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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoritis 

1. Motivasi Guru 

Menurut Mc. Donald dalam buku karangan Oemar Hamalik 

“bahwa motivasi adalah perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang 

yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai 

tujuan”.
17

 Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu 

pengetahuan kepada anak didik disekolah. Dengan keilmuan yang 

dimilikinya, dia dapat menjadikan anak didik menjadi orang yang cerdas.
18

 

Salah satu peran atau tugas guru adalah sebagai seorang motivator. 

Oleh karena itu, pemberian motivasi oleh guru kepada siswa itu sangat 

penting dilakukan oleh guru untuk menumbuhkan motivasi siswa-

siswanya. Allah berfirman didalam surat Ar-Ra’d ayat 11 yang berbunyi : 

 

Artinya:  Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu 

mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka 

menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak 

merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah 

keadaan.yang ada pada diri mereka sendiri.Dan apabila Allah 
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Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001, hal. 158 
18

Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hal 
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menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada 

yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung 

bagi mereka selain Dia. 

 

Berdasarkan ayat diatas juga mengisyaratkan kepada kita bahwa 

seorang guru hendaknya mampu mengubah setiap perilaku-perilaku siswa 

kearah yang lebih baik, karena gurulah yang mampu merubah setiap 

pribadi siswanya. Dengan kata lain, sebagai guru harus mampu 

memberikan motivasi kepada siswa dalam proses pembelajaran. 

Adapun yang dimaksud dengan motivasi guru di penelitian ini 

adalah motivasi yang diberikan oleh guru Pendidikan Agama Islam yang 

mengajar di SMP Negeri 3 Pekanbaru. Jadi, motivasi guru yang penulis 

maksud adalah upaya yang dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam 

untuk mendorong siswa-siswanya agar memiliki kesiapan dalam belajar. 

Dalam soal belajar juga, pemberian motivasi sangatlah penting bagi 

siswa karena itu dapat mendorong siswa agar lebih semangat dalam 

menjalani proses pembelajaran. Motivasi adalah syarat mutlak untuk 

belajar.Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatan sebagai 

keseluruhan daya penggerak didalam diri siswa yang menimbulkan 

kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan 

memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki 

oleh subjek belajar itu dapat tercapai.Adapun fungsi motivasi ini yaitu: 

a. Dapat mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Artinya 

tanpa motivasi maka tidak akan timbul suatu perbuatan seperti belajar.  
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b. motivasi juga berfungsi sebagai pengarah. Artinya mengarahkan si 

pada perbuatan untuk kepencapaian tujuan yang diinginkan. 

c. motivasi juga sebagai penggerak. Ia berfungsi sebagai mesin bagi 

mobil. Besar kecilnya motivasi menentukan cepat atau lambatnya 

suatu pekerjaan.
19

 

Dikatakan “keseluruhan”, karena pada umumnya ada beberapa 

motif yang bersama-sama menggerakkan siswa untuk belajar.Motivasi 

belajar adalah merupakan faktor psikis yang bersifat non-

intelektual.
20

Peranannya yang khas adalah dalam hal menumbuhkan 

gairah, merasa senang dan semangat untuk belajar. Siswa yang memiliki 

motivasi yang kuat, akan mempunyai banyak energi untuk melakukan 

kegiatan belajar. 

Motivasi belajar dapat timbul karena dua faktor yakni instrinsik dan 

ekstirinsik.Motivasi instrisik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau 

berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap 

individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu.
21

Sedangkan 

motivasi ekstrinsik merupakan keadaan yang datang dari luar individu 

siswa yang juga mendorongnya melakukan kegiatan belajar. 

Dalam hal ini pemberian motivasi (ekstrinsik) sangatlah penting 

untuk membantu kegiatan belajar mengajar. Karena kemungkinan besar 

keadaan siswa itu dinamis, berubah-ubah, dan juga komponen-komponen 

                                                             
19

Ibid 
20

Sardiman, Op. Cit, hal. 75 
21

Ibid, h. 89 
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lain dalam proses belajar mengajar ada yang kuarang menarik bagi siswa, 

sehingga diperlukan motivasi ekstrinsik. 

