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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sebagai suatu proses adalah usaha sadar yang dilakukan oleh 

keluarga dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan pengajaran dan latihan yang 

berlangsung di sekolah atau di luar sekolah untuk mempersiapkan peserta didik agar 

dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa 

yang akan datang1. Maka bisa dikatakan bahwa bimbingan dan pelatihan yang tepat 

pada peserta didik akan dapat mewujudkan tujuan dari pendidikan seperti tersebut di 

atas.   

Motivasi merupakan sesuatu yang selalu diperhatikan dalam proses belajar 

dan mengajar. Pertanyaan yang selalu timbul ialah: bagaimanakah memotivasi 

seseorang mempelajari apa yang harus dipelajarinya? Dalam kehidupan sehari-hari 

sering dijumpai orang dengan penuh antusias dan ketekunan melaksanakan kegiatan 

belajar, sedang di pihak lain ada yang tidak bergairah dan bermalas-malas. 

Pada lingkungan sekolah, setiap anak memiliki sikap-sikap, minat, 

penghargaan dan cita-cita tertentu. Motif, sikap, minat dan sebagainya seperti tersebut 

di atas akan mendorong siswa berbuat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, tetapi 

biasanya tidak mencakup tujuan-tujuan belajar dalam situasi sekolah. Oleh sebab itu 

                                                           
1 Redja Mulyahardjo, Pengantar Pendidikan Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar 

Pendidikan Pada Umumnya Dan Pendidikan Di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)., 
hlm. 11 
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tugas guru adalah menimbulkan motif yang akan mendorong siswa untuk berbuat dan 

mencapai tujuan belajar atau berprestasi.  

Peran guru dalam meningkatkan motivasi siswa untuk berprestasi sangat 

besar, untuk itu dalam melaksanakan tugas tersebut seorang guru harus menguasai 

berbagai kompetensi keguruan.  

Seorang guru yang dikatakan memenuhi tugas dan tanggung jawab adalah 

guru yang dengan tepat dan mudah dapat mencapai tujuan pendidikan yang 

diinginkan. Guru yang demikian itu adalah guru yang mempunyai kompetensi-

kompetensi yang harus dia miliki, yaitu: Kompetensi pedagogik, Kompetensi 

kepribadian, Kompetensi sosial, Kompetensi profesional.  

Sementara itu, dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, pemerintah 

merumuskan empat jenis kompetensi guru. Sebagaimana yang tertuang dalam 

Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 10 dan peraturan pemerintah tentang standar 

pendidikan pasal 28, menyatakan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi 

pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial.  

Dalam hal ini, kompetensi tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Kompetensi pedagogik yaitu merupakan kemampuan pengelolaan peserta didik 
yang meliputi: 
a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan 
b. Pemahaman terhadap peserta didik 
c. Pengembangan kurikulum atau silabus 
d. Perancangan pembelajaran 
e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis 
f. Evaluasi hasil belajar 
g. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi 

yang dimilikinya 
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2. Kompetensi kepribadian yaitu merupakan kemampuan kepribadian yang meliputi: 
a. Mantap 
b. Stabil 
c. Dewasa 
d. Arif dan bijaksana 
e. Berwibawa 
f. Berakhlak mulia 
g. Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat 
h. Mengevaluasi kinerja sendiri 
i. Mengembangkan diri secara berkelanjutan 

3. Kompetensi sosial yaitu merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari 
masyarakat yaitu: 
a. Berkomunikasi lisan dan tulisan 
b. Menggunakan teknologi dan komunikasi dan informasi secara fungsional 
c. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, orang tua/wali peserta didik 
d. Bergaul secara umum dengan masyarakat sekitar 

4. Kompetensi profesional yaitu kemampuan penguatan materi pelajaran yang luas 
dan mendalam yang meliputi: 
a. Konsep, struktur, dan metode keilmuan/teknologi/seni yang 

menaungi/koheren dengan materi ajar 
b. Materi yang ada dalam kurikulum sekolah 
c. Hubungan konsep antar mata pelajaran terkait 
d. Penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari 
e. Kompetisi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan 

nilai dan budaya nasional.2 
 

Secara teoritis keempat jenis kompetensi tersebut tidak dapat dipisahkan satu 

sama lain. Diantara keempat kompetensi tersebut harus tertanam di dalam diri  

seorang guru. Akan tetapi di dalam penelitian ini hanya membahas salah satu jenis 

kompetensi yaitu kompetensi sosial. Karena pada kompetensi sosial berisi 

kemampuan seorang pendidik untuk dapat bergaul secara efektif dengan peserta 

didik, sehingga memungkinkan guru untuk memberikan motivasi kepada peserta 

didik untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri.  

