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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoretis  

1. Pengertian Kewibawaan  

Kewibawaan atau gezag berasal dari kata zeggen yang berarti “berkata”. 

Siapa yang perkataannya mempunyai kekuatan mengikat terhadap orang lain, 

berarti mempunyai kewibawaan atau gezag terhadap orang lain.17 Jadi 

seseorang yang berkata dengan tutur bahasa  yang baik akan mampu 

memberikan pemahaman terhadap orang lain sehingga orang tersebut tunduk 

dan percaya terhadap orang yang memiliki kewibawaan. 

Menurut Abu Ahmadi dan Nur Uhibiyati bahwa kewibawaan atau gezag, 

adalah suatu daya tarik yang terdapat pada seseorang, sehingga orang lain 

yang berhadapan dengan dia, secara sadar atau sukarela menjadi tunduk dan 

patuh kepadanya.18 Jadi barang siapa yang memiliki kewibawaan, akan 

dipatuhi secara sadar, dengan tidak terpaksa, dengan tidak merasa/diharuskan 

dari luar, dengan penuh kesadaran, keinsyafan, tunduk dan patuh, menuruti 

semua yang dikehendaki oleh pemilik kewibawaan tersebut. 

Menurut Uyoh Sadullah kewibawaan adalah suatu pengaruh yang diakui 

kebenaran dan kebesarannya, bukan suatu yang memaksa. Dan kewibawaan 

harus berbanding dengan ketidaakberdayaan anak didik, jika pendidik 

                                                           

17 Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2000), h. 48 
18  Abu Ahmadi, dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan (Jakarta : Rineka Cipta, 2001) h. 57 
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kemampuannya lebih besar baik dari sikap, pengetahuan maupun 

keterampilan dari anak didiknya maka siswa akan mengakui sebagai pendidik 

dan mentaatinya.19 Jadi dapat disimpulkan seorang guru yang mempunyai 

ilmu pengetahuan lebih baik dari peserta didik maka peserta didik akan 

tunduk dan patuh terhadap seorang guru tersebut tanpa ada rasa paksaan. 

Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

kewibawaan merupakan suatu kekuatan dalam diri maupun dari luar 

seseorang hingga ia dapat mempengaruhi orang lain tanpa terpaksa atau 

dengan keikhlasan mengerjakan atau menuruti apa yang diinginkan oleh 

orang yang memiliki wibawa tersebut. Dalam hal pendidikan kewibawaan 

harus dimiliki oleh seorang pendidik yang merupakan ciri dari seorang 

pendidik. Karena dalam pendidikan seseorang pendidik harus dapat mengajak 

atau mempengaruhi murid-murid untuk melakukan apa yang diinginkan oleh 

guru tersebut. 

Tunduk atau menurut terhadap orang lain dapat dikatakan “ tunduk 

terhadap wibawa pendidikan”. Bagaimana sikap anak terhadap kewibawaan 

pendidik? Dalam hal ini Lingveld menjelaskan:  

a. Sikap menurut atau mengikut (volgen) yaitu mengakui kekuasaan 

orang lain yang lebih besar karena paksaan, takut, jadi bukan tunduk 

atau menurut sebenarnya 

                                                           
19 Uyoh Sadullah, pedagogik ilmu mendidik, (Bandung : Alfabeta, 2011) h. 165 
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b. Sikap tunduk atau patuh (gehoorzamen) yaitu dengan sadar mengikuti 

kewibawaan, artinya mengakui hak orang lain untuk memerintah 

dirinya dan dirinya merasa terikat untuk memenuhi perintah itu. 

Dalam hal ini tampaklah fungsi kewibawaan pendidik yaitu membawa 

siswa kearah pertumbuhan yang kemudian dengan sendirinya mengakui 

wibawa orang lain dan mau menjalankannya.20 Maka dapat dijelaskan fungsi 

dari kewibawaan seorang guru dapat memberikan pengaruh kepada siswa 

dengan membawa siswa menuju dalam pertumbuhan yang baik dengan 

memiliki sikap menghargai dan menghormati serta tunduk terhadap orang 

yang lebih tua yang memiliki pengetahuan lebih dari siswa. 

Dalam proses pengajaran perlu memperhatikan aspek-aspek diatas agar 

suasana kelas yang dibangun dapat mendukung keberhasilan proses 

pengajaran itu sendiri. Suasana kelas yang kondusif sangat besar artinya bagi 

guru dalam proses pencapaian tujuan pengajaran. Dilihat dari sisi guru, 

suasana kelas yang kondusif juga didukung oleh kewibawaan atau otoritasnya, 

artinya guru harus mampu mengendalikan, mengatur, dan mengontrol 

kelakuan anak. Dengan kewibawaan guru dapat menegakkan disiplin demi 

kelancaran dan ketertiban proses pengajaran. 

Kewibawaan  guru  dapat  diperoleh  dari  ketegasan,  kedisiplinan, 

pelaksanaan tanggung jawabnya sebagai pendidik dan pengajar, menjaga dan   

menghargai   batasan-batasan   guru   dan   siswa   dalam   berinteraksi, 

sebagaimana   kita   ketahui   guru   yang   memberikan   nilai   dan   prestasi 

                                                           
20  Ngalim Purwanto, Op. Cit, h.51 
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hendaklah  adil  dan  jujur tanpa pilih  kasih,  hal  ini  sangat  mempengaruhi 

kewibawaan guru. Kewibawaan guru akan merosot apabila sikap, ucapan, 

perbuatan dan  penampilan  guru  tidak  mencerminkan  kepribadian  yang  

baik. 

Dalam pendidikan kewibawaan merupakan syarat mutlak. Mendidik ialah 

membimbing anak dalam perkembangannya kearah tujuan pendidikan. 

Bimbingan atau pendidikan hanya mungkin bila ada kepatuhan dari pihak 

anak dan kepatuhan diperoleh bila pendidik mempunyai kewibawaan.  

Abu ahmadi dan nur uhbiyati mengemukakan bahwa ditinjau darimana 

daya mempengaruhi yang ada pada seseorang ini ditimbulkan, maka 

kewibawaan dapat dibedakan menjadi: 

a. Kewibawaan lahir, yaitu kewibawaan yang timbul karena kesan-kesan 

lahiriah seseorang, seperti : bentuk tubuh yang besar, pakaian lengkap dan 

rapi, tulisan yang bagus, suara yang keras dan jelas, akan menimbulkan 

kewibawaan lahir. 

b. Kewibawaan bathin, adalah kewibawaan yang didukung oleh keadaan 

bathin seseorang seperti : 

1) Adanya rasa cinta, kewibawaan itu dapat dimiliki seseorang, 

apabila hidupnya penuh kecintaan dengan atau kepada orang lain 

2) Adanya rasa demi kamu, demi kamu atau you attitude, adalah 

sikap yang dapat dilukiskan sebagai suatu tindakan, perintah, atau 

anjuran bukan untuk kepentingan orang yang memerintah, tetapi 

untuk kepentingan orang yang diperintah, menganjurkan demi 
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orang yang menerima anjuran, melarang juga demi orang dilarang. 

Misalnya seorang guru yang dapat memerintahkan agar anak didik 

belajar keras dalam menghadapi ujian, bukan agar dirinya 

mendapat nama karena anak didiknya banyak yang lulus, 

melainkan agar anak didik mendapatkan nilai yang bagus dan 

mudah untuk meneruskan sekolahnya. 

3) Adanya kelebihan bathin, seorang guru yang menguasai bidang 

studi yang menjadi tanggung jawabnya, bisa berlaku adil dan 

objektif bijaksana, merupakan contoh-contoh yang dapat 

menimbulkan kewibawaan bathin 

4) Adanya ketaatan pada norma, menunjukkan bahawa dalam 

tingkah lakunya dia sebagai pendukung norma yang sungguh-

sungguh, selalu menepati janji yang pernah dibuat, disiplin dalam 

hal-hal yang digariskan 

5) Adanya pengakuan dan penerimaan, pengakuan dan penerimaan 

oleh pendidik yang dirasakan oleh peserta didik gilirannya akan 

menumbuhkan hal yang sejalan pada diri peserta didik terhadap 

pendidik.21 Jadi dapat disimpulkan kewibawaan terbagi menjadi 

dua yaitu kewibawaan lahir dan batin, kewibawaan lahir ditandai 

dengan bentuk fisik yang dapat dilihat siswa sedangkan lahir di 

tandai dengan perasaan. 

                                                           
21 Prayitno, Dasar Teori Dan Praktis Pendidikan,(Jakarta: Grasindo, 2009), h. 51 
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Dalam pendidikan, dari dua macam kewibawaan yang ada diatas, orang 

tua maupun guru harus memiliki kewibawaan bathin. Walaupun ini tidak 

berarti bahwa kewibawaan lahir atau penampilan luar dari pendidik boleh 

diabaikan, seperti: tulisan dipapan tulis yang baik, berpakaian yang rapi, 

berbicara yang sopan, yang semuanya ini merupakan kesan-kesan luar, yang 

sangat membantu terlaksanaya pendidikan, meskipun semua ini saja belum 

mencukupi.  Pada umumnya disepakati bahwa kewibawaan bathin lebih 

dibutuhkan oleh para pendidik dalam menjalankan tugasnya. 

Guru yang diberikan suatu kepercayaan untuk mendidik, mengunakan 

kewibawaannya sebagai kekuasaan, memerintah dan menganjurkan tugas 

harus memperhatikan tingkat kemampuan dan potensi peserta didik. 

Kewibawaan guru dapat disebabkan oleh keadaan lahir, yang dapat diketahui 

dari cara berpakaian yang sopan dan rapi, suara yang lembut, jelas dan tegas. 

Kewibawaan batin akan terlihat dari kelebihan batin seorang guru, seperti 

kasih sayang seorang guru kepada siswa dalam mendidik, rasa sabar guru 

dalam mengatasi kebandelan siswa, dan pengorbanan tenaga dan pikiran guru 

dalam mendidik siswa. 

