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BAB II 

KAJIAN TEORI  

 

A. Konsep Teoritis dan Konsep Operasional  

1. Persepsi  

a. Pengertian Persepsi  

Menurut Robins sebagaimana di kutip oleh Rafy Sapuri 

menjelaskan bahwa persepsi sebagai suatu  proses cara masing-masing 

individu mengorganisasikan dan menafsirkaan kesan indera mereka 

agar memberi makna kepada lingkungan mereka.
15

Menurut Walgito, 

persepsi diartikan sebagai suatu proses yang didahuluioleh proses 

penginderaan, yaitu merupakan proses yang diterima stimulus oleh 

individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensori.
16

 

Selanjutnya menurut Abdul Rahman Shaleh-Muhbib Abdul 

Wahab, menjelaskan bahwa persepsi adalah proses yang 

menggabungkan dan mengorganisir data-data indera kita 

(penginderaan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita 

dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk diri kita sendiri.
17

 Definisi 

lain meyebutkan, bahwa persepsi adalah kemempuan membeda-

bedakan, mengelompokkan, memfokuskan perhatian terhadap satu 

objek rangsang.
18

 

                                                             
15

 Rafy Safuri, Psikologi Islam, ( Jakarta : PT Raja Grafindo, 2009  ), h. 294 
16

 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta : Andi Yogyakarta ), h.87-88 
17

 Abdul Rahman Shaleh, Op, Cit, h. 110 
18

Ibid., 
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Selain itu Persepsi menurut Laura A. King dalam bukunya 

Psikologi Umum adalah proses mengatur dan mengartikan informasi 

sensoris untuk memberikan makna. 
19

 Selanjutnya  menurut Desiderato 

sebagaimana yang dikutip oleh Jalaludin Rakhmat, menjelaskan bahwa 

persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-

hubungan yang diperoleh  dengan menyimpulkan informasi dan 

menafsirkan pesan.
20

 

Kemudian Persepsi berlangsung saat aseseorang menerima 

stimulus dari  dunia luar ditangkap oleh organ-organ bantuannya 

kemudian masuk kedalam otak. Didalamnya terjadi proses berpikir 

yang pada akhirnya terwujud alam sebuah pemahaman. Pemahaman 

ini yang kurang lebih disebut persepsi. Sebelum terjadi persepsi pada 

manusa, diperlukan sebuah stimuli yang harus ditangkap melalui organ 

tubuh yang bisa digunakan sebagai alat indra, seperti mata, telinga, 

lidah,  hidung dan kulit.
21

 

Sedangkan menurut Tohirin menjelaskan bahwa persepsi 

adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke 

dalam otak manusia.
22

 Definisi lain menyebutkan bahwa persepsi 

adalah kemampuan membeda-bedakan, mengelompokkan, 

memfokuskan perhatian terhadap  suatu objek rangsang. Dalam proses 

                                                             
19

 Laura A. King, Psikologi Umum, (Jakarta : Salemba Humanika, 2012), h. 225  
20

 Jalaludin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2012, 

cet ke-28), h. 51  
21

 Nurussakinah daulay, Pengantar Psikologi, (Jakarta: Prenademedia Group, 2014 ), cet 

ke-1, h.150 
22

Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Islam, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 

2005), h.77  
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pengelompokkan dan membedakan ini persepsi melibatkan proses 

interpretasi bberdaarkan pengalaman terhadap satu peristiwa atau 

objek.
23

 Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan 

tentang pengalaman terhadap sesuatu benda ataupun sesuatu kejadian 

yang dialami.
24

 

Menurut pandangan Islam, persepi sendiri juga dijelaskan 

dalam dalil Al-Qur’an pada surah  Luqman ayat 20 : 

                               

                             

      

 

Artinya : Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah 

menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit 

dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu 

nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada 

yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu 

pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi 

penerangan.
25

 

 

Dari ayat diatas tampak jelas bahwasannya Allah Swt. 

Menundukkan segala sesuatu yang ada di muka bumi untuk 

kepentingan manusia. Tanpa petunjuk-Nya, tidak ada seorang pun yang 

sanggup memahami ciptaan-Nya, baik secara lahir apalagi batin.
26

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi 

adalah proses masuknyainformasi yang diterima melalui indera dari 

                                                             
23

Ibid., 
24

Daryanto, Op. Cit, h. 49 
25

 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung : Cv.Penerbit 

Diponegoro 2006), h.  329 
26

 Rafy Sapuri, Op. Cit, h.294 



14 

 

 

 

lingkungannya kemudian ditafsirkan dan di interpretasikan oleh 

individu yang dapat bernilai positif, maupun negative supaya mereka 

sadar akan kkemampuan diri mereka sendiri.  

b. Jenis-jenis persepsi  

Persepsi terbagi menjadi duajenis yaitu : 

1) Persepsi positif, yaitu manifestasinya berupa rasa senang sehingga 

dalam memberikan respon atau reaksi selanjutnya akan 

menampakkan kecenderungan untuk berbuat. 

2) Persepsi negatife, yaitu manifestasinya berupa rasa tidak senang 

sehingga akan menampakkan kecenderungan reaksi untuk 

menghindar, menjauh dan bisa menimbulkan antisipasi atau cuek.
27

 

Dari dua jenis persepsi diatas dapat di simpulkan bahwa adanya 

persepsi positif akan menghasilkan hasil yang baik, demikian pula 

sebaliknya adanya respon negative akan menghasilkan hasil yang 

kurang baik.  

c. Fakktor –faktor yang Berperan dalam Persepsi  

Ada beberapa faktor yang berperan di dalam persepsi diantaranya : 

1) Objek yang dipersepsikan. Objek menimbulkan stimulus yang 

mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar 

individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalamdiri 

individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf 

                                                             
27

 Syafei, Persepsi Terhadap Visi pendidikan Islam Kedepan Dikalangan Masyarakat, 

(Pekanbaru : 2003), h.11-12  
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penerima yang bekerja sebagai reseptor. Namun bagian terbesar 

stimulus datang dari luar individu. 