Guru juga mempunyai setrategi dalam memotivasi muridnya salah 

satunya guru dapat memanipulasi tugas-tugas (isi, kesulitan, keabstrakan, 

lama) yang diberikan (semua kelas, grup-grup kecil, perorangan) dan 

waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tugas. Mereka juga dapat 

menambahkan frekuensi  feedback, tipe jenis feedback(konferens, tulisan) 

dan waktu yang diperlukan untuk mengerjakan tugas-tugas.
22

 

Di dalam kegiatan belajar-mengajar peran motivasi baik instrisik 

maupun ekstrinsik sangat diperlukan.Sebelum pembelajaran dimulai, guru 

memberikan motivasi agar siswa lebih siap untuk melaksanakan 

pembelajaran lebih lanjut. 

Dalam hal ini sudah tentu peran guru sangat penting.Bagaimana 

guru melakukan usaha-usaha utuk dapat menumbuhkan dan memberikan 

motivasi agar siswanya lebih siap dalam menghadapi pelajaran.Untuk 

dapat belajar dengan baik diperlukan motivasi yang baik pula. Karena 

motivasi ekstrinsik yang diperoleh siswa di sekolah akan mempengaruhi 

kesiapan belajar siswa. 

2. Strategi Guru Untuk Menumbuhkan Motivasi 

Adapun strategi yang dapat guru gunakan untuk memotivasi 

siswanya adalah bagimana yang dijelaskan oleh Pupuh Fathorrohman dan 

M.Sobry Sutikno sebagai berikut: 

                                                             
22

Feithzal Rival, Education Managementanalisis teori dan praktik, jakarta: Rajawali, 

2009, hal. 735 
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a. Membangkitkan motivasi dengan cerita 

Kisah atau cerita dapat menggugah konsentrasi dan 

membangkitkan hasrat untuk menyimak alur kejadiaannya. Oleh 

karena itu menggunakan kisah dalam proses pengajaran dan 

pendidikan merupakan sesuatu yang signifikan pada semua lapisan 

masyarakat sejak dahulu. Al-qur’an menggunakan kisah atau cerita 

dalam mendidik dan mengarahkan kejiwaan manusia. Hal ini dapat 

ditemui pada ungkapan dan hikmah yang digunakan al-Qur’an 

dalam proses pengajarannya. Al-Qur’an menjelaskan pengaruh 

kisah atau cerita dalam proses pendidikannya.  

Allah SWT berfirman: 
(َلَقْد َكاَن ِفي َقَصِصِهْم ِعْبَرٌة االو لي ْاأل ْلَبِب )يى سف: س  

Artinya: sesunggunya pada kisah mereka  itu terdapat pengajaran 

bagi orang yang mempunyai akal. (QS. Yusuf: 111) 

b. Menjelaskan tujuan belajar ke peserta didik 

Pada permulaan belajar mengajar seharusnya terlebih dahulu 

seorang guru menjelaskan mengenai tujuan instruksional khusus 

yang akandicapainya kepada siswa. Makin jelas tujuan maka makin 

jelas pula motivasi dalam belajar. 

c. Memberikan Pujian terhadap siswa yang berprestasi 

Apabila ada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik, 

perlu diberikan pujian.Pujian ini adalah berbentuk reinforcement 

yang positif dan sekaligus merupakan motivasi yang baik. 

d. Memberi Perhatian  

Untuk tetap mendapatkan perhatian, sekali-kali pengajar dapat 

melakukan hal-hal yang luar biasa, misalnya meminta siswa untuk 

menyusun soal-soal tes, menceritakan problem guru, dan 

sebagainya.
23

 

e. Memberikan hadian pada siswa yang berprestasi 

Hadiah dapat juga dikatakan sebgai motivasi, tetapi tidaklah selalu 

demikian.Karena hadiah untuk suatu pekerjaan, mungkin tidak 

akanmenarik bagi seseorang yang tidak senang dan tidak berbakat 

dalam suatu pekerjaan tersebut.Namun hadiah juga dapat 

membangkitkan motivasi bila setiap orang mempunyai harapan 

untuk memperolehnya.
24

 

 

 Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa strategi 

dalam memotivasi siswa, guru dapat menggunakan metode seperti 

membangkitkan motivasi dengan cerita, menjelaskan tujuan belajar kepada 
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Slameto, Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya,( Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), Hal. 177 
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peserta didik, memberikan pujian terhadap siswa yang berprestasi dan 

memberi perhatian. 