Kewibawaan batin ini bisa didapatkan dengan senantiasa mengoptimalkan 

potensi yang ada dalam diri kita atau dengan  senantiasa mendekatkan diri 

kepada Allah SWT. 

Kewibawaan lahir dan batin yang dimiliki oleh seorang guru yaitu suatu 

kekuatan dalam diri guru hingga ia dapat mempengaruhi orang lain tanpa 

terpkasa atau dengan keihklasan mengerjakan atau menuruti apa yang 
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diinginkan oleh guru, dimana kewibawaannya tersebut timbul dari sikap dan 

prilakunya atau dari dalam diri guru. Adanya kewibawaan guru dipengruhi 

oleh beberapa hal, antara lain: 

a. Dapat bertindak tegas untuk menciptakan suasana disiplin 

b. Guru dipandang sebagai pengganti orang tua 

c. Pada umumnya orang tua mendidik anaknya agar patuh kepada guru 

d. Guru sendiri dapat menjaga kewibawaannya dengan menjaga jarak 

sosial antara dirinya dengan murid 

e. Guru harus selalu di sebut ibu guru atau bapak guru dan dengan julukan 

itu memperoleh kedudukan sebagai orang yang dituakan 

f. Guru muda yang ingin bergaul dengan murid sebagai kakak akan 

dinasehati oleh guru-guru tua agar menjaga jarak dengan murid. 

g. Untuk guru disediakan ruangan guru yang khusus yang tidak boleh 

dimasuki murid begitu saja 

h. Wibawa guru juga diperoleh dari kekuasaannya untuk menilai ulangan 

atau ujian murid.22 Jadi dapat disimpulkan kewibawaan guru 

dipengaruhi beberapa hal, dari menjadi pengganti orang tua yang 

memberikan pengajaran cara bersikap menasehati siswa ketika 

melakukan kesalahan sampai dengan menciptakan kedisiplinan siswa. 

Guru sebagai pendidik harus memiliki kewibawaan, baik dalam 

pembelajaran di dalam kelas ataupun kegiatan lain di luar kelas, interaksi atau 

hubunjgan pendidikan tersebut, biasanya diwarnai oleh adanya aspek 

                                                           
22 S. Nasution, Sosiologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) h. 93 
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pendidikan yang di dasari kewibawaan.23 Jadi dalam kewibawaan menujukkan 

bahwa ada ikatan hakiki antara pendidikan dan kewibawaan, yakni 

kewibawaan yang diperlukan oleh pendidikan dan kewibawaan mempunyai 

peranan penting dalam usaha menentukan dan merumuskan tujuan hakiki dari 

arti pendidikan. 

Kewibawaan hanya dimiliki oleh manusia yang sudah dewasa, suatu 

kedewasaan rohaniah yang didukung kedewasaan jasmaniah. Kedewasaan 

jasmaniah tercapai apabila seseorang telah mencapi puncak perkembangan 

jasmani yang optimal. Kedewasaan rohaniah tercapai apabila seseorang telah 

memiliki cita-cita hidup dan pandangan hidup yang tetap. 

Pendidik harus mempertahankan kewibawaan yang dimilikinya, sehingga 

kewibawaan tersebut harus dipelihara dan dibinanya. Legeveld 

mengemukakan tiga sendi kewibawaan untuk memeliharanya, yaitu : 

kepercayaan, kasih sayang, dan kemampuan mendidik. Pertama, 

kepercayaan, pendidik harus percaya bahwa dirinya bisa dan mampu 

mendidik dan juga harus percaya bahwa anak didik dapat di didik. Kedua, 

kasih sayang mengndung makna, yaitu penyerahan diri kepasa yang disayangi 

( peserta didik) dan melakukan proses pembebasan terhadap yang disayangi 

dalam batasan-batasan yang tidak merugikan peserta didik dan kesediaan 

untuk berkorban dalam bentuk konkretnya berupa pengabdian dalam kerja. 

Pengendalian yang dilakukan pendidik terhadap yang disayangi bertujuan agar 

anak didik tidak berbuat sesuatu yang merugikan dirinya. Ketiga, kemampuan 

                                                           
23 Uyoh Sadullah, Op. Cit, h.164 
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mendidik dapat dikembangkan melalui beberapa cara, antara lain pengkajian 

terhadap ilmu pengetahuan kependidikan, mengambil manfaat dari 

pengalaman kerja, senantiasa mengikuti alur perkembangan ilmu 

pengetahuan, agar guru mengajar sambil belajar hal-hal baru, dan guru 

menguasai materi atau bahan ajar yang merupakan keharusan untuk 

mempertahankan kewibawaan.24 Jika dapat disimpulkan guru harus mampu 

mempertahankan kewibawaannya dimata siswa, dalam mempertahankannya 

dengan cara rasa kepercayaan, kasih sayang dan kemampuan dalam mendidik 

siswa menjadi lebih baik. 

Dari beberapa teori diatas maka peneliti dapat memberikan penjelasan 

bahwa kewibawaan bagi seorang guru itu bisa terlihat dari lahir yaitu suatu 

kesan yang mampu di lihat oleh siswa, seperti penampilan seorang guru dari 

cara berpakaian yang rapi, dan suara yang jelas ketika dalam proses 

pembelajaran. Batin yaitu suatu kekuatan yang ada dalam diri seseorang guru, 

seperti kasih sayang guru siswa, perhatian guru kepada siswa, dan kesabaran 

guru dalam memberikan arahan kepada siswa yang sulit dalam 

pemahamannya. 

Guru harus bisa mempertahankan kewibawaan lahir dan batin didepan 

siswa maupun masyarakat, karena dengan wibawa yang timbul dari diri 

seseorang guru dan siswa menyadarinya, maka siswa akan secara sadar untuk 

selalu mentaati dan patuh terhadap guru, tanpa ada rasa terpaksa dan hal ini 

akan memacu siswa untuk aktif dalam setiap pembelajaran. Apabila 

                                                           
24  Uyoh Sadullah, Ibid, h.171 
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kewibawaan seorang guru jatuh di pandangan siswa maka proses 

pembelajaran tidak akan muncul motivasi belajar dari siswa namun akan 

muncul rasa bosan dan malas dari siswa tersebut. Maka dari itu kewibawaan 

ini sangat penting dan harus dimiliki seorang guru karena mampu memberikan 

pengaruh yang positif terhadap siswa. 

Wibawa adalah pengaruh yang baik secara abadi dari seseorang kepada 

orang lain yang tercermin pada pribadi dan perilaku kehidupannya. Wibawa 

menumbuhkan ketaatan dengan kesadaran, pengertian, dan persetujuan. 

Wibawa guru penting untuk memudahkan memberi pengaruh dalam 

penularan atau penyampaian pembelajaran. Selain itu, wibawa guru akan 

cenderung menyadari keberhasilan kerjanya. Wibawa guru menunjukkan 

pengakuan martabat dirinya yang tidak perlu dukungan dari orang lain. 

Seperti dengan cara intimidasi atau memberikan tekanan pada siswanya. 

Guru yang berwibawa akan memberikan pendidikan dengan layanan 

prima dan tanpa pamrih. Siswa akan dididik dengan tulus agar dapat 

menjalani hidup yang sukses. Perilaku guru pun menunjukkan pribadi yang 

jujur, adil, taat asas, tulus, dan bijaksana. Sebaliknya, guru yang melakukan 

pendidikan dengan penekanan cenderung bersifat indoktrinasi yang 

dipandang bukan pendidikan lagi. Dengan demikian, siswa tidak dididik 

untuk memiliki kemandirian yang bebas, etis, dan bertanggung jawab sendiri. 

Fungsi dan tanggung jawab mendidik dalam masyarakat merupakan 

kewajiban setap warga masyarakat. Setiap warga masyarakat sadar akan nilai 

dan peranan pendidikan bagi generasi muda, khususnya anak-anak dalam 
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lingkungan keluarga sendiri. Secara kodrati, apa pun namanya, tiap orangtua 

merasa berkepentinagn dan berharap supaya anak-anaknya menjadi manusia 

yang mampu berdiri sendiri. Oleh karena itu, kewajiban mendidik ini 

merupakan panggilan sebagai moral tiap manusia. 

Yang jelas, kaum professional ialah mereka yang telah menempuh pendidikan 

relative cukup lama dan mengalami latihan-latihan khusus. Oleh karena itulah, 

dalam pendidikan seorang guru harus mempunyai asas-asas umum yang universal 

yang dapat dipandang sebagai prinsip umum, seperti: 

a. Melakukan kewajiban dasar good will atau itikad baik, dengan kesadaran 

pengabdian; 

b. Memperlakukan siapapun, anak didik sebagai satu pribadi yang sama 

dengan pribadinya sendiri; 

c. Menghormati perasaan setiap orang; 

d. Selalu berusaha menyumbangkan ide-ide, konsepsi-konsepsi dan karya-

karya (ilmiah) demi kemajuan bidang kewajibannya. 

e. Akan menerima haknya semata-mata sebagai suatu kehormatan. 

Dan untuk menjadi seorang pendidik (guru) yang professional dan 

berwibaawa setidaknya ada beberapa persyaratan yang harus dimilki oleh seorang 

pendidik, baik itu dilihat dari aspek pribadi serta menjalin hubungan (relationship) 

dengan peserta didiknya. Diantara syarat-syarat tersebut ialah : 

1.  Berkaitan dengan diri seorang pendidik (guru) : 

a) Sehat jasmani dan rohani; 

b) Bertaqwa dan memiliki kecerdasan sosial; 
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c) Memiliki kecerdasan interlektual dan berpengetahuan luas; 

d) Ikhlas; 

e) Mempunyai orientasi yang jelas; dan 

f) Menguasai bidang yang ditekuni. 

2. Berkaitan dengan Sikap guru terhadap peserta didik: 

a) Berlaku adil, tidak pilih kasih; 

b) Mampu menjadi suri tauladan; 

c) Bijaksana terhadap murid; 

d) Memiliki kesabaran; 

e) Tidak mudah marah dan mampu mengontrol emosi; 

f) Mampu memberikan motivasi; 

g) Menegur dengan bijak; 

h) Memerintah dengan cara yang menyenangkan; dan 

i) Mampu merangsang murid berkreasi. 

