
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Masalah pendidikan merupakan masalah hidup dan kehidupan manusia. 

Proses pendidikan itu ada dan berkembang bersama proses perkembangan hidup 

dan kehidupan manusia, bahkan keduanya pada hakikatnya adalah proses yang 

satu. Dalam arti yang luas, pendidikan adalah kehidupan itu sendiri, sedangkan 

permasalahan pendidikan sama dengan permasalahan kehidupan. 

Pendidikan merupakan hak setiap warga Negara dan merupakan sarana 

untuk mewujudkan potensi-potensi manusia. Artinya potensi kemansuiaan itu 

dapat terwujud melalui proses belajar yang merupakan aktivitas atau kegiatan 

dalam bentuk interaksi edukatif antara guru dan siswa untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, 

tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa: 

”Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”
1
 

 

Hakikatnya pendidikan merupakan proses untuk membantu manusia dalam 

mengembangkan dirinya sehingga mampu menghadapi setiap perubahan yang 

terjadi. Dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya pembangunan di 

bidang pendidikan merupakan sarana untuk pembinaan sumber daya manusia.  

                                                 
1
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Keberhasilan pendidikan yang dicanangkan tidak terlepas dari unsur-unsur 

pendidikan diantaranya pendidik dan peserta didik. Pendidik dituntut menjadi 

pendidik yang profesional, peserta didik harus menyadari bahwa pendidikan 

menentukan kemajuan peradaban manusia. Hal ini termaktub dalam ayat Al-

Qur’an di bawah ini: 

Unsur manusia yang paling menentukan keberhasilan pendidikan adalah 

guru dan peserta didik. Dalam hal ini guru dituntut bagaimana ia menjadi tenaga 

pengajar dan pendidik yang profesional. Dilain pihak peserta didik harus sadar 

bahwa pendidikan sangat menentukan kemajuan peradaban manusia. 

Sebagaimana termaktub dalam ayat Al-Qur’an di bawah ini: 

       

Artinya : “ Katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu 

pengetahuan." (Q.S Thaha : 114)
2
 

 
Merujuk ayat di atas, pendidik memiliki tanggung jawab untuk mendidik, 

membimbing bagi perkembangan intelektual peserta didik. Dengan demikian, 

untuk mewujudkan proses kegiatan pembelajaran, maka dapat memberikan 

rangsangan yang mengarahkan peserta didik belajar, yang pada gilirannya dapat 

mendorong peserta didik dalam pencapaian hasil belajar secara optimal.  

Guru adalah pembimbing, pendorong (motivator) fasilitator dan pelayan 

bagi siswa.
3
 Selanjutnya guru adalah suatu jabatan profesional yang harus 

                                                 
2
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memenuhi kriteria profesional yang meliputi syarat-syarat fisik, 

mental/kepribadian, keilmiahan/pengetahuan dan ketrampilan.
4
 

Pendapat di atas dipahami bahwa guru adalah insan yang didik dengan 

keahlian khusus untuk jabatan profesional sebagai pembimbing, pendorong, 

fasilitator, dan pelayan bagi peserta didik untuk pembentukan kepribadian peserta 

didik. Termasuk di dalamnya guru agama, karena guru Pendidikan Agama Islam 

merupakan insan yang dididik dengan keahlian khusus serta spesialisasi 

mengajarkan mata pelajaran atau ilmu Agama Islam di sekolah atau di madrasah 

dalam upaya pemeliharaan kualitas kompetensi lulusan yang potensial bagi 

pembangunan. 

Muhamad Nurdin mengemukakan guru dalam Islam adalah orang yang 

bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dengan mengupayakan 

seluruh potensinya, baik potensi afektif, potensi kognitif, maupun potensi 

psikomotorik. Guru juga berarti orang dewasa yang bertanggung jawab 

memberikan pertolongan pada anak didik dalam perkembangan jasmani dan 

rohaninya agar mencapai tingkat kedewasaan, serta mampu berdiri sendiri dalam 

memenuhi tugasnya sebagai hamba Allah. Disamping itu ia mampu sebagai 

makhluk sosial dan individu yang mandiri.
5
 

Konsep pendidikan tradisional Islam, memposisikan guru begitu terhormat. 

Guru diposisikan sebagai orang yang „alim, wara‟, shalih, dan sebagai uswah 

sehingga guru dituntut juga sebagai aktualisasi dari keilmuan yang dimilikinya. 

