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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kerangka Teoritis 

1. Motivasi Belajar 

a. Pengertian 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 di interpretasikan dalam 

tingkah lakunya, berupa rangsangan, dorongan, atau pembangkit 

tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu
12

. Dalam motivasi 

tercakup konsep-konsep, seperti kebutuhan berprestasi, kebiasaan, 

dan keingintahuan seseorang terhadap sesuatu. 

Strategi yang baik adalah strategi yang mampu menibulkan 

motivasi belajar yang baik, sehingga proses pembelajaran 

berlangsung secara efektif dan tujuan tercapai dengan maksimal. 

Berdasarksan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

motivasi merupakan komponen penting dalam pembelajaran. Belajar 

adalah perubahan tingkah laku secara relatif permanen dan secara 

profesional terjadi sebagai hasil dari praktek atau penguatan yang 

dilandasi tujuan untuk mencapai tujuan tertentu
13

. 
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Banyak para ahli yang sudah mengemukakan pengertian 

motivasi dari berbagai sudut pandang mereka masing masing. Namun 

intinya sama, yaitu sebagai pendorong yang mengubah energi dari 

dalam diri seseorang kedalam bentuk aktifitas nyata untuk mencapai 

tujuan tertentu. 

Berdasarkan pernyataan di atas kita ketahui bahwa seorang 

guru hendaknya mampu mengubah setiap perilaku perilaku siswa 

kearah yang lebih baik, setidaknya guru mampu memberikan  

dorongan-dorongan kepada siswanya kearah yang lebih baik. Dengan 

kata lain, sebagai guru harus mampu  memotivasi siswanya 

setidaknya didalam proses pembelajaran. 

b. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan suatu proses ,suatu kegiatan dan bukan suatu 

hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingatkan, akan tetapi 

lebih luas dari itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu 

penguasaan hasil latihan melainkan pengubahan kelakuan.
14

 

Selanjutnya menurut Slameto mengemukakan belajar yakni 

suatu proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.
15

 

Belajar merupakan proses hidup yang sadar atau tidak harus dijalani 
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semua manusia untuk mencapai berbagai macam kompetensi 

pengetahuan, ketrampilan, dan sikap. Manusia belajar sejak lahir 

hingga akhir hayatnya.
16

 

Dari pengertian di atas,dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu proses yang 

dilakukan seseorang dengan tujuan perubahan tingkah laku sebagai 

hasil dari pengalaman individu dalam berinteraksi dengan 

lingkungan. 

c. Pengertian Motivasi Belajar 

Dari seluruh pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan 

bahwa motivasi belajar adalah suatu komponen yang harus diperoleh 

seseorang dalam suatu proses pembelajaran dengan tujuan perubahan  

tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam 

berinteraksi dengan lingkungan. 

d. Bentuk-bentuk Motivasi 

Adapun bentuk-bentuk dari motivasi yaitu sebagai berikut : 

a. Motivasi Intrinsik, yaitu motif-motif yang menjadi aktif atau 

berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri 

setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. 

b. Motivasi Ekstrinsik,yaitu motif-motif yang aktif dan berfungsinya 

karena adanya perangsang dari luar.
17
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e. Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

Dalam kehidupan sehari-hari biasanya siswa didorong oleh 

motivasi intrinsik yakni ia ingin mencapai tujuan yang terkandung di 

dalam perbuatan belajar itu. Dalam belajar telah terkandung tujuan 

menambah pengetahuan. Bila seseorang belajar untuk mencari 

penghargaan berupa angka, hadiah, dan sebagainya, ia didorong oleh 

motivasi ekstrinsik, oleh sebab itu tujuan-tujuan itu terletak di luar 

perbuatan itu, yakni tidak terkandung di dalam perbuatan itu sendiri. 

Anak-anak didorong oleh motivasi instrinsik, bila mereka belajar agar 

lebih sanggup mengatasi kesulitan-kesulitan hidup, agar memperoleh 

pengertian, pengetahuan, sikap baik, penguasaan kecakapan. Hasil-

hasil itu sendiri telah merupakan hadiah. Akan tetapi disekolah sering 

digunakan motivasi ekstrinsik seperti angka-angka, pujian, ijazah, 

kenaikan tingkat, dan sebagainya. Motivasi ekstrinsik dipakai sebab 

pelajaran-pelajaran, sering dengan tidak sendirinya menarik dan guru 

sering kurang mampu untuk membangkitkan minat baik. Perlu 

ditegaskan, bukan berarti bahwa motivasi ekstrinsik ini tidak baik dan 

tidak penting. Sebab kemungkinan besar keadaan siswa itu dinamis, 

berubah-ubah, dan mungkin komponen-komponen lain dalam proses 

belajar mengajar ada yang kurang menarik bagi siswa, sehingga 

diperlukan motivasi ekstrinsik.
18
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f. Motivasi belajar yang diberikan guru kepada siswa 

Pemberian motivasi oleh guru ketika pembelajaran sangat 

diperlukan. oleh karena itu, sebaiknya guru menyadari fungsi 

motivasi itu dalam proses pembelajaran yaitu : 

1) Memberi semangat dan mengaktifkan peserta didik supaya tetap 

berminat dan siaga 

2) Memusatkan perhatian peserta didik pada tugas tugas tertentu 

yang berhubungan dengan pencapaian tujuan belajar. 

