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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoritis 

1. Kinerja Guru 

a. Pengertian Kinerja  

Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual 

performance (prestasi kerja nyata) yang dicapai seseorang. Secara 

terminologi, pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya 

dengan jabatan atau tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
10

 Jadi, 

kinerja adalah kemampuan yang harus dicapai seseorang dalam 

melaksanakan suatu pekerjaan, tugasnya dengan jabatan atau tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya. 

b. Pengertian Guru 

Kata “guru” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa 

Sansekerta, yang berarti orang yang digugu atau orang yang dituruti 

fatwa dan perkataannya.
11

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

edisi kedua 1991, guru diartikan sebagai orang yang pekerjaannya 

(mata pencahariannya) mengajar.
12

 Secara umum, guru adalah 

pendidik dan pengajar pada pendidikan, mulai dari tingkat PAUD 

                                                             
10

 Pupuh Fathurrohman & Aa Suryana, Guru Profesional, (Bandung: PT Refika Aditama, 

2012), h. 27-28 
11

 Kadar M. Yusuf,  Tafsir Tarbawi : Pesan-pesan Al-Qur’an tentang Pendidikan, 

(Jakarta: Amzah, 2013), h. 62-64 
12

 Jamil Suprihatiningrum, Pedoman Kinerja, Kualifikasi & Kompetensi Guru, 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), h. 24 



11 
 

 
 

(Pendidikan Anak Usia Dini), pendidikan dasar, hingga menengah.
13

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian guru adalah orang yang 

memiliki kompetensi keilmuan yang luas dan keterampilan dalam 

mendidik, mengajar dan memberikan motivasi serta menghasilkan 

peserta didik yang cerdas. 

c. Pengertian Kinerja Guru 

Kinerja guru adalah kemampuan yang ditunjukkan oleh guru 

dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya.
14

 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. 

d. Ukuran Kualitas Kinerja Guru 

Ivancevich mengatakan bahwa standar kinerja dapat dijadikan 

patokan dalam mengadakan pertanggungjawaban terhadap apa yang 

telah dilaksanakan. Patokan tersebut meliputi: 

a. Hasil, mengacu pada ukuran output utama organisasi. 

b. Efisiensi, mengacu pada penggunaan sumber daya langka oleh 

organisasi. 

                                                             
13

 Nini Subini, Awas, Jangan Jadi Guru Karbitan!: Kesalahan-kesalahan Guru dalam 

Pendidikan dan Pembelajaran, (Jogjakarta: Javalitera, 2012), h. 9 
14

Ondi Saondi & Aris Suherman, Etika Profesi Keguruan, (Bandung: PT Refika Aditama, 

2010), h. 21 
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c. Kepuasaan, mengacu pada keberhasilan organisasi dalam 

memenuhi kebutuhan karyawan atau anggotanya. 

d. Keadaptasian, mengacu pada ukuran tanggapan organisasi terhadap 

perubahan.
15

 

Adapun menurut Colquitt ada tiga komponen yang dapat 

menjadi indikator kinerja, yaitu: 

a. Kinerja dalam tugas, baik rutin maupun non rutin yang disebut 

tugas adaptif. 

b. Kinerja yang disebut dengan prilaku kewarganegaraan, yaitu 

perilaku sukarela yang dikerjakan seseorang yang tidak termasuk 

tugasnya, tetapi mempunyai sumbangan terhadap pencapaian 

organisasi, dengan menunjukkan kerja yang melampaui tugas 

normal tanpa mengharapkan imbalan karena kecintaannya terhadap 

organisasinya. 

c. Perilaku negatif yang mengganggu ketercapaian tujuan organisasi, 

seperti sabotase, korupsi, mengahumburkan sumber daya, gosip, 

pelecehan dan penyalahgunaan kewenangan.
16

 

Kompetensi seorang guru atau kemampuan pokok yang 

dimiliki oleh guru dijadikan sebagai tolak ukur kualitas kinerja guru 

yang berdampak kepada pendidikan bermutu, karena jika kinerja guru 

tersebut berkualitas tentunya akan berdampak pada pembentukan 

Sumber Daya Manusia yang berkualitas pula. 