Sedangkan menurut Wina Sanjaya guru dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa dengan cara sebagai berikut: 

a. Menjelaskan tujuan yang ingin dicapai 

Tujuan yang jelas dapat membuat siswa ke arah mana ia ingin 

dibawa. Pemahaman siswa tentang tujuan pembelajaran dapat 

menumbuhkan minat siswa untuk belajar yang pada gilirannya 

dapat meningkatnya motivasi belajar mereka. Semakin jelas tujuan 

yang ingin dicapai, maka akan semakin kuat motivasi belajar 

siswa. Oleh sebab itulah, sebelum proses pembelajaran 

dimulai hendaknya guru menjelaskan terlebih dahulu tujuan yang 

ingin dicapai. 

b. Membangkitkan minat siswa 

Siswa akan terdorong untuk belajar manakala mereka memiliki 

minat untuk belajar. Oleh sebab itu mengembangkan minat belajar 

siswa merupakan salah satu teknik dalam mengembangkan 

motivasi belajar. Beberapa cara yang dapat dilakukan guru untuk 

membangkitkan minat siswa, gunakan model dan berbagai strategi 

pelajaran secara bervariasi, misalnyadiskusi, kerja kelompok, 

demonstrasi dan lain sebagainya. 

c. Ciptakan suasana belajar yang menyenangkan 

Usahakan agar suasana belajar tetap hidup, dan bebas dari rasa 

tegang. Untuk itu guru sekali-kali dapat melakukan hal-hal yang 

lucu, agar siswa merasa terhibur dalam proses pembelajaran. 

d. Berilah pujian yang wajar terhadap setiap keberhasilan siswa. 

Motivasi akan tumbuh manakala siswa merasa dirinya dihargai. 

e. Berikan penilaian 

Banyak siswa yang belajar karena ingin memperoleh nilai bagus. 

Untuk itu mereka belajar dengan giat. Bagi sebagian siswa nilai 

dapat menjadi motivasi yang kuat untuk belajar. 

f. Berikan komentar terhadap hasil pekerjaan siswa 

Siswa butuh penghargaan, penghrargaan bisa dilaukan dengan 

memberikan komentar positif. Misalnya, memberikan tulisan yang 

“bagus” atau “teruskan pekerjaanmu” dan lain sebagainya. 

Komentar positif dapat memberikan motivasi belajar siswa. 

g. Ciptakan persaingan dan kerja sama  

Persaingan yang sehat dapat memberikan pengaruh yang baik 

untuk keberhasilan prose keberhasilan pembelajaran siswa.
25
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 Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa guru 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dengan cara, menjelaskan 

tujuan yang ingin dicapai, membangkitkan minat belajar siswa, 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, dan memberi komentar 

terhadap hasil kerja siswa. 

3. Kesiapan Belajar  

Kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya 

siap untuk memberi respons/jawaban di dalam cara tertentu terhadap 

situasi. Penyesuaian kondisi pada suatu saat akan berpengaruh atau 

cenderung pada tiga aspek, yaitu: 

a. Kondisi fisik, mental dan emosional 

b. Kebutuhan-kebutuhan motif dan tujuan  

c. Keterampilan, pengetahuan dan pengertian lain yang telah dipelajari.
26

 

Ketiga aspek tersebut (yang dimiliki seseorang) akan 

mempengaruhi dan memenuhi/berbuat sesuatu atau adanya kecenderungan 

untuk melakukan sesuatu. Dalam kondisi fisik tertentu tidak termasuk 

kematangan, walaupun kematangan itu termasuk kondisi fisik.Kondisi 

fisik yang dimaksud, misalnya kondisi fisik yang temporer (lelah keadaan, 

alat indera dan lain-lain) dan yang permanen (cacat tubuh). Kondisi mental 

menyangkut kecerdasan.Anak yang berbakat (yang di atas normal) 

memungkinkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang lebih tinggi. 

Kondisi emosional juga akan mempengaruhi  kesiapan untuk berbuat 
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sesuatu, hal ini karena ada hubungan dengan motif (insentif positif, 

insentif negatif, hadian, hukuman) dan itu sangat berpengaruh terhadap 

kesiapan belajar siswa. 