3) Membantu memenuhi kebutuhan akan hasil belajar jangka pendek 

dan hasil jangka panjang
19

. 

Agar motivasi belajar siswa dapat tumbuh dengan baik maka 

guru harus berusaha: 

1) Merancang atau menyiapkan bahan ajar yang menarik 

2) Mengkondisikan proses belajar aktif 

3) Menggunakan metode dan teknik pembelajaran yang 

menyenangkan 

4) Mengupayakan pemenuhan kebutuhan siswa di dalam belajar 

5) Menyakinkan siswa bahwa mereka mampu mencapai suatu 

prestasi 

6) Mengoreksi sesegera mungkin pekerjaan siswa dan sesegera 

mungkin  pula memberitahukan hasilnya kepada siswa. 
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7) Memberitahukan nilai dari pelajaran yang sedang dipelajari siswa 

dan menghubungkannya dengan kehidupan nyata sehari hari. 

Ada beberapa teknik teknik motivasi yang dapat dilakukan 

guru dalam pembelajaran yaitu : 

1) Pernyataan penghargaan secara verbal 

2) Menggunakan nilai ulangan sebagai pemacu keberhasilan 

3) Menimbulkan rasa ingin tahu 

4) Memunculkan sesuatu yang tidak diduga oleh siswa 

5) Menjadikan tahap dini dalam  belajar mudah bagi siswa 

6) Menggunakan materi yang dikenal siswa sebagai contoh dalam 

belajar 

7) Gunakan kaitan yang unik dan tak terduga untuk menerapkan 

suatu konsep dan prinsip yang telah dipahami 

8) Menuntut siswa untuk menggunakan hal-hal yang telah dipelajari 

sebelumnya 

9) Menggunakan simulasi dan permainan 

10) Memberi kesempatan kepada siswa untuk memperlihatkan 

kemahirannya didepan umum 

11) Mengurangi akibat yang tidak menyenangkan dan keterlibatan 

siswa dalam belajar 

12) Memahami iklim sosial dalam sekolah 

13) Memanfaatkan kewibawaan guru secara tepat 

14) Memperpadukan motif-motif yang kuat 
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15) Memperluas tujuan belajar yang hendak dicapai 

16) Merumuskan tujuan-tujuan sementara 

17) Memberitahukan hasil kerja yang telah dicapai 

18) Membuat suasana persainganyang sehat diantara para siswa 

19) Mengembangkan persaingan dengan diri sendiri 

20) Memberikan contoh yang positif 
20

. 

g. Ciri-ciri  Motivasi Belajar 

Menurut Sadirman bahwa motivasi yang ada pada diri setiap 

orang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Tekun menghadapi tugas (seperti “tidak pernah berhenti sebelum 

selesai” atau “dapat meneruskan pekerjaan dalam waktu yang 

lama”) 

2) Ulet menghadapi kesulitan ( seperti “tidak lekas putus asa”) 

3) Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah 

4) Lebih senang bekerja sendiri 

5) Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin 

6) Dapat mempertahankan pendapatnya 

7) Tidak pernah mudah melepaskan hal yang diyakini 

8) Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal.
21

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang 

memiliki ciri-ciri motivasi seperti diatas, maka seseorang  
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itu sudah memiliki minat yang kuat terhadap masalah-

masalah yang dihadapi oleh dirinya sendiri. Motivasi yang kuat dari 

dalam diri seseorang akan sangat berpengaruh dalam proses kegiatan 

belajar mengajar. 

2. Minat Belajar 

a. Pengertian Minat 

Minat adalah kecenderungan yang menetap untuk 

mempertahankan dan mengekang beberapa aktifitas.
22

Sedangakan 

menurut Crow and Crow di dalam Rahmayulis minat itu diartikan 

sebagai kekuatan pendorong yang menyebabkan individu 

memberikan perhatian kepada seseorang, atau kepada aktifitas-

aktifitas tertentu.
23

 

Minat Belajar adalah kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan, termasuk 

kegiatan belajar yang diminati siswa akan diperhatikan terus menerus 

disertai rasa senang.
24

 

Minat adalah rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal 

atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah 

penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu 
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diluar diri. Semakin kuat hubungan tersebut, semakin besar 

minatnya.
25

 