e. Keterampilan Guru dalam Mengajar 

a. Keterampilan Membuka Pelajaran 

Membuka pelajaran merupakan kegiatan awal yang harus 

dilakukan oleh seorang guru, sebelum memasuki materi atau inti 

dari sebuah pembelajaran.
17

 Dalam tahap membuka pelajaran, 

                                                             
15

 Rusman, Model-model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 51 
16

 Jamil Suprihatiningrum, Op.Cit, h. 39 
17

 Nurhasnawati, Micro Teaching: Panduan Praktis Keterampilan Dasar Mengajar, 

(Pekanbaru: Mutiara, 2015), h. 32 
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seorang guru harus mampu memfokuskan siswa pada tujuan 

pembelajaran selain itu guru juga mampu menciptakan suasana 

kelas yang kondusif sehingga perhatian siswa terpusat pada materi 

yang akan dipelajari. 

b. Keterampilan Menutup Pelajaran 

Menutup pelajaran yaitu kegiatan yang dilakukan oleh guru 

dalam mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan mengemukakan 

kembali pokok-pokok pengajaran.
18

  Dalam menutup pelajaran 

guru merangkum materi yang telah disampaikan sehingga siswa 

memperoleh gambaran yang jelas tentang pokok persoalan yang 

baru saja dipelajari, serta meninjau kembali materi yang diajarkan 

untuk mengetahui apakah inti pelajaran itu telah dikuasai siswa 

atau belum.  

c. Keterampilan Menjelaskan 

Keterampilan menjelaskan dalam pengajaran ialah 

penyajian informasi secara lisan yang diorganisasi secara 

sistematik untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan 

yang lainnya, misalnya antara sebab dan akibat, definisi dengan 

contoh atau dengan sesuatu yang belum diketahui.
19

 Menjelaskan 

materi pada proses pembelajaran sangat penting bagi seorang guru 

(pendidik), karena bagaimanapun pandainya seorang guru dalam 

                                                             
18

 Zainal Asril, Micro Teaching: Disertai dengan Pedoman Pengalaman Lapangan, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 71 
19

 Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 

88-89 
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menguasai suatu materi, akan sia-sia saja apabila guru tersebut 

kurang mampu menguasai keterampilan menjelaskan materi. 

d. Keterampilan Bertanya 

Keterampilan bertanya diperlukan oleh seorang guru agar 

pembelajaran menjadi efektif dan menyenangkan. Kualitas 

pertanyaan dari guru menentukan kualitas jawaban dari peserta 

didiknya. 

e. Keterampilan Memberi Penguatan 

Penguatan merupakan respon terhadap suatu perilaku yang 

dapat meningkatkan kemungkinan terulangnya kembali perilaku 

tersebut.
20

 Penggunaan penguatan dalam proses pembelajaran 

bertujuan untuk menumbuhkan rasa percaya diri, meningkatkan 

minat, motivasi dan perhatian peserta didik terhadap pembelajaran 

sehingga siswa dapat belajar secara optimal. 

f. Keterampilan Menggunakan Media Pembelajaran 

Keterampilan guru menggunakan media pembelajaran 

dimaksudkan agar proses pembelajaran menjadi lebih 

menyenangkan, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. 

g. Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil ialah 

keterampilan melaksanakan kegiatan membimbing siswa agar 

dapat melaksanakan diskusi kelompok kecil dengan efektif. 

