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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masalah pendidikan adalah masalah yang sangat penting dalam 

kehidupan, baik kehidupan keluarga atau berbangsa dan bernegara. Maju 

mundurnya suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kondisi pendidikannya, di 

Indonesia telah berusaha meningkatkan mutu pendidikan pada semua jenis dan 

jenjang pendidikan. Tetapi usaha tersebut masih banyak mengalami kendala 

terutama dalam upaya peningkatan mutu di sekolah.1 

Guru akan selalu menjadi unsur penting yang menentukan berhasil atau 

tidaknya suatu pendidikan. Oleh karena itu guru selalu berperan dalam 

pembentukan sumber daya manusia yang potensial dibidang pembangunan 

bangsa dan negara. Guru adalah orang kedua setelah orang tua yang selalu 

mendidik dan mengawasi anak, untuk menuju cita – cita dan tujuan hidupnya. 

Karena seorang guru harus memiliki dedikasi yang sangat tinggi dan profesi yang 

dipilihnya itu bukan pekerjaan sampingan sebab diakui atau tidak gurulah yang 

menentukan keberhasilan anak didik. 

Seseorang akan berhasil dalam belajar, kalau pada dirinya sendiri ada 

keinginan untuk belajar. Inilah prinsip dan hukum pertama dalam kegiatan 

pendidikan dan pengajaran. Keinginan atau dorongan untuk belajar inilah yang 

                                                           
1 Ali Imron, Pembinaan Guru di Indonesia, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), h. 2. 
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disebut dengan motivasi.2 Motivasi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah 

satu faktor utama yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan motivasi belajar 

adalah keberadaan guru. Mengingat keberadaan guru dalam proses belajar 

mengajar sangat berpengaruh, maka sudah semestinya kualitas guru harus 

diperhatikan. 

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, aspek utama yang 

ditentukan adalah kualitas guru. Maka kualitas guru harus diupayakan guna 

meningkatkan mutu pendidikan. Kualifikasi pendidikan guru sesuai dengan 

prasyarat minimal yang ditentukan oleh syarat – syarat seorang guru yang 

profesional. Guru profesional yang dimaksud adalah guru yang berkualitas, 

berkompetensi, dan guru yang dikehendaki untuk mendatangkan motivasi belajar 

siswa supaya dalam proses belajar mengajar siswa akan semangat dan nantinya 

akan menghasilkan prestasi belajar siswa yang baik. 

Dalam masalah profesionalisme, hal ini telah dicontohkan oleh Nabi 

Ibrahim as. Bahwa beliau senantiasa berusaha melaksanakan segala perintah 

Allah dengan sempurna dan berkualitas. Sebagaimana hal ini digambarkan oleh 

Allah di dalam Al – Qur’an: 

                                    

            

 
 

                                                           
2 Sardiman, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 73. 
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Artinya: 
Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat 

(perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: 
"Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim 
berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku. Allah berfirman: "Janji-Ku 
(ini) tidak mengenai orang yang zalim". (Al – Baqarah : 124) 

 
Seorang guru dituntut harus memiliki profesional. Karena profesionalisme 

guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan dan kualitas suatu keahlian dan 

kewenangan dalam bidang pendidikan dan pembelajaran yang berkaitan dengan 

pekerjaan seseorang. Guru profesional adalah guru yang mampu mendatangkan 

prestasi belajar serta mampu mempengaruhi proses belajar siswa, yang nantinya 

akan menghasilkan prestasi lebih baik. 

Kompetensi yang maksimal dari seorang guru sangat diperlukan, 

mengingat banyaknya masalah pendidikan yang harus diselesaikan dalam 

memperbaiki mutu pendidikan dan memperlancar proses belajar mengajar yang 

konsisten untuk mencapai tujuan pendidikan. Seorang guru dengan ilmu yang 

dimilikinya tetap membutuhkan kompetensi mengajar dalam melaksanakan 

tugasnya. Di dalam Al – Qur’an dijelaskan betapa pentingnya kompetensi guru 

itu, sebagaimana firman Allah pada surat Al – An’am ayat 135 : 

                              

               

Artinya : 
“Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, 

Sesungguhnya akupun berbuat (pula). kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di 
antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya 
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orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan.”(Al – An’am 
: 135) 3 

 
Ayat di atas menunjukkan bahwa hanya dengan pendidikanlah kualitas 

manusia yang tinggi dapat diwujudkan. Untuk mewujudkan kualitas manusia 

yang tinggi diperlukan seorang guru yang berkualitas pula yaitu guru yang 

mampu menggunakan komponen pendidikan sehingga proses pendidikan dapat 

berjalan dengan lancar. 

