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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Motivasi sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran, dengan kata 

lain hasil belajar akan menjadi optimal, kalau ada motivasi. Karena motivasi 

dapat berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi.Seseorang 

melakukan usaha karena adanya motivasi. Adanya motivasi yang baik dalam 

belajar akan menunjukkakn hasil belajar yang baik. Berpendapat bahwa 

motivasi belajar merupakan kekuatan mental yang mendorong terjadinya 

proses belajar. Motivasi belajar pada diri siswa dapat menjadi lemah. 

Lemahnya motivasi atau tidak adanya motivasi akan membuat lemahnya 

kegiatan belajar. Selanjutnya mutu hasil belajar akan menjadi rendah, oleh 

karena itu, motivasi belajar pada diri siswa perlu diperkuat terus menerus. 

Agar siswa memiliki motivasi belajar yang kuat,pada tempatnya diciptakan 

suasana belajar yang menggembirakan. 

Motivasi belajar adalah merupakan faktor psikis yang bersifat non 

intelektual. Peranannya yang khas adalah dalam hal penumbuhan 

gairah,merasa senang dan semangat untuk belajar
1
. Yang pada gilirannya 

dapat meningkatkan perolehan belajar. Sehubungan dengan penelitian ini,  

maka untuk mengembangkan variabel motivasi mengacu pada pendapat 

tersebut gairah belajar, senang dalam belajar dan semangat belajar. 
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Terjadinya perbedaan reaksi ataupun aktifitas dalam belajar seperti 

yang digambarkan di atas dapat dijelaskan melalui pembahasan tentang 

perbedaan motivasi. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Bernard,minat timbul tidak secara 

tiba tiba/spontan,melainkan timbul akibat dari pastisipasi, pengalaman, 

kebiasaan  pada waktu belajar atau bekerja
2
. 

Kutipan ini memberikan gambaran bahwa guru harus menyadari 

betapa pentingnya menciptakan kondisi proses pembelajaran yang 

efektif,sehingga siswa dapat termotivasi untuk belajar. Disamping 

menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif  guru harus memberikan 

motivasi kepada siswa, sehingga meningkatkannya minat belajar siswa. 

Di dalam al-Qur’an dijelaskan dalam surat (Al- Mujadilah 58:11) 

yaitu sebagai berikut:  

 َيْزَفِع الّلُه اَلِذيَه آَمُنوا ِمْنُكْم َواَلِذيَه ُأوُتوا اْلِعّْلَم َدَرَجاٍت ۚ َوالّلُه ِبَما َتْعَمّلوَن َخِب

Artinya : “. . . Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman 

diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.”(Al-Mujadilah 58:11). 

 

Dari kutipan ayat diatas menyatakan bahwa Allah SWT memotivasi 

hambanya dalam menuntut ilmu dengan mengangkat derajat mereka supaya 

mereka menjadi orang-orang yang berilmu. 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian 

dan kemampuan didalam dan diluar sekolah dan berlangsung seumur hidup3. 

(SDM) melalui kegiatan pengajaran, ada dua konsep kependidikan yang 
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berkaitan dengan pengajaran,yaitu belajar (learning) dan pembelajaran 

(intruction). Konsep belajar berakar pada pihak peserta didik dan konsep 

pembelajaran berakar pada pihak pendidik.Pendidikan Nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

bemartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 

Dalam proses pembelajaran motivasi yang diberikan guru kepada 

siswa mempunyai arti yang sangat penting. Karena dalam  kegiatan tersebut 

dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti pelajaran dengan baik. 

Motivasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan guru dalam 

menciptakan suasana belajar yang kondusif. Sehingga dapat meningkatkan 

minat siswa dalam mengikuti pelajaran dengan baik. 

Menurut Mc Donald yang dikutip oleh Wati Soemanto mendefisikan 

motivasi sebagai suatu perubahan tenaga dalam diri/pribadi seseorang yang 

ditandai oleh dorongan efektif dan reaksi-reaksi dalam usaha mencapai 

tujuan.
4
 

Guru SMAN 2 Tambang Kabupaten Kampar telah melakukan 

berbagai upaya untuk meningkatkan minat belajar siswa khususnya pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam. Di setiap proses pembelajaran guru  
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selalu memberikan motivasi, guru menggunakan metode ceramah, 

tanya jawab dalam proses pembelajaran, ataupun diskusi namun masih ada 

sebagian  siswa yang rendah minat belajarnya. 