Kesiapan seseorang untuk belajar terdiri dari persesuaian 

persyaratan tertentu dari belajar.Persyaratan ini meliputi perhatian 

motivasi dan kesiapan perkembangan.Seorang pengajar pertama-tama 

harus menggunakan manipulasi untuk memperoleh perhatian siswa yang 

tepat. 

Kesiapan perkembangan bagi seseorang, mempelajari keterampilan 

intelektual baru yang khusus terdiri dari adanya keterampilan intelektual 

yang lebih rendah. Jadi, secara sederhana dikemukakan tingkat kesiapan 

pengembangan dari seorang siswa ditentukan oleh apa yang telah 

diketahui dan oleh berapa banyak siswa harus belajar agar supaya 

memperoleh suatu tujuan belajar khusus.
27

 

Hubungan antara kebutuhan, motif, dan tujuan yaitu: 

a. Kebutuhan ada yang disadari dan ada yang tidak disadari, 

b. Kebutuhan yang tidak disadari akan mengakibatkan tidak adanya 

dorongan untuk berusaha, 

c. Kebutuhan mendorong usaha, dengan kata lain akan timbul motif, 

d. Dan motif tersebut diarahkan ke pencapaian tersebut. 

Kebutuhan yang disadari mendorong usaha/ membuat seseorang 

siap untuk berbuat, sehingga jelas ada hubungannya dengan kesiapan. 
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Kebutuhan akan sangat menentukan kesiapan belajar. Anak yang 

sebelumnya mempelajari permulaan dia belum siap untuk belajar yang 

berikutnya, sehingga ada prasyarat dan kosyarat dalam belajar. 

Membaca pelajaran yang telah lalu dan bahan yang diajarkan itu 

sangat penting, maka siswa akan lebih siap dalam menghadapi pelajaran 

selanjutnya. Siswa akan mencatat beberapa hal perlu ditanyakan kepada 

guru terhadap apa yang belum di pahami pada saat belajar berlangsung. 

Disamping itu periksa keperluan belajarsebelumberangkatkesekolah, 

datang lebihcepatjugaperlu di perhatikan.
28

 

Menurut Nasution, ada beberapahal yang harus dipersiapkan 

siswa untuk mengikuti pelajaran baik yang ditinjau dari kesiapan siswa, 

antara lain adalah: 

a. Membaca dan mempelajari bahan bacaan yang telah lalu, dan 

bahan pelajaran selanjutnya. 

b. Mencatat beberapa hal yang perlu dipahami untuk dinyatakan 

kepada sekolah. 

c. Memeriksa kelengkapan keperluan belajar sebelum berangkat 

sekolah. 

d. Datang cepat agar tidak terlambat. 

e. Mengkonsentrasikan pikiran kepada pembahasan guru
29

. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa siswa 

untuk mengikuti pelajaran baik yang ditinjau dari kesiapan siswa yaitu, 

membaca dan mempelajari bahan bacaan, mencatat beberapa hal yang 

perlu dipahami, memeriksa kelengkapan keperluan belajar. 
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Faktor kesiapan siswa adalah siswa yang telah siap belajara akan 

dapat melakukan kegiatan belajar lebih mudah dan lebih berhasil. Faktor 

kesiapan belajar ini erat hubungannya dengan masalah kematangan, 

minat, dan tugas-tugas perkembangan.
30

 

Berusaha datang lima menit sebelum pelajaran dimulai, gunanya 

adalah untuk menetapkan tempat yang baik. Datang terlambat juga akan 

mengganggu proses belajar dan menunjukkan kurang disiplin siswa 

tersebut. Keperluan seperti buku-buku, alat tulis menulis serta tugas-

tugas yang diberikan guru perlu disiapkan dengan lengkap sebelum 

berangkat kesekolah. 

   Adapun Prinsip-prinsip pembentukan persiapan belajar adalah 

sebagai berikut: 

a. Semua aspek pertumbuhan berinteraksi dan bersama membentuk 

persiapan. 

b. Pengalaman seorang ikut mempengaruhi pertumbuhan fisiologi 

individu. 

c. Pengalaman mempunyai efek kumilatif dalam perkembangan fungsi-

fungsi kepribadian individu, baik jasmaniah maupun rohaniah. 

d. Apabila persiapan untuk melakukan kegiatan tertentu berbentuk pada 

diri seseorang,maka tentu dalam kehidupan seseorang merupakan 

masa formatif bagi perkembangan pribadinya.
31
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Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, jelaslah bahwa apa yang 

telah dicapai oleh seseorang pada masa-masa yang lalu akan mempunyai 

arti bagi aktifitas-aktifitas sekarang. Apa yang telah terjadi pada saat 

sekarang akan memberi sumbangan terhadap persiapan individu di masa 

mendatang. 