Apabila para calon guru mempersiapkan diri dengan bekal pengetahuan 

yang cukup dengan selalu mengantisipasi tantangan – tantangan yang muncul, 

mereka akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam proses 

pengajaran, mengajar merupakan suatu kegiatan yang memerlukan ketrampilan 

profesional dan banyak sekali yang harus dikerjakan oleh guru baik di dalam 

maupun di luar kelas, dalam mengambil beberapa keputusan.4 Dengan kondisi 

yang demikian diperlukan tenaga pendidikan yang berpotensi pada mutu ( baik 

proses maupun hasil kerja), sebagaimana telah dijelaskan dalam UU RI No. 2 Th. 

1989 bahwa setiap tenaga pendidikan berkewajiban untuk meningkatkan 

kemampuan profesional sesuai tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta perkembangan bangsa.5 

Berbagai perubahan yang diakibatkan oleh kemajuan dalam bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi juga harus diantisipasi oleh guru. Dengan demikian 

                                                           
3 Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: Diponegoro, 2000), h. 115. 
4 Rifai. M, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, ( Bandung : Jenmars, 1982), h. 45. 

5 UU RI No 2 Tahun 1989, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, ( Semarang: Aneka Ilmu, pasal 
31, 1989), h.14. 
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seorang guru tidak hanya menjadi sumber informasi tapi juga menjadi motivator. 

Dari uraian tersebut di atas bahwa keberhasilan pendidikan sebagian besar 

ditentukan oleh mutu profesional seorang guru. Guru yang profesional bukanlah 

guru yang hanya dapat mengajar dengan baik, tetapi juga guru yang dapat 

mendidik. Untuk itu selain harus menguasai ilmu yang diajarkan dan cara 

mengajarkan dengan baik, seorang guru juga harus memiliki akhlak yang mulia. 

Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa beliau diutus untuk 

menyempurnakan akhlak. Rasulullah SAW bersabda : 

 الخ�ال �اكم� م�م龷ت�ال龵 ت�ثع龵ا ب�م�ن�龵 م�لَّس�� ه龵ي�لع� ُهللا ىلَّص� ِهللا و�س�� ا: ق اق ر�ي�ر�ى ه�ب ن�ع�

)اخ�ب�ل ��(�  
 Artinya : 

“Sesungguhnya Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”. 
(H.R. Bukhari)6 

Jadi sangat penting sekali seorang guru itu harus memiliki akhlak yang 

mulia, karena pendidikan akhlak bertujuan agar menjadi insan yang berakhlak, 

sehingga dapat memperoleh irsyad, taufiq dan hidayah, sehingga berbahagia di 

dunia dan akhirat (Sa;adah Fiddaraini).7 

Secara konseptual, untuk kerja guru menurut Departemen Pendidikan 

Kebudayaan dan johson, sebagaimana yang dikutip oleh Martinis Yamin 

mencakup tiga aspek, yaitu : 1. Kemampuan profesional, 2. Kemampuan sosial, 3. 

                                                           
6 Abu Bakar Asy Syuyuti, Al Jamiush Shaghir , (Cairo: Darul Qalam, t.th), h.56. 
7 Barmawie Umarie, Materi Akhlak, (Yogyakarta: Ramadhani, 2000), h.2. 
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Kemampuan personal.8 Kemampuan profesional guru secara personal ditandai 

dengan kepribadian yang jujur dan bertanggung jawab dan bertindak sesuai 

dengan nilai dan moral, guru yang sosial ditandai dengan mampu bekerja sama 

dan ikut kegiatan sosial, guru yang profesional ditandai dengan menguasai bahan 

pelajaran.  

Menyadari akan pentingnya profesionalisme dalam pendidikan, maka 

Ahmad Tafsir mendefinisikan bahwa profesionalisme adalah paham yang 

mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang 

profesional.9 Akan tetapi melihat realita yang ada, keberadaan guru profesional 

sangat jauh dari apa yang dicita – citakan. Menjamurnya sekolah – sekolah yang 

rendah mutunya memberikan suatu isyarat bahwa guru profesional hanyalah 

sebuah wacana yang belum terealisasi secara merata dalam seluruh pendidikan 

yanga ada di Indonesia. Hal itu menimbulkan suatu keprihatinan yang tidak hanya 

datang dari kalangan akademisi, akan tetapi orang awam sekalipun ikut 

mengomentari ketidakberesan pendidikan dan tenaga pengajar yang ada. 