Setelah usaha dilakukan, penulis mengamati di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 2 Tambang Kabupaten Kampar pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam, penulis menemukan gejala pada motivasi belajar yang 

diberikan guru dan minat belajar siswa. Antara lain yaitu : 

Adapun gejala pada motivasi belajar yang diberikan Guru sebagai 

berikut: 

a) Guru memberikan pujian kepada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas 

dengan baik 

b) Guru memberikan semangat kepada siswa dalam proses belajar mengajar 

c) Guru selalu mengingatkan siswa untuk lebih giat belajar 

d) Guru selalu mengingatkan siswa untuk mengerjakan tugas yang 

diberikannya 

Sedangkan gejala pada minat belajar siswa sebagai berikut : 

a) Masih ada siswa yang kurang bersemangat dalam proses pembelajaran 

dikelas 

b) Siswa malas bertanya terhadap pelajaran yang disampaikan oleh guru 

dikelas 

c) Masih ada siswa yang terlambat masuk kelas. 

Berdasarkan gejala-gejala yang penulis temukan di atas, peneliti 

merasa tertarik dan ingin melakukan suatu penelitian tindakan sebagai upaya 
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dalam melakukan  perbaikan terhadap pembelajaran dengan judul “Pengaruh 

Motivasi Belajar Yang Diberikan Guru Terhadap  Minat Belajar Siswa 

Pada Mata Pelajaran Agama Islam Di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 

Tambang  Kecamatan Tambang” 

 

B. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dalam penelitian ini dilakukan agar tidak terjadi 

kesalah fahaman dalam memahami istilah yang dipakai pada judul skripsi ini, 

maka penulis merasa perlu mengemukakan penjelasan terhadap istilah-istilah 

berikut ini: 

1. Motivasi 

Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai 

kekuatan yang terdapat dalam diri individu yang menyebabkan individu 

tersebut bertindak atau berbuat. Motif tidak dapat diamati secara langsung 

tetapi dapat diinterpretasikan dalam tingkah lakunya, berupa rangsangan, 

dorongan, atau pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku 

tertentu
5
. Dalam motivasi tercakup konsep-konsep, seperti kebutuhan 

berprestasi, kebiasaan, dan keingintahuan seseorang terhadap sesuatu. 

Memotivasi belajar penting artinya dalam proses belajar siswa, 

karena fungsinya yang mendorong, menggerakkan, dan mengarahkan 

kegiatan belajar. Karena itu, prinsip-prinsip penggerakan motivasi belajar 

sangat erat kaitannya dengan prinsip-prinsip belajar itu sendiri
6
. 
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Menurut Mc. Donald dalam Oemar Hamalik mengemukakan bahwa 

motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai 

dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap 

adanya tujuan.
7
 Lebih lanjut Mc Donald dalam Oemar Hamalik 

mengemukakan ada tiga elemen penting dari motivasi : 

a. Motivasi dimulai dari adanya perubahan energi dalam pribadi. 

b. Motivasi ditandai dengan timbulnya perasaan affective arousal. 

c. Motivasi ditandai dengan reaksi-reaksi untuk mencapai tujuan.
8
 

Disamping itu motivasi juga dapat dikatakan serangkaian usaha 

untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan 

ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka, maka ia akan berusaha 

meniadakan atau mengelakkan pesaan tidak suka itu.
9
 Dalam proses 

pembelajaran, apabila siswa merasa suka dan termotivasi akan suatu 

pembelajaran, maka siswa itu akan lebih giat dan aktif dalam belajar, 

sebaliknya, apabila dia tidak merasa suka atau berminat terhadap suatu 

materi, maka ia akan bersifat cuek dan seakan tidak mau tau. 

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, maka 

motivasi belajar dapat disimpulkan sebagai suatu rangsangan, dorongan 

atau pembangkit tenaga agar terjadinya suatu tingkah laku untuk 

melakukan aktifitas-aktifitas tertentu guna mencapai suatu tujuan yang 

dinginkan, sehingga menimbulkan kegaitan belajar yang bermakna. 
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2. Minat  

Minat secara umum dapat diartikan sebagai rasa tertarik yang 

ditunjukkan oleh individu kepada suatu objek, baik objek berupa benda 

hidup maupun benda yang tidak hidup10. Sedangkan menurut Slameto 

minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal 

atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Slameto mengemukakan bahwa 

minat tidak dibawa sejak lahir tetapi minat dapat ditimbulkan dan 

dikembangkan pada anak didik. 

Peserta didik yang berminat terhadap suatu mata pelajaran akan 

mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, karena ada daya tarik baginya. 

Peserta didik dapat memahami palajaran yang menarik minatnya, proses 

belajar akan berjalan lancar bila disertai minat. 

Dalam pembelajaran, antara bahan ajar dan penyampaian harus 

disesuaikan dengan minat kebutuhan murid. Maka dalam pembelajaran 

perlu memperhatikan minat dan kebutuhan, sebab keduanya akan menjadi 

penyebab timbulnya perhatian. Dengan demikian murid akan bersungguh-

sungguh dalam belajar. 