Perbuatan belajar dapat berlangsung dengan baik apabila fungsi-

fungsi yang diperlukan untuk belajar sudah cukup matang atau lebih siap 

untuk dipergunakan. Apabila fungsi yang dipergunakan belum cukup 

matang atau siap untuk dipergunakan maka perbuatan belajar itu tidak 

akan dapat berlangsung dengan baik. Kesiapan belajar tersebut dapat 

menyangkut baik kesiapan fisik maupun psikis. 

Aspek-aspekkesiapan belajar yaitu: 

a. Kematangan 

Kematangan adalah proses yang menimbulkan perubahan tingkah laku 

sebagai akibat dari pertumbuhan dan perkembangan, sedangkan 

pertumbuhan ini berhubungan dengan fungsi-fungsi (tubuh+jiwa) 

sehingga terjadi diferensi. Latihan-latihan yang diberikan pada waktu 

sebelum anak matang tidak akan berhasil. 

b. Kecerdasan 

1) Sensor motor period (0-2 tahun) 

2) Preoperational period (2-7 tahun) 

3) Concrete period (7-11 tahun) 

4) Formal operation (lebih dari 11 tahun).
32
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Metode penilaian terhadap kesiapan belajar. ada dua jenis tes 

yang dapat dipergunakan untuk menilai kesiapan belajar anak yaitu: 

a. Tes Hasil Belajar 

Salah satu cara untuk menilai kesiapan belajar anak-anak 

ialah dengan mendasarkan kepada prestasi siswa yang mereka capai 

selama tes hasil belajar. Apabila seorang anak telah mencapai prestasi 

yang cukup memadai dalam pelajaran yang telah diajarkan, maka hal 

ini dapat merupakan petunjuk bahwa anak itu telah siap  untuk 

menerima pelajaran baru. 

b. Tes Prognostic 

Tes prognostic adalahsatu group tesbakat yang disusun untuk 

meramalkan kesiapan belajar atau tingkat kesuksesan yang mungkin 

dicapai dalam beberapa pelajaran atau segi-segi tertentu daripada 

pendidikan. 

 

B. Penelitian Relavan 

Judul penelitian terdahulu yang relavan dengan penelitian yang 

dilakukan penulis dan membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini antara lain: 

1. Abdul Afiffuddin Md, pada tahun 2015 dengan judul: Pengaruh 

Pemberian Motivasi Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru Ma Se-

Kabupaten Rokan Hilir. Berdasarkan hasil penelitian dapat diartikan 

bahwa motivasi memberikan pengaruh yang positif dalam dengan 

kontribusi sebesar 70,7%. Nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 
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0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi memiliki pengaruh yang 

signifikan dengan kenerja. Korelasi yang positif dan signifikan ini 

menunjukkan tinggi rendahnya motivasi berpengaruh terhadap kinerja. 

Perbedaan dengan penelitian ini, terletak pada pemberian motivasi oleh 

kepala sekolah terhadap kinerja guru. Sedangkan peneliti meneliti 

mengenai pengaruh pemberian motivasi dalam mata pelajaran pendidikan 

agama islam terhadap kesiapan belajar siswa. 

2. Jusmiati, Tahun 2015 dengan  judul: Pengaruh Motivasi Belajar terhadap 

Kesiapan Belajar pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 03 Rimba Melintang Rokan Hilir. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif motivasi 

belajar siswa terhadap kesiapan belajar siswa pada mata pelajaran 

pendidikan agama di sekolah Menengah Pertama Negeri 03 Rimba 

Melintang Rokan Hilir. Tingakat pengaruh variable motivasi belajar siswa 

(X) terhadap kesiapan belajar siswa (y) berada pada kategori kuat yaitu 

0,04. Sedangkan koefisien determinasi R kesiapan belajar pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam adalah sebesar = 64,7% dan selebihnya 

ditentukan oleh variable lain. Perbedaannya ialah terletak pada motivasi 

belajar siswa. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang pemberian 

motivasi dalam mata pelajaran pendidikan agama islam terhadap kesiapan 

belajar siswa. 