                                                             
20

 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 

Menyenangkan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 70-77 
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h. Keterampilan Mengelola Kelas 

Keterampilan mengelola kelas diperlukan bagi seorang 

guru agar dapat menciptakan kondisi belajar yang optimal. 

i. Keterampilan Mengadakan Variasi 

Variasi dalam kegiatan belajar mengajar adalah perubahan 

kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi para siswa 

serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan. 

j. Keterampilan Mengajar Perorangan dan Kelompok Kecil
21

 

Keterampilan mengajar perorangan dan kelompok kecil 

merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memungkinkan guru 

memberikan perhatian terhadap peserta didik, dan dapat menjalin 

hubungan yang akrab antar guru dan peserta didik maupun antara 

peserta didik dan guru. 

f. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru 

Menurut Ondi Saondi, beberapa faktor yang dapat 

memengaruhi kinerja guru diantaranya adalah: 

a. Kepribadian dan dedikasi. 

b. Pengembangan profesi. 

c. Kemampuan mengajar. 

d. Komunikasi. 

e. Hubungan dengan masyarakat. 

f. Kedisiplinan. 

g. Kesejahteraan. 

h. Iklim kerja.
22

 

                                                             
21

 Ali Mudlofir, Pendidik Profesional: Konsep, Strategi dan Aplikasinya dalam 

Peningkatan Mutu Pendidik di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 95-102 
22

 Ondi Saondi& Aris Suherman, Op. Cit, h. 24-45 
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Sedangkan menurut Barnawi, faktor-faktor yang memengaruhi 

kinerja guru diantaranya adalah: 

a. Gaji. 

b. Sarana prasarana. 

c. Lingkungan kerja fisik. 

d. Kepemimpinan.
23

 

Berdasarkan pendapat di atas bahwa guru yang memiliki 

kinerja yang tinggi akan selalu berusaha meningkatkan kompetensinya. 

Oleh sebab itu, peningkatan kinerja guru dari segi profesionalisme 

sebagai tenaga pendidik sangat di perlukan. Dengan demikian, dapat 

dipahami bahwa faktor-faktor yang memengaruhi kinerja guru sangat 

penting untuk diperhatikan karena pengaruhnya yang begitu kuat 

terhadap kinerja guru. 

2. Motivasi Belajar 

a. Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi berpangkal dari kata motif, yang dapat diartikan 

sebagai daya penggerak yang ada di dalam diri seseorang untuk 

melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi tercapainya suatu tujuan.
24

 

Motivasi juga dapat diartikan sebagai hal-hal yang mendorong atau 

menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu.
25

 Sedangkan 

menurut para tokoh mengenai motivasi belajar, yaitu:  

                                                             
23

 Barnawi& Mohammad Arifin, Instrumen Pembinaan, Peningkatan & Penilaian 

Kinerja Guru Profesional, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 44-65 
24

 Pupuh Fathurrohman & Sobry Sutikno, Strategi Belajar Mengajar: Strategi 

Mewujudkan Pembelajaran Bermakna Melalui Penanaman Konsep Umum & Islami, (Bandung: 

PT Refika Aditama, 2007), h. 19 
25

 Linda Aryani dkk, Psikologi Umum 2, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2013), h. 21 
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1) Menurut Hamzah B Uno motivasi belajar adalah dorongan 

internal dan eksternal kepada siswa yang sedang belajar untuk 

mengadakan perubahan tingkah laku.
26

 

2) Menurut Sardiman, motivasi belajar merupakan faktor psikis 

yang bersifat non intelektual, peranan yang luas  dalam hal 

menimbulkan gairah, merasa senang dan semangat untuk 

belajar, siswa yang memeliki motivasi kuat, akan mempunyai 

banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar.
27

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian motivasi belajar 

adalah suatu dorongan di dalam diri seseorang untuk melakukan 

sesuatu dan bersemangat dalam kegiatan proses belajar mengajar. 

b. Fungsi Motivasi 

Berikut ini merupakan beberapa fungsi dari motivasi adalah 

sebagai berikut: 

a. Motivasi merupakan alat pendorong terjadinya perilaku belajar 

peserta didik. 

b. Motivasi merupakan alat untuk memengaruhi prestasi belajar 

peserta didik. 

c. Motivasi merupakan alat untuk memberikan direksi terhadap 

pencapaian tujuan pembelajaran. 

d. Motivasi merupakan alat untuk membangun sistem pembelajaran 

lebih bermakna.
28

 

 