Kenyataan tersebut menggugah kalangan akademisi, sehingga mereka membuat 

perumusan untuk meningkatkan kualifikasi guru melalui pemberdayaan dan 

peningkatan kualifikasi pemberdayaan dan peningkatan profesionalisme guru dari 

                                                           
8 Martinis Yamin, Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP, (Jakarta: Gaung Persada Press, 

2007), Cet. Ke-2, h. 4. 
9 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam,(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2005), Cet. 6,h. 107. 
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pelatihan sampai dengan instruksi agar guru memiliki kualifikasi pendidikan 

minimal strata 1 (S1). 

Yang menjadi permasalahan baru adalah guru hanya memahami instruksi 

tersebut hanya sebagai formalitas untuk memenuhi tuntutan kebutuhan yang 

sifatnya administratif. Sehingga kompetensi guru profesional dalam hal ini tidak 

menjadi prioritas utama. Dengan pemahaman tersebut, kontribusi untuk siswa 

menjadi kurang diperhatikan bahkan terabaikan. Masalah lain yang ditemukan 

adalah minimnya tenaga pengajar dalam suatu lembaga pendidikan juga 

memberikan celah seorang guru untuk mengajar yang tidak sesuai dengan 

keahliannya. Sehingga yang menjadi imbasnya adalah siswa sebagai anak didik 

tidak mendapatkan hasil pembelajaran yang maksimal. Padahal siswa ini adalah 

sasaran pendidikan yang dibentuk melalui bimbingan, keteladanan, bantuan, 

latihan, pengetahuan yang maksimal, kecakapan, ketrampilan, nilai, sikap yang 

baik dari seorang guru. Maka hanya dengan seorang guru profesional hal tersebut 

dapat terwujud secara utuh, sehingga akan menciptakan kondisi yang 

menimbulkan kesadaran dan keseriusan dalam proses kegiatan belajar mengajar. 

Oleh karena itu di sini dibutuhkan guru pengajar yang profesionalisme 

agar dapat meningkatkan mutu pendidikan agama islam itu sendiri. Maka dari itu 

muncul ide perlu adanya penelitian tentang : 
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PENGARUH PROFESIONALISME GURU TERHADAP MOTIVASI 

BELAJAR SISWA PADA BIDANG STUDI AQIDAH AKHLAK DI MTS 

AT – TAUHID SURABAYA. 

B. Rumusan Masalah 

Bertolak dari latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana profesionalisme guru di Madrasah Tsanawiyah At – Tauhid 

Surabaya? 

2. Bagaimana motivasi belajar siswa pada bidang studi Aqidah Akhlak di 

Madrasah Tsanawiyah At – Tauhid Surabaya? 

3. Adakah pengaruh profesionalisme guru terhadap motivasi belajar siswa di 

Madrasah Tsanawiyah At – Tauhid Surabaya? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui profesionalisme guru di Madrasah Tsanawiyah At – 

Tauhid Surabaya. 

2. Untuk mengetahui motivasi belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah At – 

Tauhid Surabaya. 

3. Untuk membuktikan ada tidaknya profesionalisme guru terhadap motivasi 

belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah At – Tauhid Surabaya. 
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah mengenai Pengaruh 

profesionalisme guru terhadap motivasi belajar siswa pada bidang studi 

Aqidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah At – Tauhid Surabaya kelas VII. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pengembangan atau 

pedoman untuk penelitian berikutnya yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pengembangan siswa adalah membangkitkan semangat belajar bagi 

siswa, karena begitu pentingnya pendidikan untuk masa depan dirinya. 

b. Sebagai sumbangan fikiran dalam mengatasi problema yang timbul dalam 

praktik pendidikan sekolah, terutama masalah motivasi belajar siswa. 

E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang “pengaruh profesionaisme guru terhadap motivasi 

belajar siswa pada bidang studi Aqidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah At – 

Tauhid  Surabaya” idak pernah diteliti sebelumnya, akan tetapi ada penelitian 

yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul yang 

hampir sama yaitu: 

Pengaruh Profesionalisme Guru Agama terhadap hasil belajar siswa kelas X 

pada Bidang Studi Pendidikan Agama Islam di SMA Antartika Banyu Urip. 