2) Alat indera, syaraf dan pusat susunan syaraf. Alat indera atau 

reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. 

3) Perhatian. Perhatian merupakan langkah pertama sebagai suatu 

persiapan dalam rangka mengadakan persepsi.perhatian merupakan 

perumusan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang 

ditujukan kepada seuatu atau sekumpulan objek.
28

 

Uraian beberapa faktor di atas adalah syarat terjadinya suatu 

persepsi dalam diri seseorang, dan persepsi tersebut nantinyaakan 

menentukan bagaimana sesorang memberikan respon terhadap apa yang 

di  persepsikan.  

d. Faktor-faktor yang berpengaruh pada persepsi 

Karena persepsi bersifat psikologis daripada merupakan proses 

penginderaan saja maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi.   

1) Perhatian yang selektif 

Dalam kehidupan manusia setiap saat akan menerima 

banyaak sekali rangsang dari lingkungannya. Mesipun demikian ia 

tidak harus menangapi semua rangsang yang diterimanya  untuk 

itu, individunya memusatkan perhatiannya pada rangsang-rangsang 

tertentu saja. Dengan demikian, objek-objek atau gejala lain tidak 

akan tampil  ke muka sebagai objek pengamatan.  

                                                             
28

 Bimo Walgito, Op. Cit., h. 89 
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2) Ciri-ciri rangsang 

Rangsang yang bergerak diantara rangsangan yang diam 

akan lebih menarik perhatian. Demikian juga rangsang yang paling 

besar diantara yang kecil, yang kontras dengan latar belakagnya 

dan intensitas rangsangannya paling kuat. 

3) Nilai dan kebutuhan individu  

Seorang seniman tentu punya pola dan cita rasa 

yangberbeda dalam pengamatannya disbanding seorang bukan 

seniman. Penelitian juga menunjukan bahwa anak-anak dari 

golongan ekonomirendah melihat koin lebih besar daripada anak-

anak orang  kaya.  

4) Pengalaman dahulu 

Pengalaman-pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi 

bagaimana seseorang mempersepsi duianya. Cermin bagi kita tentu 

bukan barang baru, tetapi lain halnya bagi orang-orang mentawai 

di pedalamn siberut atau saudara kita di pedalaman irian.
29

 

e. Prinsip Dasar Persepsi 

Berikut ini beberapa prinsipdasar tentang persepsi yang perlu  

diketahui oleh seorang guru agar ia  dapat mengetahui siswanya secara 

lebih baik dan dengan demikian menjadi komunikator yang efektif. 

  

                                                             
29

 Daryanto, Op.,Cit, h. 50 
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a. Persepsi itu relative bukannya absolute 

Manusia bukanlah instrument ilmiah yang mampu  menyerap 

segala sesuatu parsis seperti  keadaan sebenarnya. Tetapi ia dapat 

secararelatif menerka sesuatu  keadaan tersebut. Hubungannya dengan 

kerelatifan persepsi ini dampak pertama dari suatu perubahan 

rangsangan dirasakan lebih besar dari pada rangsangan yang datang 

kemudian. 

Seseorang akan menggigil kedinginan pertama kali terjun ke 

dalam kolam renang. Berdasarkan kenyataan bahwa persepsi itu 

relative, seorang guru dapat meramalkan dengan lebih baik  persepsi 

dari siswanya untuk pelajaran berikutnya, karena guru tersebut telah 

mengetahui lebih dahulu persepsi yang telah dimiliki oleh siswa dari 

pelajaran sebelumnya. 

b. Persepsi itu selektif 

Berdasarkan prinsip ini, dalam memberikan pelajaran seorang 

guru harus dapat memilih bagian pelajaran yang perlu diberi tekanan 

agar mendapat perhatian dari  siswa. Seorang guru juga harus dapat 

menjaga keadaan lingkungan tempat ia mengajar agar pesan yang 

datang dari lingkungan tersebut, seperti suara-suara di luar lintas kelas 

atau suara seorang berbicara, tidak menyaingi pesan yaitu pelajaran 

yang sedang disampaikan. 
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c. Persepsi itu mempinyai tatanan  

Orang yang menerima rangsangan tidak dengan cara 

sembarangan ia akan menerimanya dalam bentuk hubungan-hubungan 

atau kelompok-kelompok. Bagi seorang guru, prinsip ini menunjukkan 

bahwa pelajaran yang disampaikan harus tersusun dalam tatanan yang 

baik. 

d. Persepsi dipengaruhi oleh harapan dan kesiapan (penerima 

rangsangan) 

Harapan dan kesiapan penerima pesan akan menentukan pesan 

mana yang akan dipilih untuk diterima, selanjutnya bagaimana pesan 

yang dipilih, itu akan ditata dan demikian pula bagaimana pesan 

tersebut akan diinterpretasi. 

Dalam pelajaran guru dapat menyiapkan siswanya untuk 

pelajaran-pelajaran selanjutnya dengan cara menunjukkan pada 

pelajaran pertama urut-urutan kegiatan yang harus dilakukan dalam 

pelajaran tersebut. 

e. Persepsi seseorang atau  kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi 

orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama 

Perbedaan persepsi ini dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-

perbedaan individual, perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam 

sikap atau perbedaan dalam motivasi. Bagi  seorang guru ini berarti 

bahwa agar dapat diperoleh persepsi yang kurang lebih sama dengan 
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persepsi yang dimiliki oleh kelas lain yang telah diberikan materi 

pelajaran serupa, guru harus menggunakan metode yang berbeda.
30

 

f. Macam-macam Persepsi 

Persepsi yang dimiliki setiap pikiran atau pribadi ada dua macam, 

yaitu persepsi konkret dan persepsi abstrak. 