                                                           
2 Undang-Undang Guru dan Dosen Tahun 2005 
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Tujuan pendidikan yang jelas seperti tertuang dalam undang-undang republik 

Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yaitu: 

“pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan mengembangkan 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan berkembangnya potensi anak didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab.3  

Berdasarkan tujuan di atas guru wajib untuk memiliki kompetensi-kompetensi 

seperti tersebut di atas agar dengan kemampuan itu dapat memotivasi siswa untuk 

berprestasi sehingga dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional.  

Dengan melihat kenyataan yang ada sekarang masih banyak guru yang belum 

memahami tugas dan tanggung jawab mereka sebagai dewan pendidik yang 

mencakup segala bidang baik dalam hal transfer ilmu maupun dalam hal pembinaan 

akhlak, disini harus dipahami tugas seorang guru tidaklah mudah karena besar 

tanggung jawab guru terhadap kemajuan anak didiknya. Termasuk juga dalam 

menumbuhkan motivasi untuk berprestasi pada diri peserta didik. 

Motivasi sebagai suatu proses, mengantarkan murid kepada pengalaman-

pengalaman yang memungkinkan mereka dapat belajar. Sebagai proses, motivasi 

mempunyai fungsi antara lain: 

                                                           
3 Negara Lembaran Republik Indonesia No. 78, 2003. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 

Tentang Pendidikan Nasional, Pasal 32. Hlm. 3 
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1. Memberi semangat dan mengaktifkan murid agar tetap berminat dan siaga. 

2. Memusatkan perhatian anak pada tugas-tugas tertentu yang berhubungan dengan  

pencapaian tujuan belajar. 

3. Membantu memenuhi kebutuhan akan hasil jangka pendek dan hasil jangka 

panjang.4 

Berdasarkan observasi awal penulis di MTs Al-Ittifaqiah Indralaya Kabupaten 

Ogan Ilir bahwa motivasi siswa di MTs Al-Ittifaqiah berbeda-beda, namun untuk 

motivasi siswa belum terlihat pada seluruh siswa. Hal itu ditunjukkan dengan ada 

beberapa siswa yang tidak serius dalam mengikuti pelajaran bahkan ada siswa yang 

mengantuk dan keluar masuk kelas. Sementara dari kompetensi guru di MTs Al-

Ittifaqiah ada beberapa guru yang belum terpenuhi kriteria di atas seperti dalam 

proses pembelajaran monoton dengan hanya menggunakan metode ceramah, drill dan 

Tanya jawab dan kondisi kelas kurang kondusif.  

Sedangkan di luar kelas juga menunjukkan bahwa motivasi siswa masih 

kurang, itu terlihat pada jam istirahat kegiatan siswa hanya pergi ke kantin, ke asrama 

untuk tidur dan beberapa lainnya bermain-main di kelas maupun di lapangan sekolah. 

Hanya sedikit sekali yang memanfaatkan jam istirahat untuk membaca buku dan 

mengulangi pelajaran. Atas dasar itulah penulis ingin meneliti yang diberi judul : 

Hubungan Kompetensi Sosial Guru terhadap Motivasi Ekstrinsik Siswa di MTs Al-

Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir.  

