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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan sangat berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan

bangsa, oleh karna itu dari waktu ke waktu selalu dilakukan usaha untuk

meningkatkan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan dapat dilihat

dari keberhasilan pendidikan formal yang berupa prestasi  belajar siswa.

Sedangkan prestasi belajar siswa sangat ditentukan oleh suatu proses

pembelajaran yang didalam kegiatannya dilakukan oleh guru dan siswa.

Pendidikan sebagai salah satu sektor yang paling penting dalam

pembangunan nasional, dijadikan andalan utama untuk berfungsi semaksimal

mungkin dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia,

dimana iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi sumber

motivasi kehidupan segala bidang1.

Pada dasarnya, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi
keberhasilan pendidikan, antara lain: guru, siswa, sarana dan prasarana,
lingkungan pendidikan, kurikulum. Dari beberapa faktor tersebut, guru dalam
kegiatan proses pembelajaran di sekolah menempati kedudukan yang sangat
penting dan tanpa mengabaikan faktor penunjang yang lain, guru sebagai
subjek pendidikan sangat menentukan keberhasilan pendidikan itu sendiri.
Studi yang dilakukan Heyneman & Loxley pada tahun 1983 di 29 negara
menemukan bahwa di antara berbagai masukan (input) yang menentukan
mutu pendidikan (yang ditunjukkan oleh prestasi belajar siswa) sepertiganya
ditentukan oleh guru. Peranan guru makin penting lagi di tengah keterbatasan
sarana dan prasarana sebagaimana dialami oleh negara-negara sedang
berkembang. Selengkapnya hasil studi itu adalah : di 16 negara sedang
berkembang, guru memberi kontribusi terhadap prestasi belajar sebesar 34%;
sedangkan manajemen 22%; waktu belajar 18%; dan sarana fisik 26%. Di 13

1 Fuad ihsan,Dasar-dasar Pendidikan, 2005, Jakarta: PT Rineka Cipta. Hal. 3
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negara industri, kontribusi guru adalah 36%; manajemen 23%; waktu belajar
22%; dan sarana fisik 19%2.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudjana (2002:42) menunjukkan

bahwa 76,6% hasil belajar siswa dipengaruhi oleh kinerja guru, dengan

rincian: kemampuan guru mengajar memberikan sumbangan 32,43%;

penguasaan materi pelajaran memberikan sumbangan 32,38%; dan sikap guru

terhadap mata pelajaran memberikan sumbangan 8,60%.

Tujuan dari proses pembelajaran yang diterima siswa adalah

tercapainya sebuah kemampuan. Tingkat kemampuan yang dicapai siswa

inilah yang kemudian dapat diukur untuk melihat prestasi hasil belajar siswa

setelah menempuh proses pembelajaran.

Pengertian prestasi belajar sebagaimana tercantum dalam Kamus

Besar Bahasa Indonesia “Prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan

atau keterampilan yang dikembangkan melalui mata pelajaran, lazimnya

ditunjukan dengan nilai yang diberikan oleh guru”. Nilai-nilai yang telah

diberikan oleh guru tersebut sering dijadikan acuan sebagai hasil belajar

siswa. Tetapi pada hakekatnya, hasil belajar siswa adalah perubahan tingkah

laku yang terjadi pada siswa dan sebagai umpan balik dalam upaya

memperbaiki proses belajar mengajar. Secara luas, tingkah laku sebagai

umpan balik ini dapat mencakup tiga aspek dalam pembelajaran yaitu, aspek

kognitif, afektif, dan psikomotor.

2 Supriadi, Dedi. Mengangkat Citra dan Martabat Guru. Yogyakarta: Adicita Karya
Nusa. Hal. 178.
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Salah satu unsur penting yang terlibat dalam proses pembelajaran

adalah guru. Guru menurut Undang-Undang tentang guru dan dosen No.14

tahun 2005 adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi

siswa pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan

dasar dan pendidikan menengah.

Profesi guru menuntut untuk memenuhi beberapa syarat, salah satunya

adalah menuntut agar terpenuhinya standar kompetensi guru. Kompetensi

guru tersebut menurut undang-undang nomor 14 pasal 10 tahun 2005

merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus

dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan

tugas keprofesionalan.