a. Persepsi konkret ( the senses )/nyata  

Kata konkret adalah sesuatu yang dapat disentuh, jelas terlihat 

oleh indera penglihatan. Persepsi konkret, membuat  anak lebih cepat 

menangkapinformasi yang nyata dan jelas, secara  langsung melalui 

kelima inderanya, yaitu penglihatan, penciuman, peraba, perasa, dan 

pendengaran.  

b. Persepsi abstrak (reason &  intuition )/ kasat  mata  

Kata  abstrak yang berarti ingatan nalar (pikiran), ibarat, lupa, 

masuk akal (sesuai dengan pikiran). Persepsi abstrak,  memungkinkan 

anak  lebih cepat dalam menangkap sesuatu yang abstrak/kasat mata, 

dan mengerti atau percaya pada apa yang tidak bisa dilihat 

sesungguhnya. Sewaktu anak menggunakan persepsi abstrak ini, 

mereka menggunakan kemampuan intuisi, intelektual, dan 

imajinasinya.
31

 

  

                                                             
30

 Ibid.,  
31

 Rafy sapuri, Op., Cit, h. 295  
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2. Keterampilan Bertanya  

a. Pengertian Keterampilan Bertanya  

Menurut Sardiman pertanyaan dalam interaksi belajar mengajar 

adalah penting karena dapat  menjadi perangsang yang mendorong 

siswa untuk giat berfikir dan belajar, membangkitkan pengertian 

baru.
32

 Selanjutnya menurut Nurhasnawati, bertanya adalah ucapan 

verbal, yang meminta peserta didik memberikan respon, respon yang 

diberikan peserta didik dapat berupa pengetahuan atau hasil  

pemikiran.
33

 

Selain itu keterampilan bertanya merupakan keterampilan yang 

digunakan untuk mendapatkan jawaban atau balikan dari orang lain.
34

 

Keterampilan bertanya sangat penting dikuasai guru, untuk memancing 

pemahaman dari siswa.Keterampilan bertanya adalah cara-cara yang 

dapat digunakan guru untuk mengajukan pertanyaan kepada siswa.
35

 

Dari beberapa pengertian diatas  dapat di simpulkan bahwa 

keterampilan bertanya adalah suatu keterampilan yang memberikan 

perangsang kemudian peserta  didik  memberikan respon sebagai 

timbale balik atas pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

  

                                                             
32

 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Dalam belajar Mengajar, (Jakarta : Raja Grafindo 

Persada, 2014), h. 214  
33

 Nurhasnawati, Strategi  Pengajaran Mikro, (Pekanbaru : UIN SUSKA, 2002), h. 20 
34

 Murni, Wahid dkk, Keterampilan Dasar Mengajar, (Yogyakarta : Ar-Ruz Media, 

2012), h. 91  
35

 Buchari Alma, Guru Profesional, (Bandung : Alfabeta, 2012), h. 20  
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b. Prinsip-Prinsip Ketrampilan Bertanya  

Menurut Udin Syaefuddin Saud menjelaskan bahwa diantara 

prinsip-prinsip keterampilan bertanya adalah : 

1. Kehangatan dan antusisas, peningkatan partisipasi siswa dalam 

proses pembelajaran, guru perlu menunjukkan sikap, baik pada 

waktu mengajukan pertanyaan maupun ketika menerima 

jawaban dari siswa. Sikap dan gaya guru termasuk suara, 

ekspresi wajah, gerakan, dan posisi badan menampakkan ada 

tidaknya kehangatan dan keantusiasannya. 

2. Kebiasaaan-kebiasaan yang perlu dihindari : 

a) Jangan mengulang-ulang pertanyaan apabila siswa tidak 

mampu menjawabnya. 

b) Jangan mengulang-ulang jawaban siswa. 

c) Jangan menjawab sendiri pertanyaan yang diajukan 

sebelum siswa memperoleh kesempatan untuk menjawab. 

d) Usahakan agar siswa tidak menjawab pertanyaan secara 

serempak, karena guru tidak mengetahui dengan pasti siapa 

yang menjawab dengan benar dan siapa yang salah. 

e) Menentukan siswa yang harus menjawab sebelum 

mengajukan pertanyaan. Oleh karena itu pertanyaan 

hendaknya ditujukan lebih dulu kepada seluruh siswa, baru 

kemudian guru menunjuk salah seorang untuk menjawab. 
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f) Pertanyaan ganda. Guru kadang-kadang mengajukan 

pertanyaan yang sifatnya ganda, menhendaki bebrapa 

jawaban atau kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa.
36

 

Dari beberapa  prinsip yang telah dikemukakan diatas dapat 

dipahami bahwa guru perlu menguasai prinsip-prinsip keterampilan 

bertanya yang berkaitan dengan bagaimana sebaiknya menjadi seorang 

guru ketika mengajukan pertanyaan kepada siswa dan bagaimana sikap 

seorang guru  ketika siswa bertanya,, dengan memperhatikan prinsip-

prinsip  keterampilan tersebut maka diharapkan seorang guru dapat 

membantu siswa dalam mengembangkan motivasi belajar siswa. 

c. Kegunaan Pertanyaan  

Beberapa kegunaan pertanyaan dalam prose pembelajaran 

diantaranya adalah : 

1) Membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu 

pokok bahasan. 

2) Memusatkan perhatian peserta didik terhadap suatu pokok 

bahasan. 

3) Mendiagnosis kesulitan-kesulitan khususs yang menghambat 

peserta  didik belajar. 

4) Mengembangkan cara belajar peserta  didik aktif. 

5) Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengasimilasikan informasi. 

                                                             
36

 Udin Syaefudin Saud, Pengembangan Profesi Guru, (Bandung  : Alfabeta, 2010), h. 