Seorang pendidik yang berwibawa harus banyak melakukan terobosan untuk 

merangsang dan membangkitkan kreativitas muridnya. Karena peserta didik ibarat 

kertas putih, ia harus dibiarkan tumbuh apa adanya. Seorang pendidik tidak boleh 

mengintervensi kesucian hidupnya, tugas pendidik adalah membimbing kejalan 

yang benar bila ia terlihat melenceng dari jalan kebenaran. Seperti tanaman yang 

tumbuh degnan subur apabila disirami dan diberi wahana yang cocok, 

kreativitaspun demikian adanya. 
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2. Keteladanan Guru 

a. Pengertian Keteladanan Guru 

Keteladanan berasal dari kata teladan yang berarti sesuatu yang patut 

ditiru, atau baik dicontoh, baik itu perbuatan, sikap, sifat ataupun 

perkataan.25 

Keteladanan ialah hal-hal yang dapat ditiru atau dicontoh oleh 

seseorang dari orang lain. Namun keteladanan yang dimaksud disini adalah 

keteladanan yang dapat disajikan sebagai alat pendidikan Islam, yaitu 

keteladanan baik.26 

Keteladanan merupakan faktor mutlak yang harus dimiliki seorang 

guru. Dalam pendidikan, keteladanan yang dibutuhkan oleh guru berupa 

konsistensi dalam menjalankan perintah agama dna menjauhi larangannya, 

kepedulian terhadap nasib orang-orang tidak mampu, kegigihan dalam 

meraih prestasi secara individu dan social, ketahanan dalam menghadapi 

tantangan, rintangan, dan godaan serta kecepatan dalam bergerak dan 

beraktualisasi. Selian itu, dibutuhkan pula kecerdasan guru dalam 

membaca, memanfaatkan dan mengembangkan peluang secara produktif 

dan kompetitif.27 

                                                           
25 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta : 

Balai Pustaka, 1995), Edisi Ke-2 Cet Ke-4, h. 129 
26 Armai Arief, Pengantar Ilmu Dan Metodologi Pendidikan Islam, ( Jakarta : Ciputat Pers, 

2002), h. 117 
27 Jamal Ma’mur Asmaini, Buku Panduan Internalisai, ( Bekasi : Pustaka Inti, 2004), h.29 
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Guru tidak cukup memiliki sedikit pengetahuan karena guru 

seyogyanya adalah menjadi makhluk serba bisa. Dengan cara semacam ini, 

guru akan menjalankan tugasnya secara optimal.28 Guru harus 

berpandangan luas dan kriteria bagi seornag guru harus memiliki 

kewibawaan. Guru yang memiliki kewibawaan berarti memiliki 

kesungguhan, suatu kekuatan, sesuatu yang dapat memberikan kesan dan 

pengaruh. 

Keteladanan guru yang baik akan membentuk karakter siswa yang 

baik. Karakter baik tersebut ditunjukkan dalam perbuatan dan tingkah laku 

yang baik dalam kehidupan sehari- hari.  Tingkah  laku  yang  baik  tersebut  

akan  menarik  simpati  orang  lain  terhadap  dirinya. Tingkah laku  yang 

baik juga akan membuat seseorang mudah untuk mendapatkan teman dalam 

berinteraksi. Tingkah laku yang baik seorang siswa membuat hubungan atau 

interaksi yang baik dengan teman-temannya. Interaksi seorang siswa 

dengan teman-temannya akanberpengaruh terhadap kepribadian atau 

karakter siswa tersebut.29 

Jadi keteladanan guru adalah hal-hal yang dapat ditiru atau dicontoh 

oleh siswa dari seorang guru dalam bentuk perbuatan, ucapan, dan 

penampilan kemudian dipraktekkannya sesuai dengan apa yang telah 

                                                           
28 Ngainum Naim, Dasar-Dasar Komunikasi Pendidikan, ( Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 

2011), h. 96 
29 Agus Setyo Raharjo, Samsul Hadi,  Program Studi Pendidikan Universitas Negeri 

Yogyakarta , 2013 h.3  dalam journal.lppmunindara.ac.id/index.php/faktor/artical /download/ 

783/682. 
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dilihatnya. Oleh karena itu keteladanan yang harus diterapkan adalah 

keteladanan yang baik. 

1. Tugas Guru Sebagai Pendidik 

Selain mengajar, guru juga harus memahami kewajibannya seperti 

seorang pendidik. Mengajar dan mendidik merupakan dua peran yang tak 

terpisahkan pada sosok guru. Pendidik adalah setiap orang yang dengan 

sengaja memperngaruhi orang lain untuk mencapai tingkat kemanusiaan 

yang lebih tinggi. Dengan memahami peran pendidik, seorang guru harus 

memiliki kesadaran dan merasa mempunyai tugas dan tanggung jawab 

mendidik. 

Guru merupakan pendidik professional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan 

mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal.30 Maksdunya 

seorang pendidik itu akan menjadi sosok yang professional apanila dia 

menjalankan tugasnya secara baik. Maka guru harus menyadari bahwa dia 

adalah manusia yang sempurna yang dihadapan siswanya, karena semua 

perbuatan dan perkataannya ketika berada dikelas, dari luar kelas menjadi 

cerminan bagi anak didiknya. 

Sungguh tercelalah jika seorang pendidik yang mengajarkan suatu 

kebaikan kepada muridnya sedangkan ia sendiri tidak menerapkannya 

                                                           
30 Supriyadi, Stretegi Belajar Mengajar, ( Yogyakarta : Cakrawala Ilmu, 2012), h. 11 
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dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini Allah mengingatkan dalam 

firman-Nya Surat Al-Baqoroh  ayat 44 : 

                        

   

Mengapa kamu menyuruh orang lain (mengerjakan kebaktian), sedangkan 

kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, padahal kamu membaca kitab 

(taurat), maka tidakkah kamu berfikir?. (Q.S. Al-Baqarah : 44).31 

Firman Allah di atas menjelaskan bahwa seorang pendidik 

hendaknya tidak hanya mampu memerintah atau memberikan teori kepada 

peserta didiknya, tetapi lebih dari itu ia harus mampu menjadi panutan bagi 

peserta didiknya, sehingga mereka dapat mengikutinya tanpa merasakan 

adanya unsure paksaan. 

Sebagaimana yag telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, beliau 

merupakan seorang pendidik untuk para sahabatnya. Beliau tidak hanya 

sekedar menyuruh para sahabatnya untuk melakukan kebajikan, tetapi 

beliau terlebih dahulu melakukan perbuatan kebajikan tersebut. Maka 

sesuailah yang di firmankan oleh Allah dalam firman-Nya Surat Al-Ahzab 

ayat 21 : 

                                                           
31 Departemen Keagamaan Republik Indonesia, Op. Cit, h. 8 
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Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) 

hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. ( Q.S. Al-Ahzab : 21).32 

Guru merupakan model atau teladan bagi peserta didik dan semua 

orang yang menganggap dia sebagai guru. Terdapat kecendrungan yang 

besar untuk menganggap bahwa peran ini tidak mudah untuk ditenttang, 

apalagi ditolak.33 

Oleh sebab itu, seorang guru itu harus menjadi acuan atau contoh 

teladan baik bagi peserta didiknya. Karena setiap gerak gerik dari seorang 

guru itu menjadi pusat perhatian bagi semua peserta didiknya. 

Hal ini karena pendidik adalah figur terbaik dalam pandangan anak 

yang akan dijadikan sebagai panutan dalam mengidentifikasikan diri dalam 

segala aspek kehidupannya. Figure pendidik akan terpatri dalam jiwanya, 

                                                           
32 Departemen Keagamaan Republik Indonesia, Op. Cit, h. 595 
33 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif Dan 

Menyenangkan, ( Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2009), h. 45-46 
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perasaannya dan tercermin dalam ucapan dan perbuatannya dalam 

kehidupan sehari-hari.34 

Maka dari itu, agar seorang guru menjadi guru teladan yang baik 

bagi peserta didiknya, maka guru itu harus menjalankan perannya dalam 

proses pembelajaran itu dengan sebaik-baiknya. Adapun peran guru antara 

lain sebagai berikut : 

a. Guru sebagai pembimbing 

Guru sebagai pembimbing artinya membantu mengarahkan 

proses pembelajaran yang berupa perkembangan perjalanan fisik dan 

mental spiritual peserta didik.35 Semua itu dilakukan berdasarkan kerja 

sama yang baik dengan peserta didik, tetapi guru memberikan pengaruh 

utama dalam setiap aspek perjalanan agar anak didik tidak salah jalan. 

Artinya guru harus berprilaku yang baik dahulu agar anak didik 

mengikutinya. 

b. Guru sebagai penasehat 

Disini guru adalah sebagai penasehat bagi peserta didiknya, baik 

bagi mereka yang bermasalah ataupun bagi mereka yang tidak 

mempunyai masalah. Karena guru disini berfungsi sebagai penasehat 

                                                           
34 Ramayulis, Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam : Telaah Sistem Pendidikan Dan 

Pemikiran Para Tokohnya, ( Jakarta : Kalam Mulia, 2009), h. 213. 
35 Zainal Asril, Micro Teaching Disertai Dengan Pedoman Pengalaman Lapangan, ( 

Jakarta : Raja Wali Pers, 2010), h. 11 
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yang baik dalam mengarahkan tingkah laku anak didik dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Guru harus berakhlak mulia, karena ia adalah seorang penasehat 

bagi peserta didik, bahkan bagi orang tua, meskipun mereka tidak 

memiliki latihan khusus sebagai penasehat dan dalam beberapa hal tidak 

dapat berharap utntuk menasehati orang.36 

Oleh karena itu, setiap anak didik melakukan hal-hal yang tidak 

baik, gurunya harus menegur dan menasehatinya serta mengarahkan 

bahwa yang mereka lakukan itu adalah sifat yang tidak baik. 

c. Guru sebagai model atau teladan 

Guru merupakan model atau teladan bagi para peserta didiknya. 

