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BAB I 

PEDANHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Keberhasilan mengajar dapat diukur dari bagaimana partisipasi peserta 

didik dalam proses belajar mengajar. Hal ini berarti bahwa 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.
1
Keterlibatan siswa dalam belajar erat kaitannya dengan 

sifat-sifat murid, baik yang bersifat kognitif seperti kecerdasan dan bakat 

maupun yang bersifat afektif seperti motivasi, rasa percaya diri, dan minatnya. 

Meskipun peranan inteligensi sedemikian besar bagi keberhasilan belajar 

siswa namun perlu diingat bahwa faktor-faktor lain pun tetap berpengaruh, di 

antara faktor tersebut adalah minat belajar. 

Kondisi belajar mengajar yang efektif adalah adanya minat dan 

perhatian siswa dalam belajar. Minat merupakan suatu sifat yang relatif 

menetap pada diri seseorang. Minat ini besar sekali pengaruhnya terhadap 

belajar sebab dengan minat seseorang akan melakukan sesuatu yang 

diminatinya. Seballiknya, tanpa minat seseorang tidak mungkin melakukan 

sesuatu. misalnya seorang anak menaruh minat terhadap bidang kesenian, 

maka ia akan berusaha lebih banyak untuk mengetahui tentang kesenian. Jadi 

apabila siswa berminat dengan apa yang dipelajari maka tujuan pembelajaran 
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akan tercapai. Tercapainya tujuan pembelajaran maka dapat dikatakan bahwa 

guru telah berhasil dalam mengajar.  

Sebagaimana firman Allah SWT pada surat Ar-Ra’d ayat 11: 

ۢن بَيِْن يََدْيِه َوهِ  ٌت هِّ َ ََل يَُغيُِّر َها بِقَْىٍم َحتهىَٰ يَُغيُِّرو۟ا َها بِأَنفُسِ لَهُۥ ُهَعقِّبََٰ ِ ۗ إِنه ٱَّلله ِهْن ۗ ْن َخْلفِهِۦ يَْحفَظُىنَهُۥ ِهْن أَْهِر ٱَّلله  

ن ُدونِهِۦ ِهن َوالٍ  ُ بِقَْىٍم ُسٓىًءا فَََل َهَرده لَهُۥ ۚ َوَها لَهُن هِّ  َوإَِذآ أََراَد ٱَّلله

Artinya : Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah 

Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila 

Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang 

dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. 

Dalam hal ini minat merupakan landasan penting bagi seseorang untuk 

melakukan kegiatan dengan baik.Sebagai suatu aspek kejiwaan minat bukan 

saja dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang, tapi juga dapat mendorong 

orang untuk tetap melakukan dan memperoleh sesuatu. Hal itu sejalan dengan 

yang dikatakan oleh S. Nasution bahwa pelajaran akan berjalan lancar apabila 

ada minat. Anak-anak malas, tidak belajar, gagal karena tidak ada minat.
2
 

Dalam kegiatan belajar, minat mempunyai peranan yang sangat 

penting. Bila seorang siswa tidak memiliki minat dan perhatian yang besar 

terhadap objek yang dipelajari maka sulit diharapkan siswa tersebut akan 

tekun dan memperoleh hasil yang baik dari belajarnya. Sebaliknya, apabila 

siswa tersebut belajar dengan minat dan perhatian besar terhadap objek yang 

dipelajari, maka hasil yang diperoleh lebih baik. Seperti yang diungkapkan 
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oleh Usman Efendi dan Juhaya S Praja bahwa belajar dengan minat akan lebih 

baik daripada belajar tanpa minat.
3
 

Dari keterangan di atas, dapat dijelaskan bahwa siswa yang memiliki 

minat dengan siswa yang tidak memiliki minat dalam belajar akan terdapat 

perbedaan. Perbedaan tersebut tampak jelas dengan ketekunan yang terus 

menerus. Siswa yang memiliki minat maka ia akan terus tekun ketika belajar 

sedangkan siswa yang tidak memiliki minat walau pun ia mau untuk belajar 

akan tetapi ia tidak terus untuk tekun dalam belajar. 

Begitu pula dalam proses belajar mengajar dalam mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam. Tinggi rendahnya prestasi belajar yang akan dicapai 

oleh siswa  berhubungan dengan minat belajar siswa itu sendiri. Siswa yang 

memiliki minat belajat yang kuat atau tinggi akan memperoleh prestasi belajar 

yang tinggi, sebaliknya siswa yang memiliki minat belajar yang lemah atau 

rendah akan memperoleh prestasi belajar yang rendah. Dari penjelasan ini 

dapat diketahui bahwa rendahnya hasil belajar peserta didik pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam, salah satu penyebabnya adalah kurangnya 

minat belajar peserta didik terhadap materi yang disampaikan oleh guru ketika 

proses belajar mengajar berlangsung.   