3. Ettri Maiyanir, tahun 2017 dengan judul:Pengaruh Pemberian Motivasi 

Guru Penidikan Agama Islam terhadap Ketaatan Ibadah Siswa kelas XI di 
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Sekolah Menengah Kejuruan Telkom Pekanbaru. Dari hasil penelitian 

yang diperoleh ada pengaruh yang signifikan Pemberian Motivasi Guru 

Pendidikan Agama Islam Terhadap Ketaatan sekolah menengah kejuaruan 

Telkom pekanbaru. Hal ini dapat diketahui dari hasil analisa data yang 

diperoleh yaitu sebesar nilai =0,405 sedangkan nilai R (pada taraf 

signifikan 5%=0,304 dan taraf signifikan 1%=0,393.  Karena R lebih besar 

dari R maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

pemberian motivasi guru pendidikan agama islam terhadap ketaatan 

Ibadah siswa kelas XI Di sekolah Menengah Kejuruan  Telkom 

Pekanbaru. Koefisien determinan yang dihasilkan adalah sebesar R = 

0,405 dengan P=0,000 (P<0,05) maka dapat dilihat bahwa pemberian 

motivasi guru pendidikan agama islam berpengaruh sebesar 40,5% 

terhadap ketaatan ibadah siswa kelas XI di sekolah menengah kejuruan 

Telkom peknbaru. Perbedaannya terletak pada pariabel (y ) yang mana 

peneliti variabel (y) nya tentang kesiapan belajar siswa. 

 

C. Konsep Operasional 

Adanya dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

variabel X dan Y. Pemberian Motivasi sebagai variabel X dan kesiapan belajar 

sebagai variabel Y. Indikator variabel X sebagai berikut: 

1. Motivasi guru yang terdapat pada variabel X yaitu: 

a. Guru menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi. 

b. Guru memberikan hadiah pada siswa yang berprestasi. 

c. Guru membangkitkan semangat belajar siswa dengan cerita. 
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d. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. 

e. Guru memberikan pujian kepada siswa yang berprestasi. 

f. Guru memberikan perhatian kepada siswa untuk menyusun soal-soal 

tes. 

g. Guru membangkitkan minat siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran secara bervariasi. 

h. Guru menggunakan berbagai strategi pembelajaran. 

i. Guru menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. 

j. Guru menciptakan persainganantarsiswa guna memberikan pengaruh 

yang baik untuk keberhasilan belajar siswa. 

k. Guru memberikan komentar baik terhadap hasil pekerjaan siswa. 

2. Sedangkan variabel Y sebagai berikut: 

a. Siswa membaca buku PAI terlebih dahulu sebelum proses 

pembelajaran dimulai. 

b. Sebelum pembelajaran PAI dimulai siswa mencatat pertanyaan yang 

akan ditanyakan pada guru 

c. Siswa datang lebih awal sebelum proses pembelajaran dimulai. 

d. Siswa menyiapkan perlengkapan alat belajar. 

e. Siswa berdiskusi terlebih dahulu sebelum proses pembelajaran dimulai  

f. Siswa meriksa kembali perlengkapan belajar sebelum berangkat 

kesekoalah. 

g. Siswa mengulang kembali pelajaran yang telah lalu  
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h. Sebelum pembelajaran dimulai siswa terlebih dahulu membaca do’a 

belajar 

i. Sebelum berangkat kesekolah siswa sarapan pagi terlebih dahulu. 

j. Siswa membuat jadwal teratur dirumah. 

k. Siswa mempersiapkan pertanyaan terkait materi pembelajaran pai 

 

D. Asumsi Dan Hipotesis 

1. Asumsi Dasar 

Penelitian ini dilakukan atas dasar asumsi, bahwa: 

a. Pemberian motivasi guru yang berbeda-beda 

b. Kesiapan belajar siswa yang berbeda-beda. 

c. Ada kecenderungan pemberian motivasi guru terhadap kesiapan belajar. 

2. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan pada penelitian adalah sebagai berikut: 

Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan pemberian motivasi guru terhadap 

kesiapan belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

di SMP Negeri 3 Pekanbaru. 

Ho: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan motivasi guru terhadap 

kesiapan belajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMP Negeri 3 Pekanbaru. 

 