Skripsi oleh Siti Lailatusysyukriyah Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel 
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Surabaya 2011. Intinya dari skripsi ini adalah : Bahwa terdapat korelasi positif 

yang signifikan antara profesionalisme guru Agama terhadap hasil belajar siswa 

SMA Antartika Banyu Urip. 

Pengaruh Profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam terhadap prestasi 

belajar siswa pada bidang studi Fiqh di SMP Islam Al – Asghony. 

Skripsi Oleh Afandi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2007. 

Intinya dari skripsi ini adalah : Kemampuan guru dalam proses pembelajaran 

menyatakan bahwa profesionalitas guru dalam mengelola pembelajaran termasuk 

dalam kategori baik, dan hasil analisis data menunjukkan bahwa profesionalitas 

guru pendidikan agama Islam berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa di SMP 

Islam Al – Asghony peramian Sereseh Sampang. 

Pengaruh profesionalisme Guru bahasa Arab terhadap prestasi belajar 

bahasa arab siswa Madrasah Tsanawiyah Al – Fitrah Surabaya. Skripsi oleh 

Achmad Ridlo Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2007. Intinya dari 

skripsi ini adalah : Bahwa terdapat korelasi positif yang signifikan antara 

profesionalisme guru Bahasa Arab dengan prestasi belajar Bahasa Arab siswa 

Madrasah Tsanawiyah Al Fithrah Surabaya.10 

F. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara atas pertanyaan penelitian yang 

diajukan.  Dengan adanya hipotesis, pelaksanaan penelitian diarahkan untuk 

                                                           
10Achmad Ridlo, “Pengaruh profesionalisme Guru bahasa Arab terhadap prestasi belajar bahasa 

arab siswa Madrasah Tsanawiyah Al – Fitrah Surabaya”, Skripsi Sarjana Pendidikan, (Surabaya: 
Perpustakaan UIN, 2007),h.101. 
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membenarkan atau menolak hipotesis.11 Apabila telah mendalami permasalahan 

penelitiannya dengan seksama serta menetapkan anggapan dasar, maka perlu 

membuat suatu teori sementara, yang kebenarannya masih perlu diuji (dibawah 

kebenaran). Inilah yang disebut Hipotesis.12 Dalam hal ini, Hipotesis yang 

diajukan untuk menguji data yang diperoleh adalah sebagai berikut : 

1. Hipotesis Alternatif (Ha) 

Hipotesis alternative (Hipotesis kerja) menyatakan bahwa adanya pengaruh 

antara variabel X dan Variabel Y atau yang menyatakan adanya perbedaan 

antara dua kelompok.13 Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini 

adalah : “Ada pengaruh antara profesionalisme guru dengan motivasi belajar 

siswa di Madrasah Tsanawiyah At – Tauhid Surabaya”. 

2. Hipotesis Nihil (Ho) 

Yaitu hipotesis yang bersifat obyektif. Artinya peneliti merumuskan hipotesis 

tidak semata-mata berdasarkan anggapan dasarnya, tetapi juga berdasarkan 

obyektifitasnya, bahwa hipotesis penelitian yang dibuat belum tentu benar 

setelah diuji dengan menggunakan data yang ada. Dalam kaitannya penelitian 

ini Ho yaitu “Bahwa tidak ada pengaruh antara profesionalisme guru terhadap 

motivasi belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah At – Tauhid Surabaya”. 

 

                                                           
11Mohammad Mulyadi, Penelitian Kuantitatif & Penelitian Kualitatif Serta Praktek 

Kombinasinya Dalam Penelitian Sosial, (Jakarta: Publica Institut, 2012), h.50. 
12Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2002), h.64. 
13 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, h.66. 
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G. Ruang Lingkup & Keterbatasan Penelitian 

Agar memperoleh gambaran yang jelas dan tepat serta terhindar dari 

adanya interpretasi dan meluasnya masalah dalam memahami isi penelitian ini 

maka batasan masalahnya sebagai berikut : 

Sutrisno Hadi mendefinisikan variable sebagai gejala yang bervariasi.14 

Secara garis besar variable terbagi menjadi dua yaitu variable bebas (Independent 

Variabel) yang dilambangkan dengan “X” dan variable terikat (dependent 

variabel) yang dilambangkan dengan “Y”. 