                                                           
4 Zakiah Daradjat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)., 

hlm. 141 
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B. Identifikasi Masalah 

Beranjak dari latar belakang masalah di atas penulis menemukan beberapa 

identifikasi masalah, beberapa masalah tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Guru MTs Al-Ittifaqiah belum memenuhi kriteria kompetensi guru yang tertuang 

dalam Undang-Undang Guru dan Dosen   

2. Siswa MTs Al-Ittifaqiah tidak menunjukkan sikap termotivasi untuk berprestasi 

baik pada proses pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas  

 
C. Batasan Masalah 

Batasan masalah merupakan batas dari pemahaman untuk menghindari 

pembahasan yang melebar luas, maka penulis menetapkan batasan masalah yang akan 

menjadi objek penelitian. Adapun batasan masalah sebagai berikut:  

1. Kompetensi guru yang diteliti pada penelitian ini hanya kompetensi sosial  

2. Motivasi yang dimaksud adalah motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datang 

dari luar diri seseorang. 

3. Objek yang diteliti penulis yaitu santriwan kelas VII di MTs Al-Ittifaqiah dan 

guru yang mengajar di kelas tersebut.  
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari pokok permasalahan dari identifikasi di atas, penyusun 

menentukan rumusan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana Kompetensi Sosial Guru di MTs Al- Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir? 

2. Bagaimana Motivasi Ekstrinsik Siswa di MTs Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir? 

3. Adakah Hubungan antara Kompetensi Sosial Guru terhadap Motivasi Ekstrinsik 

Siswa di MTs Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir? 

 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengemukakan permasalahan, tentunya tidak 

terlepas dari tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini.  

a. Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana Kompetensi Sosial Guru di MTs Al- Ittifaqiah 

Indralaya Ogan Ilir 

2. Untuk mengetahui bagaimana Motivasi Ekstrinsik Siswa di MTs Al-Ittifaqiah 

Indralaya Ogan Ilir 

3. Untuk mengetahui adakah Hubungan antara Kompetensi Sosial Guru 

terhadap Motivasi Ekstrinsik Siswa di MTs Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir 
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b. Kegunaan penelitian  

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk dijadikan informasi bagi peneliti 

selanjutnya terhadap seberapa besar kompetensi sosial guru memHubungani 

motivasi ekstrinsik siswa.  

2. Secara praktis, penelitian ini berguna untuk memberikan wawasan kepada 

guru tentang cara-cara meningkatkan motivasi ekstrinsik siswa. 

 
F. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis berasal dari dua penggalan kata, “Hypo” yang artinya di bawah dan 

“thesa” yang artinya kebenaran. Jadi hipotesis secara etimologi artinya kebenaran 

yang masih di ragukan. Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat 

sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti kebenarannya melalui 

data yang terkumpul.5 

Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Ha : Ada Hubungan yang signifikan antara Kompetensi Sosial Guru terhadap 

Motivasi Ekstrinsik Siswa di MTs Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir. 

Ho : Tidak ada Hubungan yang signifikan antara Kompetensi Sosial Guru 

terhadap Motivasi Ekstrinsik Siswa di MTs Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan 

Ilir. 

 
 
 
 
                                                           

5 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, (Bandung : Pustaka Setia, 2008), hlm. 145. 
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G. Definisi Operasional 

Kompetensi berasal dari bahasa inggris “competence” yang berarti kecakapan 

dan kemampuan. Kata kompetensi juga merupakan perpaduan dari pengetahuan, 

keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan 

bertindak. Sedangkan kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam 

melaksanakan kewajiban-kewajiban serta bertanggung jawab dan layak mengajar.6 

Istilah motivasi banyak digunakan dalam berbagai bidang dan situasi. Dalam 

uraian ini tidak akan dikemukakan motivasi dalam segala bidang dan situasi akan 

tetapi lebih diarahkan pada motivasi dalam bidang pendidikan khususnya dalam 

kegiatan belajar-mengajar.  

 Thomas M. Risk sebagaimana dikutip oleh Zakiah Daradjat dalam “Metodik 

Khusus Pengajaran Agama Islam”, mengemukakan tentang motivasi adalah usaha 

yang disadari oleh pihak guru untuk menimbulkan motif-motif pada diri murid yang 

menunjang kegiatan ke arah tujuan-tujuan belajar. 

 
H. Kerangka Teori 

Kerangka teori yang dipergunakan untuk memperkuat penjelasan yang 

dipakai dalam pembahasan penelitian ini, antara lain adalah pengertian kompetensi 

sosial guru serta pengertian motivasi (instrinsik dan ekstrinsik) dan Hubungan 

kompetensi sosial guru terhadap motivasi.  

