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ABSTRAK  
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Dalam mendidik, pendidik adalah peran utama dalam memberi pengajaran 

dan memberikan ilmu namun masih banyak lagi peran seorang pendidik. Seorang 

pendidik harus memberikan ilmu, membimbing, mengarahkan, melatih dan 

mengevaluasi peserta didik. Peserta didik tidak hanya memerlukan sebuah materi 

saja namun juga membutuhkan suatu kepribadian yang baik, dengan demikian 

dalam membentuk suatu kepribadian yang baik untuk peserta didik, peran 

pendidik harus ada untuk memberikan model dan teladan mengenai kepribadian 

yang baik. 

Dari hasil observasi, pendidik Agama ialah seseorang yang berperan 

utama untuk membentuk kepribadian peserta didik di TPQ. Seorang pendidik 

Agama di harapkan mampu dalam membentuk kepribadian peserta didik yang 

mempunyai akhlakul karimah, disiplin, sopan dan santun, sehingga peserta didik 

mampu melakukan kegiatan-kegiatan dalam pendidikan di TPQ. Dengan 

demikian seorang pendidik harus memberikan bimbingan, model dan tauladan 

yang baik bagi peserta didik dalam kebiasaan tingkah laku, sikap dan cara bertutur 

kata. Maka dari sini pentingnya seorang pendidik memiliki kepribadian yang baik 

dalam menentukan keberhasilan peserta didik dalam meraih cita-cita peserta didik 

di TPQ Al-Hidayah Purwodadi Tirtoyudo Malang. 

Dari latar belakang maka peneliti mempunyai fokus penelitian, tentang 

bagaimana Bagaimana peran kepribadian guru Agama sebagai model dan teladan 

dalam meningkatkan motivasi belajar santri, dan apa faktor yang menghambat dan 

mendukung peran kepribadian guru Agama sebagai model dan teladan dalam 

meningkatkan motivasi belajar santri. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran 

kepribaduian guru sebagai model dan teladan serta apa yang menjadi penghambat 

dan pendukung dalam meningkatkan motivasi belajar santri di TPQ Al-Hidayah 

Purwodadi Tirtoyudo Malang. 

Untuk mencapai tujuan diatas maka peneliti melakukan jenis penelitian 

kualitatif, prosedur pengumpulan data menggunakan metode observasi, yaitu 

pengamatan yang merupakan aktivitas penelitian fenomena yang dilakukan secara 

sistematis, metode wawancara yang merupakan metode pegumpulan data dengan 

menggunakan jalan Tanya jawab secara lisan dengan sumber penelitian, dan 

metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan-catatan, laporan-laporan, agenda, dan sebagainya. 

Dalam penelitian ini, peran kepribadian guru akan dikatakan baik apabila 

peserta didik tertib dalam melakukan kegiatan, sopan dan santun serta mempunyai 

tutur kata yang baik, yang didapatkan dari peran seorang pendidik. 



 
 

Dan berdasarkan apa yang dilakukan seorang pendidik Agama dalam 

membentuk suatu kepribadian peserta didik dengan cara menggunakan metode 

dan tauladan yang baik, berinteraksi dan selalu menjaga komunikasi 

menggunakan bahasa yang halus dengan peserta didik untuk memberikan 

motivasi belajar. 

Faktor-faktor yang mendukung usaha diatas yakni adanya dukungan dari 

semua pihak, lembaga/yayasan, pendidik, peserta didik/santri, sarana dan 

prasarana serta sebagaian masyarakat, lingkungan sosial sehingga semua program 

berjalan dengan baik, sedangkan faktor-faktor yang menghambat usaha-usaha 

tersebut adalah dari semua faktor yang menghambat baik faktor internal maupun 

faktor eksternal, serta keadaan latar belakang pendidikan dalam keluarga, 

sebagaian masyarakat, lingkungan sosial yang kurang mendukung dikarenakan 

kebudayaan, sehingga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program-

program. 

Hal yang perlu diperhatikan sebagai saran-saran yaitu harus lebih 

meningkatkan keaktifan dan kereatifan pendidik dalam meningkatkan motivasi 

belajar peserta didik dalam membentuk kepribadian. Hendaknya dalam bekerja 

sama lebih kompak lagi antara guru-guru dalam memadukan dan menggabungkan 

aspek positif dari beberapa kreasi dan inivasi yang sudah ada agar bisa 

memberikan motivasi belajar peserta didik yang lebih baik di TPQ Al-Hidayah 

Purwodadi Tirtoyudo Malang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. KONTEKS PENELITIAN 

Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan 

secara menyeluruhan dengan pendidik sebagai peranan utamanya. 

