingkah laku, tanggapan seseorang terhadap lingkungan.
18

Skiner seorang 

ahli psikologi, mengatakan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi 

seseorang terhadap stimulus dari luar.
19

 

Pengertian perilaku dapat dibatasi sebagai keadaan jiwa untuk 

berpendapat, berfikir, bersikap, dan lain sebagainya yang merupakan 

refleksi dari berbagai macam aspek, baikfisik maupun non fisik. Perilaku 

juga diartikan sebagai suatu reaksipsikis seseorang terhadap 

lingkungannya.Reaksi yang dimaksuddigolongkan menjadi dua, yakni 

dalam bentuk pasif (tanpa tindakannyata atau konkrit), dan dalam bentuk 

aktif (dengan tindakan konkrit).Sedangkan dalam pengertian umum 

sebagaimana yang dijelaskan olehNotoatmodjo, perilaku adalah segala 

perbuatan atau tindakan yangdilakukan oleh makhluk hidup.
20
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Guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar 

mengajar yang ikut berperan aktif dalam usaha pembentukan sumberdaya 

manusia yang potensial dibidang pembangunan.
21

Guru adalahpendidik 

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasipeserta didik pada pada 

pendidikan usia dini jalur pendidikan formal,pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah.
22

 

Mengajar adalah menyampaikan pengetahuan kepada siswa didik 

atau murid di sekolah.
23

 Menurut Arifin dalam Muhibbin Syah mengajar 

adalah: suatu rangkaian kegiatan penyampaian bahan pelajaran kepada 

murid agar dapat menerima, menanggapi, menguasai, dan 

mengembangkan bahan pelajaran itu.
24

 

Perilaku mengajar guru adalah gerak- gerik anggota tubuh guru 

pada waktu mengajar.
25

 Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan 

bahwa perilaku  mengajarguru adalah tingkah laku, tanggapan seorang 

guru atau perbuatan seseorang dalam penyampaian mengenai objek pada 

situasi tertentu yang terjadi akibat dari interksi dirinya dengan lingkungan 

sekitarnya. Sikap dan perilaku- pengajar dalam hal ini seorang guru adalah 
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pandangan, perasaan, pemikiran, dan wujud tindakan atau perbuatan guru 

mengenai siswa dan mata pelajaran dalam rangka proses belajar mengajar. 

Dalam mewujudkan perilaku mengajar secara tepat, karakteristik guru 

selaku pengajar yang diharapkan antara lain: 

1. Memiliki minat yang besar terhadap pelajaran dan mata pelajaran 

yang diajarkannya. 

2. Memiliki kecakapan untuk memperkirakan kepribadian dan 

suasana hati secara tepat serta membuat kontak dengan kelompok 

secara tepat. 

3. Memiliki kesabaran, keakraban, dan sensitivitas yang diperlukan 

untuk menumbuhkan semangat belajar. 

4. Memiliki pemikiran yang imajinatif (konseptual) dan praktis 

dalam usaha memberikan penjelasan kepada siswa selaku 

pembelajar. 

5. Memiliki kualifikasi yang memadai dalam bidangnya baik isi 

maupun metode. 

6. Memiliki sikap terbuka, luwes, dan eksperimental dalam metode 

dan teknik pembelajaran. 
26

 

 

Perilaku dari seorang guru adalah salah faktor yang menentukan 

bagi perkembangan jiwa anak didik.Selanjutnya, karena perilaku seorang 

guru tidak hanya dilihat dalam waktu mengajar saja, tetapi juga dilihat 

tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari oleh anak didiknya. 

Guru selaku pengajar memegang peran yang amat sentral dalam 

keseluruhan proses belajar- mengajar. Guru dituntut harus mampu 

mewujudkan perilaku mengajar secara tepat agar terjadi perilaku 

pembelajaran yang efektif dalam diri siswa.
27
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Perilaku mengajar guru merupakan kemampuan pribadi seorang 

guru yang terdiri dari unsur fisik dan unsur psikis, unsur fisik yang dapat 

dilihat dan diketahui melalui penampilan, sikap, dan ucapan dalam 

berinteraksi terhadap siswa, sesama guru, kepala sekolah serta masyarakat 

dalam rangka mengajarkan Akidah Akhlak kepada peserta didik.  