                                                             
26

 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 

23 
27

 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 

75 
28

 Hanafiah & Cucu Suhana, Op. Cit, h. 26 
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Dalam proses belajar mengajar, motivasi sangat penting 

artinya. Mengingat  bisa saja siswa tidak belajar sebagaimana 

mestinya karena kurangnya motivasi pada siswa tersebut. Bahkan bisa 

saja siswa yang intelegensinya tinggi gagal dalam pembelajaran 

disebabkan tidak adanya motivasi pada diri siswa yang bersangkutan. 

c. Jenis-jenis Motivasi 

a. Motivasi Intrinsik 

Motivasi intrinsik adalah motif yang menjadi aktif atau 

berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar karena dalam setiap 

diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu.
29

 

Agar mendapatkan motivasi intrinsik, pembelajar perlu: 

a) Memahami apa yang mereka pelajari. 

b) Menjadi orang yang ingin tahu. 

c) Mampu melihat pembelajaran baru sebagai bagian dari 

gambar besar. 

d) Menikmati tugas atau pengalaman pembelajaran. 

e) Memiliki energi untuk belajar.
30

 

b. Motivasi Ektrinsik 

Motivasi ektrinsik adalah kebalikan dari motivasi intrinsik. 

Motivasi ektrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi 

karena adanya perangsang dari luar.
31

 

 

 

 

                                                             
29

 Gavin Reid, Memotivasi Siswa di Kelas, (Jakarta: PT Indeks, 2009), h. 23 
30

 Gavin Reid, Loc. Cit 
31

 Lilik Sriyanti, Psikologi Belajar, (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 136 
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d. Prinsip-prinsip Motivasi 

Berikut merupakan beberapa prinsip yang ada di dalam 

motivasi: 

a. Peserta didik memiliki motivasi belajar yang berbeda-beda sesuai 

dengan pengaruh lingkungan internal dan eksternal peserta didik 

itu sendiri. 

b. Pengalaman belajar masa lalu yang sesuai dan dikaitkan dengan 

pengalaman belajar yang baru akan menumbuhkembangkan 

motivasi belajar peserta didik. 

c. Motivasi belajar peserta didik akan berkembang jika disertai 

pujian daripada hukuman. 

d. Motivasi intrinsik peserta didik dalam belajar akan lebih baik dari 

pada motivasi ektrinsik, meskipun keduanya saling menguatkan. 

e. Motivasi belajar peserta didik yang satu dapat merambat kepada 

peserta didik yang lain. 

f. Motivasi belajar peserta didik akan berkembang jika disertai 

dengan tujuan yang jelas. 

g. Motivasi belajar peserta didik akan berkembang jika disertai 

dengan implementasi keberagaman metode. 

h. Bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar akan 

menumbuhkembangkan motivasi belajar peserta didik. 

i. Motivasi yang besar dapat mengoptimalkan potensi dan prestasi 

belajar peserta didik. 

j. Gangguan emosi siswa dapat menghambat terhadap motivasi dan 

mengurangi prestasi belajar siswa. 

k. Tinggi rendahnya motivasi berpengaruh terhadap tinggi rendahnya 

gairah belajar peserta didik. 

l. Motivasi yang besar akan berpengaruh terhadap terjadinya proses 

pembelajaran secara aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan.
32

 

Ada begitu banyak prinsip dalam pemberian motivasi kepada 

siswa yang harus diperhatikan oleh guru. Namun, dalam teknik 

memotivasi siswa hendaknya berdasarkan kebutuhan, misalnya 

pemberian hadiah atau ganjaran, pujian, persaingan dan kerja sama. 

 

 

                                                             
32

 Hanafiah & Cucu Suhana, Op. Cit, h. 27 
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e. Ciri-ciri Motivasi Belajar 

Menurut Sardiman, beberapa ciri-ciri motivasi belajar sebagai 

berikut: 

a. Tekun menghadapi tugas. 

b. Ulet menghadapi kesulitan. 

c. Menunjukkan minat. 

d. Lebih senang bekerja mandiri. 

e. Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin. 

f. Dapat mempertahankan pendapatnya. 

g. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu. 

h. Senang mencari dan memecahkan masalah.
33

 

f. Strategi Memotivasi Siswa 

Ada beberapa ide yang dapat digunakan oleh guru untuk 

memotivasi siswa di dalam kelas. Apabila siswa termotivasi, kecil 

kemungkinan terjadi masalah pengelolaan kelas dan disiplin. 