Minat yang besar terhadap sesuatu merupakan modal yang 

besar artinya untuk mencapai benda atau tujuan yang diminati. Minat 

belajar yang besar cenderung menghasilkan prestasi belajar yang 

tinggi, sebaliknya minat belajar yang kurang akan mengahasilkan 

prestasi yang rendah.
26

 Dalam proses pembelajaran guru dapat 

mengembangkan minat belajar siswa. 

b. Ada beberapa cara yang dilakukan guru untuk meningkatkan 

minat belajar diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Membandingkan adanya suatu kebutuhan pada diri anak 

didik,sehingga dia rela belajar tanpa ada paksaan. 

b. Menghubungkan bahan pelajaran yang diberikan dengan 

persoalan yang dimiliki anak didik, sehingga anak didik mudah 

menerima bahan pelajaran. 

c. Memberi kesempatan pada anak didik untuk mendapatkan hasil 

belajar yang baik dengan cara menyediakan lingkungan belajar 

yang kreatif dan kondusif. 

d. Menggunakan berbagai macam bentuk dan teknik mengajar 

dalam konteks perbedaan individual anak didik.
27
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Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena apabila 

yang dipelajari tidak sesuai minat atau tidak diminati siswa, maka 

siswa yang bersangkutan tidak akan belajar dengan baik. 

Sebaliknya bahan pelajaran yang diminati siswa, akan lebih mudah 

dipahami dan disimpan dalam memori kognitif siswa, karena minat 

dapat menambah kegiatan belajar. 

Kondisi belajar yang efektif adalah adanya minat dan 

perhatian siswa dalam belajar. Minat merupakan suatu sifat yang 

relatif menetap pada diri seseorang, keterlibatan minat dalam 

belajar erat kaitannya dengan sifat-sifat siswa, baik yang besifat 

kognitif seperti kecerdasan dan bakat. sedangkan yang bersifat 

efektif seperti motivasi, rasa percaya diri dan minat. 

Dari penjelasan diatas dapat di ambil kesimpulan, ciri-ciri 

minat yang tinggi itu dapat dilihat dari: 

a. Kesiapan menerima pelajaran (siswa tidak melakukan aktivitas 

selain aktivitas belajar). 

b. Ketekunan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan 

oleh guru (dapat bekerja terus menerus dalam waktu yang lama, 

tidak pernah berhenti sebelum selesai ) 

c. Membuat catatan setiap belajar. 

d. Melakukan hal-hal yang baru  (mengikuti proses pembelajaran 

yang bervariasi) 

e. Aktif dalam mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir 
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f. Bersungguh-sungguh dalam mengikuti aktifitas belajar. 

g. Memusatkan perhatian dalam belajar. 

h. Mempunyai sikap ingin tau, sehingga aktif dalam bertanya. 

i. Menjadikan aktivitas belajar menjadi aktivitas yang disukai. 

Aspek-aspek minat dalam belajar adalah kesenangan, kemauan, 

kesadaran dan perhatian, tanpa adanya aspek-aspek tersebut, hasil 

belajar siswa tidak akan optimal. Namun dalam pengukuran minat, 

aspek kesenangan tidak disertakan, adapun peranan dan fungsi minat 

dalam belajar adalah : 

a. Minat sebagai pendorong yang mengarahkan perbuatan seseorang 

dalam beraktivitas. 

b. Minat dapat membantu dan memusatkan perhatian tehadap 

masalah yang dihadapi. 

c. Minat sebagai pembantu dalam pertumbuhan dan perkembangan 

seseorang mencapai suatu kematangan dan kedewasaan serta cita-

cita. 

Dalam pembelajaran , antara bahan ajar dan penyampaian harus 

disesuaikan dengan minat  dan kebutuhan siswa, karena dalam 

pembelajaran perlu diperhatikan minat dan kebutuhan, sebab 

keduanya akan menjadi sebab timbulnya perhatian. Sesuatu yang 

menarik minat dan dibutuhkan anak tentu akan menarik perhatiannya. 

Dengan demikian mereka akan bersungguh-sungguh dalam belajar.
28
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Merujuk pada pengertian minat di atas, maka peneliti dapat 

mengambil kesimpulan bahwa minat belajar adalah suatu rasa suka 

atau senang untuk memusatkan perhatiannya dalam belajar sehingga 

siswa tertarik untuk mengekspresikan fikirannya dalam bentuk tulisan 

dan juga menumbuhkan perasaan senang dan puas pada dirinya. 

