
1 

BAB I   

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hidup. Pendidikan sangat 

penting bagi manusia karena tanpa pendidikan manusia tidak akan pernah bisa 

maju dan berkembang. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan 

peserta didik melalui kegiatan-kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan 

bagi peranannya di masa yang akan datang. Maka, dalam proses pembelajaran 

terjadi proses interaksi antara siswa dan guru dan kedua komponen ini 

merupakan ketentuan yang tak terpisahkan. Dalam interaksi tersebut harus 

bernilai edukatif. 

Keberhasilan mengajar dapat diukur dari bagaimana partisipasi anak 

dalam proses belajar mengajar.
1
 Artinya, dalam proses belajar mengajar guru 

harus bisa memberikan umpan balik kepada peserta didiknya, umpan balik 

tersebut dapat berupa pertanyaan yang  diberikan oleh guru kepada siswanya 

dan pertanyaan tersebut bisa berupa membangkitkan motivasi dan partisipasi 

siswa didalam kelas dan proses pembelajaran. Selain itu  sebagai seorang guru 

juga perlu memiliki taktik dalam melakukan proses pembelajaran, yang harus 

memiliki beberapa strategi  yang baik, adalah bila dapat melahirkan metode 

yang baik pula, sebab metode adalah salah satu cara pelaksanaan strategi.
2
  

Tidak hanya dengan dapat melahirkan beberapa metode dan strategi saja, 

seorang guru juga harus menguasai keterampilan-keterampilan dasar yang 
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akan menunjang keprofesionalan guru dalam mengajar. Untuk dapat 

melaksanakan tugas dengan baik, maka guru harus menguasai delapan 

keterampilan dasar dalam  mengajar yang meliputi : 

1. Keterampilan memberi penguatan 

2. Keterampilan bertanya 

3. Keterampilan mengadakan variasi 

4. Keterampilan menjelaskan 

5. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

6. Keterampilan mengelola kelas 

7. Keterampilan  membimbing diskusi  kelompok kecil 

8. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan
3
 

Di antara kedelapan kompetensi dasar guru di atas, salah satu di 

antaranya adalah guru harus menguasai keterampilan bertanya. Dalam proses 

belajar mengajar seorang guru harus bisa merumuskan pertanyaan dengan 

baik yang sesuai dengan materi ajarnya sehingga siswa mampu menjawab 

setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru. Oleh karena itu, guru sebagai 

pendidik dan pengajar dituntut harus menguasai kemampuan dasar. Karena 

para pendidik dapat dikatakan berhasil jika mereka mampu membuat peserta 

didiknya berhasil.
4
 Kemampuan tersebut bercermin dalam kompetensi guru. 

Guru harus bisa merumuskan pertanyaan dengan baik dan tidak monoton 

ketika proses pembelajaran berlangsung. Mengajukan pertanyaan yang baik 

sama dengan mengajar yang baik. Dengan memberikan pertanyaan yang baik  
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berarti guru  membimbing siswa dalam belajar. Sebuah pertanyaan yang baik 

sama halnya dengan membimbing dan mengajarkan siswa dengan baik.
5
 

Adapun dampak guru bertanya dengan baik, maka  akan menimbulkan: 

1. Menimbulkan motivasi bagi siswa.  

2. Membangkitkan minat dan rasa ingin tahu. 

3. Untuk memusatkan perhatian siswa. 

4. Untuk melatih keterampilan berfikir siswa. 

5. Mendiaknosis kesulitan belajar siswa. 

6. Untuk mengukur tingkat pemahaman siswa. 

7. Untuk mengaktifkan serta memproduktifkan siswa dalam belajar.
6
 

Salah satu aspek yang ikut berpengaruh terhadap motivasi  belajar 

siswa adalah persepi siswa tentang keterampilan guru bertanya. Dengan 

demikian, maka pertanyaan yang tepat akan melahirkan motivasi belajar 

siswa. Motivasi adalah kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu.
7
 Apabila peserta didik sudah termotivasi dalam belajar 

maka tujuan pembelajaran juga akan tercapai. Hal ini karena  seorang guru 

yang penuh motivasi harus mampu menumbuhkan dan merangsang semua 

potensi siswa-siswinya serta mengarahkan mereka agar dapat memanfaatkan 

potensi  itu secara cepat.
8
 

Untuk meningkatkan persepsi siswa, seorang guru harus lebih 

meningkatkan keterampilan bertanya dalam proses pembelajaran. karena 
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dengan meningkatkan keterrampilan bertanya akan menimbulkan persepsi 

yang positif terhadap siswa. Persepsi secara garis besar dapat dibagi menjadi 

dua : 