Guru merupakan faktor utama dalam proses pendidikan. Meskipun

fasilitas pendidikannya lengkap dan canggih, namun bila tidak ditunjang oleh

keberadaan guru yang berkualitas, mustahil akan menimbulkan proses belajar

dan pembelajaran yang maksimal3. Guru sebagai pelaksana pendidikan

nasional merupakan faktor kunci.

Selain faktor kompetensi guru, motivasi guru dalam bekerja turut

berperan dalam proses pembelajaran. Hal ini disebabkan karena motivasi

adalah dorongan atau daya penggerak yang menyebabkan adanya tingkah

laku ke arah sebuah tujuan tertentu4. Jadi dapat ditarik sebuah kesimpulan

3 Utami, Neni. 2003. Kualitas dan Profesionalisme Guru. dari http://www.-pikiran-
rakyat.com/cetak/102/15/ 0802/htm. Diunduh 23 Juli 2014

4 Siagian, P. 2004. Teori Motivasi dan Aplikasinya. Jakarta: Rineka Cipta
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bahwa motivasi kerja adalah suatu dorongan dalam diri seseorang untuk

melakukan atau mengerjakan suatu tugas atau kegiatan dengan sebaik-

baiknya agar mencapai prestasi yang tinggi.

Motivasi kerja yang dimiliki oleh guru ini juga mempunyai

keterkaitan yang erat dengan prestasi belajar yang dapat dicapai oleh siswa.

Jika setiap guru memiliki motivasi yang tinggi dalam dirinya untuk

mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka didalam setiap mata

pelajaran, maka dapat dipastikan bahwa presasi belajar akan dapat dicapai

oleh para siswa secara maksimal karena guru dapat menyelenggarakan

pembelajaran yang berkualitas. Bentuk prestasi belajar yang selalu didapat

oleh para siswa disekolah adalah nilai-nilai dalam bentuk angka maupun

huruf. Nilai-nilai tersebut diberikan oleh guru sebagai salah satu bentuk

pengukuran dan penilaian dari hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa.

Prestasi belajar siswa merupakan output dari proses belajar, dengan

demikian faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar juga langsung

mempengaruhi prestasi belajar. Untuk memperoleh prestasi belajar yang

maksimal dengan hasil yang baik, maka harus benar-benar memperhatikan

berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Prestasi belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya akan

memberikan gambaran bagaimana prestasi belajar itu diperoleh. Prestasi

belajar merupakan hasil yang diperoleh dari mengikuti pelajaran di sekolah,

maka didalam memperolehnya banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor

yang mempengaruhi prestasi belajar:
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1. Faktor internal. Faktor internal ini berkaitan dengan pengaruh yang

datangnya dari seorang yang sedang belajar itu sendiri. Prestasi belajar dan

faktor-faktor yang mempengaruhinya ada yang berasal dari faktor internal

adalah: kecerdasan yang dimiliki Siswa, kesiapan, Motivasi, minat, dan

kebiasaan belajar.

2. Faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang mempengaruhi

hasil belajar yang datangnya dari luar seseorang pembelajar. Faktor

eksternal yang mempengaruhi prestasi belajar tersebut beraneka ragam.

Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar yang berasal dari eksternal

diantaranya adalah: biaya pendidikan, fasilitas belajar, bimbingan orang

tua, guru, kurikulum dan lain sebagainya.5

Motivasi kerja adalah suatu perangsang dan daya gerak yang

menyebabkan seorang guru bersemangat dalam mengajar karena terpenuhi

kebutuhannya, diantaranya gaji, keamanan dalam bekerja, bebas dari tekanan

dan sebagainya. apabila seorang guru tersebut bersemangat dalam mengajar,

hal ini akan berdampak kepada siswa terhadap hasil belajar siswa6. Motivasi

yang dimiliki guru dalam mengajar mempunyai hubungan yang erat, yang

memberikan pengaruh pada tingkah laku siswa dan mempengaruhi keadaan-

keadaan siswa untuk mendapatkan prestasi belajar yang baik dalam proses

belajar dan mengajar.

Motivasi dijadikan penggerak dalam proses belajar mengajar, motivasi

merupakan usaha-usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi sehingga siswa

5 http://cindoprameswari.blogspot.com. Diakses pada tanggal 15 Juli 2014
6 Viethzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan, Jakarta: PT.

