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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Guru memegang peranan strategis dalam membangun  watak bangsa 

melalui pengembangan kepribadian dan nilai yang diinginkan. Guru juga bisa 

berperan seperti artis dan scientis. Sebagai seorang artis berperan dalam 

panggung  pendidikan untuk memainkan peran sebagai penyampai informasi 

dan model (teladan ) bagi anak didiknya. Sedangkan sebagai scientis guru 

menjadi fasilitator dalam penggalian informasi bagi peserta didiknya.1 

Secara formal, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen, dan peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa  guru adalah tenaga 

professional. Sebagai guru yang profesional, seorang guru dipersyaratkan 

memiliki kualifikasi akademik S-1 dalam bidang yang  relevan dengan mata 

pelajaran yang diampunya dan menguasai kompetensi sebagai agen 

pembelajaran yang meliputi kompetensi keperibadian, kompetensi profesional, 

kompetensi pedagogik dan kompetensi sosial.2 

                                                           
1 Momon Sudarma,  Profesi Guru Dipuji, Diktitisi, dan Dicaci, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2013), h. 130. 
2 Masnur Muslich, Sertifikasi Guru menuju Profesionalisme Pendidik, Bumi Aksara, 

Jakarta,2007, h. 5 
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Hamzah mengemukakan  bahwa kompetensi guru adalah kecakapan 

atau kemampuan yang dimiliki guru yang diindikasikan dalam tiga kompetensi 

yaitu kompetensi yang behubungan dengan tugas profesionalnya sebagai guru, 

kompetensi yang berhubungan dengan keadaan pribadinya, dan kompetensi 

yang berhubungan dengan masyarakat atau lingkungannya. Dengan kompetensi 

yang dimiliki  oleh seorang guru  maka akan menunjukkan seorang guru 

tersebut memiliki kemampuan dan kecakapan dalam berperilaku yang perlu 

dicontoh dalam kehidupan sehari-hari.  

Kewibawaan merupakan salah satu kompetensi yang berhubungan 

dengan pribadi yang harus dimiliki guru. Karena kewibawaan guru 

mencerminkan kepribadian guru itu sendiri, dan kewibawaan merupakan hal 

yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang guru. Maka kewibawaan 

merupakan suatu kekuatan ataupun suatu yang dapat memberikan kesan dan 

pengaruh, akan tetapi juga akan bercermin dari wujud cara pandang dan 

wawasan. 

Amir Daien Indrakusuma mengemukan bahwa kewibawaan merupakan 

syarat mutlak dalam pelaksanaan pendidikan, syarat yang tidak boleh ditawar-

tawar lagi, syarat yang tidak boleh tidak ada.3 Maka dalam pelaksanaan 

pendidikan seorang guru harus selalu menampilkan kewibawaan baik di dalam 

proses belajar mengajar maupun diluar lingkungan sekolah 

                                                           
3  Amir Daein Indrakusuma, Ilmu Pendidikan Sebuah Tinjauan Teritis Filosofis, (Malang 

: IKIP Malang, 2000) h. 128 
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Guru tidak hanya sebagai pengajar dikelas, namun dirinya diharapakan 

pula tampil sebagai pendidik, bukan saja terhadap anak didik di kelas, namun 

juga sebagai pendidik yang seharusnya memberikan teladan kepada seluruh 

masyarakat. Dalam hal ini ia akan tampil sebagai orang yang digugu dan ditiru 

bahkan oleh seluruh masyarakat. 

Pendidik dengan anak didik sama-sama merupakan subjek pendidikan. 

Keduanya sama penting. Pendidik tidak boleh beraggapan bahwa anak didik 

merupakan objek pendidikan, begitu juga pendidik tidak boleh merasa berkuasa 

yang bisa berbuat sesuka hati atas anak didik. Sebaliknya juga, anak didik tidak 

boleh dianggap seorang dewasa dalam bentuk kecil, anak memiliki kodrat 

kekanak-kanakan yang berbeda dengan sifat hakikat kedewasaan. Beranjak dari 

sifat kodrat kekanak-kanakan inilah makanya pendidikan atau pengajaran 

diperlukan.4  

Berbicara mengenai mengajar kalau dilihat dari esensinya dalam proses 

belajar mengajar, sudah menyangkut kegiatan mendidik, dalam artian untuk 

menghantarkan anak kepada tingkat kedewasaannya, baik secara fisik maupun 

mental. Secara umum dapat diartikan sebagai usaha guru untuk menyampaikan 

dan menanamkan pengetahuan kepada anak didik. Sedangkan mendidik adalah 

memelihara dan memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan fikiran atau 