64-65 
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6) Menguji dan mengukur hasil belajar peserta didik.
37

 

Dari  penjelasan kegunaan pertanyaan diatas, maka  dapat 

dipahami bahwa pertanyaan yang diberikan oleh guru kepada siswa 

disampaikan dengan baik  pada saat pembelajaran, maka akan 

berdampak positif bagi keberhasilan proses pembelajaran khusunya 

dengan pertanyaan yang baik itu akan menimbulkan serta  

membangkitkan motivasi belajar  siswa terhadap  materi yang 

disampaikan oleh guru.  

d. Tujuan Pertanyaan  

Tujuan sebuah pertanyaan yang diberikan kepada siswa dalam 

sebuah pembelajaran di dalam kelas adalah : 

1) Menimbulkan motivasi bagi peserta didik dalam pembelajaran. 

2) Membangkitkan minat dan rasa ingin tahu peserta didik. 

3) Untuk memusatkan perhatian peserta didik  pada sebuah materi 

pembelajaran. 

4) Untuk melatih keterampilan berfikir peserta didik. 

5) Untuk mendiaknosis kesulitan belajar peserta didik. 

6) Untuk  mengukur tingkat pemahaman peserta didik. 

7) Untuk mengaktifkan serta memproduktifkan peserta 

didikdalam belajar.
38

 

 

 

                                                             
37

 Damamhuri Daud,et.all, Pemantapan Kemampuan Mengajar, (Pekanbaru, Cendikia 

Insani, 2006), h. 21  
38

Nurhasnawati, Op. Cit, h.20 
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e. Sikap Guru Terhadap Pertanyaan Siswa 

Sikap yang harus dilakukan oleh seorang guru ketika siswa 

bertanya  adalah : 

1) Beranikan hati murid untuk bertanya. 

2) Biasakan anak-anak turut bertanggung jawab untuk menjawab 

pertanyaan dari salah satu temannya. 

3) Pertanyaan dari murid dapat diselidiki bersama. 

4) Harapkan dari murid pertanyaan yang penting dan 

perlu.Apabila guru  tidak dapat menjawab suatu  pertanyaan 

tidak ada salahnya mengatakannya dengan terus terang.
39

 

Pertanyaan adalah cara guru supaya peserta didik  dapat 

berrperan aktif dalam pembelajaran, peserta didik yang mampu 

bertanya ketika proses pembelajaran merupakan salah satu tanda 

bahwa ia berfikir,  oleh karena itu, jawaban yang diberikan oleh guru 

akan sangat mempengaruhi terhadap kelangsungan proses 

pembelajaran karena jawaban yang diberikan oleh guru dapat menjadi 

acuan atau pedoman bagi  siswa, dengan demikian seorang guru harus 

memberikan jawaban kepada siswa dengan  jawaban yang terbaik dan 

benar.  

f. Komponen-komponen Keterampilan Bertanya  

Suatu pertanyaan yang baik dan cara penyajiannya yang tepat 

kepada siswa akan mencapai tujuan yang dikehendaki. Oleh karena itu 

                                                             
39

  S. Nasution, Didaktik Asas-Asas Mengajar, (Jakarta : Bumi Aksara), h. 164  
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komponen-komponen pertanyaan harus dipahami dan dilatih, agar 

guru dapat menggunakan pertanyaan secara efektif dalam proses 

mengajarnya.
40

 Ada dua komponen yang harus diperhatikan dalam 

keterampilan bertanya menurut Zainal Asril antara lain : 

1) Komponen-komponen yang termasuk dalam keterampilan 

dasar bertanya meliputi: 

a) Pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat, agar 

siswa mudah menemukan jawaban.  

b) Pemberian acuan, supaya siswa dapat menjawab dengan 

tepat, dalam mengajukan pertanyaan guru perlu 

memeberikan informasi-informasi yang menjadi acuan 

pertanyaan. 

c) Pemindahan giliran menjawab: pemindahan giliran 

menjawab dapat dikerjakan dengan carameminta siswa 

yang berbeda untuk menjawab pertanyaan yang sama. 

d) Penyebaran pertanyaan: dengan maksud tertentu guru  

dapat melemparkan pertanyaan ke seluruh kelas, kepada 

peserta didik tertentu, atau menjabarkan respons siswa 

kepada peserta  didik yang lain. 

e) Pemberian waktu berfikir: dalammengajukan pertanyaan 

guru harus berdiam diri sesaat sebelum menunjukkan 

peserta  didik merespons pertanyaannya. 

                                                             
40

 Murni, Wahid dkk, Op. Cit., h. 100 
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f) Pemberian tuntunan: bagi peserta didik yang mengalami 

kesukaran dalam menjawab pertanyaan dengan benuk atau 

cara lain, mengajukan pertanyaan lain yang lebih 

sederhana, atau mengulangi penjelasan-penjelasan 

sebelumnya. 

2) Komponen-komponen yang termasuk dalam keterampilan 

dasar lanjutan adalah : 

a) Pengubahan tuntunan tingkat kognitif pertanyaan: untuk 

pengembangan berfikir siswa perlu dilakukan pengubahan 

tuntutan tingkat kognitif pertanyaan. 

b) Urutan pertanyaan: pertanyaan yang diajukan haruslah 

mempunyai urutan yang logis. 

c) Melacak: untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa 

yang berkaitan dengan jawaban yang dikemukakan, 

keterampilan melacak perlu dipunyai oleh guru. Melacak 

dapat dikerjakan dengan meminta siswa untuk memberikan 

alasan, memberikan contoh yang relevan, dan sebagainya. 

d) Keterampilan mendorong terjadinya  interaksi antar peserta 

didik.
41

 

  

                                                             
41

 Zainal Asril, Micro Teaching, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 67  
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g. Sikap Guru Terhadap Jawaban Siswa   

a) Penguatan Verbal 

Penguatan verbal ini diberikan kepada siswa dalam bentuk 

ungkapan atau diutarakan dengan menggunakan kata-kata pujian, 

pengharrgaan, persetujuan dan sebagainya, misalnya bagus, betul, 

pintar, seratus buat kamu.
42

 Seorang guru tidak hanya memberikan 

penguatan bagi siswa yang setelah ia menjawab dengan benar 

suatu  pertanyaan, tetapi juga kepada siswa  yang belum mampu  

menjawab dengan tepat  pertanyaan dari guru, karena penguatan 

yang diberikan oleh guru  akan menjadikan siswa lebih terus 

meningkatkan kualitas  jawabannya bagi siswa yang belum mampu 

menjawab dengan tepat, dan siswa yang  sudah  mampu menjawab 

dengan benar, maka ia akan berusaha mempertahankan prestasinya  

itu. 