                                                           
6 Herman Zaini dan Muhtarom, Kompetensi Guru PAI Berdasarkan Kurikulum Pembelajar 

Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan, (Palembang: Rafah Press, 2014)., hlm. 1 
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1. Kompetensi Sosial 

 Dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa 
kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus 
dimiliki, dihayati, dikuasai dan diaktualisasikan oleh Guru dalam melaksanakan tugas 
keprofesionalan. Kompetensi guru adalah seperangkat penguasaan kemampuan yang 
harus ada pada diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif. 
Untuk dapat menjadi guru yang memiliki kompetensi, maka diharuskan memiliki 
kemampuan untuk mengembangkan empat aspek kompetensi yang ada pada dirinya. 
Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 
2005 pasal 10 ayat 1, yaitu meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 
kompetensi sosial dan kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan 
profesi.7 
 

Adapun dalam penelitian ini dibahas mengenai kompetensi sosial guru, 

kompetensi sosial seorang guru adalah kemampuan yang menunjang pelaksanaan 

tugasnya sehari-hari. Hal ini karena secara fungsional tugas keguruan adalah tugas 

yang berhubungan dengan manusia bukan barang atau material yang bersifat statis. 

Dan guru juga harus menguasai kelas dan sekolah tempat ia mengajar, karena tanpa 

kemampuan sosial, maka efektifitas pencapaian tujuan pendidikan yakni 

memanusiakan manusia akan sia-sia. 

 Cece Wijaya dalam Satori (2009) mengemukakan jenis-jenis kompetensi 
sosial yang harus dimiliki guru sebagai berikut. 
a. Terampil berkomunikasi dengan siswa dan orang tua siswa 
b. Bersikap simpatik 
c. Dapat bekerja sama dengan komite sekolah 
d. Pandai bergaul dengan rekan sejawat dan mitra pendidikan 
e. Memahami lingkungannya8 

 
 
 
 
 

                                                           
7 Herman Zaini dan Muhtarom, Op. Cit., hlm. 17-18 
8 Ibid., hlm. 35-36 
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2. Motivasi 

 Istilah motivasi banyak digunakan dalam berbagai bidang dan situasi. Dalam 

uraian ini tidak akan dikemukakan motivasi dalam segala bidang dan situasi akan 

tetapi lebih diarahkan pada motivasi dalam bidang pendidikan khususnya dalam 

kegiatan belajar-mengajar.  

 Thomas M. Risk sebagaimana dikutip oleh Zakiah Daradjat dalam “Metodik 

Khusus Pengajaran Agama Islam”, mengemukakan tentang motivasi adalah usaha 

yang disadari oleh pihak guru untuk menimbulkan motif-motif pada diri murid yang 

menunjang kegiatan ke arah tujuan-tujuan belajar. 

 Kemudian, S. Nasution mengemukakan: “To motivate a child to arrange 

condition so that the wants to do what he is capable doing” (Motivasi anak/peserta 

didik adalah menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga anak itu mau melakukan 

apa yang dapat dilakukannya).9 

 Mc. Donald mengatakan bahwa, motivation is energy change within the 

person characterized by effective arousal and anticipatory goal reactions. Motivasi 

adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan 

timbulnya afektif (perasaan) dan reaksi untuk mencapai tujuan.10 

 Siswa yang tampaknya tidak bermotivasi, mungkin pada kenyataannya cukup 

bermotivasi tapi tidak dalam hal-hal yang diharapkan pengajar. Mungkin siswa cukup 

bermotivasi  untuk berprestasi di sekolah, akan tetapi pada saat yang sama ada 

                                                           
9 Ahmad Rohani, Pengelolaan Pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)., hlm. 13 
10 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)., hlm. 148 
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kekuatan-kekuatan lain, seperti misalnya teman-teman, yang mendorongnya untuk 

tidak berprestasi di sekolah.11 

 Sebagaimana uraian di atas, menjadi jelaslah bahwa salah satu masalah yang 

dihadapi guru untuk menyelenggarakan pengajaran adalah bagaimana memotivasi 

atau menumbuhkan motivasi dalam diri peserta didik.  