Dengan adanya teladan yang baik itu, maka akan menumbuhkan hasrat 

bagi peserta didik untuk meniru atau mengikutinya. Karena apapun 

tingkah laku yang dilakukan oleh gurunya baik dikelas maupun diluar 

kelas, itu semua menjadi pusat perhatian bagi anak didiknya. Prilaku 

berulang-ulang oleh gurunya akan terpatri dalam dirinya dan akan 

tergambar lewat prilaku anak didik. 

Oleh karena itu, guru harus memberi contoh yang baik dan 

teladan yang indah dimata anak didik sehingga anak senang untuk 

mencontoh tingkah lakunya. Dia harus berjiwa halus, sopan serta 

                                                           
36 E. Mulyasa, Op.Cit, h. 150 
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berjiwa tasamuh (luas dada), murah hati dan terpuji.37 Semua akhlak 

terpuji ini, harus dimiliki oleh guru agar anak didik melihat semua 

prilakunya dan akan menjadi pusat perhatian bagi anak didik serta bisa 

dijadikan contoh yang baik baginya.38 

Sementara itu departemen pendidikan Amerika Serikat menggambarkan 

bahwa guru yang baik adalah dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Guru yang baik adalah guru yang waspada secara profesional.ia terus 

berusaha untuk menjadikan masyarakat sekolah manjadikan tempat  

yang paling baik bagi anak muda. 

2) Mereka  yakin akan nilai atau manfaat pekerjaannya.mereka terus 

berusaha memperbaiki dan meningkatakan mutu pekerjaannya. 

3) Mereka tidak lekas tersinggung loeh larangan-larangan dalam 

hubungannya dengan kebebasan pribadi yang dikemukakan 

olehbeberapa orang untuk menggambarkan profesi  keguruan. 

4) Mereka berkeinginan untuk terus tumbuh.mereka sadar bahwa di bawah 

pengaruhnya,sumber-sumber manusia dapat berubah nasibnya.39 

 

 

                                                           
37 Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, ( Jakarta : PT Bumi Aksara, Cet. 5, 2010),h. 

94. 
38 Armai Arief, Pengantar Ilmu Dan Metodologi Pendidikan Islam, ( Jakarta : Ciputat Pers, 

2002), h. 118-119. 
39  Omar Hamalik., Psikologi Belajar dan Mengajar.( Sinar Baru. Bandung.2002), h. 12 
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d. Kode etik guru 

Kode etik guru ialah suatu aturan tata-susila keguruan yang 

mengatur sikap dan prilaku seorang guru baik sikap kepada atasan, 

peserta didik maupun masyarakat. 

Untuk memberikan arah dan landasan kerja yang jelas, maka 

diperlukan kode etik guru. Hasil kongres PGRI ke XIII mengeluarkan 

pernyataan tentang kode etik guru sebagai berikut : 

a) Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk 

manusia pembangunan yang berpancasila 

b) Guru memiliki kejujuran professional dalam menerapkan kurikulum 

sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing 

c) Guru mengadakan komunikasi, terutama dalam memperoleh 

informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala 

bentuk penyalahgunaan 

d) Guru menciptkan suasana kehidupan sekolah dan memelihara 

hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan 

anak didik 

e) Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat dis ekitar 

sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan 

pendidikan 

f) Guru secara sendiri atau bersama-sama berusaha meengembangkan 

dan meningkatkan mutu profesinya 
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g) Guru menciptakan dan memelihara hubungan antar sesame guru 

baik berdasarkan lingkungan kerja maupun di dalam hubungan 

keseluruhan 

h) Guru secara bersama-sama memelihara, membina dan 

meningkatkan mutu organisasi guru professional sebagai sarana 

pengabdian 

i) Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan 

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.40 

Bila dipahami maka tugas guru tidak hanya sebatas dinding sekolah, tetapi 

juga sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat. Bahkan bila dirinci 

lebih jauh tugas guru tidak hanya yang telah disebutkan. Menurut Roestiyah N.K 

bahwa guru dalam mendidik anak bertugas untuk: 

1. Menyerahkan   kebudayaan   kepada   anak   didik   berupa   kepandaian, 

kecakapan, dan pengalaman-pengalaman. 

2. Membentuk kepribadian anak yang harmonis, sesuai cita-cita dan dasar 

negara kita pancasila. 

3. Menyiapkan  anak  didik  menjadi  warga  negara  yang  baik  sesuai Undang-

Undang pendidikan yang merupakan keputusan MPR No. II Tahun 1983 

4. Sebagai perantara dalam belajar. 

                                                           
40 Kusnadi, Profesi Dan Etika Keguruan, ( Pekanbaru-Riau : Yasyasan Pusaka Riau, 2012), 

h. 99-100 
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Di  dalam proses belajar guru hanya sebagai perantara/medium , 

anak harus berusaha sendiri mendapatkan suatu pengertian/insight, 

sehingga timbul perubahan dalam pengetahuan, tingkah laku, dan sikap. 

5. Guru adalah sebagai pembimbing, untuk membawa anak didik ke arah 

kedewasaan, pendidik tidak maha kuasa, tidak dapat membentuk anak 

menurut sekehendaknya. 

6. Guru sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat. 

7. Sebagai penegak disiplin, guru menjadi contoh dalam segala hal, tata tertib 

dapat berjalan bila guru dapat menjalani lebih dahulu. 

8. Guru sebagai administrator dan manajer  

Di  samping mendidik, seorang guru harus dapat mengerjakan urusan tata 

usaha seperti membuat buku kas, daftar induk, rapor, daftar gaji dan 

sebagainya, serta dapat mengkoordinasi segala pekerjaan di sekolah secara  

demokratis,  sehingga  suasana  pekerjaan  penuh  dengan  rasa 

kekeluargaan.  

9. Pekerjaan guru sebagai suatu profesi orang yang menjadi guru karena 

terpaksa tidak dapat bekerja dengan baik, maka harus menyadari benar-

benar pekerjaanya sebagai suatu profesi. 

10. Guru sebagai perencana kurikulum  

Guru  menghadapi  anak-anak  setiap  hari,  gurulah  yang  paling  

tahu kebutuhan anak-anak dan masyarakat sekitar, maka dalam penyusunan 

kurikulum, kebutuhan ini tidak boleh ditinggalkan. 

11. Guru sebagai pemimpin (guidance worker)  
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Guru  mempunyai  kesempatan  dan  tanggung  jawab  dalam  banyak 

situasi untuk membimbing anak ke arah pemecahan soal, membentuk 

keputusan, dan menghadapkan anak-anak pada problem. 

12. Guru sebagai sponsor dalam kegiatan anak-anak  

Guru  harus  turut  aktif  dalam  segala  aktifitas  anak,  misalnya  

dalam ekstakulikuler membentuk kelompok belajar dan sebagainya.41 

 

2. Aspek-aspek Keteladanan Guru 

Menjadi guru teladan merupakan suatu proses pembelajaran seorang 

guru untuk mendapatkan kesempurnaan dan keridhaan Allah SWT dalam 

ilmu yang di milki. Secara sederhana menjadi guru teladan adalah 

kemampuan seorang guru dalam mendapatkan sumber ilmu yang diajarkan 

dengan cara memberdayakan diri agar mendapatkan kebaikan dari sisi Allah 

SWT, yaitu seorang guru mampu meningkatkan kemampuan fungsi panca 

indra dan otak, bersinergi dengan kemampuan intuisi dan hatinya.42 

Islam menganjurkan kepada para pendidik agar membiasakan 

peserta didik dengan etika dan akhlak islam karena demikian itu termasuk 

kaidah yang dibuat islam untuk mendidik siswa agar interaksi siswa dengan 

orang lain selalu dibangun atas akhlak mulia. Sebaiknya seorang pendidik 

                                                           
41 Syaiful  Bahri  Djamarah,  Guru  dan  Anak  Didik  Dalam  Interaksi  Edukatif (Jakarta:  

PT. Rineka Cipta, 2000) Cet. 1, h.37-38 
42 Amir Tengku Ramly, Menjadi Guru Bintang, ( Bekasi : Pustaka Inti, Cet 1, 2006), h. 117 
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banyak belajar tentang hakikat dan makna mendidik, baik dari al-Qur’an 

maupun sunnah Rasulullah SAW. 

Tugas guru tidaklah mudah untuk dijalankan, penyair Sjauki telah 

mengakui pula nilai seorang guru dengan kata-katanya atau 

penghargaannya kepada guru sebagai berikut : “ Berdiri dan hormatilah 

guru dan berilah ia penghargaan, seornag guru itu hampir saja merupakan 

seorang Rasul”.43  

Guru adalah spiritual father atau bapak rohani bagi seorang murid, 

ia yang member santapan dijiwa dengan ilmu, pendidikan akhlak yang 

membenarkannya, maka menghormati guru berarti penghormatan terhadap 

anak-anak kita, dengan guru itulah mereka hidup dan berkembang, 

sekiranya setiap guru itu menunaikan tugas dengan sebaiknya. 

