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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Inti pelaksanaan pendidikan di sekolah adalah kegiatan belajar 

mengajar. Keberhasilan mengajar menentukan kesuksesan guru dan sekolah 

dalam melaksanakan pendidikan. Begitu juga sebaliknya, ketidakberhasilan 

guru dan sekolah ditunjukkan oleh kurang baiknya kegiatan belajar mengajar. 

Oleh karena itu, seorang guru yang berhasil akan selalu memperhatikan 

efektifitas kegiatan belajar mengajar disekolahnya, khususnya di dalam kelas. 

Efektifitas pembelajaran tidak bisa berjalan dengan sendirinya, tetapi harus di 

usahakan oleh guru melalui upaya penciptaan kondisi belajar mengajar yang 

kondusif. 

Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru adalah 

performance (kinerja), yaitu seperangkat perilaku nyata yang ditunjukkan 

oleh seseorang pada waktu melaksanakan tugas professional atau 

keahliannya”. Sementara kinerja (performance) guru dapat diartikan sebagai 

“Seperangkat perilaku guru yang terkait dengan gaya mengajar, kemampuan 

berinteraksi dengan siswa, dan karakteristik pribadinya yang ditampilkan 

pada waktu melaksanakan tugas profesionalnya sebagai pendidik 

(pembimbing, pengajar dan/ atau pelatih).
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Jadi, kinerja guru itu dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang 

menunjukkan kemampuan seorang guru dalam menjalankan tugasnya di 

sekolah serta menggambarkan adanya suatu perbuatan yang ditampilkan guru 

dalam atau selama melakukan pembelajaran. Penelitian tentang kinerja sering 

dilakukan atas kesetiaan, kejujuran, prestasi kerja, loyalitas, dedikasi dan 

                                                             
1
 Syamsu Yusuf, Perkembangan Peserta Didik: Mata Kuliah Dasar Profesi (MKDP) 

bagi Para Mahasiswa Calon Guru di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 140 



2 
 

 
 

partisipasi. Dengan demikian, kinerja guru secara langsung mengacu kepada 

perwujudan keadaan tingkat perilaku guru dengan sejumlah persyaratan.
2
 

Guru yang mempunyai kinerja yang baik akan mampu menumbuhkan 

semangat dan motivasi belajar siswa yang lebih baik, yang pada akhirnya 

akan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Salah satu aspek kepribadian seseorang yang paling menarik diteliti 

adalah mengenai motivasi. Karena motivasi dapat menggerakkan manusia 

untuk menggapai apa yang ia cita-citakan dan ia butuhkan. Dalam psikologi 

banyak didiskusikan berbagai pertanyaan apakah tingkah laku manusia dapat 

dikembalikan pada beberapa motif dasar.
3
 

Kepribadian seseorang tidak terlepas dari kata motivasi, karena 

motivasi itu menjadi penggerak manusia untuk mencapai cita-citanya. Oleh 

karena itu, dalam kajian ilmu psikologi mengungkapkan bahwa tingkah laku 

seseorang sangat dipengaruhi oleh motivasi yang dimilikinya. Jika tingkah 

laku seseorang belum bisa dikatakan baik, maka motivasi yang ada dalam diri 

orang tersebut juga belum baik begitu juga sebaliknya. Menurunnya motivasi 

dan munculnya kebosanan di kelas dapat mengarah pada masalah 

kedisiplinan. Sepertinya bukan kejadian yang luar biasa mendengar guru 

mengeluhkan anak didiknya “malas” atau “nakal”. Namun sebenarnya anak 

didik tersebut adalah anak yang tidak memiliki motivasi untuk belajar.
4
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Setiap siswa memiliki tingkat motivasi yang berbeda karena dorongan 

dari dalam diri seseorang. Menurunnya motivasi siswa dapat menyebabkan 

siswa tersebut tidak memperhatikan pelajaran saat guru menjelaskan. Namun, 

hal tersebut bukan berarti bahwa siswa itu malas ataupun nakal. Tetapi, tidak 

adanya motivasi belajar pada siswa tersebut. Oleh karena itu, seorang guru 

harus mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Pekerjaan guru di samping meningkatkan motivasi pada dirinya dalam 