Menurut Abdul Majid, ada beberapa strategi motivasi yaitu. 

a. Gunakan metode dan kegiatan yang beragam. 

b. Jadikan siswa peserta aktif. 

c. Buatlah tugas yang menantang namun realistis dan sesuai. 

d. Ciptakan suasana kelas yang kondusif. 

e. Berikan tugas secara proporsional. 

f. Libatkan diri anda untuk membantu siswa mencapai hasil. 

g. Berikan petunjuk pada para siswa agar sukses dalam belajar. 

h. Hindari kompetisi antarpribadi. 

i. Berikan masukan. 

j. Hargai kesuksesan dan keteladanan. 

k. Antusias dalam mengajar. 

l. Tentukan standar yang tinggi (tetapi realistis) bagi seluruh siswa. 

m. Pemberian penghargaan untuk memotivasi. 

n. Ciptakan aktivitas yang melibatkan seluruh siswa dalam kelas. 

o. Hindari penggunaan ancaman. 

p. Hindarilah komentar buruk. 

q. Kenali minat siswa-siswa anda. 

r. Peduli dengan siswa-siswa anda.
34

 

                                                             
33

 Sardiman, Op.Cit., h.83 
34 Abdul Majid, Op. Cit, h. 320-325 
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Perkembangan peserta didik secara optimal akan terlihat 

bagaimana guru mampu menumbuhkan motivasi pada diri peserta 

didik dalam pembelajaran. Guru yang tidak mampu menumbuhkan 

motivasi peserta didik berarti guru tersebut kurang memahami strategi 

yang tepat dalam pembelajaran. 

3. Pengaruh Kinerja Guru terhadap Motivasi Belajar 

Kinerja guru diartikan sebagai tingkat keberhasilan guru dalam 

melaksanakan tugas pendidikan sesuai dengan tanggung jawab dan 

wewenangnya berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan selama 

periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.
35

 Proses 

belajar mengajar akan berlangsung dengan baik apabila didukung oleh 

guru yang mempunyai kinerja yang baik. 

Pembelajaran yang berkualitas hanya dapat diwujudkan oleh guu 

yang memiliki kemampuan unggul dan motivasi yang tinggi dalam 

melaksanakan kewajibannya. Melalui pembelajaran yang berkualitas akan 

menghasilkan lulusan yang berkualitas pula, demikian pula sebaliknya.
36

 

Dengan demikian, kinerja guru yang berpengaruh terhadap 

motivasi belajar siswa adalah kinerja guru dalam kelas. Meningkatnya 

kualitas pembelajaran  akan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Hal ini dapat dipahami karena guru yang mempunyai kinerja bagus dalam 

kelas akan mampu menjelaskan pelajaran dengan baik, dan mampu 

menumbuhkan motivasi belajar siswa dengan baik. 

                                                             
35

 Barnawi & Mohammad Arifin, Op. Cit, h. 14 
36

 Barnawi & Mohammad Arifin, Loc. Cit 
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B. Penelitian yang Relevan 

Marjesty (2013), Pengaruh Kedisiplinan Guru terhadap Motivasi 

Belajar Siswa di Madrasah Aliyah Asy Syaakirin Kecamatan Sungai Lala 

Kabupaten Indragiri Hulu. Peneliti di atas berkesimpulan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan guru terhadap motivasi belajar 

siswa di Madrasah Aliyah Asy Syaakirin Kecamatan Sungai Lala Kabupaten 

Indragiri Hulu. 

Syarfi Mahyani (2015), dengan judul penelitiannya adalah Hubungan 

Kinerja Guru Fikih dengan prestasi belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Peneliti di atas 

berkesimpulan bahwa ada hubungan yang signifikan anatara kinerja guru 

fikih dengan prestasi belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri Naumbai 

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. 