Pengajar (guru) akan mampu mengajar dengan baik apabila:  

1) Memiliki sikap dasar yang benar, yaitu: bertindak sebagai 

pembimbing dan kawan, menghindari corak hubungan yang 

berjarak antara pengajar dan pelajar, memahami tujuan dan 

kesulitan pelajaran. Oleh karena itu, seyogiyanya para pengajar : 

bertemu dengan kelompok secara informal untuk menganal mereka 

secara mendalam, berminat kepada pelajar di samping berminat 

kepada pelajaran 

2) Memiliki sasaran yang benar, yaitu; mewujudkan tujuan untuk 

mengembangkan pribadi pelajar dan bukan memberikan informasi, 

menyadari bahwa tujuan jangka panjang adalah perkembangan 

optimal dan pribadi pelajar sehingga tercapai kepuasan pribadi dan 

produktivitas kerja yang optimal. Oleh karena itu,  para pengajar 

seyogianya: menyiapkan rencana kegiatan belajar-mengajar 

dengan sebaik-baiknya, melaksanakan rencana tersebut dengan 

baik. 

3) Memiliki informasi factual yang diperlukan. Oleh karena itu, para 

guru seyogianya: menemukan, memahami, dan memilih informasi 

yang memadai, mempersiapkan pokok-pokok rangkuman materi, 

menghargai dan memanfaatkan penemuan pelajar. 

4) Memahami berbagai macam metode dan teknik, dan mengetahui 

bagaimana memilihnya. Oleh karena itu, para pengajar seyogianya: 

mampu memilih macam-macam metode dan teknik pada setiap 

tahapan, memberikan kesempatan untuk mengembangkan 

keterampilan, mendapatkan informasi, analisis, meniali, dan 

menyatakan gagasan secara jelas.  

5) Membantu pelajar dalam merencanakan tindak lanjut. Oleh karena 

itu, para pengajar seyogianya mendiskusikan masalah-masalah 

secara baik sebelum kegiatan belajar berakhir. 
28
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Jadi perilaku mengajar guru adalah suatu tindakan atau gerakan 

guru yang dilakukan secara sadar untuk bertanggung jawab dalam 

mendidik, mengajar dan membimbing peserta didik. Sehingga sangat 

penting dalam melaksanakan tugas keguruannya dan guru akan optimis 

dalam pekerjaannya sebagai guru sehingga tepat dalam mengambil 

keputusan-keputusannya. 

b. Perilaku mengajar guru yang baik 

Pendidik yang baik, tentu saja pendidik yang memiliki ciri-ciri 

yang menurut pandangan umum dianggap baik, baik dari segi sikap, 

perilaku, maupun tutur kata.Oleh karena itu, kita mengenal guru yang baik 

berdasarkan ciri-ciri atau indikator yang dapat diamati berdasarkan 

perilaku guru tersebut.Adapun indikator perilaku mengajar guru yang baik 

adalah:  

1. Tidak mudah marah 

Guru atau pendidik yang baik yaitu guru yang memilki sifat tidak 

mudah marah. Ia tetap tenang dan sabar dalam menghadapi berbagai 

situasi, situasi terburuk atau tidak menyenangkan sekalipun.
29

 Karena 

siswa akan merasa takut apabila manghadapi guru yang pemarah dan 

mudah marah sehingga dapat mempengaruhi kejiwaan anak didik.  

 

                                                         
29
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2. Emosional stabil 

Guru atau pendidik yang tidak emosional yaitu guru yang tidak 

melulu menggunakan rasa sentimentalnya dalam melaksanakan 

tugasnya.
30

 Ia menggunakan perasaannya secara proporsional sehingga 

dapat memperlakukan anak didik secara objektif tetapi penuh dengan 

pperasaan kasih saying, bukan perasaan subjektif.  

3. Jujur 

Guru atau pendidik yang jujur akan melaksanakan tugasnya 

dengan tanpa mengharap pujian semata-mata dari manusia.
31

 Dimana 

seorang  akan bekerja sepenuh hati dengan dasar keyakinan bahwa 

pekerjaannya akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Yang Maha 

Kuasa, yang mustahil akan salah menilai. 