mengajar, ia juga harus mampu menemukan, menyalahkan dan 

mempertahankan motivasi anak didik untuk belajar.
5
 Misalnya saja, seorang 

siswa masuk ke ruang kelas dengan berpakaian rapi dan membawa 

perlengkapan belajar. Namun, ketika guru menjelaskan pelajaran anak 

tersebut tidak memperhatikan guru, dia malah lebih tertarik bercerita dengan 

temannya. Artinya, guru tidak dapat langsung beranggapan bahwa siswa yang 

datang ke sekolah dengan pakaian rapi dan lengkap dengan peralatan belajar 

akan langsung termotivasi untuk belajar dan mendengarkan gurunya dalam 

menerangkan pelajaran. 

Motivasi anak didik untuk menerima pelajaran tentu berbeda-beda, 

ada anak didik yang memiliki motivasi sangat tinggi, sedang bahkan ada yang 

tidak memiliki motivasi. Oleh sebab itu, penting bagi seorang pendidik untuk 

menumbuhkan motivasi diri anak didik, seperti yang terdapat pada firman 

Allah SWT dalam surat Asy-Syarh yang berbunyi: 
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“Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu? (1) dan Kami 

telah hilangkan daripadamu bebanmu (2) yang memberatkan punggungmu 

(3) dan Kami tinggikan bagimu sebutanmu (4) karena sesungguhnya sesudah 

kesulitan itu ada kemudahan (5) sesudah kesulitan itu ada kemudahan (6) 

maka apabila kamu telah selesai dari urusanmu, kerjakanlah dengan 

sungguh-sungguh urusan yang lain (7) dan hanya kepada Tuhanmu lah 

hendaknya kamu berharap (8). (Qs. Asy- Syarh [94]:1-8) 

Dari ayat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Allah sebagai 

pendidik juga tetap memberikan harapan untuk dapat membantu 

menyelesaikan segala permasalahan yang ada, dengan menggunakan isyarat 

“dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap”. Sehingga akan 

tercipta suasana kedekatan antara pendidik dan orang yang didiknya. 

Selain itu, juga terdapat hadis yang menjelaskan tentang motivasi 

untuk menuntut ilmu seperti pada hadis di bawah ini, 

ْينِ  اُ   فَإِ نَّ طَلََب اْلِعْلِم فَِريَْضةُ َعلَى ُكلِّ ُمْسلٍِم   ْطلُبُْوا اْلِعْلَم َولَْو بِا لصِّ

“Carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Sesungguhnya mencari ilmu 

itu wajib atas setiap Muslim”
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Dapat disimpulkan bahwa hadis di atas memberikan motivasi kepada 

manusia bahkan mewajibkan tiap-tiap muslim baik laki-laki maupun 

perempuan untuk selalu belajar dan menuntut ilmu, sekalipun jauh dari 
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tempat tinggal, sekalipun menderita dan sulit, sekalipun datang dari non-

Muslim atau sekalipun di negara minoritas muslim yang sudah maju. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang penulis lakukan, kinerja 

guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 Pekanbaru sudah baik. Karena 

guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 

Pekanbaru berlatar belakang Pendidikan Agama Islam sesuai profesi studi 

yang diajarkan dan sudah memenuhi syarat mengajar guru minimal memiliki 

ijazah S-1. Yang berarti bahwa mereka adalah tenaga pendidik yang telah 

terdidik dan terlatih serta memiliki keterampilan mengajar dengan baik. Saat 

mengajar guru tidak hanya menggunakan buku paket saja, guru sudah 

menggunakan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi. Guru juga 

masuk kedalam kelas tepat waktu dan mampu mengelola kelas dengan baik. 