Sehubungan dengan itu, beberapa hal dibawah ini yang perlu 

mendapat perhatian dan bila perlu didiskusikan oleh para guru yaitu : 

a) Sikap dasar : postur psikologis yang akan nampak dalam masalah 

penting, seperti keberhasilan, kegagalan, pembelajaran, kebenaran, 

hubungan antar manusia, agama, pekerjaan, permainan dan diri. 

b) Bicara dan gaya bicara : penggunaan bahasa sebagai alat berfikir 

c) Kebiasaan bekerja : gaya yang dipakai oleh seseorang dalam bekerja 

yang ikut mewarnai kehidupannya 

                                                           
43 M. Attijah Al-Abrasji, Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam, ( Jakarta : Bulan Bintang, 

1979), h. 139 
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d) Sikap melalui pengalaman dan kesalahan : pengertian hubungan antara 

luasnya pengalaman dan nilai serta tidak mungkinnya mengelak dari 

kesalahan 

e) Pakaian : merupakan perlengkapan pribadi yang amat penting dan 

menampakkan ekspresi seluruh kepribadian 

f) Hubungan kemanusiaan : diwujudkan dalam semua pergaulan manusia, 

inteletual, moral, keindahan, terutama bagaimana berprilaku 

g) Proses berfikir : cara yang digunakan oleh pikiran dalam menghadapi 

dan memecahkan masalah 

h) Prilaku neuritis : suatu pertahanan yang dipergunakan untuk melindungi 

diri dan bisa juga menyakiti orang lain 

i) Selera : pilihan yang secara jelas merefleksikan nilai-nilai yang dimiliki 

oleh pribadi yang bersangkutan 

j) Keputusan : keterampilan rasional dan intuitif yang dipergunakan untuk 

menilai situasi 

k) Kesehatan : kualitas tubuh, pikiran, dan semangat merefleksikan 

kekuatan, perspektif, sikap tenang, antusias dan semangat hidup 

l) Gaya hidup secara umum : apa yang dipercaya oleh seseorang tentang 

setiap aspek kehidupan dan tindakan untuk mewujudkan kepercayaan 

itu.44 

                                                           
44 E. Mulyasa, Op.Cit., h. 46-47 
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Sesuai dengan itu juga, Mahmud Junus menghendaki sifat-sifat guru 

Muslim sebagai berikut : 

a) Kasih sayang kepada murid 

b) Senang memberi nasehat 

c) Senang memberi peringatan 

d) Senang melarang murid melakukan hal-hal yang tidak baik 

e) Bijak dalam memilih pelajaran yang sesuai dengan lingkungan murid 

f) Hormat pada pelajaran lain yang bukan pada pegangannya 

g) Bijak dalam memilih pelajaran yang sesuai taraf kecerdasan murid 

h) Mementingkan berfikir dan berijtihad 

i) Jujur dalam keilmuan 

j) adil45 

 Fungsi utama guru adalah sebagai teladan bagi anak didiknya. 

Artinya, bahwa seorang guru harus menjadi contoh dan teladan, 

membangkitkan motivasi belajar serta mendorong siswa dari belakang. 

Kemampuan pribadi guru sebagai contoh teladan untuk pembinaan akhlak 

mencakup : 

a) penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai 

guru, dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta unsure-

unsurnya 

                                                           
45 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, ( Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya, 2010), h. 48 
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b) pemahaman pengkhayatan dan penampilan nilai-nilai yang seyogyanya 

dianut oleh seorang guru 

c) penampilan upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan 

teladan bagi para siswanya.46 

Profil guru adalah sebuah tujuan sekaligus alat untuk mencapai 

tujuan pendidikan, baik tujuan pendidikan secara nasional, institusional, 

kurikuler maupun proses pembelajarannya. Profil guru yang diinginkan 

sesuai dengan sistem pendidikan tenaga kependidikan abad 21 adalah 

seorang guru harus memiliki kualitas sebagai berikut ini. Memiliki 

kepribadian dengan cirri-ciri : 

a) beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

b) berakhlak tinggi 

c) memiliki rasa kebangsaan yang tinggi 

d) jujur dalam berkata dan bertindak 

e) sabar dan arif dalam menjalankan profesi 

f) disiplin dan kerja keras 

g) cinta terhadap profesi 

h) memiliki pandangan yang positif terhadap anak didik 

i) iniatif, kreatif, dan memiliki curiosity yang tinggi 

j) gemar membaca dan selalu ingin maju 

k) demokratis 

                                                           
46 Buhkari Alma, Guru Profesional ( Menguasai Metode Dan Terampil Mengajar) 

,(Bandung : Alfabeta, 2010), h. 136-137 
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l) bekerja sama secara professional dengan peserta didik, sejarwat, 

dan masyarakat 

m) terbuka terhadap saran dan kritik 

n) cinta damai 

o) memiliki wawasan internasional.47 

Keteladanan  sangat  efektif  bagi  pembentukan  sikap  dan  prilaku 

anak,  karena anak adalah pribadi  yang sedang tumbuh  dan  berkembang. 

Dalam proses perkembangan tersebut, anak memiliki kecendrungan 

menirusikap  dan  perilaku  orang  yang  dikenal  dan  dikaguminya.  

Keteladanan merupakan salah satu faktor yang sangat penting tidak hanya 

dalam proses pembentukan sikap dan kepribadian anak, tetapi juga bagi 

orang dewasa. 

Keteladanan guru akan kurang berhasil dan tidak akan tercapai 

dengan hasil yang baik jika tidak didukung dengan pelaksanaan sendiri oleh 

guru yang berakhlak baik tersebut. Karena siswa tidak hanya menuntut 

teori-teori saja tapi juga bukti nyata dari guru itu sendiri. Keteladanan guru 

dapat dikatakan baik bila dilihat sebagai berikut : 

a) pemaaf dan tenang 

b) lemah lembut dan tidak keras 

c) berhati penyayang dan tidak membeda-bedakan status 

d) ketaqwaan kepada Allah dan ritual ibadah 

                                                           
47 Muhyi Batu Bara, Sosiologi Pendidikan, ( Jakarta : Ciputat Pers, 2004), h. 57-58 
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e) selalu berdoa untuk anak (mengucapkan salam, zikir, dan yang lainnya) 

f) menjauhi sikap marah 

g) adil, jujur, dan bertanggung jawab48 

h) demokratis 

i) berakhlak mulia 

j) disiplin dalam menjalani tugas49 

Dari sini masalah keteladanan menjadi faktor yang sangat 

berpengaruh pada baik buruknya anak. Jika pendidik adalah seornag yang 

jujur dan terpercaya, maka anak pun akan tumbuh dalam kejujuran dan 

sikap amanah. Namun, jika pendidik adalah seorang yang pendusta dan 

khianat maka anak juga akan tumbuh dalam kebiasaan dusta dan tidak bisa 

dipercaya.50 

3. Kelebihan dan Kekurangan Keteladanan 

Adapun kelebihan-kelebihan dan kekurangan keteladanan ini adalah 

a. Kelebihan keteladanan 

1) Akan memudahkan anak didik dalam menerapkan ilmu yang 

dipelajarinya disekolah 

2) Akan memudahkan guru dalam mengevaluasi hasil belajarnya 

                                                           
48 Zainal Abidin, Begini Seharusnya Mendidik Anak, ( Jakarta : Darul Haq, 2004), h. 154 
49 Nurfuadi Roqib, Kepribadian Guru, ( Yogyakarta : Grafindo Litera Media, 2009),h. 125 
50 Abdullah Nashih ‘Ulwan, Pendidikan Anak Dalam Islam, ( Solo : Insan Kamil, 2012), 

h. 516 
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3) Bila keteladanan dalam lingkungan sekolah, keluarga dan 

masyarakat baik, maka akan tercipta situasi yang baik 

4) Tercipta hubungan baik antara guru dan murid 

5) Secara tidak langsung guru menerapkan ilmu yang diajarkan 

6) Mendorong guru untuk selalu berbuat baik karena akan dicontoh 

b.   Kekurangan keteladanan 

1) Jika figure yang mereka contoh tidak baik, maka mereka cendrung 

untuk mengikuti tidak baik 

2) Jika teori tanpa praktek akan menimbulkan verbalisme.51 

D. Motivasi Belajar 

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 aktifitas-aktifitas 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 tertentu, terutama bila kebutuhan untuk 

mencapai tujuan sangat dirasakan atau mendesak.  

Menurut Mc. Donal, dalam buku Sardiman A.M “Motivasi adalah 

perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya 

                                                           
51 Armei Arief, Op. Cit., h. 11-12 
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“Feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan”. 52 

Martin Handoko mengartikan motivasi itu sebagai suatu tenaga atau faktor 

yang terdapat dalam diri manusia, yang menimbulkan, mengarahkan, dan 

mengorganisasikan tingkah lakunya.53 

Motivasi akan menyebabkan terjadinya suatu perbuatan energi yang 

ada pada diri manusia, sehingga akan bergayut dengan persoalan gejala 

kejiwaan, perasaan dan juga emosi, untuk kemudian bertindak atau 

melakukan sesuatu. Semua ini didorong karena adanya tujuan,  kebutuhan 

atau keinginan. 

Apa saja yang diperbuat manusia, yang penting maupun tidak 

penting, yang berbahaya maupun yang tidak mengandung risiko, selalu 

ada  motivasinya  apalagi  dalam  belajar, motivasi  menjadi  sangat  

penting  dan merupakan  syarat  mutlak  untuk  belajar. Pendidikan 

berintikan interaksi antara pendidik (guru) dan peserta didik (siswa) untuk 

mencapai tujuan-tujuan pendidikan, jika hilang salah satu komponen, 

maka hilanglah hakikat pendidikan.54 

Motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat  non-

intelektual. Peranannya yang khas adalah dalam hal penumbuhan gairah, 

merasa senang dan semangat untuk belajar. Siswa yang memiliki motivasi 

                                                           
52 Sardiman A.M, Op. Cit., h. 73. 
53 Martin Handoko, Motivasi Daya Penggerak Tingkah Laku, Kanisius, (Yogyakarta, 

2002), h. 9.  
54 Usman Sutisna, Program Studi Teknik Informatika Universitas Indraprasta PGRI,2016 

dalam journal.lppmunindra.ac.id/index.php/Faktor/article/download/783/682 
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kuat, akan mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar. 

Adapun fungsi motivasi adalah sebagai berikut: 

1) Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau 

motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan 

motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 

2) Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak 

dicapai. Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan 

kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. 

3) Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan yang 

tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut.55 

Motivasi juga dapat berfungsi sebagai pendorong usaha karena 

adanya motivasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan 

menunjukkan hasil yang baik. Dengan kata lain, dengan adanya usaha 

yang tekun dan terutama didasari adanya motivasi, maka seseorang yang 

belajar akan dapat melahirkan prestasi yang baik. Intensitas motivasi 

seorang siswa akan sangat menentukan tingkat pencapaian prestasi 

belajarnya begitu juga sebaliknya. 