Raja Grafindo Persada, Hal. 455
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mau, ingin melakukan sesuatu. Bila siswa tersebut  tidak suka, maka dia akan

berusaha untuk mengelaknya7. Dalam hal ini, yang berperan penting adalah

guru. Guru harus berusaha meningkatkan motivasi belajar siswa agar

memperoleh hasil yang memuaskan. Tetapi sebelum guru berusaha

meningkatkan motivasi belajar siswa, terlebih dahulu guru harus mempunyai

motivasi kerja yang tinggi dalam mengajar agar tercipta suasana di dalam

kelas semangat, sehingga siswa termotivasi dalam belajar dan mendapatkan

prestasi belajar  yang bagus. Apabila guru tidak memiliki motivasi kerja yang

tinggi tentu dampaknya kepada siswa, yakni siswa kurang semangat dalam

belajar yang pada akhirnya memperoleh prestasi belajar yang kurang

memuaskan.

Kinerja guru itu baik atau tidak tergantung faktor yang mempengaruhi

kinerja guru tersebut. Kinerja merupakan gabungan dari tiga faktor yang

terdiri dari (a) Pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan pekerjaan

yang menjadi tanggung jawab dalam bekerja, (b) Pengalaman, tidak sekedar

berarti jumlah waktu atau lamanya bekerja, tetapi berkenaan juga dengan

substansi yang dikerjakan, (c) Kepribadian, berupa kondisi di dalam diri

seseorang menghadapi bidang kerjanya, seperti minat, bakat, motivasi kerja,

dan disiplin kerja8.

Menurut Marihot Manullang (2006: 166) “Motivasi kerja tidak lain

dari suatu yang menimbulkan dorongan atau semangat kerja. Motivasi kerja

7 S. Nasution, Didaktis Asas-Asas Mengajar, Jakarta: Bumi Aksara Hal. 73
8 Hadari Nawawi. (2006). Evaluasi dan Manajemen Kinerja di Lingkungan Perusahaan

dan Industri. Hal: 64-65.
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adalah pendorong semangat kerja”. Motivasi kerja seorang guru akan

dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal

antara lain prestasi, pengakuan/penghargaan, tanggung jawab, memperoleh

kemajuan dan perkembangan dalam bekerja. Sedangkan faktor eksternal

antara lain gaji/upah, hubungan antara pekerja, supervisi teknis, kondisi kerja,

kebijaksanaan perusahaan, dan proses administrasi di perusahaan9.

Berdasarkan penjabaran di atas, tampak jelas bahwa faktor guru juga

mempengaruhi prestasi belajar siswa. Segala sesuatu yang dilakukan guru

dalam mengajar berpengaruh pada prestasi belajar siswa. Salah satunya

adalah motivasi kerja yang dimiliki guru, apabila guru semangat dalam

mengajar secara tidak langsung ini akan membangkitkan semangat siswa

dalam belajar dan menghasilkan hasil atau prestasi yang memuaskan.

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di Madrasah

Tsanawiyah Yayasan Pembangunan Umat Islam Teratak Kecamatan Rumbio

Jaya secara teoretis masih terdapat kesenjangan-kesenjangan sebagai berikut:

guru sudah memiliki motivasi kerja yang bagus dilihat dari tanggung jawab

yang telah dilaksanakan sebagai tenaga pendidik, disiplin, tepat waktu, dan

menjalankan tugasnya dengan baik serta serius dalam mengajar. Namun

masih banyak siswa mendapatkan hasil belajar rata-rata rendah, nilainya rata-

rata di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Berdasarkan gejala

tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

Pengaruh Motivasi Kerja Guru Terhadap Prestasi Belajar Siswa di

9 Herzbert dalam Hadari Nawawi. (2006). Evaluasi dan Manajemen Kinerja di
Lingkungan Perusahaan dan Industri. Hal: 354.
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Madrasah Tsanawiyah Yayasan Pembangunan Umat Islam Teratak

Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

B. Penegasan Istilah

Untuk memberikan pemahaman terhadap judul ini, agar tidak terjadi

kesalahpahaman, maka peneliti menjelaskan istilah-istilah yang terdapat

dalam judul sebagai berikut:

1. Pengaruh adalah adanya daya yang ada atau timbul dari sesuatu

(orang/benda) yang ikut membentuk watak kepercayaan atau perbuatan

seseorang.10

2. Motivasi Kerja Guru. Motivasi adalah keinginan, dorongan yang timbul

pada diri seseorang, baik secara sadar maupun tidak sadar, untuk

melakukan sesuatu perbuatan dengan tujuan tertentu.11 Kerja adalah

kegiatan melakukan sesuatu.12 Motivasi kerja adalah dorongan dari dalam

diri dan luar diri seseorang, untuk melakukan sesuatu yang terlihat dari

dimensi internal dan dimensi eksternal.13 Motivasi kerja guru yang penulis

maksud di dalam penelitian ini adalah suatu dorongan bagi seorang guru

yang timbul dari dalam diri melakukan pekerjaannya, secara lebih

bersemangat sehingga akan memperoleh prestasi kerja yang lebih baik.