b) Penguatan Non Verbal  

Penguatan non verbal ini diberikan kepada siswa dalam 

bentuk penguatan gerak isyarat,  seperti anggukan atau gelengan 

kepala, senyuman, penguatan dalam bentuk pendekatann,  

contohnya seperrti  guru berdiri di samping siswa, penguatan 

dengan sentuhan (contact) seperti guru  menyatakan persetujuan 

dan penghargaan terhadap usha dan penampilan siswa, seperti 

berjabat tangan kepada siswa yang menang pertandingan, 
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penguatan dengan kagiatan yang menyenangkan,  dan penguatan 

berupa  symbol  atau benda.
43

 

Selain penguatan verbal yang bisa diberikan kepada siswa, 

penguatan non verbal juag  dapat diberikan kepda siswa yang 

bertujuan unntuk  membangkitkan motivasi belajar siswa dengan 

tetap memperhatikan teknik  penggunaannya yang disesuaikan juga 

dengan kondisi siswa. 

h. Hal-hal  yang Harus Dihindari  

Adabebrapa yang harus dihindari oleh guru dalam 

menyampaikan pertanyaan kepada siswa, diantaranya : 

1) Guru jangan mengulangi pertanyaan sendiri bebrapakali 

dengan pertanyaan yang sama dengan alasan karena siswa tidak 

menjawab. Guru  menyusun pertanyaan secara singkat dan 

jelas agar siswa mudah memahami. 

2) Guru berusaha untuk tidak mengulangi jawaban siswa agar 

yang lain berinisiatif untuk berkomentar. 

3) Guru mencoba untuk tidak menjawab pertanyaan yang 

diajukannnya sendiri. Karena dapat menimbulkan rasa kecew  

siswa. 

4) Guru jangan terburu-buru agar  pertanyaannya cepat direspon.  

Sebaiknya guru memberikan siswa untuk berfikir mencari 

jawabannya.
44
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Hal yang demikian dihindari dalam memberikan pertanyaan 

kepada siswa, karena apabila dilakukan oleh guru maka petanyaannya 

akan menjasi tidak tepat dan efektif untuk  mendapatkan jawaban dari 

siswa. Siswa akan kurang antusias menjawab dan tidak  termotivasi 

dalam pembelajaran.   

3. Motivasi Belajar  

a. Pengertian Motivasi Belajar  

Menurut  Tohirin menyatakan bahwa belajar  ialah suatu proses 

yang dilakukann individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang baru  secara keseluruhan, sebagai hasil dari  pengalaman 

individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.
45

 Hal 

senada juga  diungkapkan oleh Sardiman, menyatakan bahwa belajar 

merupakan suatu proses interaksi antara manusia dengan 

lingkungannya, yang mungkin berwujud pribadi, fakta , konsep 

ataupun teori, dan akan mengalami perubahan tingkah laku pada 

individu-individu yang belajar.  

Perubahan-perubahan yang dialami individu menurut Bloom 

yang dikutip oleh Sardiman meliputi tiga ranah, yakni kognitif, afektif, 

dan psikomotorik.
46

 Hal lain juga dikemukakan oleh Purwanto 

memberi  pengertian bahwa belajar merupakan proses  dalam diri 
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individu yang berinteraksi dengan lingkungan untuk  mendapat 

perubahan dalam perilakunya.
47

  

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa belajar 

memang tidak terjadi begitu saja, melainkan juga membutuhkan proses 

yang melibatkan antara lingkungan dimana individu bisa mendapatkan 

pengalaman yang tujuan akhirnya bisa mengalami  perubahan kearah 

yang lebih baik, yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya 

tidak bisa menjadi bisa.   

Sedangkan pengertian motivasi juga banyak  dikemukakan oleh 

beberapa paa ahli, dimana pengertian tersebut  pada dasarnya memiliki 

makna  yang sama, hanya saja sudut pandangnya berbeda, dimana 

motivasi diartikan sebagai daya  penggerak dalam diri seseorang  juga  

sebagai pendorongseseorang untuk melakukan sesuatu.  

Menurut Mc. Donald motivasi adalah perubahan energy  dari 

dalam diri seseorang  yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan 

reaksi  untuk mencapai tujuan. Individu yang termotivasi akan 

mengadakan respon-respon yang tertuju kea rah suatu tujuan dan 

merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan.
48

 

Selanjutnya, Oemar  Hamalik menyebutkan, motivasi adalah  

suatu berubahan eneri didalam pribadi seseorang yang  dittandai 

dengan timbulnya efektif dan reaksi untuk mencapai tujuan.
49
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Selanjutnya menurut Abdul Rahman Shaleh bahwa Motivasi adalah 

egala sesuatu yang menjadi  pendorong tingkah laku yang menuntut 

atau  mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan.
50

 Pendapat 

lain mengtakan, motivasi ialah suatu rangkaian usaha berbentuk 

kekuatan yang berfungsi mendorong seseorang melakukan sesuatu 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
51

 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi 

belajar merupakan seluruh daya penggerak yang timbul sebagai suatu 

dorongan yang berasal dari dalam diri atau  dari luar  diri individu 

yang dapat menyebabkan individu melakukan aktivitas belajarnya 

sehingga  tercapai tujuan yang dikehendakinya. 

b. Jenis-Jenis Motivasi Belajar   

Menurut Sardiman jenis-jenis motivasi terdiri dari  dua sudut 

pandang, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri pribadi seseorang 

yang disebut  dengan motivasi intrinsic dan motivasi yang berasal dari 

luar diri seseorang yang disebut motivasi ekstrinsik. 