usaha membina diri anak didik secara utuh, baik  secara kognitif, afektif 

                                                           
4 Hasbullah, Dasar- Dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta : Rajawali Pers, 2009) h.25 
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maupun psikomotorik, agar tumbuh sebagai manusia-manusia yang 

berprikebadian.5 

Tingkah laku atau moral guru umumnya, merupakan keterampilan lain 

dari kepribadiannya. Bagi anak didik yang masih kecil, guru adalah contoh 

teladan yang sangat penting dalam pertumbuhannya. Guru adalah orang 

pertama setelah orang tua yang mempengaruhi pembinaan kepribadiaan anak 

didik. Kalauah tingkah laku dan aklak guru tidak baik, pada umumnya akhlak 

anak didik akan rusak olehnya, karena anak akan mudah terpengaruh oleh orang 

yang dikaguminya. Atau dapat juga menyebabkan anak didik gelisah, cemas 

atau terganggu jiwa karena ia menemukan contoh yang berbeda atau 

berlawanan dengan contoh yang selama ini di dapatnya di rumah dari orang 

tuanya.6 

Memperhatikan betapa pentingnya pengarahan dan peniruan, baik 

dalam proses pembelajaran peserta didik maupun di dalam kehidupan pada 

umumnya, seharusnya pendidik memberikan perhatian yang amat besar kepada 

proses peniruan bagi peserta didik itu. Peserta didik akan meniru sesuatu dari 

pendidiknya. Oleh karena itu, pendidik dituntut untuk menjadi tokoh yang layak 

ditiru ileh peserta didik menjadi panutan dan teladan.  

Dalam proses belajar mengajar, guru mempunyai tugas untuk 

mendorong, membimbing dan memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk 

                                                           
5 Sardiman, AM Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar (jakarta : rajawali pers,2011) 

h. 52-54 
6 Zakiyah Drajat, Kepribadian Guru, (Jakarta : Bulan Bintang, 2005) h. 11 
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mencapai tujuan. Disamping itu guru juga dituntut untuk membantu 

perkembangan aspek- aspek pribadi seperti sikap, nilai-nilai dan penyesuaian 

diri. Demikianlah dalam proses belajar mengajar guru tidak terbatas sebagai 

penyampai ilmu pengetahuan akan tetapi lebih dari itu, ia bertanggung jawab 

akan keseluruhan kepribadian siswa.7 

Figur pendidik adalah figur yang sukses. Sukses dalam menjalankan 

tugas pekerjaannya, dan sukses pula dalam kehidupan sehari-hari, sebagai 

manusia yang didukung oleh nilai-nilai norma dan agama. Dengan figur yang 

sukses itu. Maka proses pendidikan akan memperoleh jaminan bahwa proses 

pembelajaran pada diri peserta didik akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Dari 

sisi lain figur yang sukses itu adalah figur yang sesuai dengan kode etik dan 

menjadi contoh teladan, bahkan panutan bagi peserta didik yang tentu saja ingin 

seperti pendidiknya.  

Motivasi adalah aspek yang sangat penting untuk membelajarkan 

siswa. Tanpa adanya motivasi, tidak mungkin siswa memiliki kemauan untuk 

belajar. Oleh karena itu, membangkitkan motivasi merupakan salah satu peran 

dan tugas guru dalam setiap proses pembelajaran. Motivasi dapat diartikan 

sebagai dorongan yang memungkinkan siswa untuk bertindak atau melakukan 

sesuatu. Oleh sebab itu dalam rangka membangkitkan motivasi, guru harus 

dapat menunjukkan pentingnya pengalaman dan materi belajar bagi kehidupan 

siswa, dengan demikian siswa akan belajar bukan hanya sekedar untuk 

                                                           
7 Slameto,  Belajar Dan Faktor –Faktor Yang Mempengaruhinya, (Jakarta : Rineka Cipta, 

2010) h. 99 
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memperoleh nilai atau pujian akan tetapi didorong oleh keinginaan untuk 