Kenyataan yang terjadi di lapangan guru dihadapkan kepada 

permasalahan bagaimana menumbuhkan minat belajar siswa yang rendah, 

dalam pekerjaannya mendidik, mengajar dan membimbing siswa untuk dapat 

memahami materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang diberikan 
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sehingga pencapaian tujuan pembelajaran dapat memberikan hasil yang 

memuaskan. 

Sekolah Menengah Kejurusan Negeri (SMKN) Pertanian Provinsi 

Riau yang terletak di Kota Pekanbaru merupakan salah satu  sekolah yang 

juga mengajarkan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kepada setiap 

peserta didik. Permasalahan rendahnya minat belajar siswa pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam juga dialami oleh SMKN Pertanian Riau. 

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, masih terdapat sebagian 

siswa yang minat belajarnya masih tergolong rendah. Dalam menghadapi hal 

hal tersebut, guru sudah mengupayakan perbaikan untuk meningkatkan minat 

belajar siswa. Namun upaya yang dilakukan oleh guru tersebut belum 

menunjukkan hasil yang baik. Hal ini terlihat dari beberapa gejala  berikut ini: 

1. Masih ada siswa yang kurang memperhatikan guru ketika proses 

pembelajaran berlangsung 

2. Masih ada siswa yang main Handphone saat guru menyampaikan materi 

didepan kelas 

3. Masih ada siswa yang ngobrol ketika guru memberikan pertanyaan kepada 

siswa yang lain 

4. Masih ada siswa  yang tidak mau bertanya saat pembelajaran berlangsung 

5. Masih ada siswa yang kurang berpartisapi aktif dalam proses pembelajaran 

Berdasarkan fenomena dan gejala gejala yang ditemui, guru telah 

melakukan perbaikaan dalam proses pembelajaran dengan memberikan 

reward kepada peserta didik, guru juga berusaha untuk menjadikan 



5 

 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam lebih menarik dengan 

mendemonstrasikan materi pelajaran, membuat diskusi kelompok, serta 

memberikan latihan kepada siswa,. Kenyataan yang terjadi masih ada siswa 

kurang berminat dalam mengikuti pembelajaran Pendidikan Agama Islam.    

Dari uraian yang telah dipaparkan, rendahnya minat belajar sebagian 

siswa pada  mata pelajaran Pendidikan Agama Islam  di SMKN Pertanian 

Riau masih memerlukan usaha dalam rangka meningkatkan minat belajar 

mereka. Dengan penerapan metode, strategi, model pembelajaran atau teknik 

yang tepat, diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa. Oleh karena 

itu penerapan keterampilan bertanya yang tepat oleh guru diyakini mampu 

meningkatkan minat belajar siswa. 

Keterampilan bertanya adalah salah satu dari keterampilan dasar yang 

harus dimiliki oleh guru. Mengajukan pertanyaan yang baik adalah belajar 

yang baik. Peran bertanya sangat penting, sebab melalui pertanyaan-

pertanyaan guru dapat membimbing dan mengarahkan siswa untuk 

menemukan setiap materi yang dipelajarinya. Dalam suatu pembelajaran yang 

produktif kegiatan bertanya akan sangat berguna, salah satunya yaitu 

mendorong siswa untuk berfikir. Keterampilan bertanya menjadi penting 

apabila dihubungkan dengan pendapat yang mengatakan “berpikir itu adalah 

bertanya” serta menggali informasi tentang kemampuan siswa dalam 

penguasaan materi dan menumbuhkan minat belajar siswa.  

S. Nasution mengatakan bahwa keterampilan bertanya dapat 

mempengaruhi beberapa hal antara lain dapat membangkitkan minat terhadap 
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sesuatu, sehingga timbul keinginan untuk mempelajarinya
4
 Selain S. Nasution, 

Moh. Uzer Usman juga mengemukakan bahwa dalam proses belajar-

mengajar, bertanya memainkan peran penting sebab pertanyaan yang tersusun 

dengan baik dan tehnik pelontaran yang tepat pula akan memberikan dampak 

positif terhadap siswa, antara lain membangkitkan minat dan rasa ingin tau 

siswa terhadap suatu masalah yang sedang dihadapi atau dibicarakan.
5
 Hal ini 

berarti, apabila dalam pelaksanaannya ada langkah-langkahnya yang tidak 

terlaksana, maka dapat mempengaruhi minat belajar siswa. 