1. Persepsi positif, yaitu memanifestasikan berupa rasa senang sehingga 

dalam memberikan respon atau reaksi selanjutnya akan menampakkan 

kecenderungan untuk berbuat.
9
 

2. Persepsi negative, yaitu memanifestasikan berupa rasa tidak senang 

sehingga akan menampakkan kecenderungan reaksi untuk menghindar, 

menjauh dan bisa menimbulkan antisipasi atau cuek.
10

 

Dalam proses pembelajaran siswa akan menimbulkan persepsi terkait 

dengan penglihatan terhadap keterampilan bertanya guru. Bagaimana sosok 

seorang guru bertanya kepada siswa, dan sikap guru dalam menanggapi 

pertanyaan dan jawaban siswa, akan dipandang oleh siswa yang kemudian 

akan dapat merangsang, sehingga siswa terlibat penuh dalam proses 

pembelajaran.  

Dengan demikian, persepsi seseorang akan berpengaruh terhadap cara 

pandang suatu objek. Dewasa ini siswa menganggap bahwa guru itu memiliki 

keterampilan yang bagus. Namun pada praktiknya masih terdapat 

ketidaksesuaian dan salah pada cara pengaplikasian keterampilan guru 

bertanya. Jika persepsi yang dimiliki siswa positif terhadap keterampilan 

bertanya guru, maka motivasi belajarnya dapat menjadi baik. Akan tetapi 
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sebailknya jika persepsi yang dimiliki siswa negative terhadap keterampilan 

bertanya guru, maka motivasi belajarnya dapat menjadi kurang baik.  

Motivasi  belajar  merupakan hal yang pentinng dalam pelaksanaan 

proses belajar mengajar. Belajar adalah giat bekerja, berusaha dan melakukan 

sesuatu perbuatan untuk menemukan pengetahuan melalui: belajar dengan 

berbuat, banyak  inderayang terlibat, interaksi akan terjadi, bangunan makna 

terjadi komunikasi dilakukan, makna terkomunikasi, refleksi umpan balik dari 

guru,  kurang lebih akan tahu.
11

 Oleh karena itusiswa dikatakan memiliki 

motivasi apabila dalam diri siswa ditemukan cirri-ciri perilaku seperti : 

bertanya kepada guru dan siswa lainnya, menjawab pertanyaan dari guru  dan 

siswa lainnya, dan mengemukakan pendapat. Dalam bertanya misalnya, Islam 

sangat menjelasakan bahwa perlu bertanya kepada seseorang agar masalah 

yang dihadapi bisa terpecahkan.
12

 

Sekolah Menengah Atas Negerip (SMAN) 12 Pekanbaru adalah salah 

satu sekolah menengah yang ada di kota Pekanbaru terletak di jalan Garuda 

Sakti KM.3. Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan di sekolah  

tersebut yakni dengan melakukan observasi di lapangan yaitu dengan 

mengamati keadaan serta kegiatan pembelajaran yang ada di kelas, yaitu pada 

hari Selasa tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal  23 Februari  

2018. Ternyata guru Pendidikan Agama  Islam telah melakukan keterampilan 

bertanya yang baik, dengan memberikan pertanyaan yang sesuai dengan 

kemampuan siswa, pertanyaan yang di ajukan jelas dan singkat serta mudah 
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dimengerti. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa 

siswa di sekolah tersebut, hal ini dapat dilihat sebagai berikut : 

1. Siswa beranggapan bahwa Guru PAI telah mendistribusikan 

pertanyaan secara merata diantara para siswa 

2. Siswa berpandangan Bahasa yang digunakan guru PAI dalam 

berrtanya sudah baik 

3. Siswa beranggapan Guru PAI memberikan tuntunan bila siswa 

mengalami kesulitan dalam menjawab pertanyaan 

4. Siswa beranggapan Guru PAI memberikan penjelasan sebelum 

bertanya 

5. Siswa berpandangan Guru PAI telah mengungkapkan pertanyaan 

secara jelas dan singkat 

6. Siswa beranggapan Guru PAI tidak menyalahkan jawaban siswa 

7. Siswa beranggapan Guru memberikan respon terhadap jawaban siswa 

Meskipun keterampilan guru PAI di Sekolah Menengah Atas Negeri 

12 Pekanbaru sudah baik, namun masih ada siswa yang yang memiliki 

tanggapan kurang baik dan ini dapat dilihat dari gejala-gejala sebagai berikut : 

1. Adanya siswa yang hanya diam saja ketika diberi perrtanyaan terkait 

dengan materi yang guru PAI sampaikan. 