4. Disiplin 

Orang yang disiplin akan mematuhi peraturan yang telah 

ditentukan atau disepakati bersama. 

5. Optimis 

Orang yang optimis selalu berpandangan baik dalam segala hal.
32

   

Oleh karena itu, guru atau pendidik “wajib” memilki perilaku 

disiplin dalam melaksanakan tugasnya. Guru atau pendidik yang disiplin 

akan dapat melaksanakn tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan 

                                                         
30
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31
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ketentuan berlaku. Kedisiplinan akan membawa pada ketercapaian tujuan 

pendidikan dengan hasil yang maksimal. Guru atau pendidik harus selalu 

optimis dalam menghadapi segala keadaan dan kondisis sehingga akan 

memberikan nilai positif pada pandangan hidup anak didiknya 

6. Gesit 

Gesit bersinonim dengan kata tangkas, cekatan, giat, cepat, dan 

aktif.
33

 Guru atau pendidik yang gesit akan menghadapi anak didiknya 

melalui proses pendidikan secara tangkas, cekatan, giat, cepat, dan aktif. 

Hal ini akan berpengaruh terhadap hasil pendidikan yang ia berikan 

kepada anak didiknya. 

7. Adil 

Perilaku adil, yaitu perilaku yang proporsional dan selalu memihak 

atau berdasarkan pada kebenaran.
34

 Guru atau pendidik yang adil akan 

dirasakan menguntungkan semua anak didiknya karena anak didik 

diperlakukan secara proposional sesuai dengan tingkat kemampuan 

masing-masing. Dengan demikian, guru atau pendidik yang adil tidak 

akan berbuat yang merugikan anak didiknya.  

8. Rapi 

Penampilan guru atau pendidik secara fisik memang bukan 

segalanya, tetapi rambut, pakaian, dan gerak-gerik guru akan selalu 
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menjadi perhatian anak didik.
35

 Oleh karena itu, kerapian guru dalam hal 

penampilan seperti kerapian rambut dan berpakaian bagian yang harus 

diperhatikan oleh guru. 

9. Berpikir positif  

Guru atau pendidik harus selalu berpikir positif dalam menghadapi 

beban tugasnya. Dengan demikian, ia juga akan selalu berpikir positif 

dalam menghadapi anak didiknya.
36

  Seorang guru harus selalu berpikir 

positif sehingga dapat mendidik dengan baik. 

10. Rajin 

Rajin berarti suka bekerja.guru atau pendidik yang rajin, ia suka 

bekerja dan berusaha untuk meraih keberhasilan.
37

 Guru yang rajin akan 

menunjukkan ketekunanya dalam bekerja, sehingga anak didik akan 

melihatnya sebagai sosok yang tekun dan ulet. 

11.   Sabar 

Sabar berarti tahan menghadapi cobaan.
38

 Guru atau pendidik yang 

sabar akan selalu tabah dalam menghadapi cobaan di tengah-tengah 

pergulatan tugasnya. Ia tidaka akan banyak mengeluh dalam menjalani 

tugasnya. Dengan demikian guru yang sabar akan dipandang anak 

didiknya sebagai sosok yang tabah. Hal ini tentu saja akan berpengaruh 
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terhadap perkembangan jiwa anak didiknya dengan mencoba meniru 

kesabaran gurunya.  

12. Kreatif 

Guru atau pendidik yang kreatif akan selalu dapat melakukan 

sesuatu meski dalam keterbatasan sarana.
39

 Guru yang kreatif akan dapat 

menciptakan keadaan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Sehingga 

dapat meningkatkan motivasi siswa dan semngat siswa dalam belajar. 

c. Perilaku mengajar guru yang tidak baik 

 

Guru yang tidak baik akan dapat juga dikenali berdasarkan ciri-ciri 

tertentu, yang merupakan kebalikan dari ciri-ciri pendidik/guru yang baik. 