Dari hasil pengamatan yang penulis lakukan di SMK N Pertanian,, 

bahwasanya guru telah menerapkan keterampilan bertanya namun dalam 

penerapannya guru belum mengikuti prosedur atau langkah-langkah yang ada 

pada teori. hal ini dapat dilihat dari beberapa hal berikut yaitu: 

1. Guru tidak menyebarkan giliran siswa dalam menjawab pertanyaan 

2. Guru tidak memindahkan giliran siswa dalam menjawab 

pertanyaan  

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeyakinan apabila keterampilan 

bertanya diterapkan dengan tepat oleh guru Pendidikan Agama Islam, maka 

hal tersebut akan berpengaruh positif terhadap minat belajar siswa dalam arti 

minat belajar siswa SMKN Pertanian Riau terhadap mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam akan jauh lebih baik atau dapat meningkat.  Berdasarkan 

pemikiran di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap 
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permasalahan ini dengan judul “Pengaruh Keterampilan Bertanya Guru 

Pendidikan Agama Islam Terhadap Minat Belajar Siswa di Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri Pertanian Terpadu Provinsi Riau”  

B. Penegasan Istilah 

Untuk memudahkan dan menghindari salah pengertian tentang judul 

penelitian ini maka perlu menegaskan maksud dari beberapa istilah yang 

tercantum dalam judul tersebut sebagai berikut: 

1. Keterampilan Bertanya 

Keterampilan adalah kemampuan atau cara untuk melakukan 

tugas-tugas yang berkaitan dengan fisik dan mental. Bertanya merupakan 

ucapan verbal, meminta siswa untuk memberikan respon, dan respon yang 

diberikan siswa dapat berupa pengetahuan atau hasil pemikiran. Jadi, 

keterampilan bertanya adalah cara-cara/langkah-langkah yang dapat 

digunakan guru untuk mengajukan pertanyaan kepada siswanya yang 

bertujuan untuk meminta respon dari siswa dalam proses pembelajaran.
6
  

2. Minat Belajar 

Minat (interest) berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi 

atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.
7
 Minat belajar adalah rasa 

ketertarikan pada sesuatu hal atau aktifitas pada proses pembelajaran 

sehingga dalam pembelajaran adanya perhatian dari siswa. 
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C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Sebagaimana yang telah di paparkan dalam latar belakang masalah di 

atas, maka dapat di identifikasi masalah-masalah sebagai berikut: 

a. Keterampilan bertanya guru belum mengikuti prosedur atau langkah-

langkah yang ada pada teori 

b. Minat belajar sebagian siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam tergolong rendah, hal ini ditandai dengan sebagian besar siswa 

kurang memperhatikan guru ketika proses pembelajaran berlangsung 

c. Rendahnya minat belajar sebagian siswa yang ditandai dengan siswa 

kurang berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran 

2. Pembatasan Masalah 

Mengingat banyaknya permasalahan pada penelitian ini serta 

terbatasnya kemampuan penulis dalam hal pendanaan dan waktu yang 

dibutuhkan, maka penulis membatasi masalah fokus pada ada tidaknya 

pengaruh tentang minat belajar siswa yang mengikuti pembelajaran 

dengan keterampilan bertanya dan siswa yang mengikuti pembelajaran  

dengan keterampilan dasar mengajar yang lain tanpa keterampilan 

bertanya. 

3. Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: Apakah ada pengaruh yang signifikan keterampilan 
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bertanya terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMK Negeri Pertanian Terpadu Provinsi Riau? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh keterampilan bertanya terhadap 

minat belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK 

Negeri Pertanian Terpadu Provinsi Riau. 

2. Manfaat Penelitian 

Merujuk pada tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini 

dapat memberikan kegunaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu: 

a. Kegunaan Secara Teoritis 

a) Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan pada 

program Sarjana Strata 1 (S1) pada Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Suska Riau, sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana Pendidikan Agama Islam (S.Pd) 

b) Dapat dijadikan bahan rujukan bagi peneliti lain yang akan 

melakukan kajian lanjutan. 

c) Menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam Pendidikan Agama 

Islam. 
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b. Kegunaan Secara Praktis  

1) Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan 

berpijak dalam rangka menindak lanjuti penelitian ini dengan 

ruang lingkup yang lebih luas. 

2) Bagi sekolah, merupakan masukan sebagai acuan dalam rangka 

memperbaiki dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah, 

terutama pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

3) Bagi guru, keterampilan bertanya yang dilaksanakan dalam 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam menerapkan 

keterampilan bertanya sesuai dengan prosedur. 

4) Bagi siswa, keterampilan bertanya dapat meningkatkan minat 

belajar siswa. 

 

 

 

 

 