Keberhasilan dalam pembelajaran merupakan suatu tanggung jawab 

pendidik, karena pendidik merupakan pemimpin, fasilitator, dan sebagai 

inti dari sebuah pembelajaran. Pendidik harus memiliki standar profesi 

dengan menguasai materi dan strategi pembelajaran guna memberi 

motivasi peserta didik agar belajar bersungguh-sungguh. 

Untuk memperoleh hasil yang memuaskan dalam rangkaian 

pendidikan dan pembelajaran, seorang pendidik sangat dituntut memiliki 

kompetensi, ialah kemampuan seorang pendidik dalam melaksanakan 

kewajiban dengan professional. Pendidik professional ialah pendidik yang 

mempunyai kemampuan dan keahlian khusus dalam pendidikan sehi ngga 

pendidik mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya dengan 

maksimal. 

Ada kalanya peserta didik akan merasa sangat jenuh apabila 

seorang pendidik hanya mengajarkan materi dan mengajarkan secara 

tuntas indicator-indikator dari semua materi. Jika guru mengabaikan psikis 

yang ada pada diri peserta didik, maka peserta didik akan merasakan 

kejenuhan dalam pembelajaan. Apabila peserta didik jenuh maka akan 

mengalihkan perhatiannnya kepada sesuatu yang lain yang lebih menarik, 
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bermain, menggangu temannya, tidur dan lain-lain. Oleh karenanya, 

kepandaian pendidik saat proses pembelajaran sangat dibutuhkan.  

Pendidik tak hanya mengajar, namun juga mampu memberikan 

motivasi dan bimbingan kepada peserta didik. Hal inilah yang disebutkan 

sebagai kepribadian guru, yakni memperlihatkan atau memberikan contoh 

kepribadian yang baik kepada peserta didik, memiliki prilaku terpuji, 

diantaranya dengan berperilaku jujur, disiplin dan sopan santun. Perilaku 

terpuji tersebut harus tertanam dalam diri peserta didik. Dari kepribadian 

lah pendidik yang akan menentukan apakah ia akan menjadi pendidik yang 

layak bagi peserta didik, ataukan akan menghancurkan bagi pertumbuhan 

peserta didik, apalagi bagi peserta didik yang masih kecil. 

Peran seorang pendidik akan dilihat masyarakat, dimana pendidik 

yang diharapkan dapat menjadi suri tauladan dan sebagai orang tua bagi 

peserta didik. Bukan malah menjadi pendidik yang semena-mena terhadap 

peserta didiknya. Contonya seorang pendidik memukul anak didiknya 

karena terlambat memasuki kelas, maka mengakibatkan peserta didik 

merasa diperlakukan secara tidak mendidik. Maka ini adalah contoh 

kurangnya kesadaran seorang pendidik terhadap peranannya sabagai 

seorang pendidik. Dengan demikian kepribadian pendidik itu sangat 

penting. 

Disisi lain, ada juga pendidik yang suka datang terlambat, inilah 

yang memicu peserta didik datang terlambat karena mencontoh dari 

pendidiknya. maka dengan demikian bahwa pendidik merupakan 
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seseorang yang digugu dan ditiru. Pendidik bukan hanya sebagai pengajar 

tetapi juga sebagai teladan bagi peserta didik dengan kepribadian yang 

mulia. Insyaallah dengan pendidik memiliki kepribadian yang mulia, 

maka peserta didik akan terbentuk menjadi anak yang baik pula, dengan 

demikian akan terwujudlah cita-cita memiliki lulusan yang baik dan 

disiplin. 

Menurut pendapat (Kurniawan & Khomsiyatun, 2019: 23) 

Mengutip pendapat Al-Ghazali dalam kitab “Ihya’ Ulumuddin” yang 

menggambarkan betapa pentingnya kepribadian seorang pendidik 

“seorang guru mengamalkan ilmunya, lalu perkataannya jangan 

membohongi perbuatannya. Karena sesungguhnya ilmu dapat dilihat 

dengan mata hati, sedangkan perbuatan dapat dilihat dengan mata kepala. 

Padahal yang mempunyai mata kepala adalah lebih banyak”. Dari 

pendapat Al-Ghozali dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan, akhlaq 

dan prilaku seorang pendidik adalah bagian paling terpenting. Seorang 

pendidik akan dijadikan teladan dan contoh bagi peserta didik, baik 

dengan cara disengaja dilakukan maupun tidak sengaja dilakukan, secara 

langsung maupun tidak secara langsung. 