Berikut dapat dikemukakan ciri-ciri atau indikator pendidik/guru yang 

tidak baik atau buruk. Ciri-ciri perilaku mengajar guru yang tidak baik, 

yaitu: 

1. Tidak menepati janji 

2. Suka bohong 

3. Tidak jujur 

4. Suka gibah 

5. Suka memfitnah 

6. Tidak disiplin  

7. Rakus 

8. Pesimis 

9. Lamban 

10. Pilih kasih 

11. Pendendanm 

12. Tidak rapi 

13. Pemurung 

14. Kurang pandai 

15. Pemalu 
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16. Berprasangka negative 

17. Pemalas 

18. Kotor 

19. Pendiam 

20. Ceroboh 

21. “ngeyel”, ingin menang sendiri.
40

 

 

 

2. Motivasi belajar Siswa 

a. Pengertian Motivasi Belajar 

Kata “motif” diartikan sebagai daya upaya yang mendorong 

seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya 

penggerak dari dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu 

demi mencapai suatu tujuan. Bahkan motif dapat diartikan sebagai suatu 

kondisi intern (kesiapsiagaan). Berawal dari kata “motif” itu, maka 

motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. 

Motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk 

mencapai tujuan sangat dirasakan atau mendesak.
41

 

Menurut Oemar Hamalik, sebagaimana dikutip Syaiful Bahri 

Djamarah menyatakan bahwa “motivasi ialah perubahan energi dalam diri 

(pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi 

untuk mencapai tujuan.”
42
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Menurut M. Ngalim Purwanto mengemukakan “Motivasi adalah 

pendorong suatu usaha yang disadari untuk mempengaruhi tingkah laku 

seseorang agar ia bergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu 

sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu”. Sedangkan pengertian 

motivasi menurut, Mc. Donald, dalam Sardirman A.M “Motivasi adalah 

perubahan energy dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya 

“feeling” dan didahului dengna tanggapan terhadap adanya tujuan”.
43

 

Motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam diri seseorng 

untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik 

dalam memenuhi kebutuhannya.  

Motivasi merupakan suatu hal yang sangat penting dimiliki setiap 

orang dalam melakukan sesuatu walaupun sifatnya kompleks. Motivasi 

akan menyebabkan terjadinya perubahan yang ada pada diri manusia, dan 

berkaitan pada diri manusia, dan berkaitan dengan melakukan sesuatu. 

Semua ini didorong karena adanya tujuan, kebutuhan atau keinginan 

untuk mewujudkannya sehinngga harapan dapat berubah menjadi 

kenyataan, sasaran motivasi adalah belajar.  

Dalam islam konsep tentang motivasi disebut juga sebagai sebuah 

bentuk dorongan yang mempengaruhi manusia. Dorongan yang dimaksud 
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dapat berbetuk insting (sifat bawaan) yang dalam bahasa al-quran disebut 

sebagai fitrah.
44

 

Berkaitan dengan konsep ini, maka berarti secara disadari atau 

tidak, dalam melakukan setiap aktivitasnya, manusia akan memiliki 

kekuatan penggerak atau disebut juga dengan motivasi belajar, maupun 

perbuatan-perbuatan yang lain. Jadi, dalam hal ini motivasi adalah rasa 

atau dorongan yang timbul pada diri peserta didik untuk melakukan 

sesuatu.  

Menurut Slameto belajar adalah aktifitas yang dilakukan oleh 

individu sacara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari apa yang 

telah dipelajari dan sebagai hasil interaksinya dengan lingkungan 

sekitarnya.
45

 Sedangkan sadirman mengatakan bahwa belajar adalah 

perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan 

misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan 

sebagainya. Belajar akan lebih baik jika itu mengalami dan 

melakukannya.
46

 

Proses belajar adalah proses yang berbeda dengan proses 

kematangan yang dicapai oleh seseorang dari proses pertumbuhan 

psikologisnya. Perubahan yang juga tidak termasuk dalam kategori 
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belajar adalah refleks. Kegiatan belajar disini adalah peristiwa belajar 

dimana seseorang menyadari bahwa dia mempelajari sesuatu dan 

menyadari perubahan itu melalui belajar.
47

 

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. 

b. Ciri-ciri Motivasi  

Menurut Sadirman, motivasi yang ada pada diri setiap orang 

memiliki ciri-ciri sebagai  berikut : 

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

lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai). 