Sebagai guru, ia juga dianggap bertanggung jawab kepada para siswanya, tidak 

                                                 
4
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saja ketika dalam proses pembelajaran berlangsung, tetapi juga ketika proses 

pembelajan berakhir, bahkan sampai di akhirat. Oleh karena itu, wajar jika mereka 

diposisikan sebagai orang-orang penting dan mempunyai pengaruh besar pada 

masanya, dan seolah-olah memegang kunci keselamatan rohani dalam 

masyarakat.
6
 

Bagi seorang guru, khususnya guru agama Islam, aspek spiritualitas 

merupakan aspek yang harus dimiliki yang membedakannya dengan guru bidang 

studi lainnya. Guru agama bukan sekedar sebagai “penyampai” materi pelajaran, 

tetapi lebih dari itu, ia adalah sumber inspirasi “spiritual” dan sekaligus sebagai 

pembimbing sehingga terjalin hubungan pribadi antara guru dengan anak didik 

yang cukup dekat dan mampu melahirkan keterpaduan bimbingan rohani dan 

akhlak dengan materi pengajarannya.
7
  

Merujuk pendapat di atas, seorang guru bukan hanya sekedar mentasfer ilmu 

pengetahun, namun pada hakikatnya lebih dari itu yakni sebagai transfer value 

(menyampaikan nilai-nilai) yang membimbing dan mengarahkan peserta  didik 

pada tercapainya manusia yang berkepribadian utuh dan unggul. Guru merupakan 

suatu profesi yang bukan sekedar pekerjaan, melainkan suatu pekerjaan khusus 

yang mencetak generasi penerus bangsa yang berkepribadian utama, karena tugas 

guru bukan hanya menyampaikan materi pelajaran tetapi juga mendidik budi 

pekerti peserta didik. Guru bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan 

pendidikan di sekolah dalam arti memberikan bimbingan dan pengajaran kepada 

peserta didik. Sebagai jabatan profesional guru memerlukan keahlian khusus. 

                                                 
6
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Untuk itu setiap adanya inovasi pendidikan, khususnya dalam kurikulum dan 

peningkatan sumber daya manusia yang dihasilkan dari upaya pendidikan harus 

bermuara pada guru. Peran guru dalam pencapaian tujuan pendidikan sangat 

penting dan utama. Dalam proses pembelajaran guru memiliki multiperan. 

Beberapa peran guru tersebut antara lain: 

1. Guru sebagai sumber belajar 

Peran guru sebagai sumber belajar berkaitan erat dengan penguasaan materi 

pelajaran. 

2. Guru sebagai fasilitator 

Sebagai fasilitator guru berperan dalam memberikan pelayanan untuk 

memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. 

3. Guru sebagai pengelola  

Sebagai pengelola pembelajaran (learning manajer), guru berpran dalam 

menciptakan iklim belajar yang siswa dapat belajar secara nyaman. 

4. Guru sebagai demonstrator 

Peran guru sebagai demonstrator yakni peran untuk mempertunjukkan kepada 

siswa sesuatu yang dapat membuat siswa lebih mengerti dan memahami setiap 

pesan yang disampaikan. 

5. Guru sebagai pembimbing 

Siswa adalah individu yang unik dengan berbagai perbedaan karakteristik. 

Membimbing siswa agar dapat menemukan berbagai potensi yang 

dimilikinya, dan agar dapat mencapai dan melaksanakan tugas-tugas 

perkembangannya. 

6. Guru sebagai motivator 

Sebagai motivator guru dituntut kreatif membangkitkan dan meningkatkan 

motivasi belajar siswa. Di bawah ini dikemukan beberapa petunjuk untuk 

membangkitkan dan meningkatkan motivasi belajar peserta didik, yaitu: 

1. Memperjelas tujuan yang ingin dicapai 

2. Membangkitkan minat siswa 

3. Ciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar 

4. Berilah pujian yang wajar terhadap setiap keberhasilan siswa 

5. Berilah penilaian 

6. Berilah komentar terhadap hasil pekerjaan siswa 

7. Ciptakan persaingan dan kerjasama. 

7. Guru sebagai evaluator 

Sebagai elaluator guru berperan untuk mengumpulkan data atau informasi 

tentang keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan.
8
 

 

                                                 
8
Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, (Bandung: Kencana, 2009), cet. 2, h. 281-

290 . 