Namun disamping perangkat dan segala hal yang berhubungan erat 

dengan pendidikan, yang berhubungan dengan keberhasilan tujuan 

pendidikan, tujuan pendidikan nasional ialah mencerdaskan dan 

mengembangkan potensi yang ada pada diri setiap peserta didik agar 

mempunyai sosok pribadi yang spiritual, dapat mengendalikan diri, 
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memiliki kepribadian yang luhur, dan memiliki keterampilan yang 

nantinya akan sangat dibutuhkan dalam bermasyarakat, Negara dan 

bangsa. Agar tujuan nasional bisa tercapai maka dapat diperoleh melalui 3 

tahapan sesuai dengan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dengan Rahmat Tuhan 

Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, 2003) yaitu: pendidikan 

dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dari UU tersebut bisa 

ditarik kesimpulan bahwa pendidikan harus dilaksanakan secara sistematis 

agar tujuan pendidikan tercapai dengan baik. Tetapi dalam kenyataan tidak 

jarang seorang peserta didik masih banyak kesulitan dalam pembelajaran, 

sehingga diperlukan sebuah metode pembelajaran yang efektif dan efisien. 

Karena seorang pendidik adalah yang menentukan dalam keberhasilan 

pengajaran. Kewenangan seorang pendidik sangat menentukan terhadap 

kebiasaan-kebiasaan belajar, sikap dan juga motivasi belajar terhadap 

peserta didik. 

Dalam pembelajaran seorang pendidik di tuntut untuk memberikan 

motivasi kepada peserta didik. Dengan adanya motivasi, seorang peserta 

didik akan menunjukkan minatnya untuk melakukan aktifitas belajarnya. 

Demikian juga seorang pendidik akan yang mempunyai motivasi dalam 

dirinya maka pendidik akan merasa bahwa pendidik mampu membantu 

peserta didik menjadi yang lebih baik lagi dalam belajar, merancang 

perencanaan mengajar, dan bekerja sama dengan peserta didik untuk 

mencapai tujuan belajar dan penguwasaan materi. Akan tetapi ketika 
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motivasi menurun, maka kualitas belajar mengajar juga akan menurun. 

Dengan demikian seorang peserta didik tidak hanya mengajar pengetahuan 

dan keterampilan saja namun juga harus menciptakan motivasi lingkungan 

belajar yang baik. 

Afandi & Sajidan (2017: 92) Mengungkapkan bahwa “terutama 

dalam belajar mengajar di sekolah, faktor guru dan cara mengajarnya 

merupakan faktor yang penting pula. Bagaimana dan sikap kepribadian 

guru, tinggi rendahnya pengetahuan yang dimiliki guru, dan bagimana 

guru itu mengajarkan pengetahuan kepada anak didiknya, turut 

menunjukkan bagaimana hasil belajar yang dicapai anak-anak”. 

Dari sinilah peneliti tertarik untuk meneliti seberapa besar 

pengaruh kepribadian seorang pendidik terhadap motivasi belajar peserta 

didik, serta kepribadian seperti apa yang diharapkan oleh peserta didik. 

Hal ini dilaksanakan supaya penelitian bisa menjadi bahan pertimbangan 

dalam mengembangkan kepribadiannya. Hal inilah yang menjadikan 

penulis tertarik untuk melakuakn penelitian tentang Peran Kepribadian 

Guru Agama Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Santri di TPQ Al-

Hidayah Purwodadi Tirtoyudo Malang. 

B. FOKUS PENELITIAN 

Berdasarkan konteks di atas, penelitian ini mengarah pada fokus 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran kepribadian guru agama sebagai model dan teladan 

dalam meningkatkan motivasi belajar santri? 
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2. Apa faktor yang menghambat dan mendukung peran kepribadian guru 

agama sebagai model dan teladan dalam meningkatkan motivasi belajar 

santri? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Dari beberapa fokus penelitian diatas, penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Untuk mendeskripsikan peran kepribadian guru agama sebagai model dan 

teladan dalam meningkatkan motivasi belajar santri. 

2. Mendeskripsikan hal-hal yang menghambat dan mendukung peran 

kepribadian guru agama dalam meningkatkan motivasi belajar santri. 

D. KEGUNAAN PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak 

berikut: 

1. Peneliti, menambah pengetahuan tentang peran kepribadian guru agama 

dalam meningkatkan motivasi belajar santri dan saran untuk menambah 

wawasan sebagai calon pendidik. 

2. Madrasah, sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan pembelajaran 

dalam kelas. 