2) Ulet dalam menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa). 

3) Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. 

4) Lebih senang bekerja sendiri. 

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

mekanis, berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif). 

6) Dapat mempertahankan pendapatnya (jika sudah yakin akan 

sesuatu). 

7) Tidak pernah mudah melepaskan hal yang diyakini. 

8) Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal.
48

 

Dalam proses belajar mengajar akan berhasil baik, kalau siswa 

tekun mengerjakan tugas, ulet dalam memecahkan masalah dan hambatan 

secara mandiri. Selain itu siswa juga harus peka dan responsive terhadap 

masalah umum dan bagaimana memikirkan pemecahannya.Siswa yang 

telah ter motivasi memiliki keinginan dan harapan untuk berhasil apabila 
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mengalami kegagalan. Mereka akan berusaha keras  untuk mencapai 

keberhasilan itu yang ditunjukkan dalam prestasi belajarnya. 

c. Macam-macam Motivasi 

1) Motivasi Intrinsik 

Motivasi Intrinsik adalah motivasi yang tercakup di dalam 

situasi belajar dan menemui kebutuhan dan tujuan-tujuan murid. 

Motivasi ini juga sering disebut motivasi murni.Motivasi yang 

sebenarnya yang timbul dalam diri siswa sendiri.Seperti keinginan 

untuk mendapat keterampilan tertentu, memperoleh informasi dan 

pengertian, mengembangkan sikap untuk berhasil, menyenagi 

kehidupan, menyadari sumbangannya terhadap usaha kelompok.
49

 

2) Motivasi ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang disebabkan oleh 

faktor-faktor dari luar situasi belajar, seperti angka, ijazah, tingakatan 

hadiah dan lain-lain. Motivasi ekstrinsik ini tetap diperlukan di sekolah 

sebab pengajaran di sekolah tidak semuanya menarik minat siswa dan 

sesuia dengan kebutuhan siswa.Karena itu motivasi terhadap pelajaran 

perlu dibangkitkan oleh pendidik.Sehingga para siswa mau dan ingin 

belajar.Motivasi ekstrinsik juga dapat dikatakan sebagai bentuk 
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motivasi yang didalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan 

beradsarkan dorongan dari luar.
50

 

Motivasi ekstrinsik bukan berarti motivasi yang tidak baik 

dalam pendidikan.Sebab kemungkinan besar keadaan siswa dinamis, 

berubah-ubah, dan kemungkinan komponen-komponen lain dalam 

belajar mengajar ada yang kurang menarik bagi siswa, sehigga 

diperlukan motivasi ekstrinsik. 

d. Fungsi motivasi dalam belajar  

 

1) Mendorong individu untuk bergerak, Motivasi sebagai motor 

penggerak  

2) Menentukan arah perbuatan, Motivasi dalam hal ini memberikan 

arah terhadap suatu perbuatan yang akan dikerjakan 

3) Menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan mana yang 

harus dikerjakan selaras denagn tujuan. 
51

 

Di samping itu, ada juga fungsi-fungsi lain. Motivasi dapat 

berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi.Seseoreang 

melakukan suatu usaha karena adanya motivasi. Adanya motivasi yang 

baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik. Dengan kata lain, 

denagn adanya usaha yang tekun dan terutama didasari adanay motivasi, 

maka seseorang yang belajar itu akan dapat melahirkan prestasi yang 
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baik.Intensitas motivasi seseorang siswa akan sangat menetukan tingkat 

pencapaian prestasi belajar.
52

 

e. Cara Menumbuhkan Motivasi Belajar Siswa 

Guru dapat menggunakan berbagai cara unuk menumbuhkan atau 

membangkitkan motivasi belajar siswanya yanitu sebagai berikut: 