1. Independent Variable 

Dalam penelitian ini yang menjadi variable independent “X” adalah 

profesionalisme guru. Yang penulis batasi pada : keaktifan guru, ketepatan 

dalam mengajar, wawasan yang dimiliki guru, ketrampilan mengajar dan 

penguasaan materi ajar. 

2. Dependent Variable 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependent adalah motivasi belajar 

siswa yang penulis batasi pada : keseriusan belajar siswa dan minat belajar 

siswa. 

3. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VII di Madrasah Tsanawiyah. At – 

Tauhid Surabaya tahun 2014/2015. 

4. Profesionalisme guru yang diteliti adalah Guru Bidang Studi Aqidah Akhlak. 

                                                           
14 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta:Rineka Cipta, 

1996), h.116. 
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H. Definisi Istilah 

Judul suatu penelitian perlu dipahami dengan baik agar tidak terjadi 

kekeliruan dalam memahami isi maupun hasil dari suatu penelitian. Oleh karena 

itu, di bawah ini terdapat istilah-istilah yang dioperasionalkan antara lain sebagai 

berikut: 

1. Pengaruh. 

Kata “Pengaruh” berarti daya yang ada atau timbul dari sesuatu 

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

seseorang.15 Sedangkan yang dimaksud pengaruh disini adalah daya atau 

kekuatan yang timbul dari profesionalisme guru yang berakibat pada motivasi 

belajar siswa. 

2. Profesionalisme Guru. 

Profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang 

pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Sementara itu, yang 

dimaksud profesionalisme adalah kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu 

keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan mata pencaharian seseorang. 16 

 

 

 

 

                                                           
15Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 849. 

16Kunandar, Guru Profesional Implementasi KTSP dan sukses dalam Sertifikasi Guru (Jakarta: 
Raja Grafindo Persada, 2010), h. 45. 
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3. Motivasi Belajar. 

Motivasi belajar siswa terdiri dari tiga kata yaitu motivasi, belajar dan 

siswa. Sedangkan yang dimaksud motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong 

seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu.17 

Sedangkan kata belajar adalah proses usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.18 Belajar 

dalam tulisan ini adalah belajar tentang pendidikan atau ilmu – ilmu keagamaan 

islam. Jadi, motivasi belajar siswa adalah keseluruhan daya penggerak psikis di 

dalam diri siswa yang menimbulkan hasrat dan minat belajar sehingga terdapat 

keseriusan di dalam belajarnya. 

4. Madrasah Tsanawiyah At – Tauhid Surabaya 

Madrasah Tsanawiyah At – Tauhid Surabaya adalah sebuah lembaga 

pendidikan di bawah lembaga Depag dengan kurikulum pondok pesantren salaf 

yang berada di jalan Sidoresmo Dalam II / 37 Jagir Wonokromo Surabaya. 

Dengan demikian yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah penelitian 

tentang upaya untuk mengetahui pengaruh profesionalisme guru terhadap 

motivasi belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah At – Tauhid Surabaya. 

 

 

                                                           
17 M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996), h.60. 
18 Slamet, Belajar dan Faktor- factor yang mempengaruhinya ( Jakarta Rineka Cipta, 1995), h. 2. 
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I. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika pembahasan skripsi yang digunakan sebagai berikut: 

Bab I, yang menguraikan secara singkat permasalahan yang ada, serta 

langkah – langkah yang dilakukan baik untuk penelitian maupun untuk 

pembahasan skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan atau 

batasan masalah, penegasan judul, alasan penulisan judul, tujuan dan kegunaan 

penelitian serta sistematika pembahasan. 

Bab II yaitu meliputi landasan teori yang menguraikan tentang: tinjauan 

tentang profesionalisme guru dan kriteria profesionalisme guru. Dan pembahasan 

selanjutnya adalah tinjauan tentang motivasi belajar siswa yang menguraikan 

tentang pengertian motivasi belajar, macam – macam motivasi, fungsi motivasi 

dalam belajar, faktor – faktor yang mempengaruhi adanya motivasi belajar. 

Disamping itu, membahas tentang profesionalisme guru terhadap motivasi belajar 

siswa. 

Bab III, mengungkapkan suatu metode penelitian yang meliputi jenis dan 

rancangan penelitian, variabel, indikator dan Instrumen penelitian, populasi dan 

sampel, teknik pengumpulan data dan analisis data. 

Bab IV tentang pembahasan  dan laporan hasil penelitian. 

Bab V yaitu penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan dan saran-

saran. 