 6 

Beberapa peran di atas, mengindikasikan bahwa pekerjaan sebagai guru 

merupakan pekerjaan yang mulia dan luhur, baik ditinjau dari sudut masyarakat 

maupun ditinjau dari sudut keagamaan. Tugas guru bukan hanya mentransfer ilmu 

pengetahuan tetapi juga mendidik, mengupayakan pada perkembangan seluruh 

ranah kognitif, afektif dan psikomotorik secara seimbang sehingga terbentuknya 

peserta didik yang unggul, bermoral dan bertanggung jawab.  

Terkait penelitian ini, maka peran guru difokuskan pada peran guru sebagai 

motivator dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Sebagai motivator 

guru dapat merangsang dan mengarahkan peserta didik belajar yang lebih baik. 

Guru dapat menjelaskan tujuan yang ingin dicapai, membangkitkan minat peserta 

didik, menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar, memberikan 

penguatan,  serta menciptakan persaingan dan kerjasama antara peserta didik. 

Tentunya guru dapat lebih kreatif dan intensif merangsang motivasi peserta didik 

demi keberhasilan pembelajaran. Sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah 

SAW di bawah ini: 

 

 

Artinya : “Semangatlah dalam mengerjakan sesuai yang mendatangkan manfaat 

bagimu, dan mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu 

lemah.” (HR. Muslim)
9
 

    

   Hadits di atas, menunjukkan bahwa motivasi sebagai daya penggerak yang 

dapat menimbulkan kegiatan belajar mengajar. Apabila motivasi dapat 

ditimbulkan dalam proses belajar mengajar, maka hasil belajar akan menjadi 

optimal, makin tepat motivasi yang diberikan makin tinggi keberhasilan 

                                                 
9
 Abdullah Nashih Ulwan, Pendidikan Anak dalam Islam, (Jakarta: Pustaka Amani, 

1999), h. 612  
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pembelajaran itu. Motivasi merupakan salah satu prasyarat yang amat penting 

dalam belajar. Gedung dibuat, guru disediakan, fasilitas belajar yang lengkap 

dengan harapan supaya siswa dapat masuk sekolah dan belajar dengan penuh 

semangat. Tetapi semua itu akan sia-sia, jika siswa tidak ada motivasi untuk 

belajar. 

Motivasi bagi siswa dapat mengembangkan aktivitas dan inisiatif, dapat 

mengarahkan dan memelihara ketekunan dalam kegiatan pembelajaran. Karena 

motivasi dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri siswa 

(motivasi intrinsik) maupun dari luar siswa (motivasi ektrinsik). Dan daya 

penggerak itulah yang dapat menimbulkan kegiatan belajar mengajar itu sendiri 

sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai.
10

 

Akan tetapi mengharap motivasi selalu muncul atau datang dalam diri 

seseorang merupakan hal yang tidak mungkin, karena tingkat motivasi seseorang 

cenderung berubah-ubah. Selain itu banyak hal yang harus dipelajari oleh siswa 

setiap hari, di sekolah pada dasarnya tidaklah selalu menarik belum lagi 

banyaknya mata pelajaran yang harus dipelajari terutama pelajaran pendidikan 

agama Islam sehingga cenderung membuat siswa menjadi bosan. Dan banyak 

pula siswa yang meremehkan akan mata pelajaran PAI, karena menganggap 

pelajaran ini tidak termasuk dalam mata pelajaran yang di UANkan. Padahal 

pendidikan agama Islam sangatlah penting sebagai pegangan hidup siswa. 

Motivasi senantiasa menentukan intensitas usaha belajar peserta didik, 

sehubungan dengan hal tersebut, motivasi merupakan hal yang sangat penting 
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dalam hal belajar. Motivasi adalah kekuatan baik dari dalam maupun dari luar 

yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Atau dengan kata lain, motivasi dapat diartikan sebagai dorongan 

mental terhadap perorangan atau orang-orang sebagai anggota masyarakat.
11

    

Berdasarkan pengertian di atas, maka motivasi merupakan dorongan yang 

terdapat dalam diri seseorang yang terdapat dalam diri seorang untuk berusaha 

mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi 

kebutuhannya. Motivasi belajar memegang peranan penting dalam pembelajaran, 

sebab motivasi akan memberikan gairah atau semangat peserta didik sehingga 

siswa akan memiliki energi yang banyak untuk melakukan kegiatan belajar demi 

mencapai tujuan belajar.  