10 Masna Diana, Pengaruh diSiplin guru Terhadap Motivasi Belajar, Pekanbaru: Skripsi
IAIN SUSQA Hal. 9

11 Peter Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, 2002, Jakarta: Modern English
Press, Hal. 997.

12 Ibid, Hal. 721
13 Hamzah B. Uno,Teori Motivasi dan Pengukurannya, hal. 72
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3. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.14

Adapun yang penulis maksudkan dengan guru dalam skripsi ini adalah

guru mata pelajaran aqidah akhlak di Madrasah Tsanawiyah Yayasan

Pembangunan Umat Islam Teratak Kecamatan Rumbio Jaya yaitu guru

mata pelajaran Akidah Akhlak.

4. Prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai seseorang dalam

melakukan kegiatan.15 Prestasi belajar yang penulis maksudkan di sini

adalah skor atau nilai rata-rata rapor siswa pada mata pelajaran Aqidah

Akhlak Tahun Ajaran 2014/2015.

Siswa yang penulis maksudkan di sini adalah siswa kelas IIA Madrasah

Tsanawiyah Yayasan Pembangunan Umat Islam Teratak Kecamatan

Rumbio Jaya Tahun Ajaran 2014/2015.

Maksud dari judul diatas adalah dengan diadakan penelitian ini akan

diketahui apakah ada pengaruh signifikan motivasi kerja guru terhadap

prestasi belajar siswa?

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka dapat

diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

14 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
15 http:// sunartombs.wordpress.com/2009/01/05/pengertian-prestasi-belajar/ di akses pada

tgl. 05 Juni 2014
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a. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja guru

terhadap prestasi belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah Yayasan

Pembangunan Umat Islam Teratak Kecamatan Rumbio Jaya

Kabupaten Kampar?

b. Bagaimana motivasi kerja guru terhadap prestasi belajar siswa di

Madrasah Tsanawiyah Yayasan Pembangunan Umat Islam Teratak

Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar?

c. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi prestasi belajar siswa di

Tsanawiyah Yayasan Pembangunan Umat Islam Teratak Kecamatan

Rumbio Jaya Kabupaten Kampar?

2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan dalam kajian ini,

maka penulis memfokuskan pada pengaruh motivasi kerja guru terhadap

prestasi belajar siswa Madrasah Tsanawiyah Yayasan Pembangunan Umat

Islam Teratak Kecamatan Rumbio Jaya. Guru yang diteliti penulis batasi

hanya pada guru mata pelajaran aqidah akhlak dan siswa yang diteliti juga

penulis batasi hanya kelas IIA Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2013/2014.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, dapat disusun rumusan

masalah  yaitu sebagai berikut: “Bagaimanakah pengaruh motivasi kerja

guru terhadap prestasi belajar siswa Madrasah Tsanawiyah Yayasan

Pembangunan Umat Islam Teratak Kecamatan Rumbio Jaya?”
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini

adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan motivasi

kerja guru terhadap prestasi belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah

Yayasan Pembangunan Umat Islam Teratak Kecamatan Rumbio Jaya.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun beberapa kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini:

a. Penelitian diharapkan dapat membantu dan mempermudah

pengambilan tindakan perbaikan untuk selanjutnya, terutama bagi

guru dalam memperhatikan prestasi belajar siswanya.

b. Sebagai bahan penelitian lebih lanjut bagi pihak yang terkait, dimasa

mendatang, terutama dalam peningkatan prestasi belajar siswa.

c. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap upaya meningkatkan motivasi

belajar siswa Madrasah Tsanawiyah Yayasan Pembangunan Umat

Islam Teratak.

d. Sebagai informasi secara umum bagi para pendidik untuk

meningkatkan motivasi kerja.