Sebagaimana dikatakan dalam al-Quran:  

ِينَ قُۡل َهۡل يَۡسَتوِي   ِينَ َيۡعلَُموَن وَ  ٱَّلذ ْولُواْ  ٱَّلذ
ُ
ُر أ َما َيَتَذكذ ََل َيۡعلَُموَنَۗ إِنذ

لَۡبَٰبِ 
َ
   ٱۡۡل

                                                           
55 Ibid, H. 85. 
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"Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang 

yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang 

dapat menerima pelajaran (Az-Zumar: 9) 

 

b. Ciri-ciri Motivasi 

Menurut Sardiman, 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 sal-soal.56 

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa seseorang yang memiliki 

motivasi belajar berarti memiliki ciri-ciri tersebut di atas. Apabila seorang 

siswa memiliki motivasi yang cukup kuat. Ciri-ciri tersebut, berarti 

motivasi seperti itu akan sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. 

Karena kegiatan belajar mengajar akan berhasil baik, kalau siswa itu tekun 

                                                           
56 Sardiman A.M, Op. Cit., h. 83. 
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dalam belajar, ulet dalam memecahkan masalah dan hambatan secara 

mandiri dan sebagainya.  

Motivasi dapat menentukan berhasil atau tidaknya seseorang dalam 

mencapai tujuan, sehingga semakin kuat motivasinya akan semakin besar 

kemungkinan kesuksesan belajarnya. Seseorang yang kuat motivasi 

belajarnya akan giat berusaha, tampak gigih tidak mau menyerah, giat 

membaca buku-buku untuk meningkatkan prestasinya untuk memecahkan 

masalahnya.57 

 

 

c. Macam-macam Motivasi 

1) motivasi dilihat dari dasar pembentukannya 

a) Motif-motif bawaan 

Yang dimaksud dengan motif bawaan adalah motif yang dibawa sejak 

lahir, jadi motivasi itu ada tanpa dipelajari. Misalnya dorongan untuk 

makan, minum, dan sebagainya. 

b) Motif-motif yang dipelajari 

Maksudnya adalah motif-motif yang timbul karena dipelajari. Misalnya 

dorongan untuk belajar suatu cabang ilmu pengetahuan. 

 

 

                                                           
57 Abu Ahmadi Dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2004), h. 83. 
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2) Motivasi jasmaniah dan rohaniah 

Yang termasuk motivasi jasmaniah yaitu refleks, insting otomatis, dan 

nafsu. Sedangkan motivasi rohaniah yaitu kemauan. 

3) Motivasi intrinsik dan ekstrinsik   

a. Motivasi intrinsik 

Maksudnya adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya 

tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah 

ada dorongan untuk melakukan sesuatu. 

b. Motivasi ekstrinsik 

Maksudnya adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena 

adanya perangsang dari luar.58 

d. Bentuk-Bentuk Motivasi Belajar 

Menurut Sudirman A.M, ada beberapa bentuk dan cara yang menumbuhkan 

motivasi yaitu:  

1. Memberi angka 

Angka dalam hal ini merupakan simbol dari nilai kegiatan belajar. Angka-

angka yang baik bagi para siswa merupakan motivasi yang sangat kuat.  Namun 

sebagai guru haruslah mengetahui bahwa pemaparan angka-angka seperti itu belum 

merupakan hasil belajar yang sejati, hasil belajar yang bermakna, langkah yang 

dilakukan adalah guru memberi angka.  Angka dapat dikaitkan dengan value yang 

terkandung dalam setiap pengetahuan yang diajarkan kepada siswa sehingga tidak 

sekedar kognitif saja, tetapi keterampilan dan afektifnya.  

                                                           
58Sadirman, Op. Cit., h. 86-91.  
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2. Hadiah 

Hadiah dapat sebagai motivasi, tetapi tidak selalu demikian, karena hadiah 

untuk sebuah pekerjaan, mungkin tidak akan menarik bagi seseorang yang tidak 

senang dan tidak berkat untuk pekerjaan tersebut 

3. Saingan/Kompetisi 

Saingan/kompetisi dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk mendorong 

belajar siswa.  Persaingan individual maupun persaingan kelompok dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

4. Harga diri 

Membutuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan kepentingan tugas 

dan menerimanya sebagai tantangan sehingga bekerja keras dengan 

mempertahankan harga dirinya adalah salah satu bentuk motivasinya yang cukup 

penting. Seseorang akan berusaha dengan segenap tenaga untuk memacu prestasi 

yang baik dengan menjaga harga dirinya. 

5. Menilai ulangan 

Para siswa akan menjaga giat belajarnya kalau mengetahui akan adanya 

ulangan. Oleh karena itu memberi ulangan itu juga merupakan sarana motivasi, 

tetapi guru juga terlalu sering memberi ulangan karena bisa membosankan siswa. 

Maka sebelum ulangan guru sebaiknya terlebih dahulu memberitahukan akan 

adanya ulangan.  

6. Mengetahui hasil  

Dengan mengetahui hasil pelajaran apalagi kalau terjadi kemajuan akan 

mendorong siswa untuk lebih giat belajar.  Semakin mengetahui grafik hasil belajar 
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meningkat, maka akan ada motivasi pada diri siswa untuk belajar terus menerus 

dengan harapan-harapan hasilnya terus meningkat. 

7. Pujian  

Apabila ada siswa yang sukses atau berhasil menyelesaikan tugasnya dengan 

baik perlu diberikan pujian. Pujian ini adalah bentuk reinforcement yang positif 

sekaligus merupakan motivasi. Pemberiannya harus tepat, dengan pujian yang tepat 

akan nampak suasana yang menyenangkan dan mempertimbangkan gairah belajar.  

8. Hukuman 

Hukuman sebagai reinforcement yang negatif, tetapi kalau diberikan secara 

tepat, dan bijak akan menjadi alat motivasi. Oleh karena itu guru harus memahami 

prinsip-prinsip pemberian hukuman 

9. Hasrat untuk belajar 

Hasrat untuk belajar adalah unsur kesengajaan, ada maksud untuk, hal ini 

lebih baik, bila dibandingkan segala sesuatu kegiatan yang tanpa maksud. Hasrat 

berarti ada pada diri seseorang 

10. Minat 

Motivasi erat hubungan dengan minat, motivasi muncul karena adanya 

kebutuhan. Begitu juga dengan minat, sehingga tepatlah bahwa minat merupakan 

alat motivasi yang pokok dalam proses belajar.  

11. Tujuan yang diakui59 

                                                           
59 Sardiman, AM. Integrasi dan motivasi belajar, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2003), 

h. 95 
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Rumusan tujuan yang diakui akan terima baik oleh siswa dan akan merupakan 

alat motivasi yang sangat penting sekali dengan memahami tujuan yang harus 

dicapai karena disana sangat berguna dan menguntungkan maka akan timbul gairah 

untuk terus belajar. Guru mengembangkan dan mengarahkan hingga dapat 

melahirkan hasil belajar yang bermakna 

Motivasi yang diberikan oleh guru kepada anak didik supaya anak didik 

dapat terdorong untuk belajar di sekolah adalah dengan memberi angka kepada 

siswa sebagai simbol atau nilai kegiatan di dalam belajar. Hadiah yang diberikan 

sebagai penghargaan atau supaya pekerjaan belajarnya yang membuat siswa 

termotivasi, saingan/kompetisi di dalam proses belajar mengajar mengarahkan anak 

didik untuk lebih meningkatkan prestasi, ego involmen (harga diri) yang dimiliki 

siswa hendaknya dapat digunakan guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

yang akan dicapai dengan memberi ulangan sebagai evaluasi di dalam mencapai 

hasil belajar yang dilakukan oleh guru dapat mendorong anak didik untuk 

termotivasi dan bisa menjawab ulangan yang diberikan mengetahui hasil belajar 

seseorang anak.  Apabila mengetahui hasil belajar dari evaluasi yang diberikan akan 

semangat meningkatkan belajarnya serta adanya peran serta orang tua.  Dengan 

lambang tanda tangan orang tua untuk setiap hasil ulangan, pujian seorang guru 

diberikan kepada anak didik merupakan reinforcement yang positif sekaligus 

motivasi yang baik, hukuman merupakan reinforcement yang negatif tetapi guru 

harus memberikan secara tepat dan bijak. Hasrat belajar yang dimiliki anak didik 

dapat menghasilkan motivasi untuk hasil belajar siswa, minat guru dapat 

memotivasi siswa dengan melihat minat yang dimiliki anak didik. Guru dapat 
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mengajar untuk memberikan pengetahuan untuk mencapai tujuan belajar, guru 

haruslah dapat mengarahkan siswa yang rajin menjadi belajar lebih bermakna 

sehingga hasilnyapun akan bermakna bagi kehidupan. 

e. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi manusia untuk belajar. 

Motivasi belajar terjadi dari tindakan perbuatan persiapan mengajar.  Menurut 

Dimyati faktor-faktor yang mempengaruhi belajar adalah sebagai berikut :  

1).    Cita-cita / Aspirasi Siswa  

Motivasi belajar tampak pada keinginan anak yang sejak kecil, seperti 

keinginan bermain.  Keberhasilan mencapai keinginan tersebut 

menumbuhkan keinginan bergiat.  Bahkan dikemudian hari 

menimbulkan  cita-cita dalam kehidupan. Timbulnya cita-cita dibarengi 

oleh perkembangan akal, moral, kemauan, bahasa dan nilai-nilai 

kehidupan. 

2).   Kemampuan  Siswa  

Keinginan seorang anak perlu dibarengi kemampuan dan kecakapan 

mencapainya. Keinginan membaca perlu dibarengi kemampuan 

mengenal dan mengucapkan huruf.  Misalnya dapat dibatasi dengan diri 

melatih ucapan yang benar. Latihan berulang kali menyebabkan 

terbentuknya kemampuan mengucapkannya. Dengan kemampuan 

pengucapan huruf akan terpenuhi keinginan akan kemampuan belajar 

yang memperkuat anak-anak untuk melaksanakan tugas-tugas 

perkembangan.  
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3).    Kondisi Siswa  

Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani mempengaruhi 

motivasi belajar.  Seorang yang sakit, lapar atau marah -marah akan 

mengganggu perhatian belajar.  Sebaliknya seorang siswa yang sehat, 

kenyang, dan gembira akan memusatkan perhatian pada pelajaran dan 

akan termotivasi untuk belajar.  