Adapun indikator motivasi belajar, adalah : 

1. Tekun menghadapi tugas. 

2. Ulet menghadapi kesulitan. 

3. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah 

4. Lebih senang bekerja mandiri. 

5. Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (ha-hal yang bersifat mekanis, 

berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif) 

6. Dapat mempertahankan pendapatnya. 

7. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu. 

8. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. 
12

 

  

Apabila peserta didik memiliki indikator motivasi di atas, berarti peserta 

didik tersebut memiliki motivasi yang cukup kuat. Indikator motivasi seperti 

tersebut di atas, sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. Peserta didik 

akan berhasil dalam belajarnya apabila peserta didik tekun mengerjakan tugas, 

ulet dalam memecahkan berbagai masalah dan hambatan secara mandiri. Peserta 
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 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 

1  
12

 Sardiman, Op.Cit., h. 83 
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didik yang belajar dengan baik tidak akan terjebak pada sesuatu yang rutinitas dan 

mekanis. Peserta didik mampu mempertahankan pendapatnya, kalau peserta didik 

merasa yakin dan dipandangnya cukup rasional. Bahkan lebih lanjut peserta didik 

harus juga peka dan responsif terhadap berbagai masalah umum, dan bagaimana 

memikirkan pemecahannya. Hal-hal tersebut harus dipahami benar oleh guru, 

agar dalam berinteraksi dengan peserta didik dapat memberikan motivasi yang 

tepat dan optimal. 

Terkait peran guru sebagai motivator dalam meningkatkan motivasi belajar 

peserta didik, maka penulis melakukan observasi didapatkan data sebagai berikut : 

Tabel 1 

Peranan Guru Pendidikan Agama Islam sebagai Motivator 

Di SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus 
 

No 

 
Uraian 

Frekuensi  

Selalu Sering 
Kadang-

Kadang 

1. Memperjelas tujuan yang ingin dicapai  √  

2. Membangkitkan minat siswa  √  

3. 
Menciptakan suasana yang menyenangkan 

dalam belajar 
 √  

4. 
Memberi pujian yang wajar terhadap setiap 

keberhasilan siswa 
  √ 

5. Memberi penilaian  √  

6. 
Memberi komentar terhadap hasil pekerjaan 

siswa 
  √ 

7. Menciptakan persaingan dan kerjasama.   √ 

 Sumber : Hasil observasi pada prasurvey 

 

Tabel di atas, memberikan gambaran bahwa peran guru Pendidikan 

Agama Islam di SMP Negeri 1 Kota Agung Barat sebagai motivator belum 

optimal dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik.  
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Hal tersebut di atas, diperkuat hasil interview terhadap salah satu Guru 

Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Kotaagung Barat Kabupaten 

Tanggamus diperoleh data bahwa motivasi belajar peserta didik, yaitu : 

”Banyak peserta didik yang kurang antusias pada pelajaran 

Pendidikan Agama Islam, karena sebagian siswa menganggap pelajaran 

Pendidikan Agama Islam tidak termasuk dalam mata pelajaran yang 

diUANkan, dan tidak termasuk mata pelajaran untuk OSN. Padahal 

pelajaran Pendidikan Agama Islam sangatlah penting sebagai pegangan 

hidup siswa”.
 13

 

 

Hal senada juga dikemukakan oleh Hariyanto selaku guru SMP 

Negeri 1 Kota Agung Barat, bahwa : 

”Saya akui motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam masih kurang. Peserta didik lebih tertarik dengan 

pelajaran umum dibandingkan pelajaran pelajaran Pendidikan Agama 

Islam. Jika diberi tugas, mereka mengerjakan namun biasanya masih 

banyak yang mencontek pekerjaan temannya. Jika diberi tugas dengan 

tingkatan lebih sulit, terkadang mereka mengeluh. Peserta didik cenderung 

pasif menerima apa yang diberikan guru dibandingkan aktif dan kreatif 

mencari serta memecahkan berbagai soal-soal pelajaran. Berbagai upaya 

sudah saya lakukan untuk meningkatkan motivasi peserta didik seperti 

memperjelas tujuan belajar Agama, secepatnya menilai hasil kerja siswa, 

dan membuat suasana kelas tidak bosan”.
14

 