B. Penelitian  Relevan 

1. Zubaidah (2015) dengan judul Upaya Guru dalam Meningkatkan 

Motivasi Belajar Siswa melalui Strategi Jigsaw pada Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di Kelas III Sekolah Dasar 001 Bangun Purba 

Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik 

kesimpulan dari penelitian bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

pelaksanaan metode Jigsaw terhadap motivasi belajar siswa dalam 

pemebelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar 001 Bangun 

Purba Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas guru, 

aktivitas siswa dan motivasi belajar siswa sebelum dilaksanakan metode 

Jigsaw, dilakukan tindakan dan setelahnya. Untuk aktivitas guru  dari 26 

cukup sempurna menjadi 32 sempurna dan 34 sangat sempurna. Untuk 

aktifitas siswa dari 198 (74,25%) menjadi 203 (76,87%) dan 216 

(81,25%). Untuk motivasi siswa dari 67,7% menjadi 74,7% dan terakhir 

83,4%. Dengan demikian ada terjadi peningkatan yang signifikan melalui 

metode Jigsaw. Dalam penelitian ini penulis sama sama meneliti tentang 

pengaruh motivasi belajar yang diberikan guru dan yang membedekannya 

dalam penelitian ini menggunakan strategi jigsaw dan penulis tidak. 
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2. Nurfajri (2016) dengan judul Pengaruh Kedisiplinan Guru terhadap Minat 

Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 1 Tambang Kabupaten Kampar. Berdasarkan 

hasil penelitian di peroleh kesimpulan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan kedisplinan guru terhadap minat belajar siswa pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 

1 Tambang Kabupaten Kampar. Hasil tersebut dari nilai rhitung > rtabel pada 

taraf signifikansi 5% dan 1% atau (0,244<0,614>0,317). Adapun besar 

pengaruh kedisiplinan guru terhadap minat belajar pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam siswa adalah 37,7% sedangkan sisanya 

dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan 

dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang 

minat belajar siswa pada mata pelajaran agama islam sebagai variabel 

terikat (Y) sedangkan perbedaannya yaitu pada variabel (X). 

C. Konsep Operasional 

Judul penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu motivasi belajar yang 

diberikan Guru dan Minat belajar siswa pada mata pelajaran Agama Islam. 

Motivasi belajar yang diberikan Guru sebagai variabel pertama disebut 

variabel bebas atau mempengaruhi dan diberi simbol X, sedangkan minat 

belajar siswa sebagai variabel kedua disebut variabel terikat atau terpengaruhi 

dan diberi simbol Y. 

1. Motivasi Belajar yang diberikan Guru (Variabel X) 
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Motivasi belajar yang diberikan guru dapat dilihat melalui 

indikator-indikator sebagai berikut :  

1. Guru memberikan tambahan nilai kepada siswa 

2. Guru menuntut siswa untuk menggunakan hal-hal yang telah 

dipelajari sebelumnya. 

3. Guru menggunakan media yang mudah dikenal dan diingat siswa pada 

saat menjelaskan hal yang baru. 

4. Guru menggunakan contoh yang unik. 

5. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk memperlihatkan 

kemahirannya di depan umum. 

6. Guru memberi nasehat kepada siswa agar aktif dalam kegiatan belajar. 

7. Guru memperjelas tujuan belajar yang hendak dicapai. 

8. Guru meggunakan simulasi dan permainan dalam proses 

pembelajaran. 

9. Guru membuat suasana persaingan yang sehat diantara para siswa. 

10. Guru memunculkan sesuatu yang tidak diduga oleh siswa. 

2. Minat Belajar Siswa (Variabel Y) 

  Minat belajar siswa dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai 

berikut : 

1. Siswa suka menyelesaikan tugas-tugas mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam. 

2. Siswa senang dalam menyimpulkan materi pelajaran yang 

disampaikan oleh guru.  
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3. Siswa memperhatikan penjelasan  guru saat proses pembelajaran 

berlangsung 

4. Siswa senang mengerjakan soal-soal latihan tanpa perintah guru. 

5. Siswa suka membuat catatan ringkas materi pelajaran setiap belajar. 

6. Siswa suka meluangkan waktu khusus untuk belajar diluar jam 

sekolah. 

7. Siswa senang dalam mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. 

8. Siswa suka bertanya ketika proses belajar mengajar berlangsung. 

9. Siswa senang belajar pendidikan Agama Islam. 

 

D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi Dasar 

a. Minat belajar siswa berbeda-beda 

b. Setiap motivasi belajar yang diberikan guru pada bidang studi 

Pendidikan Agama Islam berbeda-beda. 

c. Motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

minat belajar siswa pada bidang studi Pendidikan Agama Islam. 

2. Hipotesis 

a. Hipotesa (Ha) : Ada pengaruh yang signifikan motivasi belajar yang 

diberikan guru terhadap minat belajar siswa pada bidang studi 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 

Tambang. 

b. Hipotesa (H0) : Tidak ada pengaruh yang signifikan motivasi belajar 

yang diberikan guru terhadap minat belajar siswa pada bidang studi 
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Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 

Tambang. 