 Jika ditinjau dari dua sudut pandang, maka motivasi dapat dibagi menjadi dua 

macam yakni, motivasi instrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang dimaksud dengan 

motivasi instrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak 

perlu dirangsang dari luar, karena dalam setiap diri individu sudah ada dorongan 

untuk melakukan sesuatu.12 Motivasi ekstrinsik adalah kebalikan dari motivasi 

instrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena 

adanya perangsang dari luar.13 

 Motivasi instrinsik sangat penting dalam aktivitas belajar, namun bagi 

seseorang yang tidak mempunyai keinginan untuk belajar, dorongan dari luar dirinya 

merupakan motivasi ekstrinsik yang sangat diharapkan. Oleh karena itu, motivasi 

ekstrinsik sangat diperlukan bila motivasi instrinsik tidak ada dalam diri seseorang 

(peserta didik).  

                                                           
11 Slameto, Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)., 

hlm. 170 
12 Syaiful Bahri Djamarah, op. cit., hlm. 149 
13 Ibib., hlm. 151 
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 S. Nasution mengungkapkan sebagaimana di kutip Ahmad Rohani dalam 

Pengelolaan Pengajaran (Sebuah Pengantar Menuju Guru Profesional) bahwa motif 

atau penyebab peserta didik belajar ada 2 hal. 

a. Ia belajar karena dorongan oleh keinginan untuk mengetahuinya. Dalam 

belajar terkandung tujuan untuk menambah pengetahuan.  

b. Ia belajar supaya mendapat angka yang baik, naik kelas, mendapat ijazah, dan 

sebagainya. Tujuan-tujuan itu terletak di luar perbuatan itu , tidak terkandung 

dalam perbuatan belajar.  

 
Motivasi ekstrinsik sangat berkaitan erat dengan konsep reinforcement atau 

penguatan. Ada dua macam reinforcement. 

a. Reinforcement positif, sesuatu yang memperkuat hubungan stimulus respons 

atau sesuatu yang dapat memperbesar kemungkinan timbulnya sesuatu 

respons. 

b. Reinforcement negatif, sesuatu yang dapat memperlemah timbulnya respons 

atau memperkecil kemungkinan hubungan stimulus respons.14 

Reinforcement (penguatan) yang diberikan seorang guru kepada peserta didik 

sangat diperlukan. Dan, peserta didik akan terus berupaya meningkatkan prestasinya, 

jika ia memperoleh motivasi dari luar yang berupa reinforcement positif.  

 

 

                                                           
14 Ahmad Rohani, Op. Cit., hlm. 16  
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3. Bentuk-bentuk motivasi ekstrinsik dalam belajar 

Kesalahan dalam memberikan motivasi ekstrinsik akan berakibat merugikan 

prestasi belajar anak didik dalam kondisi tertentu. Interaksi belajar mengajar menjadi 

kurang harmonis. Tujuan pendidikan pun tidak akan tercapai dalam waktu yang 

relatif singkat, sesuai dengan target yang dirumuskan. Oleh karena itu guru hendaklah 

memahami kondisi psikologis anak didik untuk mengetahui gejala apa yang sedang 

dihadapi anak didik sehingga gairah belajarnya menurun.  

Ada beberapa bentuk motivasi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka 
mengarahkan belajar anak didik di kelas, sebagai berikut : 

a. Memberi angka 
Angka yang dimaksud adalah sebagai simbol atau nilai dari hasil belajar anak 
didik. Angka yang diberikan kepada setiap anak didik biasnya bervariasi, sesuai 
hasil ulangan yang telah mereka peroleh. Angka merupakan alat motivasi yang 
cukup memberikan rangsangan kepada anak didik untuk mempertahankan atau 
bahkan lebih meningkatkan prestasi belajar mereka di masa mendatang. 

b. Hadiah 
Dalam dunia pendidikan, hadiah bisa dijadikan sebagai alat motivasi. Hadiah 
dapat diberikan kepada anak didik yang berprestasi tinggi, ranking satu, dua 
atau tiga dari anak didik lainnya.  