1) Menjelaskan tujuan belajar kepada peserta didik 

2) Hadiah 

3) Saingan/kompetisi 

4) Pujian 

5) Hukuman 

6) Membangkitkan dorongan kepada peserta didik untuk belajar 

7) Membentuk kebiasaan belajar yang baik  

8) Membantu kesulitan belajar peserta didik 

9) Menggunakan metode bervariasi 

10) Menggunak media yang baik serta harus sesuai dengan tujuan 

pembelajaran.
53

 

 

f. Peranan Motivasi  

Ada beberapa peranan penting dari motivasi dalam belajar dan 

pembelajaran, antara lain: 

1) Peranan Motivasi dalam Menentukan Penguatan Belajar 

Motivasi dapat berperan dalam penguatan belajar apabila 

seorang anak yang belajar dihadapkan pada suatu masalah yang 

memerlukan pemecahan, dan hanya dapat dipecahkan berkat bantuan 

hal-hal yang pernah dilaluinya. 
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2) Peran Motivasi dalam Memperjelas Tujuan Belajar 

Peranan motivasi dalam memperjelas tujuan belajar erat 

kaitannya dengan kemaknaan belajar. Anak akan tertarik untuk belajar 

sesuatu, jika yang dipelajari itu setidaknya sudah dapat diketahui atau 

dinikmati manfaatnya bagi anak. 

3) Motivasi menetukan Ketekunan Belajar 

Seorang anak yang telah termotivasi untuk belajar sesuatu, 

akan berusaha mempelajarinya dengan baik dan tekun, dengan harapan 

memperoleh sesuatu yang baik. Dalam hal ini, tampak bahwa motivasi 

untuk belajar menyebabkan seseorang tekun belajar.
54

 

 

3. Pengaruh Perilaku Mengajar Guru Terhadap Motivasi Belajar Siswa 

Proses belajar mengajar merupakan sebuah kegiatan yang utuh dan 

terpadu antara siswa sebagai pelajar yang sedang belajar dengan guru sebagai 

pengajar yang sedang mengajar. Dalam kesatuan kegiatan ini terjadi 

hubungan antara guru dengan siswa dengan suasana yang bersifat 

pengajaran.
55

 

Sebagai seorang pendidik, guru senantiasa dituntut untuk mampu 

menciptakan suasana belajar mengajar yang akan berdampak positif dalam 
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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.
56

 

Guru memegang peran yang amat sentral dalam keseluruhan proses 

pembelajaran. Guru pun dituntut untuk bisa mewujudkan perilaku 

mengajar secara tepat agar terjadi perilaku belajar yang efektif pula dalam 

diri siswa.
57

 

Untuk mewujudkan perilaku mengajar secara tepat, karakteristik pengajar 

yang diharapkan antara lain adalah: (1) memiliki minat yang besar 

terhadap pelajaran dan mata pelajaran yang diajarkan, (2) memiliki 

kecakapan untuk memperhatikan kepribadian dan suasana hati secara tepat 

serta membuat kontak dengan kelompok secara tepat pula, (3) memiliki 

kesabaran, keakraban, sensitivitas yang diperlukan untuk menumbuhkan 

semangat belajar, (4) memiliki pemikiran yang imajinatif dan praktis 

dalam usaha memberikan penjelasan kepada peserta didik, (5) memiliki 

kualifikasi yang memadai dalam bidangnya baik ini maupun metode, (6) 

memiliki sikap terbuka, luwes, dan eksperimental dalam metode dan 

teknik.
58

 

 

Dalam karakteristik perilaku mengajar yang tepat yaitu memiliki 

kesabaran, keakraban, dan sensitivitas yang diperlukan untuk 

menumbuhkan semangat belajar.Jadi perilaku mengajar yang baik dapat 

menumbuhkan motivasi belajar siswa. Selain itu, salah satu karakteristik 

perilaku mengajar yang baik juga  harus memilki sikap terbuka dan luwes.  
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Setiap guru berinteraksi dengan siswa, baik langsung didalam kelas 

maupun tidak langsung dalam lingkungan sekolah. Sikap dan perilku guru 

dalam lingkungan sekolah merupakan faktor yang akan menentukan 

bagaimana respon siswa terhadap guru.
59

Jadi, Guru yang memiliki sikap dan 

perilaku yang baik lebih banyak disukai siswa sehingga dapat menciptakan 

keakraban baik saat belajar didalam kelas ataupun diluar kelas. Hal ini dapat 

mempermudah hubungan antara guru dan siswa di dalam kelas, sehingga 

materi pelajaran yang disampaikan dapat lebih mudah diterima oleh siswa. 