4).    Kondisi Lingkungan Siswa 

Lingkungan siswa dapat berubah keadaan alam, lingkungan tempat 

tinggal, pergaulan sebaya dan kehidupan masyarakat.  Sebagai anggota 

masyarakat, maka siswa dapat terpengaruh oleh lingkungan sekitar, 

bencana alam, tempat tinggal yang kumuh, ancaman teman yang nakal 

akan mengganggu kesungguhan belajar, sebaliknya kampus, sekolah 

yang indah, pergaulan siswa yang rukun akan memperkuat motivasi 

belajar.  Dengan lingkungan yang aman, tenteram, tertib dan indah maka 

semangat belajar akan mudah diperkuat.  

5).    Unsur-Unsur Dinamis dalam Belajar dan Pembelajaran  

Siswa memiliki perasaan, perhatian, kemauan, ingatan dan pikiran yang 

mengalami perubahan berkat pengalaman hidup, pengalaman teman 

sebayanya berpengaruh pada motivasi dan perilaku belajar. Lingkungan 

siswa yang berupa lingkungan alam, tempat tinggal dan pergaulan juga 

mengalami perubahan.  Lingkungan budaya siswa yang berupa surat 

kabar, majalah, rasio, ke semua lingkungan tersebut mendinamiskan 

motivasi belajar.  
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6).    Upaya Guru Dalam Mengelola Kelas 

Upaya guru dalam membelajarkan siswa terjadi di sekolah maupun di 

luar sekolah. Upaya pembelajaran di sekolah meliputi hal-hal sebagai 

berikut:  

a.       Menyelenggarakan tertib belajar di sekolah  

b.      Membina disiplin belajar dalam setiap kesempatan  

c.       Membina belajar tertib bergaul 

d.      Membina belajar tertib lingkungan sekolah60  

Raymond dan Judith mengungkapkan ada empat pengaruh utama dalam 

motivasi belajar seorang anak yaitu: 

1. Budaya, masing-masing kelompok atau etnis telah menetapkan dan 

menyatakan secara tidak langsung nilai-nilai yang berkenaan dengan 

pengetahuan baik dalam pengertian akademis maupun tradisional. Nilai-

nilai itu terungkap melalui pengaruh  agama, undang-undang politik untuk 

pendidikan serta melalui harapan-harapan orang tua yang berkenaan dengan 

persiapan anak-anak mereka dalam hubungannya dengan sekolah. Hal-hal 

ini akan mempengaruhi motivasi belajar anak.  

2. Keluarga, berdasarkan penelitian orang tua memberi pengaruh utama dalam 

memotivasi belajar seorang anak. Pengaruh mereka terhadap perkembangan 

motivasi belajar anak-anak memeberi pengaruh yang sangat kuat dalam 

                                                           
60 Dimyati.  Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2006), h. 97. 
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setiap perkembangannya dan akan terus berlanjut sampai habis masa SMA 

dan sesudahnya. 

3. Sekolah, ketika sampai pada motivasi belajar, para gurulah yang membuat 

sebuah perbedaan. Dalam banyak hal mereka tidak sekuat seperti orang tua. 

Tetapi mereka bisa membuat kehidupan sekolah mnjadi menyenangkan atau 

menarik. Dan kita bisa mengingat seorang guru yang mernenuhi ruang kelas 

dengan kegembiraan dan harapan serta membukakan pintu-pintu kita untuk 

menemukan pengetahuan yang mengagumkan. 

4. Diri anak itu sendiri, murid-murid yang mempunyai kemungkinan paling 

besar untuk belajar dengan serius, belajar dengan baik  dan masih bisa 

menikmati belajar, memiliki perilaku dan karakter pintar, berkualitas, 

mempunyai identitas, bisa mengatur din sendiri sudah pasti mempengaruhi 

motivasi belajarnya. 

Faktor yang paling kuat dalam mempengaruhi motivasi adalah “kebutuhan”. 

Setiap tindakan yang merupakan perwujudan dari motivasi adalah didasari pada 

kebutuhan. Manusia tidak akan termotivasi untuk mencapai suatu tujuan atau 

melakukan suatu tindakan, jika ia tidak membutuhkan sesuatu dari tindakan serta 

pikirannya ituada 7 kebutuhan manusia yang harus dipenuhi, yang diyakini menjadi 

motivasi dalam setiap tindakan manusia yaitu: 

1.     Kebutuhan fisiologis. Yaitu kebutuhan jasmani manusia misalnya, kebutuhan 

akan makanan, minum, tidur, istirahat, dan kesehatan. Untuk dapat belajar 

dengan baik, siswa harus dalam keadaan sehat-sehat saja, tidak kelaparan, 

kehausan, yang dapat mengganggu keinerja otaknya dalam belajar. 
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2.  Kebutuhan akan keamanan. Manusia membutuhkan ketentraman dan 

keamanan jiwa. Perasaan kecewa, dendam, takut akan kegagalan, 

ketidakseimbangan mental dan goncangan-goncangan emosi yang lain dapat 

mengganggu aktivitas belajar seseorang. Untuk meningkatkan cara belajar 

siswa lebih efektif, maka siswa harus dapat menjaga keseimbangan emosi, 

sehingga perasaan aman dapat tercapai dan konsentrasi pikiran dapat 

dipusatkan pada materi pelajaran yang ingin dipelajari. 

3.     Kebutuhan akan kebersamaan dan cinta. Manusia dalam hidup membutuhkan 

kasih sayang dari orang tua, saudara dan teman-teman yang lain. Di samping 

itu, ia akan merasa berbahagia jika dapat membantu dan memberikan cinta 

kasih pada orang lain pula. Belajar bersama akan membuka pikiran siswa, 

serta meningkatkan ketajaman berpikir siswa.  

4.    Kebutuhan akan status. Tiap orang menginginkan segala usahanya berhasil. 

Untuk kelancaran belajar, perlu optimisme, percaya diri, dan keyakinan akan 

dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Siswa harus mendapat insentif 

bahwa, apa yang dipelajarinya kelak akan berguna bagi dirinya sendiri. 

5.  Kebutuhan akan self-actualisation. Belajar yang lebih efektif dapat diciptakan 

untuk memenuhi kebutuhan sendiri, image seseorang. Tiap-tiap orang tentu 

berusaha untuk memenuhi keinginan yang dicita-citakannya. Oleh karena itu 

siswa harus yakin bahwa dengan belajar yang baik akan membantunya 

mencapai cita-cita yang diinginkannya. 

6.     Kebutuhan untuk mengetahui dan mengerti. Yaitu kebutuhan manusia untuk 

memuaskan rasa ingin tahu, mendapatkan pengetahuan, informasi, dan untuk 
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mengerti sesuatu. Untuk mencapai hal ini, maka harus ditanamkan kepada 

siswa bahwa, satu-satunya cara untuk memuaskan rasa ingin tahunya akan 

sesuatu adalah dengan belajar. 

7.  Kebutuhan estetika. Yaitu kebutuhan yang dimanifestasikan sebagai 

kebutuhan akan keteraturan, keseimbangan dan kelengkapan dari suatu 

tindakan. Hal ini hanya mungkin akan terwujud jika siswa belajar tak henti-

hentinya, tidak hanya dalam pendidikan formal saja tetapi juga setelah selesai, 

setelah bekerja, berkeluarga serta berperan dalam masyarakat. 

Dengan kebutuhan seorang siswa dapat memperbaharui motivasi 

intrinsiknya jika ia dapat melihat dengan cermat apa yang paling dibutuhkannya 

saat ini (dalam jangka waktu pendek). Juga jika siswa dapat melihat atau 

mempunyai visi atau cita-cita mengenai hidupnya di masa yang akan datang (dalam 

jangka panjang)61.  

Menurut pendapat Malcom Brownlee, Faktor-Faktor Mempengaruhi 

Motivasi Belajar: 

a.       Faktor Guru 

Seseorang dikatakan sebagai guru tidak cukup “tahu” sesuatu materi 

yang akan diajarkan, tetapi pertama kali ia harus merupakan seseorang yang 

memang memiliki “kepribadian guru” denga segala ciri tingkat kedewasaannya 

dan memiliki kepribadian 

                                                           
61 Amalia Kiki Rahmawati Jurusan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan, 

Universitas Negeri Semarang, 2013 dalam http://jurnalilmiahtp2013 .blogspot.co.id/2013/12 

/pentingnya-meningkatkan-motivasi_8155.html 

 

http://jurnalilmiahtp2013/
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Untuk itu perlu dikemukakan dalam pembahasan ini sepuluh kompetensi 

guru yang berkaitan erat dengan tugasnya membentuk motivasi belajar siswa 

di sekolah antara lain : 

1) Menguasai bahan atau materi pengajaran 

2) Mengelola program belajar mengajar 

3) Pengelolaan kelas 

4) Menggunakan Media dan sumber belajar 

5) Menguasai landasan-landasan kependidikan 

6) Mengelola interaksi belajar-mengajar 

7) Menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran 

8) Mengenal fungsi dan program bimbingan & Penyuluhan 

9) Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah 

10) Mengenal prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian 

pendidikan guna kepentingan pengajaran 

b.      Faktor Orangtua  

Faktor orangtua dalam keluarga sangat menentukan juga karena mereka 

adalah mitra para guru dalam bekerja bersama-sama untuk tujuan tersebut. 