c. Kompetisi 
Kompetisi adalah persaingan, dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk 
mendorong anak didik agar mereka bergairah belajar. 

d. Ego-Involvement 
Menumbuhkan kesadaran kepada anak didik agar merasakan pentingnya tugas 
dan menerimanya sebagai suatu tantangan sehingga bekerja keras dengan 
mempertaruhkan harga diri, adalah sebagai salah satu bentuk motivasi yang 
cukup penting. Seseorang akan berusaha dengan segenap tenaga untuk 
mencapai prestasi yang baik dengan menjaga harga dirinya. 

e. Memberi ulangan 
Ulangan akan menjadi alat motivasi bila dilakukan secara akurat dengan teknik 
dan strategi yang sistematis dan terencana. 

f. Pujian 
Pujian adalah bentuk renforcement yang positif dan sekaligus merupakan 
motivasi yang baik. Guru bisa memanfaatkan pujian untuk memuji keberhasilan 
anak didik dalam mengerjakan pekerjaan di sekolah. 
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g. Hukuman  
Meski hukuman sebagai reinforcement yang negatif, tetapi bila dilakukan 
dengan tepat dan bijak akan merupakan alat motivasi yang baik dan efektif.15 
 
 

4. Upaya meningkatkan motivasi belajar 

Menurut De Decce dan Grawford (1974) ada empat fungsi guru sebagai 

pengajar yang berhubungan dengan cara pemeliharaan dan peningkatan motivasi 

belajar anak didik, yaitu guru harus dapat menggairahkan anak didik, memberikan 

harapan yang realistis, memberikan insentif, dan mengarahkan perilaku anak didik ke 

arah yang menunjang tercapainya tujuan pengajaran.16 

a. Menggairahkan anak didik 

Dalam kegiatan rutin di kelas guru harus menghindari hal-hal yang monoton 

dan membosankan. Untuk dapat meningkatkan kegairahan anak didik, guru 

harus mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai disposisi awal setiap anak 

didiknya. 

b. Memberikan harapan realistis 

Guru harus memelihara harapan-harapan anak didik yang realistis dan 

memodifikasi harapan-harapan yang kurang atau tidak realistis. Untuk itu guru 

perlu memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keberhasilan atau kegagalan 

akademis setiap anak didik di masa lalu. 

 

                                                           
15 Syaiful Bahri Djamarah, Op. Cit., hlm. 159-165 
16 Ibid., hlm. 169 
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c. Memberikan insentif 

Bila anak didik mengalamai keberhasilan, guru diharapkan memberikan hadiah 

kepada anak didik (dapat berupa pujian, angka yang baik dan sebagainya) atas 

keberhasilannya, sehingga anak didik terdorong untuk melakukan usaha lebih 

lanjut guna mencapai tujuan-tujuan pengajaran. 

d. Mengarahkan perilaku anak didik 

Mengarahkan perilaku anak didik adalah tugas guru. Di sini kepada guru 

dituntut untuk memberikan respon terhadap anak didik yang tak terlibat 

langsung dalam kegiatan belajar di kelas. Anak didik yang diam, yang membuat 

keributan, yang berbicara semaunya, dan sebagainya harus diberikan teguran 

secara arif dan bijaksana.  

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa kompetensi sosial seorang guru 

sangat berperan dalam meningkatkan motivasi siswa dalam belajar dan 

mengefektifitaskan pencapaian tujuan pembelajaran.  

 
I. Tinjauan Pustaka 

Judul yang saya ajukan berkaitan dengan Hubungan Kompetensi Sosial Guru 

terhadap Motivasi Berprestasi Siswa di MTs Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir belum 

penulis temukan. Namun dari beberapa skripsi yang lain ada persamaan, penulis 

menemukan tulisan yang mendukung apa yang ingin penulis teliti, yaitu: 
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Hubungan Kepribadian Guru PAI dalam Meningkatkan Motivasi Belajar 

Siswa Kelas VIII di SMP Muhammadiyah 3 Palembang, yang di tulis oleh 

Yusmanida pada tahun 2008. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa kepribadian guru 