Menurut I  Nyoman Suma dan Olga D. Pandeirot, guru yang memiliki 

perasaan humor, rendah hati , lemah lembut, tidak sombong, meperlakukan 

peserta didik secara adil dan mampu membuat suasana kelas menjadi nyaman 

adalah guru yang disenangi oleh siswa dan guru yang mampu mendorong 

semangat belajar siswa.
60

 Dengan kata lain guru yang memimiliki perilaku 

demikian akan mampu membangkitkan motivasi belajar siswa sehingga 

tujuan pembelajaran yang diharapkan akan dapat tercapai. 

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar 

ialah kecemasan, rasa ingin tahu, persepsi dan harapan. Kecamasan adalah 

sensasi yang tidak menyenangkan sebagai perasaan kehawatiran. Kecemasan 

dapat muncul apabila kebutuhan fisik maupun psikis individu tidak terpenuhi. 
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Misalnya, kebutuhan rasa aman. Peserta didik yang ketakutan guru kiler 

cenderung memiliki motivasi yang rendah.
61

 

Motivasi menjadi kekuatan yang mendorong seseorang kearah 

pencapaian tujuan. Guru merupakan subjek yang paling efektif untuk 

mendorong siswa menjalani proses pembelajaran. Motivasi yang muncul dari 

guru bisa kuat atau lemah, tergantung pada situasi atau pembelajaran itu 

sendiri.
62

 Seorang guru pun harus senantiasa memilki semangat untuk 

motivasi siswanya dan menjadi pembimbing. Guru yang memilki moralitas 

kurang baik tentu akan memberikan dampak yang tidak baik pula bagi 

siswanya.  

Salah satu strategi yang bisa digunakan oleh guru untuk 

menumbuhkan motivasi belajar adalah jalin hubungan dekat dengan peserta 

didik tetapi penuh rasa hormat. Berikanlah perhatian yang tulus kepada 

peserta didik.
63

 

Ketika seorang guru menyenangkan, spritual dan dinamis, maka selain 

materi pelajaran mudah diserap oleh peserta didik, semua persoalan dalam 

kelas dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Dengan demikian seorang 

guru akan dapat memotivasi  peserta didik dengan baik.
64

 Semakin tinggi 

motivasi belajar maka semakin tinggi pula semangat belajar siswa dalam 
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proses pembelajaran, maka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, guru 

harus mampu membangkitkan motivasi belajar siswa sehingga tujuan 

pembelajaran akan tercapai. Hal ini bisa terjadi karena pusat utama energi 

jiwa yang kuat dalam kelas ada dalam diri seorang guru. 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang digunakan sebagai 

perbandingan untuk menghindari manipulasi terhadap temuan penelitian dan 

menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum diteliti 

oleh orang lain. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian penulis 

adalah: Rina Ekawati, Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada tahun 2013 meneliti dengan judul 

Hubungan Sikap Guru dalam Mengajar dengan Tingkat Percaya Diri Siswa 

Sekolah Dasar Negeri 053 Ranah Kecamatan Kampar maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa terdapat hubungan positif antara sikap guru dalam mengajar 

dengan tingkat percaya diri siswa Sekolah Dasar Negeri 053 Ranah Kecamatan 

Kampar. Berdasarkan uji statistik dengan alat bantu komputer SPSS versi 16 

didapatkan nilai regresi y=0.827+0,322+e menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 

% sikap guru dalam mengajar akan terjadi kenakan tingkat percaya diri siswa 

sebesar 0,322%. Dalam penelitian ini hasil kolerasi product moment berada pada 

nilai 0,365 artinya kolerasi antara sikap guru dalam mengajar dengan tingkat 

percaya diri siswa rendah. Adapun unsur relevasi dari penelitian yang dilakukan 
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oleh saudari Rina Ekawati dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada 

variabel (X) sama-sama perilaku guru dalam mengajar, dimana antara sikap dan 

perilaku itu hampir sama. Sedangkan yang menjadi perbedaan adalah pada 

variabel (Y) tingkat percaya diri siswa sedangkan yang peneliti lakukan adalah 

motivasi belajar siswa.  