memenuhi kebutuhannya.8 

Dalam belajar sangat diperlukan adanya motivasi. Hasil belajar akan 

menjadi optimal, jika ada motivasi. Makin tepat motivasi yang diberikan, akan 

makin berhasil pula pelajaran itu. Jadi motivasi akan senantiasa menentukan 

intensitas usaha belajaran bagi para siswa. Motivasi merupakan dorongan yang 

menyebabkan seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dorongan 

itu bisa berasal dari dalam atau luar. Semakin tinggi motivasi siswa untuk 

belajar, semakin tinggi pula proses dan hasil belajarnya.9 Motivasi merupakan 

unsur penting dalam diri manusia yang berperan mewujudkan keberhasilan 

dalam usaha atau pekerjaan individu.10 

Motivasi belajar dapat dilihat dari indikator-indikator seperti 

keantusiasan dalam belajar, minat atau perhatian pada pembelajaran, 

keterlibatan dalam kegiatan belajar, rasa ingin tahu pada isi pembelajaran, 

ketekunan dalam belajar, selalu berusaha mencoba, dan aktif mengatasi 

tantangan yang ada dalam pembelajaran.11  

Motivasi akan menyebabkan terjadinya suatu perbuatan energi yang 

ada pada diri manusia, sehingga akan bergayut dengan persoalan gejala 

                                                           
8 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: 

Kencana, 2006), h. 133.   
9 Jamal Ma’mur Asmani, 7 Tips Aplikasi PAIKEM, (Yogyakarta: Diva Press, 2011), h. 150-

151.  
10  Rusman, Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesional Guru, (Jakarta: 

Rajawali Press, 2011), h. 94 . 
11  Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2009), h. 94. 
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kejiwaan, perasaan dan juga emosi, untuk kemudian bertindak atau melakukan 

sesuatu. Semua ini didorong karena adanya tujuan, kebutuhan atau keinginan. 

Pada intinya, motivasi merupakan kondisi psikologis yang mendorong 

seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat 

dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang 

menimbulkan, menjamin kelangsungan dan memberikan arah kegiatan belajar, 

sehingga diharapkan tujuan dapat tercapai. Dalam kegiatan belajar, motivasi 

sangat diperlukan, sebab seseorang tidak mempunyai motivasi dalam belajar, 

tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar dengan baik.12  Dr. Oemar 

Hamalik (1987:35)13 mengatakan masalah masalah seperti motivasi, disiplin, 

tingkah laku sosial, prestasi dan hasrat belajar yang terus menerus itu semua 

bersumber dari kepribadian guru. 

Berdasarkah hasil wawancara penulis  tentang kewibawaan dan  

keteladanan guru, guru juga telah  memberikan  yang terbaik di sekolah seperti: 

guru masuk dan keluar kelas tepat waktu, guru berpakaian rapi, bersih, disiplin, 

sholat berjamaah, memberikan salam, bertutur kata sopan. 

Dengan adanya kewibawaan dan keteladanan yang diberikan guru di 

sekolah, seharusnya kebanyakan siswa memiliki motivasi belajar seperti yang 

diharapkan. Namun berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, penulis 

masih menemukan bahwa di sekolah masih ditemukan gejala-gejala sebagai 

berikut : 

                                                           
12 Jamal Ma’mur Asmani, Op.Cit., h. 175-176.  
13 Dr. Oemar Hamalik, Psikologi Belajar dan Mengajar ,(Bandung : Sinar Baru 

Algensindo: 1987) h.35 
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1. Masih ada siswa yang bolos sekolah 

2. Masih ada siswa yang tidak disiplin di sekolah 

3. Masih ada siswa yang berpakaian tidak rapi 

4. Masih ada siswa yang mengucapkan kata-kata kotor 

5. Masih ada siswa yang tidak menghormati guru 

6. Masih ada siswa yang datang terlambat14 

Berdasarkan gejala-gejala yang penulis kemukakan di atas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ”Pengaruh Kewibawaan dan 

Keteladanan Guru Pendidikan Islam terhadap Motivasi Belajar siswa di Madrasah 

Aliyah Se-Kecamatan Tampan Pekanbaru 

B. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul ini, maka penulis akan 

menjelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul ini sebagai berikut: 

1. Kewibawaan adalah suatu daya tarik yang terdapat pada seseorang, 

sehingga orang lain yang berhadapan dengan dia, secara sadar atau sukarela 

menjadi tunduk dan patuh kepadanya.15 

2. Keteladanan guru adalah hal-hal yang dapat ditiru atau dicontoh oleh 

seseorang dari orang lain. Namun keteladanan yang dimaksud disini adalah 

                                                           
14 Khairul Anuar, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Wawancara Tanggal 25 

Oktober  2016. 