Orangtua tidak cukup puas hanya menyerahkan urusan dan tanggung jawab ini 

pada guru.  

c.       Faktor Lingkungan Masyarakat  

Faktor lingkungan masyarakat tempat berdomisili siswa menajadi unsur 

yang turut dipetimbangkan dalam proses pembentukan motivasi siswa, karena 

siswa juga adalah bagian ataupun warga dari suatu masyarakat. Malcom 
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Brownlee mengemukakan konsep yang memperlihatkan ketergantungan ini 

dengan mengemukakan “Manusia dalam msyarakat dan masyarakat dalam 

manusia” 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa konsep manusia dalam masyarakat 

mengisyaratkan ketergantungan bahwa individu sebagai bagian dalam 

komunitas yang mmiliki sistim nilai sosial yang saling mengikat dan 

mempengaruhi setiap individu yang hidup bersama dalam sebuah komunitas, 

baik komunitas masyarakat kota ataupun masyarakat desa dan atau kelompok 

belajar seperti siswa pada suatu sekolah. 

f. Fungsi Motivasi Belajar 

Sardiman A.M, mengemukakan tiga fungsi motivasi, yaitu: 

1.      Mendorong manusia untuk berbuat baik, yakni sebagai penggerak atau 

motor yang melepaskan energi.  

2.      Menentukan arah perubahan, yakni kearah tujuan yang hendak dicapai.  

3.      Menyeleksi perbuatan, yakni perbuatan-perbuatan apa yang harus 

dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan 

perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. 62 

Jadi, motivasi itu diberikan untuk :  

a.       Membangkitkan minat belajar siswa  

b.      Memberikan kesempatan kepada siswa dalam memperoleh hasil yang 

lebih baik.  

c.       Memberikan penguatan kepada siswa. 

                                                           
62 Sardiman Op.Cit h.84 
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d.      Melaksanakan evaluasi.  

Fungsi motivasi sebagai pendorong usaha dalam mencapai prestasi, karena 

seseorang melakukan usaha harus mendorong keinginannya, dan menentukan arah 

perbuatannya kearah tujuan yang hendak dicapai.  Sehingga siswa dapat menyeleksi 

perbuatan untuk menentukan apa yang harus dilakukan yang bermanfaat bagi 

tujuan yang hendak dicapainya. 

E. PENELITIAN RELEVAN 

Dalam sub bab ini, peneliti akan memaparkan penelitian yang pernah 

dilakukan, yang membahas mengenai pengaruh pendidikan Islam dalam keluarga 

dan keteladanan guru sebagai berikut :  

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh dede surya antono dengan judul 

pengaruh keteladanan guru pai dan prestasi belajar pai terhadap akhlak siswa sma 

negri se kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singingi hasil penelitian 

menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan keteladanan guru Pai dan prestasi 

belajar pai terhadap akhlak siswa sma negri se kecamatan kuantan tengah kabupaten 

kuantan singingi hal ini dapat dilihat berdasarkan perolehan Fhitung(35.173) lebih 

besar dari f tabel sampai taraf nyata a= 0.05 dan a=0.01 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh m. Mausul ma’rifan dengan judul 

pengaruh kompetensi paedagogis dan kepribadian guru terhadap motivasi 

berprestasi siswa di madrasah tsanawiyah miftahul ulum kepenuhan kecamatan 

kepenuhan kabupaten rokan hulu. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh 

yang signifikan kompetensi paedagogis dan kepribadian guru terhadap motivasi 
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berprestasi siswa di madrasah tsanawiyah miftahul ulum kepenuhan kecamatan 

kepenuhan kabupaten rokan hulu. Hal ini didasarkan pada daftar nilai distribusi F, 

diperoleh nilai yaitu pada taraf 5% adalah 3.22 sedangkan pada taraf 1%  5.15 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sidqan dengan judul pengaruh 

penerapan metode hukuman dan keteladanan guru terhadap kedisiplinan siswa 

belajar di MTs Al-Ghazali. Adapun hasilnya adalah sangat baik yakni mempunyai 

pengaruh yang positif. 

F. KONSEP OPERASIONAL 

Konsep operasional ini merupakan suatu konsep yang digunakan untuk 

memberikan batasan terhadap konsep teoritis. Hal ini dipergunakan agar tidak 

terjadi kesalah pahaman dalam penafsiran penulisan ini. Sebagai langkah untuk 

menyelesaikan konsep teori tersebut dalam bentuk sebuah penelitian, maka 

konsep ini perlu dioperasionalkan. Oleh karena itu penulis menjelaskan 

indicator-indikator sebagai berikut :  

1. Adapun indikator-indikator Kewibawaan (X1)sebagai berikut : 

a. Guru berjalan dengan badan yang tegap 

b. Guru berpakaian rapi dan sopan 

c. Guru berpakaian menutup aurat 

d. Guru tidak memakai pakaian ketat dan tansparan  

e. Guru memiliki tulisan yang jelas dan mudah dibaca siswa 

f. Guru mengikuti kaidah penulisan yang benar dalam menulis 

g. Guru berbicara dengan bahasa yang jelas  dan tidak bertele-tele 
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h. Guru berbicara dengan bahasa yang tegas namun tidak kasar 

i. Guru bersemangat dalam memberikan pemahaman sampai siswa 

paham 

j. Guru memerintahkan agar belajar giat dalam menghadapi ujian 

k. Guru melarang siswa berbuat yang merugikan diri sendiri 

l. Guru bertanggung jawab terhadap bidang studi yang dipegangnya 

m. Guru bijaksana dalam memberikan kesempatan kepada murid-

muridnya 

n. Guru taat terhadap peraturan yang telah ditetapkan sekolah 

o. Guru disiplin baik masuk ataupun keluar kelas 

p. Guru menempati janji yang pernah dibuat bersama 

q. Guru selalu menganggap penting  pernyataan setiap muridnya 

r. Guru mendengarkan semua pendapat yang diajaukan murid tanpa 

harus menyalahkannya langsung 

2. Adapun indicator keteladanan guru (X2) sebagai berikut : 

a. guru mau memaafkan kesalahan siswa 

b. guru tenang dalam menyelesaikan berbagai masalah siswa 

c. guru bersikap lemah lembut dan penyayang 

d. guru tidak lekas tersinggung jika di tegur 

e. Guru tidak membeda-bedakan status sosial siswa 

f. Guru menolong murid-murid yang sedang menghadapi masalah 

g. Guru contohkan ketaqwaan dalam hal ibadah 

h. Guru mengajak beribadah ketika waktu ibadah telah tiba 
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i. Guru mendoakan anak muridnya 

j. Guru tidak pernah marah kepada siswa yang bersalah 

k. Guru sabar dalam menghadapi berbagi perilaku siswa 

l. Guru  adil pada para muridnya 

m. Guru berkata jujur dalam berbicara 

n. Guru bertanggung jawab membimbing siswa dalam belajar 

o. Guru bersifat demokratis  kepada anak didik 

p. Guru berbudi pekerti yang baik 

q. Guru memberi contoh berakhlak mulia 

r. Guru disiplin dalam segi waktu 

s. Guru tidak meninggalkan kelas ketika proses  belajar mengajar  

t. Guru tidak pernah membolos dalam mengajar tanpa keterangan 

yang jelas 

3. Adapun indikator motivasi belajar (Y1) sebagai berikut 

a. Siswa tekun menghadapi tugas  

b. Siswa ulet dalam menghadapi kesulitan  

c. Siswa menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah 

d. Siswa lebih senang bekerja sendiri 

e. Siswa cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin  

f. Siswa dapat mempertahankan pendapatnya  

g. Siswa tidak pernah mudah melepaskan hal yang diyakini 

h. Siswa senang mencari dan memecahkan masalah sal-soal. 
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G. Kerangka Konseptual 

 

  

 

 

 
 

 

Penjelasan kerangka pemikiran:  

a. Variable bebas, variable X1 adalah kewibawaan guru dan variable X2 

adalah keteladanan guru 

b. Variable terikat, variable Y adalah motivasi belajar siswa 

: pengaruh secara parsial63 

: pengaruh secara simultan64 

H. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat 

untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut untuk melakukan 

pengecekannya. Sehingga yang dikatakan hipotesis adalah jawaban atau 

                                                           
63 Pengaruh secara parsial adalah pengaruh yang terjadi antara salah satu variabel 

terhadap variabel penelitian yang lainnya. 
64 Pengaruh secara simultan adalah pengaruh yang dilakukan antara dua variabel secara 

bersama-sama terhadap variabel lainnya. 
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dugaan sementara yang harus diuji lagi kebenarannya. 65Sejalan dengan 

pendapat tersebut Amri Darwis mengatakan hipotesis adalah jawaban 

sementara terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian 

kuantitatif.66 

Hipotesis penelitian adalah hipotesis kerja (hipotesis alternative Ha atau 

H1) yaitu hipotesis yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan dengan 

menggunakan teori-teori yang ada hubungannya dengan masalah penelitian 

dan belum berdasarkan fakta serta dukungan data yang nyata di lapangan.67 

Dari pernyataan di atas maka hipotesis yang dirumuskan penulis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: Berdasarkan kerangka berpikir yang 

telah diuraikan di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah: 

H1 : Ha : Terdapat pengaruh antara kewibawaan guru terhadap 

motivasi belajar siswa di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan 

Tampan Pekanbaru. 

Ho : Tidak terdapat pengaruh antara kewibawaan guru terhadap 

motivasi belajar siswa di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan 

Tampan Pekanbaru. 

H2: Ha : Terdapat pengaruh antara keteladanan guru terhadap 

motivasi belajar siswa di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan 

Tampan Pekanbaru. 

Ho : Tidak Terdapat pengaruh antara keteladanan guru terhadap 

motivasi belajar siswa di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan  

 

                                                           
65 Riduwan, Dasar-dasar Statistik, (Bandung: Alpabeta, 2008), h. 163 
66 Amri Darwis, Metode Penelitian Pendidikan Islam Pengembangan Ilmu Berparadigma 

Islami, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2014), h. 40 
67 Op.cit., h. 163 
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Tampan Pekanbaru. 

 

H3 : Ha : Terdapat pengaruh antara kewibawaan dan keteladanan guru 

PAI terhadap motivasi belajar siswa di Madrasah Aliyah Se-

Kecamatan Tampan Pekanbaru. 

Ho: Tidak Terdapat pengaruh antara kewibawaan dan 

keteladanan guru PAI terhadap motivasi belajar siswa di 

Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Tampan Pekanbaru 

 

 

 