3. Pendidik, menjadikan informasi tentang peran kepribadian guru agama 

dalam meningkatkan motivasi belajar dalam pembelajaran yang nantinya 

diharapkan akan bisa memberikan tambahan pengetahuan untuk pendidik 

tentang bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar santri. 
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4. Peserta didik, bisa menjadikan motivasi agar peserta didik lebih aktif 

dalam belajar. 

5. Pembaca lain, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi siapapun 

yang membaca. 

 

E. DEFINISI OPERASIONAL  

Untuk mengindari kesalahan pemahaman penelitian ini, maka perlu 

dicantumkan definisi oprasional, yakni: 

1. Peran, peran adalah suatu aspek yang dinamis dari status sosial atau 

kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai 

dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. 

2. Kepribadian guru, kepribadian adalah sikap hakiki yang tercermin pada 

sikap seseorang yang membedakannya dari orang lain. 

3. Meningkatkan, sebuah cara atau usaha yang dilakukan untuk mendapatkan 

kemampuan dan keterampilan menjadi lebih baik dari sebelumnya. 

4. Motivasi belajar, dorongan yang timbul dari dalam diri peserta didik 

(intrinsik) dan dari luar diri peserta didik (ekstrinsik) untuk melakukan 

sesuatu. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan 

mengenai peran kepribadian guru agama dalam meningkatkan motivasi 

belajar santri di TPQ Al-Hidayah Purwodadi Tirtoyudo Malang, dapat 

diambil kesimpulan bahwasanya: 

1. Kepribadian guru di TPQ Al-Hidayah Purwodadi Tirtoyudo Malang sudah 

baik. Bisa dikatakan baik karena peneliti melihat dari sikap dan suatu hasil 

yang telah diajarkan oleh pendidik untuk peserta didik, seperti sikap 

santun kepada orang yang lebih tua, religius, berahlaq mulia, disiplin, dan 

selalu mematuhi apa yang diperintahkan oleh pendidik. Peran yang 

dilaksanakan guru sesuai dengan teori yaitu: pendidik mengajarkan apa 

yang telah dimilikinya kepada peserta didik, melakukan pembentukan 

kepribadian peserta didik dengan cara berkomunikasi dengan baik 

terhadap peserta didik, memberikan pengalaman-pengalaman yang baik, 

menjadi tauladan yang baik, selalu mencontohkan prilaku yang baik, 

bertutur bahasa yang baik dan halus. Dan seorang pendidik selalu berperan 

mengatur kegiatan yang baik untuk peserta didik, dengan selalu 

mengawasi lingkungan peserta didik, seperti mengawal mulai sholat 

berjamaah sampai kegiatan selesai. Dan pendidik berperan sebagai 

penasihat dan memberikan solusi permasalahan yang dihadapi oleh peserta 

didik, dengan memberikan pengalaman atau cerita-cerita terdahulu (Nabi-

Nabi).  
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2. Kendala yang dapat dipengaruhi dalam pembentukan kepribadian peserta 

didik dari hasil analisis peneliti. Lingkungan luar TPQ yang kurang 

terjaga, kuragnya pengawasan dari keluarga yang dapat mempengaruhi 

keadaan kepribadian peserta didik dan kurangnya pengetahuan pendidikan 

dalam keluarga mengakibatkan rendahnya motivasi peserta didik dari 

keluarga. Hal-hal yang mendukung ialah guru yang mampu melaksanakan 

suatu kebijakan dengan baik, adanya sarana dan prasarana yang cukup 

lengkap, keakraban antar guru dengan santri, adanya musyawarah antar 

guru dengan wali santri, banyak metode-metode yang digunakan guru 

untuk memudahkan santri untuk menirukan apa yang diajarkan oleh guru 

B. SARAN  

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas penelitian yang telah 

dilakukan mengenai peran kepribadian guru agama dalam meningkatkan 

motivasi belajar santri di TPQ Al-Hidayah Purwodadi Tirtoyudo Malang, 

maka peneliti akan memberikan saran sebagai berikut: 

1. Hendaknya keaktifan seluruh pendidik di TPQ Al-Hidayah Purwodadi 

Tirtoyudo Malang lebih ditingkatkan lagi, keaktifan dan kekreatifan untuk 

motivasi belajar peserta didik dalam membentuk kepribadian. 

2. Hendaknya dalam bekerja sama lebih kompak lagi antara guru-guru dalam 

memadukan dan menggabungkan aspek positif dari beberapa kreasi dan 

inovasi yang sudah ada agar bisa memberikan motivasi belajar peserta 

didik yang lebih baik. 
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