1) Motivasi intrinsik, yang  dimaksud motivasi intrinsic adalah 

motif-motif  yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak  perlu  

dirangsang dari luar, karena dalamsetiap diri individu sudah 

ada dorongan untuk melakukan sesuatu. 
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2) Motivasi ekstrinsik, adalah kebalikan dari motivasi intrinsic. 

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan  

berfungsi karrena adanya perangsang dari  luar.
52

 

Hal senada juga di dikemukakan oleh Aburrahman Shaleh 

mengenai macam-macam motivasi, diantaranya :  

a. Motivasi intrinsik, adalah motivasi yang berasal dari  diri 

seseorang itu sendiri tanpa dirangsang dari luar. Motif ini juga 

diartikan sebagai motivasi yang pendorongnya ada kaitan 

langsung dengan nilai-nilai yang terkandung did alam tujuan 

pekerjaan sendiri. 

b. Motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang datang karena adanya 

perangsang dari luar. Motivasi ekstrinsik ini juga dapat 

diartikan sebagai motivasi yang pendorongnya tidak  ada 

hubungannya dengan nilai yang terkandung dalam tujuan 

pekerjaannya.
53

 

Dari macam-macam motivasi tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa motivasi yang ada pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu 

itu ada dua,yaitu motivasi yang berasal dari  dalam diri sendiri  

tanpaada unsur lain dari luar yang mempengaruhi  dan motivasi  yang 

berasal dari  luar diri individu, yang dipengaruhi  oleh sesuatu dari diri 

luar individu, karena pada hakekatnya belajar itu tidak terjadi begitu 
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saja, melainkan ada hal-hal yang mempengaruhinya yang mana telah 

disebuutkan diatas. 

c. Fungsi Motivasi  

Perilaku yang penting bagi manusia  adalah belajar dan bekerja. 

Belajar menimbulkan perubahan mental pada diri siswa. Bekerja 

bermanfaat bagi  diri  perilaku  dan orang lain. Motivasi belajar dan 

motivasi bekerja merupakan penggerak kemajuan masayarakat.
54

 Oleh 

karena itu motivasi sangat diperlukan dalam pembelajaran. 

Dimyati dan Mudjiono mengemukakan bahwa motivasi belajar 

sangat penting diketahui, dipelajari dan difahami oleh siswa maupun 

guru.Maka  dari itu ungsi motivasi belajar bagi siswa, di antaranya 

sebagai berikut : 

1) Menyadarkan kedudukan pada awal belajar,  proses dan hasil 

akhir. 

2) Menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar. 

3) Mengarahkan kegiatan belajar. 

4) Membesarkan semangat belajar. 

5) Menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian 

bekerja.
55

 

Hal senada juga dikemukakan oleh Oemar Hamalik 

menyatakan bahwa motivasi  berfungsi sebagai berikut :  
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1) Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa 

motivasi maka tidak akan timbul suatu perbuatan seperti 

beajar/bekerja. 

2) Motivasi berfungsi sebagai  pengarah. Artinya mengarahkan 

perbuatan untuk  mencapai tujuan yang diinginkan. 

3) Motivasi berfungsi sebagai penggerak, artinya menggerakkan 

tingkah laku seseorang. Besar kecilnya motivasi akan 

menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan.
56

 

Dorongan atau penggerak  yang terjadi sangat diperlukan 

dalam pembelajaran, yaitu dengan adanya motivasi, oleh karena itu  

motivasi dalam pembelajaran diperlukan supaya tujuan dari  

pembelajaran tersebut dapat tercapai, dalam hal inilah tugas guru 

sebagai pembangkit motivasi dalam pembelajaran dibutuhkan 

sehingga peserta  didik bisa aktif, semangat, serta mau dan ingin 

belajar.  

d. Cara Meningkatkan Motivasi Belajar 

Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk meningkatkan 

motivasi belajar siswa antara lain : 

1) Pemberian angka, merupakan symbol dari nilai kegiatan  belajar 

siswa. Dengan angka-angka yang baik dan bagus adalah motivasi 

yang kuat untuk siswa agar terdorong untuk belajar dengan giat. 
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2) Hadiah, dapat dikatakan sebagai motivasi tetapi tidak setiap waktu 

pemberian hadiah dapat dilakukan 

3) Saingan/kompetisi, dapat digunakan sebagai alat motivasi sebagai 

pendorong siswa untuk giat belajar. 

4) Ego-involvement, menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar 

merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan 

sehingga bekerja keras dengan mempertaruhkan harga diri, adalah 

sebagai salah satu bentuk motivasi yang cukup penting. 

5) Memberi ulangan, para siswa akan menjadi giat belajar kalau 

mengetahui akan ada ulangan. Oleh karena itu, ulangan dapat 

dijadikan sarana meningkatkan motivasi belajar siswa. 

6) Mengetahui hasil, dengan mengetahui hasil dari belajarnya, apalagi 

kalao terjadi kemajuan, akan mendorong siswa untuk lebih giat 

belajar. Semakin meningkat hasil belajarnya maka akan semakin 

termotivasi untuk terus belajar. 

7) Pujian, adalah bentuk reinforcement yang positif dan sekaligus 

merupakan motivasi yang baik jika penggunaannya tepat. 

8) Hukuman, adalah bentuk reinforcement negative tetapi kalau 

diberikan dengan bijak bisa menjadi alat motivasi. 

9) Hasrat untuk belajar, berarti ada unsur kesengajaan, ada maksud 

untuk belajar. Akan lebih baik bila dibandingkan kegiatan yang 

tanpa maksud. Hasrat untuk belajar berarti pada diri anak didik 
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memang ada motivasi untuk belajar, sehingga sudah tentu hasilnya 

baik. 

10)  Minat, motivasi sangat erat hubungannya dengan unsur minat. 

Motivasi muncul karena ada kebutuhan, begitu juga minat 

sehingga tepat kalau minat merupakan alat motivasi yang pokok. 