 

Berdasarkan hasil interview, bahwa diketahui bahwa guru telah melakukan 

upaya untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik seperti memperjelas 

tujuan belajar Agama, memberikan penilaian dan menciptakan suasana kelas yang 

mendukung, namun motivasi belajar peserta didik pada pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus 

cenderung kurang. Kurangnya motivasi tersebut terindikasi dari kurangnya 

ketekunan dan keuletan peserta didik mengahadapi tugas yang lebih sulit, peserta 

                                                 
13

Beti Septina, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 1 Kota Agung Barat 

Kabupaten Tanggamus, Wawancara,  April 2016  
14

Hariyanto, S.PdI, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 1 Kota Agung Barat 

Kabupaten Tanggamus, Wawancara,  April 2016  
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didik kurang mandiri dalam menghadapi tugas, masih banyak peserta didik yang 

mengandalkan pekerjaan temannya. Kreativitas peserta didik juga masih kurang 

dalam mencari serta memecahkan berbagai soal-soal pelajaran, mereka juga 

cenderung pasif dalam menerima pelajaran.  

Keadaan tersebut di atas, menunjukkan bahwa motivasi belajar peserta 

didik pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Kota Agung 

Barat Kabupaten Tanggamus relatif kurang, untuk itu perlu adanya peningkatan 

peran guru Pendidikan Agama Islam sebagai motivator. Kondisi inilah yang 

memotivasi penulis untuk mengungkap berbagai permasalahan tersebut dan 

menuangkannya dalam bentuk penelitian ilmiah. 

 
B. Identifikasi dan Fokus Penelitian 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pemaparan peneliti pada latar belakang masalah tersebut di 

atas, dapat ditelusuri beberapa masalah sebagai berikut : 

a. Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 1 Kota Agung Barat 

Kabupaten Tanggamus kurang menggunakan strategi pembelajaran 

yang dapat merangsang peserta didik aktif dalam kegiatan 

pembelajaran.  

b. Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 1 Kota Agung Barat 

Kabupaten Tanggamus kurang memberikan perhatian kepada peserta 

didik. 



 12 

c. Motivasi Belajar Peserta Didik pada pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus 

masih rendah. 

 

2. Fokus Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dalam penelitian ini penulis 

memfokuskan penelitian pada : 

a. Peran guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan motivasi 

belajar peserta didik Kelas VIII di SMP Negeri 1 Kota Agung Barat 

Kabupaten Tanggamus. 

b. Faktor-faktor penyebab lemahnya motivasi belajar peserta didik Kelas 

VIII di SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus. 

 
C. Perumusan Masalah 

Pada hakikatnya penelitian ini memang harus mampu mengungkap 

problema yang dihadapi, oleh karena itu penelitian harus diketahui dengan jelas 

akan hasilnya yang akan diperoleh dan bagaimana pemecahan yang dapat 

dilakukan dengan efektif, serta dapat dibatasi penanganan yang spesifik. 

Menurut S Margono, “Masalah adalah kesenjangan antara harapan akan 

sesuatu yang seharusnya ada (Dassollen) dengan kenyataan yang ada (Dassein).
15

 

Merujuk pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan 

masalah yaitu suatu kesenjangan yang terjadi antara sesuatu harapan yang ada dan 

kenyataan  yang tidak sesuai sehingga perlu adanya suatu pemecahan. 

                                                 
15

 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 54  
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Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana peran guru Pendidikan Agama Islam sebagai motivator peserta 

didik di SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus?. 

2. Apa saja faktor-faktor penyebab lemahnya motivasi belajar peserta didik Kelas 

VIII di SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus?. 

 
 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah : 

a. Untuk menganalisis secara mendalam tentang peran guru Pendidikan 

Agama Islam dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik di 

SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus. 

b. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab lemahnya motivasi belajar 

peserta didik di SMP Negeri 1 Kota Agung Barat Kabupaten 

Tanggamus. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah cakrawala berpikir dan 

khasanah ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan motivasi 

belajar peserta didik yakni menambah referensi bacaan.   

b. Manfaat praktis 

Memberikan solusi terhadap peningkatan kualitas peserta didik dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Kota Agung 

Barat Kabupaten Tanggamus. 
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E. Kerangka Pikir  

Kerangka pemikiran adalah “suatu diagram yang menjelaskan secara garis 

besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat 

berdasarkan pertanyaan pernelitian (research question), dan mempresentasikan 

suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep 

tersebut”.
16

 

Peran secara terminologi adalah “perangkat tingkah laku yang diharapkan 

dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan dalam masyarakat”.
17

 Sedangkan 

dalam bahasa Inggris tersebut “role”, yang definisinya adalah “person‟s task or 

duty in undertaking”.
18

 Artinya, “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu 

usaha atau pekerjaan.  