Meskipun permasalahan-permasalahan penelitian di atas ada 

kesamaannya dengan masalah yang penulis teliti, namun apabila dikaji lebih 

dalam lagi ternyata memliki perbedaan. Syarfi Mahyani meskipun tentang 

kinerja guru, tetapi tidak dihubungkan dengan motivasi belajar siswa. Beliau 

meneliti hubungan kinerja guru dengan prestasi belajar siswa. Demikian pula 

Marjesty, meskipun meneliti motivasi belajar siswa sebagai variabel terikat 

sama penelitian penulis, namun variabel bebasnya adalah kedisiplinan guru. 

Adapun penelitian yang penulis lakukan tentang Pengaruh Kinerja Guru 

Pendidikan Agama Islam terhadap Motivasi Belajar Siswa di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 40 Pekanbaru. 
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C. Konsep Operasional 

Konsep operasional ini merupakan penjabaran dalam bentuk konkrit 

dari konsep teoritis agar mudah dipahami dan sebagai acuan dilapangan 

penelitian. Variabel X (pengaruh kinerja guru) disebut variabel yang 

mempengaruhi atau bebas, sedangkan variabel Y (motivasi belajar siswa) 

disebut sebagai variabel yang dipengaruhi atau terikat. 

1. Pengaruh Kinerja Guru (Variabel X) 

Pengaruh kinerja guru adalah tanggapan atau penilaian guru 

tentang kemampuan yang ditunjukkan oleh guru di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 40 Pekanbaru dalam melaksanakan tugas atau 

pekerjaannya mengajar di sekolah. Kinerja guru yang dimaksud disini 

adalah total skor jawaban angket yang dijawab oleh siswa tentang kinerja 

yang diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut. 

A. Pra Pembelajaran 

a. Guru masuk kelas tepat waktu; 

b. Guru memperhatikan kesiapan siswa, sebelum memulai 

pembelajaran; 

c. Guru menciptakan suasana kelas yang menyenangkan; 

B. Kegiatan Inti Pembelajaran 

a. Guru meningkatkan motivasi dan rasa ingin tahu siswa; 

b. Guru menggunakan media dalam pembelajaran; 

c. Guru memanfaatkan sumber belajar lain dalam pembelajaran; 

d. Guru menguasai materi pelajaran; 
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e. Guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami siswa; 

f. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu 

yang direncanakan; 

g. Guru mengelola kelas dengan baik; 

h. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya atau 

mengeluarkan pendapat; 

i. Guru memberikan pertanyaan tentang materi yang diajarkan; 

C. Penutup 

a. Guru menyimpulkan pelajaran dengan tepat; 

b. Guru memberikan tugas; 

c. Guru memeriksa tugas yang dibuat siswa. 

2. Motivasi Belajar Siswa (Variabel Y) 

Variabel ini dikatakan baik apabila terpenuhi indikator-indikator 

sebagai berikut: 

a. Siswa sudah hadir di kelas sebelum guru masuk kelas; 

b. Siswa rajin mengulang pelajaran baik di sekolah maupun di rumah; 

c. Siswa tetap di kelas selama proses pembelajaran berlangsung; 

d. Siswa memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh guru dengan 

baik; 

e. Siswa aktif dalam proses pembelajaran; 

f. Siswa membuat kesimpulan dari materi pelajaran yang disampaikan; 

g. Siswa mengerjakan tugas dengan baik; 

h. Siswa menyelesaikan tugas tepat waktu. 
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D. Asumsi dan Hipotesa 

1. Asumsi 

a. Kinerja guru Pendidikan Agama Islam berbeda-beda 

b. Motivasi belajar siswa bervariasi 

c. Kinerja guru dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa 

2. Hipotesa 

a. Hipotesa Alternatif (Ha) 

Ada pengaruh kinerja guru Pendidikan Agama Islam terhadap 

motivasi belajar siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 

Pekanbaru. 

b. Hipotesa Nol (Ho) 

Tidak ada pengaruh kinerja guru Pendidikan Agama Islam 

terhadap motivasi belajar siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 

40 Pekanbaru. 


