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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan baru terhadap pandangan belajar mengajar membawa 

konsekuensi kepada guru untuk meningkatkan peranan dan kompetensinya 

karena proses belajar mengajar dan hasil belajar siswa sebagian besar 

ditentukan oleh peranan dan kompetensi guru. Peranan dan kompetensi guru 

dalam proses belajar mengajar meliputi banyak hal sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Adams & Decey dalam buku Menjadi Guru Profesional, 

karangan Moch. Uzer Usman, antara lain guru sebagai pengajar, pemimpin 

kelas, pembimbing, pengatur lingkungan, partisipan, ekspeditor, perencana, 

supervisor, motivator, dan konselor.
1
 

Dalam kegiatan belajar mengajar, anak adalah sebagai subjek dan 

objek dari kegiatan pengajaran. Karena itu, inti proses pengajaran tidak lain 

adalah kegiatan belajar anak didik dalam mencapai suatu tujuan pengajaran. 

Tujuan pengajaran tentu saja akan dapat tercapai jika anak didik berusaha 

secara aktif untuk mencapainya.
2
 Keberhasilan mengajar dapat diukur dari 

bagaimana partisipasi anak dalam proses belajar mengajar.
3
 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. 
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Guru memiliki peranan penting dalam suatu kegiatan pembelajaran. 

Berhasilnya suatu proses belajar sangat bergantung pada kompetensi-

kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru.
4
 Kurangnya keterampilan atau 

kompetensi yang dimiliki ole seorang guru, menjadi faktor utama kegagalan 

mereka untuk menjadi seorang guru yang profesional.
5
 Keterampilan dasar 

mengajar bagi guru diperlukan agar guru dapat melaksanakan perannya 

dalam pengelolaan proses pembalajaran, sehingga pembelajaran dapat 

berjalan efektif dan efesien.
6
  

Sesempurna atau seideal apa pun kurikulum, tanpa diimbangi dengan 

kemampuan guru untuk mengimplementasikannya, maka kurikulum tersebut 

belum dikatakan maksimal. Justru keterampilan dasar menjadi guru sangat 

diperlukan. Guru tidak dilahirkan, tetapi dibentuk terlebih dahulu. 

Pembentukan performance guru yang baik diperlukan keterampilan dasar. 

Keterampilan dasar adalah keterampilan standar yang harus dimiliki setiap 

individu yang berprofesi sebagai guru.
7
 

Setiap keterampilan mengajar memiliki komponen dan prinsip-prinsip 

dasar tersendiri.
8
 Terdapat 8 keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai 

oleh seorang guru. Salah satu keterampilan mengajar yang sangat memiliki 

peranan penting adalah Keterampilan Bertanya. Bertanya merupakan ucapan 

verbal yang meminta respons dari seorang yang terkenal. Respon yang 
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diberikan dapat berupa pengetahuan sampai dengan hal-hal seperti stimulasi 

efektif yang mendorongkan kemampuan berpikir, antara lain:
9
 

1. Merangsang kemampuan berpikir siswa. 

2. Membantu siswa dalam belajar. 

3. Mengarahkan siswa pada tingkat interaksi belajar yang mandiri. 

4. Meningkatkan kemampuan berpikir siswa dari kemampuan berpikir 

tingkat rendah ke tingkat yang lebih tinggi. 

5. Membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan. 

Mengajukan pertanyaan dengan baik adalah mengajar yang baik. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zainal Asril dalam bukunya Micro 

Teaching, menunjukkan bahwa pada umumnya guru tidak berhasil 

menggunakan teknik bertanya yang efektif. Keterampilan bertanya menjadi 

penting jika dihubungkan dengan pendapat yang mengatakan “berpikir itu 

sendiri adalah bertanya”.
10

 Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam surah 

An-Nahl ayat 43 : 

 
Artinya:“…maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan,  

jika kamu tidak mengetahui.”
11

 

 
Di samping keterampilan mengajar guru, salah satu faktor yang 

mempengaruhi dalam proses belajar siswa adalah motivasi. Belajar yang 

merupakan proses kegiatan untuk mengubah tingkah laku si subjek belajar, 
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ternyata banyak faktor yang mempengaruhinya.
12

 Salah satu faktor tersebut 

adalah Motivasi. Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai 

keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan, 

menjamin kelangsugan dan memberikan arah kegiatan belajar, sehingga 

diharapkan tujuan yang ada dapat tercapai.
13

 Dalam kegiatan belajar, motivasi 

tentu sangat diperlukan, sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi 

dalam belajar,tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. 

Seseorang yang belajar dengan motivasi kuat, akan melaksanakan 

semua kegiatan belajarnya dengan sungguh-sungguh, penuh gairah atau 

semangat. Sebaliknya, belajar dengan motivasi yang lemah, akan malas 

bahkan tidak mau mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan dengan 

pelajaran. Jadi kuat lemahnya motivasi seseorang turut mempengaruhi 

keberhasilannya. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas penulis mengemukakan pendapat 

dari Nurhasnawati mengenai keterkaitan antara keterampilan bertanya 

terhadap motivasi, yaitu "dalam proses pembelajaran, guru bertanya kepada 

siswa memiliki tujuan, yang di antaranya untuk menimbulkan motivasi bagi 

siswa".
14

 

Dari pendapat tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa 

keterampilan bertanya memiliki keterkaitan yang kuat dengan motivasi 
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belajar yang dimiliki oleh siswa. Artinya keterampilan bertanya yang 

dilakukan guru akan dapat menimbulkan motivasi bagi siswa. 