Dengan demikian, seharusnya motivasi belajar siswa baik. Namun,  

kenyataan di lapangan motivasi belajar siswa masih rendah. Hal ini terlihat 

dari gejala-gejala sebagai berikut: 

1. Masih ada siswa yang kurang aktif saat proses pembelajaran. 

2. Masih ada siswa yang tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan 

oleh guru. 

3. Masih ada siswa yang bermain-main saat proses pembelajaran 

berlangsung. 

4. Masih ada siswa yang tidak membawa buku yang berkaitan dengan 

pelajaran Pendidikan Agama Islam. 
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Berawal dari gejala-gejala di atas, maka peneliti tertarik mengadakan 

penelitian dengan judul “PENGARUH KINERJA GURU PENDIDIKAN 

AGAMA ISLAM TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA DI 

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 40 PEKANBARU.” 

B. Penegasan Istilah 

Supaya tidak terjadi kesalah pahaman dalam penafsiran penelitian ini, 

maka penulis merasa perlu menjelaskan beberapa istilah yang di gunakan 

dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Kinerja Guru 

Kinerja guru adalah kemampuan yang ditunjukkan oleh guru dalam 

melaksanakan tugas atau pekerjaannya.
7
 Kemampuan guru yang penulis 

maksud yaitu keterampilan guru dalam mengajar, diantaranya yaitu 

keterampilan membuka pelajaran, keterampilan menjelaskan, keterampilan 

bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan menggunakan 

media pembelajaran, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, 

keterampilan mengelola kelas, keterampilan mengadakan variasi, 

keterampilan mengajar perorangan dan kelompok kecil serta keterampilan 

menutup pelajaran. 

2. Motivasi Belajar 

Motivasi belajar merupakan kekuatan (power motivation), daya pendorong 

(driving force), atau alat pembangun kesediaan dan keinginan yang kuat 

dalam diri peserta didik untuk belajar secara aktif, kreatif, efektif, inovatif 
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dan menyenangkan dalam rangka perubahan perilaku, baik dalam aspek 

kognitif, afektif maupun psikomotor.
8
 

3. Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa 

dalam meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan agama Islam 

melalui kegiatan bimbingan, pengarahan atau latihan dengan 

memerhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan 

kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan 

kesatuan nasional.
9
 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan gejala-gejala di atas, maka 

penulis mengemukakan beberapa permasalahan, diantaranya sebagai 

berikut: 

a. Kinerja guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 40 Pekanbaru masih kurang baik. 

b. Kurangnya motivasi belajar siswa di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 40 Pekanbaru. 

c. Kinerja guru Pendidikan Agama Islam tidak berpengaruh terhadap 

motivasi belajar siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 

Pekanbaru. 
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d. Tidak ada pengaruh kinerja guru Pendidikan Agama Islam terhadap 

motivasi belajar siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 

Pekanbaru. 

e. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 Pekanbaru. 

2. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya permasalahan yang terkait dengan 

permasalahan penelitian ini, seperti yang telah dikemukakan dalam 

identifikasi masalah di atas, maka peneliti memfokuskan pada: Pengaruh 

Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam terhadap Motivasi Belajar Siswa di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 Pekanbaru. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: Apakah ada pengaruh kinerja guru 

Pendidikan Agama Islam terhadap motivasi belajar siswa di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 40 Pekanbaru? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui pengaruh 

kinerja guru Pendidikan Agama Islam terhadap motivasi belajar siswa di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 Pekanbaru. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat atau tugas 

akhir menyelesaikan perkuliahan pada program sarjana Strata satu (S1) 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska 

Riau dan memperoleh gelas S.Pd. Selain itu hasil penelitian ini juga 

diharapkan memberi manfaat bagi: 

a. Guru-guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 Pekanbaru 

mengenai kinerja guru dalam proses pembelajaran. 

b. Siswa untuk meningkatkan motivasi belajar.  

c. Menambah dan memperluas wawasan penulis tentang pengaruh 

kinerja guru terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

pendidikan agama Islam. 