PAI di SMP Muhammadiyah 3 Palembang dikategorikan pada tingkat sedang dan 

motivasi belajar. Hal tersebut memberikan interpretasi bahwa ada Hubungan yang 

signifikan antara kepribadian guru PAI dengan motivasi belajar siswa kelas VIII di 

SMP Muhammadiyah 3 Palembang.17 

Motivasi Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa dalam Meningkatkan 

Prestasi Belajar di SD N Lubuk Ketepeng Kecamatan Jejawi Ogan Komering Ilir, 

yang di tulis oleh Wahid pada tahun 2007. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa 

dengan semakin banyak motivasi dalam mengajak akan dapat lebih meningkatkan 

prestasi belajar siswa pada bidang studi Pendidikan Agama Islam ini.18  

Dari hasil penelitian skripsi di atas dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan 

antara motivasi berprestasi terhadap kompetensi kepribadian guru. Jadi penulis ingin 

meneliti adakah Hubungan Kompetensi Sosial Guru terhadap Motivasi Berprestasi 

Siswa di MTs Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir. 

 

 
 
 
                                                           

17 Yusmanida, “Pengaruh Kepribadian Guru PAI dalam Meningkatkan Motivasi Belajar 
Siswa Kelas VIII di SMP Muhammadiyah 3 Palembang”, Dalam Skripsi, (Palembang : Fak, Tarbiyah 
IAIN Raden Fatah , 2008)., hlm. 61 

18 Wahid, Motivasi Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa dalam Meningkatkan Prestasi 
Belajar di SD N Lubuk Ketepeng Kecamatan Jejawi Ogan Komering Ilir, Dalam Skripsi, (Palembang: 
Fak, Tarbiyah IAIN Raden Fatah, 2007)., hlm. 59 
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J. Metodologi Penelitian 

Metode berasal dari kata “metode” yang berarti cara yang tepat untuk 

melakukan sesuatu, dan “logos” yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi 

adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan fikiran secara seksama untuk 

mencapai suatu tujuan19. Kalau dihubungkan dengan penelitian, metodologi 

penelitian adalah suatu cara yang digunakan oleh seorang peneliti dalam 

mengumpulkan data yang diperlukan dalam kegiatan penelitiannya tersebut. 

  
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah jenis penelitian 

deskriptif, karena penulis akan menggambarkan sekaligus menganalisis hubungan 

antara kompetensi sosial guru dengan motivasi berprestasi siswa, oleh karena itu 

perlu gambaran yang komprehensif untuk menjelaskannya sehingga memberikan 

kontribusi yang baik pada guru dan siswa.20 Sedangkan pendekatan penelitian ini 

adalah menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu peneliti akan memberikan 

sumbangan pemikiran seberapa besar Hubungan kompetensi sosial guru terhadap 

motivasi berprestasi siswa, karena kuantitatif sendiri adalah penelitian yang 

memaparkan analisis penelitiannya dengan angka dan menggunakan perhitungan 

statistik dalam menganalisanya. 

 
 

                                                           
19 Choid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)., 

hlm. 1 
20 Ibid., hlm. 3 
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2. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis data 

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang 

meliputi tentang Hubungan kompetensi sosial guru terhadap motivasi ekstrinsik 

siswa di MTs Al-Ittifaqiah. 

b. Sumber data 

1) Sumber data primer adalah sumber data yang dikumpulkan langsung dari 

tangan pertama, yaitu guru dan siswa kelas VII di MTs Al-Ittifaqiah 

Indralaya Ogan Ilir. 

2) Sumber data sekunder adalah sumber data yang mendukung yaitu 

keterangan kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan semua aspek yang 

menunjang penelitian. 

 
3. Populasi dan Sampel 

Penelitian ini yang menjadi sasaran populasinya adalah seluruh santriwan 

kelas VII di MTs Al-Ittifaqiah yang berjumlah 250 siswa yang terdiri dari delapan 

kelas dan guru yang mengajar di kelas VII Tsanawiyah yang berjumlah 14 guru dari 

masing-masing mata pelajaran. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi 

tersebut. Namun penulis mengambil pendapat Suharsimi Arikunto yaitu apabila 

subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua. Sedangkan jika subjeknya 
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lebih besar dari 100 dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih.21 

Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 40 siswa.  