 
15  Abu Ahmadi, dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan (Jakarta : Rineka Cipta, 2001) h. 57 
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keteladanan yang dapat disajikan sebagai alat pendidikan Islam, yaitu 

keteladanan baik.16 

3. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang sadar atau tidak 

sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi 

yang dimaksud adalah bagaimana dorongan atau rasa ingin tahu siswa 

dalam mengikuti proses pembelajaran. 

C.  Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan dalam latar belakang di 

atas, maka ditemukan permasalahan sebagai berikut: 

a. Kewibawaan Guru Pendidikan Agama Islam  mempengaruhi motivasi 

belajar siswa  di Madrasah Aliyah Se- Kecamatan Tampan Pekanbaru. 

b. Keteladanan Guru Pendidikan Agama Islam   mempengaruhi motivasi 

belajar siswa di Madrasah Aliyah Se- Kecamatan Tampan Pekanbaru? 

c. Motivasi belajar siswa di Madrasah Aliyah Se- Kecamatan Tampan 

Pekanbaru. 

d. Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa di Madrasah Aliyah 

Se- Kecamatan Tampan Pekanbaru? 

e.  Kewibawaan dan Keteladanan Guru Pendidikan Islam terhadap 

Motivasi Belajar siswa di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Tampan 

Pekanbaru? 

                                                           
16 Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, ( Jakarta : Ciputat Pers, 

2002), h. 117 
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2. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya cakupan permasalahan yang ada dalam kajian ini, 

maka penulis memfokuskan pada ”Pengaruh Kewibawaan dan Keteladanan 

Guru Pendidikan Islam terhadap Motivasi Belajar siswa di Madrasah Aliyah 

Se-Kecamatan Tampan Pekanbaru 

3. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

a. Apakah terdapat Pengaruh  Kewibawaan Guru Pendidikan Agama Islam  

dengan motivasi belajar siswa di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan 

Tampan Pekanbaru? 

b. Apakah terdapat  Pengaruh Keteladanan Guru Pendidikan Islam dengan 

motivasi belajar di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Tampan 

Pekanbaru? 

c. Apakah terdapat Pengaruh Kewibawaan dan Keteladanan Guru 

Pendidikan Islam secara bersama-sama terhadap Motivasi Belajar siswa 

di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Tampan Pekanbaru? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

 Merujuk kepada rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa 

tujuan dari penelitian ini adalah 
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a. Untuk mengetahui Pengaruh  Kewibawaan Guru Pendidikan Agama 

Islam  dengan motivasi belajar siswa di Madrasah Aliyah Se-

Kecamatan Tampan Pekanbaru? 

b. Untuk mengetahui Pengaruh Keteladanan Guru Pendidikan Agama 

Islam dengan motivasi belajar di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan 

Tampan Pekanbaru? 

c. Untuk mengetahui Pengaruh Kewibawaan dan Keteladanan Guru 

Pendidikan Islam secara bersama-sama terhadap Motivasi Belajar 

siswa di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Tampan Pekanbaru? 

2. Kegunaan Penelitian 

   Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 

1) Manfaat teoritis 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai aplikasi dari materi-materi 

yang dipelajari oleh penulis selama belajar di Program Pasca Sarjana 

Program Studi Pendidikan Agama Islam konsentrasi Pendidikan Agama 

Islam Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau 

2) Manfaat praktis 

a. Sebagai bahan untuk memotivasi siswa dalam upaya meningkatkan 

motivasi berprestasi dan hasil belajar di sekolah 

b. Sebagai upaya dari guru untuk meningkatkan kerjasama dengan orang 

tua siswa dalam hal untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

 