Rahmadhani Pohan, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada tahun 

2013 meneliti dengan judul “Pengaruh Persepsi Siswa tentang Sistem 

Pembelajaran Moving Class Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Mata 

pelajaran Fiqih Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru”.  

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan baik judul maupun 

permasalahan penelitian yang penulis bahas dalam penelitian ini belum pernah 

diteliti sebelumnya oleh peneliti-peneliti lain. Adapun penulis meneliti dengan 

judul “Penguruh Perilaku Mengajar Guru Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah Hasanah Pekanbaru. 

C. Konsep Operasional 

Konsep Operasional adalah konsep yang digunakan untuk mengukur  

variabel penelitian. Adapun variabel yang dioperasionalkan adalah perilaku 

mengajar guru sebagai variabel bebas (Independent Variabel) yang 

dilambangkan dengan (X) dan  motivasi belajar siswa sebagai variabel terikat 

yang dilambangkan dengan (Y).  
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Adapun indikator perilaku mengajar guru, adalah: 

1. Bertutur kata dengan sopan. 

2. Rapi dalam berpakaian 

3. Saat mengajar tegas menegakkan kedisiplinan dalam kelas. 

4. Datang tepat waktu pada saat jam pelajaran masuk 

5. Punya rasa humoris di dalam kelas. 

6. Sabar dalam menghadapi perilaku siswa pada saat mengajar di dalam kelas. 

7. Sabar dalam mendidik siswa yang memiliki IQ rendah. 

8. Berlaku objektif dalam melakukan penilaian terhadap kinerja siswa. 

9. Berusaha dengan maksimal untuk menjawab pertanyaan siswa dengan baik. 

10. Adil dalam memberikan hukuman kepada siswa yang salah. 

11. Keluar setelah jam pelajaran selesai. 

Adapun indikator motivasi belajar siswa, adalah: 

1. Siswa ingin mendapatkan nilai yang tinggi maka iasenang membaca buku-

buku Akidah Akhlak dan melengkapi buku catatan Akidah Akhlak. 

2. Siswa ingin mendapatkan juara maka iaulet menghadapi kesulitan dan 

merasa tidak putus asa. 

3. Siswa ingin berhasil maka ia tekun dalam belajar Akidah Akhlak. 

4. Siswa ingin mendapatkan nilai plus dari guru maka ia senang mencari dan 

memecahkan soal-soal. 
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5. Siswa ingin berhasil maka iamengikuti proses pembelajaran Akidah Akhlak 

dari awal sampai akhir. 

6. Siswa ingin mendapatkan pujian maka ia tidak merasa puas atas prestasi 

yang  diperoleh. 

7. Siswa ingin mandiri maka ia lebih suka bekerja sendiri dan tidak bergantung 

pada orang lain. 

8. Siswa ingin menambah wawasanya maka ia suka berdiskusi dengan teman  

tentang materi pelajaran akidah akhlak. 

D. Asumsi dan Hipotesis 

a. Asumsi 

Berdasarkan tinjauan dan konsep operasional di atas maka dapat 

dirumuskan asumsi sebagai berikut: 

a) Perilaku  mengajar guru Akidah Akhlak berbeda-beda. 

b) Motivasi belajar setiap siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak di 

Madrasah Aliyah Hasanah Kota Pekanbaru bervariasi. 

b. Hipotesis  

Berdasarkan asumsi diatas, penulis merumuskan hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ha = Ada pengaruh yang signifikan perilaku mengajar guru akidah akhlak 

terhadap motivasi belajar siswa di Madrasah Aliyah Hasanah 

Pekanbaru. 
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Ho =Tidak ada pengaruh yang signifikan perilaku  mengajar guru akidah 

akhlak terhadap motivasi belajar siswadi Madrasah Aliyah Hasanah 

Pekanbaru. 