Sedangkan guru adalah “seseorang yang telah mengkhususkan diri untuk 

melakukan kegiatan untuk meyampaikan ajaran-ajaran agama Islam kepada 

seseorang kelompok atau kelas”.
19

 Selanjutnya guru PAI adalah “Guru yang 

mengajarkan mata pelajaran atau ilmu agama Islam di sekolah atau madrasah”.
20

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa peran guru 

Pendidikan Agama Islam adalah perangkat tingkah laku atau tugas seseorang 

sebagai pendidik khusus pada mata pelajaran agama Islam secara terus menerus 

                                                 
16

 Darno Edi Suduiro, Kiat Menyusun Penelitian  (Surabaya, Mandar Maju, 2003), 

cetakan kelima, h. 102  
17

 Depdiknas, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) Edisi 111, h. 427  
18

 AS. Homby, Oxford Advanced Learner‟s Dictionary of Current English, (London, 

Oxford University Press 1987), h. 736  
19

 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, Cet. VII, 2003), h. 16  
20

 Romlah, Kapita Selekta Pendidikan Islam, IAIN Raden Intan, Bandar Lampung, 2003, 

hlm. 25 
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dan berkesinambungan dalam menanamkan ajaran-ajaran Islam. Penelitian ini 

difokuskan pada peran guru Pendidikan Agama Islam sebagai motivator.  

Berawal dari "motif", maka motivasi dapat diartikan sebagai daya 

penggerak.
21

 Mc. Donald mengatakan bahwa, motivation is a energy change 

within the person characterized by affective arousal and anticipatory goal 

reactions, yang artinya motivasi adalah suatu perubahan di dalam pribadi 

seseorang yang ditandai dengan adanya afektif (perasaan) dan reaksi untuk 

mencapai tujuan
22

. Sedangkan belajar diartikan sebagai “perubahan kelakuan 

berkat pengalaman dan latihan”.
23

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diperjelas bahwa motivasi belajar adalah 

usaha memberikan dorongan kepada siswa agar dapat secara aktif melaksanakan 

kegiatan belajar yang dilandasi dengan keinginan yang timbul dari diri siswa itu 

untuk mencapai kemajuan belajar yang diinginkan.  

Di bawah ini digambarkan diagram peran guru Pendidikan Agama Islam 

dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik, sebagai berikut: 

                                                 
21

 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2010, hlm. 73  
22

 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 148 
23

 S. Nasution, Didaktik Azas-azas Mengajar, (Bandung: Jammars 2010), h. 38  
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Gambar 1 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

Perana  

 

Peran guru Pendidikan Agama 

Islam sebagai motivator, yaitu: 

1. Memperjelas tujuan yang ingin 

dicapai. 

2. Membangkitkan minat siswa 

3. Menciptakan suasana yang 

menyenangkan dalam belajar 

4. Memberikan pujian terhadap 

keberhasilan siswa 

5. Memberikan penilaian 

6. Memberikan komentar terhadap 

hasil pekerjaan siswa 

7. Menciptakan persaingan dan 

kerjasama.
 
 

 

(Sumber : Wina Sanjaya,  

hal. 281-290) 

Indikator Motivasi Belajar 

Peserta Didik: 

1.  Tekun menghadapi tugas. 

2.  Ulet menghadapi kesulitan. 

3. Menunjukkan minat terhadap 

bermacam-macam masalah. 

4. Lebih senang bekerja 

mandiri. 

5. Cepat bosan pada tugas-tugas 

yang rutin (ha-hal yang 

bersifat mekanis, berulang-

ulang begitu saja, sehingga 

kurang kreatif) 

6. Dapat mempertahankan 

pendapatnya. 

7. Tidak mudah melepaskan hal 

yang diyakini itu. 

8. Senang mencari dan 

memecahkan masalah soal-

soal. 

(Sumber : Sardiman, hal. 83)  

 

 