 
4. Variable Penelitian 

Dalam penelitian ini ada dua variabel pokok, yaitu : Kompetensi Sosial Guru 

sebagai variabel X dan Motivasi Berprestasi Siswa sebagai variabel Y Sebagaimana 

tergambar dalam skema berikut : 

Skema Variabel 

Variabel  Hubungan (X)           Variabel TerHubungan (Y) 

 

  
 

5. Tekhnik Pengumpulan Data 

Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain: 

a. Observasi 

Observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan  adalah meliputi 

kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan 

seluruh alat indera, dapat dilakukan dengan penglihatan, penciuman, 

pendengaran, peraba dan pengecap.22 Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan metode observasi untuk mengamati dan mencatat secara 

                                                           
21 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Satuan Pendekatan Praktek, (Jakarta : Rineka 

Cipta, 2006)., hlm. 120 
22 Suharsini Arikunto, Op. Cit, hlm. 156 - 157   

Kompetensi Sosial Guru Motivasi Ekstrinsik 
Siswa 
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sistematis tentang kompetensi sosial guru dan motivasi Ekstrinsik siswa di 

MTs Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir. 

b. Angket 

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh sejumlah informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui.23 Dalam hal ini angket ditujukan 

kepada siswa dan guru untuk memperoleh data tentang motivasi siswa dan 

kompetensi sosial guru. 

c. Dokumentasi  

Tekhnik ini digunakan untuk memperoleh data tentang jumlah guru, jumlah 

siswa, sarana dan prasarana serta data lain yang dianggap perlu.  

 
6. Analisis Data 

Untuk menganalisa data dalam penelitian ini maka penulis menggunakan 

tekhnik analisa kuantitatif dan statistik. Untuk mengetahui kompetensi sosial guru di 

MTs Al-Ittifaqiah dan motivasi berprestasi siswa di MTs Al-Ittifaqiah digunakan 

rumus TSR kemudian di Presentase. Sedangkan untuk mengetahui hubungan antara 

kompetensi sosial guru dengan motivasi berprestasi siswa digunakan rumus product 

moment.  

 

 

                                                           
23 Ibid., hlm. 151 
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Adapun penjelasan dari rumus yang digunakan tersebut sebagai berikut : 

a. Rumus TSR 

Tinggi  = Mx + 1 SDx 

Sedang  = Mx – 1 .SD s/d Mx + 1 .SDx 

Rendah  = Mx – 1 SDx 

b. Rumus Presentase 

P =          

P : Nilai yang diperoleh dari F dibagi N di kali 100% 

F : Frekuensi atau jumlah responden 

N : Jumlah sampel  

c. Rumus Product Moment  

rxy  = 
∑                      
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K. Sistematika Pembahasan  

Berangkat dari uraian di atas, peneliti akan memaparkan sistematika 

pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

BAB I merupakan bab pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, hipotesis penelitian, definisi operasional, kerangka teori, tinjauan pustaka, 

metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.  

BAB II Landasan Teori yang berisikan pengertian kompetensi sosial guru, 

urgensi kompetensi sosial guru, ruang lingkup kompetensi sosial guru, pengertian 

motivasi, macam-macam motivasi, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dan 

bentuk-bentuk motivasi ekstrinsik.  

BAB III Deskripsi lokasi penelitian, berisikan histori dan geografis siswa, 

keadaan guru, keadaan sarana dan pra sarana, prosedur fasilitas dan pelaksanaan 

sistem pembelajaran di MTs Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir.  

BAB IV Analisis Data yang meliputi kompetensi sosial guru, motivasi 

ekstrinsik siswa, dan Hubungan kompetensi sosial guru terhadap motivasi ekstrinsik 

siswa di MTs Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir.  

BAB V Penutup, pada bab ini peneliti menarik kesimpulan dan saran dari 

uraian pada bab-bab sebelumnya, kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka dan 

lampiran-lampiran yang dianggap perlu. 