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah penulis lakukan 

kepada guru Pendidikan Agama Islam, bapak Fahrizal, sebagai studi 

pendahuluan di SMK PGRI Pekanbaru, bahwa dalam proses pembelajaran 

PAI, terlihat para guru PAI telah menggunakan keterampilan bertanya dalam 

meningkatkan motivasi siswa agar tercapainya tujuan pembelajaran yang 

diinginkan. Namun, penulis masih menemukan gejala-gejala tentang 

lemahnya motivasi belajar siswa . Merujuk pada buku Metode Penelitian 

Pendidikan Islam karangan Dr. H. Amri Darwis bahwa indikator-indikator 

motivasi belajar adalah sebagai berikut. 

1. Tanggung jawab dalam belajar, 

2. Berupaya bekerja keras, 

3. Menepati waktu, 

4. Berusaha untuk unggul, 

5. Berhasil lulus, 

6. Berupaya memenuhi kelulusan, 

7. Ingin memproleh pujian, dan 

8. Bekerja denga harapan mendapat perhatian.
15

 

Berdasarkan indikator tersebut, ternyata di Sekolah Menengah 

Kejuruan PGRI Pekanbaru tidak terlihat sebagaimana yang dimaksud. Penulis 

menemukan gejala-gejala sebagai berikut. 
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1. Sebagian siswa tidak memperhatikan guru menerangkan pelajaran 

2. Sebagian siswa tidak mengerti pelajaran yang disampaikan oleh guru 

3. Sebagian siswa tidak mampu menjawab pertanyaan dari guru 

4. Sebagian siswa tidak mampu menjelaskan kembali pelajaran yang 

diterangkan oleh guru 

5. Sebagian siswa mengantuk ketika mengikuti pelajaran 

6. Ada siswa yang kesulitan menjawab pertanyaan dari guru 

7. Ada siswa yang pasif dalam belajar 

Berdasarkan gejala-gejala di atas penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan judul: Pengaruh Keterampilan Bertanya terhadap Motivasi 

Belajar Siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Menengah Kejuruan PGRI Pekanbaru. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari ke salah pahaman istilah yang terdapat pada 

penelitian ini, maka penulis akan membuat penegasan-penegasan yang ada 

pada penelitian ini, adapun istilah yang penulis gunakan antara lain: 

1. Pengaruh : daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) 

yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. 

2. Keterampilan Bertanya : adalah salah satu teknik untuk menarik 

perhatian para pendengarnya, khususnya menyangkut hal-hal penting 

yang menuntut perhatian dan perlu dipertanyakan.
16
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3. Motivasi : adalah usaha yang disadari oleh pihak guru untuk 

menimbulkan motif-motif pada diri peserta didik/pelajar yang 

menunjang kegiatan ke arah tujuan-tujuan belajar.
17

 

4. Pendidikan Agama Islam : dibakukan sebagai nama kegiatan mendidik 

agama Islam.
18

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah 

bahwa pokok persoalan kajian ini adalah pengaruh keterampilan 

bertanya terhadap motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran 

pendidikan agama Islam. Persoalan  yang masuk dalam kajian ini dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Apakah ada pengaruh keterampilan bertanya terhadap motivasi 

belajar siswa dalam proses pembelajaran PAI di SMK PGRI 

Pekanbaru ? 

b. Bagaimanakah teknik dasar keterampilan bertanya dalam proses 

pembelajaran PAI di SMK PGRI Pekanbaru ? 

c. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan bertanya 

guru PAI di SMK PGRI Pekanbaru ? 

d. Bagaimanakah penerapan keterampilan bertanya terhadap motivasi 

belajar siswa dalam proses pembelajaran PAI di SMK PGRI 

Pekanbaru ? 
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e. Apa saja upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa 

dalam proses pembelajaran PAI di SMK PGRI Pekanbaru ? 

f. Bagaimana keterampilan bertanya guru dalam proses pembelajaran 

PAI di SMK PGRI Pekanbaru ? 

2. Pembatasan Masalah 

Dari identifikasi masalah di atas maka peneliti membatasi 

masalah pada Pengaruh Keterampilan Bertanya terhadap Motivasi 

Belajar Siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Menengah Kejuruan PGRI Pekanbaru. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah ada pengaruh yang 

signifikan keterampilan bertanya terhadap motivasi balajar siswa dalam 

proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah 

Kejuruan PGRI Pekanbaru” 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dengan jelas Apakah ada pengaruh 

keterampilan bertanya terhadap motivasi belajar siswa dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan 

PGRI Pekanbaru. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian adalah : 

a.  Untuk guru : hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi 

guru khususnya guru Pendidikan Agama Islam dan meningkatkan 

keterampilan bertanya terhadap motivasi belajar siswa dalam proses 

pembelajaran  

b. Untuk siswa : usaha untuk semakin fokus memperhatikan pelajaran 

yang diterangkan oleh guru. 

c. Bagi sekolah : sebagai salah satu masukan untuk bisa meningkatkan 

kualitas pengajaran di sekolah, yaitu pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama islam. 

d. Untuk penulis : hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk 

melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi tentang keterampilan 

bertanya. 