11)  Tujuan yang diakui, rumusan yang diakui dan diterima dengan 

baik oleh siswa, akan merupakan alat motivasi yang sangat 

penting. Sebab dengan memahami tujuan yang harus dicapai, 

karena dirasa sangat berguna dan menguntungkan, maka akan 

muncul gairah untuk belajar.
57

 

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru dalam 

membangkitkan motivasi belajar siswa, berkaitan dengan keterampilan 

guru di dalam mengajar  juga adalah salah satu hal yang pelu 

diperhatikan dalam memberi tanggapan atau merespon jawaban  siswa, 

serta komentar yang tepat terhadap jawaban yang diberikan siswa, 

guru harus mampu memberikan tanggapan yang positif dalam  

memperbaiki jawabannya,  karena pada hakikatnya pembelajaran 

adalah suatu  proses dimana segala yang berkaitan didalam kelas 

termasuk antara guru dengan siswa adalah sama-sama dalam proses 

belajar, namun yang perlu diperhatikan adalah seberapa besar 

pengaruh dari siswa  melalui bimbingan guru untuk terus berusaha 

agar  hasil atau tujuan yang hendak dicapai.  
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e. Prinsip-prinsip Motivasi  

Beberapa konsep dan teori yang telah dikemukakan diatas 

dapat dijadikan sebagai kerangka acuan dalam mewujudkan berbagai 

upaya memberikan motivasi. Berdasarkan hal itu, beberapa prinsip 

motivasi yang dapat dijadikan acuan adalah : 

a. Prinsip kompetis 

Yang dimaksud dengan prinsip motivasi adalah persaingan 

secara sehat baik inter maupun antar pribadi. Kompetisi inter 

pribadi atau self competition adalah kompetisi dalam diri pribadi 

masing-masing dari tindakan atau unjuk kerja dalam dimensi 

tempat atau waktu. Kompetisi antar pribadi adalah persaingan 

antara individu yang satu dengan individu yang lain. Dengan 

persaingan secara sehat dapat ditibulkan motivasi untuk bertindak 

secara lebih baik. 

b. Prinsip pemacu 

Dorongan untuk melakukan berbagai tindakan akan terjadi 

apabila ada pemacu tertentu. Pemacu ini dapat berupa informasi, 

nasehat, amanat, peringatan, percontohan, dan sebagainya. Dalam 

hal ini motiv individu ditimbulkan dan ditingkatkan melalui upaya 

secara teratur untuk  mendorong  selalu melakukan berbagai 

tindakan dan unjuk  kerja yang sebaik mungkin. 
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c. Prinsip ganjaran dan hukuman  

Ganjaran yang diterima oleh seseorang dapat menjadikan 

pendorong bagi individu untuk melakukan tindakan yang 

menimbulkan ganjaran. Setiap unjuk kerja yang baik apabila 

diberikan ganjaran yang memadai, cenderung akan meningkatkan 

motif. Demikian pula hukuman yang diberikan dapat menimbulkan 

motif untuk tidak lagi melakukantindakan yang menyebabkan 

hukuman itu. 

d. Kejelassan dan Kedekatan Tujuan 

Makin jelas dan makin dekat suatu tujuan maka akan makin 

mendorong seseorang untuk melakukan tindakan. Sehubungan 

dengan prinsip ini, maka seyogyanya setiap orang agar memahami 

tujuannya secara jelas.Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan 

penjelasan suatu tujuan dan tindakan yang diharapkan. Cara lain 

adalah dengan membuat tujuan-tujuan yang masih umum dan jauh 

menjadi tujuan yang khusus dan dekat. 

e. Pemahaman Hasil  

Telah dikemukakan diatas bahwa hasil yang dicapai 

seseorang akan merupakan balikan terhadap upaya yang telah 

dilakukannya, dan itu semua dapat memberikan motif untuk 

melakukan tindakan selanjutnya. Perasaan sukses yang ada pada 

diri  seseorang akan mendorongnya untuk selalu memlihara dan 

meningkatkan unjuk kerjanya lebih lanjut. Pengetahuan tentang 



39 

 

 

 

balikan mempunyai kaitan erat dengan tingkat kepuasan yang 

dicapai. Umpan balik ini akan bermanfaat untuk mengukur  derajat 

unjuk kerja yang telah dihasilkan untuk keperluan perbaikan dan 

peningkatan selanjutnya. 

f. Pengembangan Minat  

Minat dapat diartikan sebagai rasa senang atau tidak senang 

dalam menghadapi suatu  objek. Prinsip dasarnya adalah bahwa 

motivasi seseorang cenderung akan meningkat apabila yang 

bersangkutan memiliki minat yang besar dalam meakukan 

tindakannya. Dalam hubungan ini motivasi dapat dilakukan dengan 

jalan menimbulkan atau mengembangkan minat seseorang dalam 

melakukan tindakannya. 

g. Lingkungan yang Kondusi 

Lingkungan kerja yang kondusif baik lingkungan fisik, 

sosial maupun psikologis dapat menumbuhkan dan 

mengembangkan motif untuk berperilaku dengan baik dan  

produktif. Untuk itu dapat  diciptakan lingkungan fisik yang sebaik 

mungkin.
58

 

4. Pengaruh Persepsi Siswa Tentang Keterampilan Guru Betanya 

Dengan Motivasi Belajar   

Dalam proses pembelajaran dapat disadari  bahwaada hal-hal yang 

dapat membuat  siswa menjadikan dirinya tidak konsentrasi atau fokus 
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dalam belajar di  kelas, oleh karena itu keterampilan guru  sangat di  

perlukan, dan juga sangat bergantung terhadap bagaimana persepsi siswa 

dalam melaksanakan proses pembelajaran. Suatu persepsi amat sangat 

penting, terutama persepsi siswa dalam proses pembelajaran. karena 

adanya persepsi tersebut  akan dapat menimbulkan respon siswa, baik itu  

respon yang posittif maupun negatif. 