2. Masih adanya siswa yang kurang merespon pertanyaan dari guru  

3. Masih adanya siswa yang ribut di dalam kelas saat guru memberikan 

pertanyaan kepada teman lain  

4. Ada sebagian siswa yang kurang aktif dalam belajar 
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5. Masih ada siswa yang kurang mampu dalam menjawab pertanyaan 

dari guru  

Berdasarkan gejala-gejala diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Persepsi Siswa Tentang 

Keterampilan Bertanya Guru PAI Terhadap Motivasi Belajar Siswa 

pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 12 Pekanbaru. 

 

B. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menafsirkan penelitian ini, 

maka penulis merasa perlu dalam menjelaskan bebrapa istilah dalam 

penelitian ini yaitu : 

1. Persepsi 

Persepsi merupakan proses yang menggabungkan dan 

mengorganisasikan data-data indera ( penginderaan)  untuk dikembangkan 

sedemikian rupa sehingga dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk 

sadar akan diri kita sendiri.
13

 Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah tanggapan individu siswa terhadap keterampilan guru dalam 

bertanya. 
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2. Keterampilan Bertanya  

Keterampilan bertanya adalah keterampilan yang digunakan untuk 

mendapatkan jawaban atau balikan dari orang lain.
14

 

3. Guru  

Guru adalah seorang yang berpengalaman dalam profesinya, 

dengan keilmuan yang dimilikinya.
15

 Guru Pendidikan Agama Islam yang 

dimaksud dengan penelitian ini adalah guru bidang studi agama Islam 

yang mengajar pada tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri  12Pekanbaru. 

Guru agama Islam sebagai tenaga pendidik yang memberikan pengetahuan 

kepada anak didiknya mengenai agama Islam. 

4. Motivasi Belajar  

Motivasi adalah segala seuatu yang menjadi pendorong tingkah 

laku yang menuntut atau mendorong seseorang untuk memenuhi 

kebutuhan.
16

 Yang dimaksud motivasi belajar siswa oleh penulis dalam 

tulisan ini adalah motivasi belajar siswa  pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam. 

 

C. Permasalahan  

1.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka masalah  

penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 
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a. Bagaimana persepsi siswa tentang keterampilan guru bertanya dalam 

proses belajar  mengajar ? 

b. Bagaimana motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di  Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru ?  

c. Bagaimana pelaksanaan keterampilan guru bertanya Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru? 

d. Bagaimana keterampilan guru bertanya Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 12  Pekanbaru ? 

e. Apakah ada pengaruh persepsi siswa tentang keterampilan guru 

bertanya terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 

Pekanbaru ? 

2. Batasan Masalah  

Mengingat luasnya cakupan permasalahan yang mengitari kajian 

ini dan agar penelitian ini lebih terarah dan memberikan pemahaman 

kepada pembaca, maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti 

hanya pada masalah “Pengaruh Persepsi Siswa Tentang Keterampilan 

Guru Bertanya Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 

Pekanbaru”.   

3. Rumusan Masalah  

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka masalah yang akan 

dijawab melalui penelitian ini dapat dirumuskan, yaitu, “ Apakah ada 
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pengaruh persepsi siswa tentang keterampilan guru bertanya terhadap 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Menengah Atas  Negeri 12 Pekanbaru?”. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi siswa tentang keterampilan 

guru bertanya terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 

Pekanbaru. 

2. Manfaat Penenlitian  

a. Sebagai bahan penelitian lebih lanjut bagi pihak yang terkait dimasa 

mendatang. 

b. Untuk bahan masukan bagi guru untuk meningkatkan mutu 

pendidikan. 

c. Untuk melengkapi persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi S1  

pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif kasim Riau. 

 