Jika individu atau peserta didik merasa tertarik atau berminat dalam 

melakukan aktifitas belajar, maka peserta didik tersebut menunjukkan 

sikap dan perilaku belajar yang baik berupa peserta didik menunjukkan 

gairah yang tinggi dalam melakukan aktifitas belajar, tekun dan ulet 

dalam melakukan aktivitas belajar sekalipun dalam waktu yang 
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lama,aktif,kreatif dan produktif dalam melaksanakan aktifitas dan 

menyelesaikan tugas-tugas belajar, tidak mengenal lelah apalagi bosan 

dalam belajar dan asyik dalam belajar, aktifitas belajar dianggap sebagai 

suatu hobi dan bagian dari hidup dan sebagainya. Sebaliknya peserta didik 

yang tidak memiliki minat belajar akan menunjukkan sikap dan perilaku 

belajar yang tidak baik pula berupa acuh tak acuh dalam belajar, aktifitas 

belajar dianggap sebagai suatu beban, cepat lelah dan bosan dalam 

belajar, dan sebagainya.
11

 

Mengembangkan minat terhadap sesuatu pada dasarnya adalah 

membantu murid melihat bagaimana hubungan antara materi yang 

diharapkan untuk dipelajarinya dengan dirinya sendiri sebagai individu. 

Minat besar pengaruhnya terhadap aktifitas belajar. Anak didik 

yang berminat terhadap suatu mata pelajaran akan mempelajarinya 

dengan sungguh-sungguh, karena ada daya tarik baginya. Anak didik 

mudah menghafal pelajaran yang menarik minatnya. Proses belajar 

mengajar akan lancar bila disertai dengan minat. Minat merupakan alat 

motivasi yang utama yang dapat membangkitkan kegairahan belajar anak 

didik. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

minat merupakan kecenderungan individu untuk tertarik terhadap suatu 

aktifitas karena adanya kepentingan, bakat, kemauan, dan lingkungan 

terhadap suatu objek. 
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Peneliti dapat menyimpulkan secara istilah dari judul penelitian ini  

yaitu pengaruh motivasi yang diberikan guru merupakan bagian dari 

proses yang dilakukan guru dalam meningkatkan minat belajar siswa 

sehingga siswa dalam pembelajaran menjadi aktif dan siswa mampu 

menguasai materi. Pengaruh motivasi yang diberikan guru dalam proses 

pembelajaran, yang dilakukan secara menyeluruh akan membawa 

pengaruh terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran Agama Islam  

di SMA Negeri  2 Tambang. 

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas,maka 

identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu: 

a) Mengapa minat belajar siswa masih rendah? 

b) Bagaimana pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh guru untuk 

meningkatkan minat belajar siswa? 

c) Apakah ada hubungan antara motivasi belajar yang diberikan guru 

terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran Agama Islam? 

d) Apakah ada pengaruh motivasi belajar yang diberikan guru terhadap 

minat belajar siswa pada mata pelajaran Agama Islam di SMA Negeri 

2  Tambang. 

2. Pembatasan Masalah 

Mengingat banyaknya permasalahan yang mencakup kajian ini, 

maka untuk mempermudah dalam melakukan penelitian, peneliti 
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membatasi masalah yang akan diteliti, sehingga peneliti  memfokuskan 

pada masalah apakah ada pengaruh motivasi yang diberikan guru terhadap 

minat belajar siswa pada mata pelajaran Agama Islam. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan 

pembatasan masalah, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah : 

“Apakah Ada Pengaruh Motivasi Belajar yang diberikan Guru terhadap 

Minat Belajar Siswa pada mata pelajaran Agama Islam di SMA Negeri 2 

Tambang ? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulis dalam penelitian ini, berdasarkan 

rumusan masalah diatas, ialah untuk mengetahui ada atau tidaknya 

Pengaruh Motivasi Belajar yang diberikan Guru terhadap Minat Belajar 

Siswa pada Mata Pelajaran Agama Islam di SMA Negeri 2 Tambang. 

2. Kegunaan Penelitian 

Hasil pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memeberi 

manfaat yaitu antara lain: 

a. Bagi Siswa 

1) Dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam belajar Agama 

Islam pada pokok bahasan mata pelajaran Agama Islam. 

2) Mampu memberikan sikap positif terhadap mata pelajaran 

Agama Islam. 
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b. Bagi Guru 

1) Membantu guru untuk terus meningkatkan hasil belajar siswa, 

serta mampu mengatasi minat siswa yang masih rendah dengan 

memberikan motivasi positif tentang dirinya kepada siswa. 

c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

yang bermanfaat bagi sekolah dengan adanya informasi yang 

diperoleh sehingga dapat dijadikan sebagai kajian bersama agar dapat 

meningkatkan kualitas sekolah. 