Syamsul Bahri Thalib menjelaskan bahwa ada dua faktor yang 

mempengaruhi persepsi yang salah satu diantaranya latar belakang 

kepribadian yang ada dibalik penampilan dari seseorang seperti 

kecenderungan atau minat seseorang.
59

 

 Persepsi yang dimaksud disini  ialah  proses  masuknya  

innforrmasi  dari  luar  melalui beberapa indera, ditandai  dengan 

munculnya reaksi sebagai tanda adanya respon untuk  mencapai tujuann 

yang hendak dicapai yang akan mewujudkan sikap  seseorang. Yang 

menjadi salah satu klasifikasi aktifitas dalam belajar adalah Emotional 

activities yang didalamnya terdapat menaruh minat dalam belajar.
60

 

Diantara delapan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang 

guru, terutama keterampilan bertanya yangmana akan menimbulkan 

motivasi siswa dalam belajar, maka keterampilan tersebut amat  sangat 

perlu dikuasai oleh seorang guru,  karena tentang keterampilan guru 

bertanya tersebut akan berpengaruh pada motivasi belajar siswa  pada 

mata  pelajaran Pendidikan Agama Islam.  
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B. Penelitian Relevan  

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang digunakan sebagai 

perbandingan untuk menghindari manipulasi dan duplikasi terhadap karya 

ilmiah  dan menguatkan bahwa penelitian yang peneliti lakukan benar-benar 

belum pernah diteliti oleh orang lain. Penelitian  mengenai pengaruh persepsi 

siswa tentang keterampilan guru bertanya terhadap motivasi belajar 

sepengetahuan peneliti belum ada yang meneliti, adapun beberapa penelitian 

yang relevan diantaranya adalah sebagi berikut : 

1. Nita Afrina, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan pendidikan 

Agama Islam UIN Suska Riau ( 2013 ) meneliti dengan judul pengaruh 

Keterampilan Bertanya Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap 

Motivasi belajar Siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 

Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan penelitian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif yang signifikan 

anatar keterampilan bertanya guru Pendidikan Agama Islam dengan 

Motivasi Belajar Siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 

Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.Dan tingkat pengaruh 

antara kedua variabel berada pada kategori tinggi yaitu 0,703.
61

 Jika 

dikaitkan dengan judul peneliti mempunyai  persamaan yakni sama-

samameneliti  tentang keterampilan bertanya guru  Pendidikan Agama 

Islam, namun Nita Afrina lebih fokus kepada keterampilan guru 
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Pendidikan Agama Islam terhadap motivasi belajar siswa, sedangkan 

penelitian ini 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. Anita Fitria, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan 

Agama Islam UIN Suska Riau (2013) meneliti dengan judul Pengaruh 

Persepsi Siswa Tentang Kepribadian Guru Terhadap Minat Belajar  

pendidikan Agam islam di Sekolah Menengah Atas negeri 2 

Pekanbaru. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

ada hubungan yang sangat rendah antara persepsi siswa tentang 

kepribadian guru terhadap minat belajar siswa.
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 Penelitian yang  

dilakukan Anita Fitri menekankan pada Pengaruh persepsi Siswa 

tentang Kepribadian Guru Terhadap Minat belajar pendidikan Agama 

Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri  Pekanbaru. Sementara 

peneliti memfokuskan 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. Surani, Fakultas Tarbiyah dan keguruan, Jurusan pendidikan Agama 

Islam, Universtas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul 
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skripsi Pengaruh keterampilan Guru Memberi Penguatan Terhadap 

Motivasi Belajar Fiqh Siswa Di Madrasah Tsanawiya Hidayatullah 

Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Hasil analisis yang telah dilakukan 

menyebutkan ada pengaruh yang signifikan antara pengaruh  

keterampilan guru memberi penguatan terhadap motivvasi belajar fiqh 

siswa di madrasah Tsanawiya Hidayatullah Lubuk  Dalam Kabupaten 

Siak.
63

 

C. Konsep  Operasiaonal  

Konsep operasional merupakan konsep yang digunakan untuk 

memberikan batasan terhadap konsep teoritis.Hal ini sangat perlu untuk 

menghindari kesalahpahaman pada penelitian ini.adapun variabel yang 

dioperasionalkan yaitu keterampilan guru bertanya ( Variabel X ) dan motivasi 

belajar siswa (variabel Y). 

1. Variabel X (Persepsi siswa tentang keterampilan guru bertanya ). 

a. Persepsi siswa tentang guru mengungkapkan pertanyaan secara singkat 

dan jelas. 

b. Persepsi siswa tentang guru melakukan penyebaran pertanyaan secara 

merata. 

c. Persepsi siswa tentang guru yang memberikan penjelasan sebelum 

bertanya. 

d. Persepsi siswa tentang guru tidak menyalahkan jawaban siswa. 
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e. Persepsi siswa tentang guru memberikan respon terhadap  pertanyaan 

dan jawaban siswa. 

2. Variabel Y (Motivasi belajar siswa) 

a. Siswa memperhatikan materi yang disampaikan guru. 

b. Siswa mengajukan pertanyaan kepada guru dan siswa lainnya  terkait 

dengan penjelasan materi.  

c. Siswa menjawab pertanyaan guru dan siswa lainnya. 

d. Siswa mencari buku-buku dari sumber yang lain. 

e. Siswa mengemukakan pendapat. 

D. Asumsi Dasar dan Hipotesa 

1. Asumsi Dasar 

Adapun asumsi dalam penelitian ini adalah : 

a. Setiap siswa memiliki motivasi yang berbeda. 

b. Bila guru terampil bertanya maka akan mempengaruhi motivasi belajar 

siswa.  

2. Hipotesa  

Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi alternatif 

(Ha) dan hipotesis nihil (Ho) sebagai berikut : 

       Ha :  Ada pengaruh yang signifikan persepsi siswa tentang keterampilan 

guru bertanya terhadap motivasi belajar siswa di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru. 

       Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan persepsi siswa tentang 

keterampilan guru bertanya terhadap motivasi belajar siswa di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru 


