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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoretis 

Untuk melengkapi lebih jauh pembahasan ini diperlukan landasan 

teoritis yang berguna dalam menelusuri gejala dan fenomena dengan lebih 

mudah.Kerangka teoritis juga diperlukan untuk menggambarkan dari mana 

suatu problem riset berasal.Secara khusus kegunaan teori adalah untuk 

melandasi dan mendasari pemikiran. Bagi peneliti dengan adanya teori yang 

relevan dengan permasalahan akan sangat membantu dalam pembuatan 

rancangan dengan segala perlengkapan. 

1. Keterampilan bertanya 

a. Pengertian keterampilan bertanya 

Menurut Drs.Zainal Asril bertanya merupakan ucapan verbal 

yang meminta respon dari seseorang yang terkenal. Respon yang 

diberikan dapat berupa pengetahuan sampai dengan hal-hal seperti 

stimulasi efektif yang mendorongkan kemampuan berpikir.
7
 Hal 

senada dikemukakan juga oleh Bukhari Alma yang memberikan 

pengertian bahwa pertanyaan merupakan pernyataan yang menuju atau 

menumbuhkan pengetahuan dalam diri peserta didik.
8
 Pada dasarnya 

pertanyaan yang diajukan merupakan suatu proses stimulasi secara  

                                                             
7
Zainal Asril, 2011, Micro Teaching, Jakarta:Rajawali Press, h.81 

8
Bukhari Alma, 2010, Guru Professional, Bandung : Alfabeta, h. 32 
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verbal dengan maksud untuk menciptakan terjadinya proses 

intelektual pada siswa, dengan memperhatikan respon atas pertanyaan 

tersebut.
9
 

Hendaknya pertanyaan yang diberikan di dalam pembelajaran 

harus membuat peserta didik untuk berfikir mencari jawaban yang 

tepat. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada murid tidak selalu 

yang mudah-mudah saja, atau yang sukar saja, tetapi harus 

bervariasi.
10

 Dengan demikian sebuah pertanyaan yang baik sangat 

perlu dikuasai oleh guru untuk menciptakan pembelajaran yang efektif 

dan menyenangkan, karena hampir setiap pembelajaran guru dituntut 

mengajukan suatu pertanyaan, dan kualitas pertanyaan yang diajukan 

dari peserta didik. Pertanyaan yang diajukan oleh guru dapat 

dilontarkan kepada individu, kelompok ataupun kepada seluruh siswa 

dikelas.
11

 

Bertanya merupakan strategi utama pembelajaran berbasis 

kontextual. Bertanya dalam pembelajaran sebagai kegiatan pendidik 

untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir 

peserta didik. Bagi peserta didik kegiatan bertanya merupakan bagian 

penting dalam melaksanakan pembelajaran yang berbasis inquiri, yaitu 

                                                             
9
Ibid, .h.35 

10
 Ibid, h. 34 

11
 Js. Husdarta Dan Yudha M. Saputra, 2013, Belajar Dan Pembelajaran, Bandung :  

Alfabeta, h.74 
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menggali informasi, mengkonfirmasikan apa yang sudah diketahui, 

dan mengarahkan perhatian pada aspek yang belum diketahuinya.
12

  

Maka dapat disimpulkan bahwa mengajukan pertanyaan yang 

baik dan tehnik pelontaran yang tepat yang diberikan guru kepada 

peseerta didik mampu memberikan pengaruh yang baik untuk peserta 

didik dalam proses pembelajaran. Guru juga harus melakukan 

pendekatan agar peserta didik mau menjawab pertanyaan guru. Ketika 

pertanyaan yang diberikan guru memberikan dampak positif terhadap 

peserta didik maka akan membangkitkan minat dan motivasi belajar 

peserta didik saat memahami pembahasan materi di dalam kelas. 

b. Komponen-Komponen Keterampilan Bertanya 

Menurut Moh.Uzer Usman komponen-komponen bertanya 

memiliki dua tingkatan yaitu: 

1. Komponen-komponen keterampilan bertanya dasar 

1) Penggunaan pertanyaan secara jelas dan singkat. Pertanyaan 

guru harus diungkapkan secara jelas dan singkat dengan 

menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh siswa sesuai 

dengan taraf perkembangannya. 

2) Pemberian acuan. Sebelum memberikan pertanyaan, kadang-

kadang guru perlu memberikan acuan yang berupa pertanyaan 

                                                             
12

Ramayulis, 2005, Metodologi Pendidikan Agama Islam, Jakarta : Kalam Mulia, h. 259-

260 
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yang berisi informasi yang relevan dengan jawaban yang 

diharapkan dari siswa. Contoh: 

 Kita ketahui bahwa erosi tanah dapat disebabkan oleh air 

dan angin. Coba kamu sebutkan factor penyebab yang lain 

yang mengakibatkan terjadinya erosi. 

3) Pemindahan giliran. Adakalanya satu pertanyaan perlu dijawab 

oleh lebih dari seorang siswa karena jawaban siswa benar atau 

belum memadai. 

4) Penyebaran. Untuk melibatkan siswa sebanyak-banyaknya di 

dalam pelajaran, guru perlu menyebarkan giliran menjawab 

pertanyaan secara acak. Ia hendaknya berusaha agar semua 

siswa mendapat giliran secara merata. Perbedaannya dengan 

pemindahan giliran adalah bahwa pada pemindahan giliran, 

beberapa siswa secara bergilir diminta menjawab pertanyaan 

yang sama, sedangkan pada penyebaran berbeda, beberapa 

pertanyaan yang berbeda disebarkan gilirkan kepada siswa 

yang berbeda pula. 

5) Pemberian waktu berpikir. Setelah mengajukan pertanyaan 

kepada seluruh siswa, guru perlu memberi waktu beberapa 

detik untuk berpikir sebelum menunjuk salah seorang siswa 

untuk mrnjawabnya.  
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6) Pemberian tuntunan. Bila siswa itu menjawab salah atau tidak 

dapat menjawab, guru hendaknya memberikan tuntunan kepada 

siswa itu agar ia dapat menemukan sendiri jawaban yang benar. 

c. Komponen-komponen keterampilan bertanya lanjutan 

Keterampilan bertanya lanjut dibentuk atas dasar 

penguasaan komponen-komponen bertanya dasar. Oleh sebab itu, 

komponen bertanya dasar masih dipakai dalam penerapan 

keterampilan bertanya lanjut. Adapun komponen-komponennya 

sebagai berikut: 

1) Pengubahan tuntunan tingkat kognitif dalam menjawab 

pertanyaan. Pertanyaan yang dikemukakan guru dapat 

mengandung proses mental yang berbeda-beda, dari proses 

mental yang rendah sampai proses mental yang tinggi. Oleh 

karena itu, guru dalam mengajukan pertanyaan hendaknya 

berusaha mengubah tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab 

pertanyaan dari tingkat mengikat kembali fakta-fakta ke 

berbagai tingkat kognitif lainnya yang lebih tinggi seperti 

pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Guru 

dapat pula mengajukan pertanyaan pelacak (probing). 

2) Pengaturan urutan pertanyaan. Untuk mengembangkan tingkat 

kognitif dari sifatnya rendah ke yang lebih tinggi dan 

kompleks, guru hendaknya dapat mengatur urutan pertanyaan 

yang diajukan kepada siswa dari tingkat mengikat, kemudian 
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pertanyaan pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan 

evaluasi. Usahakan agar jangan memberikan pertanyaan yang 

tidak menentu atau kembali lagi kepada pertanyaan ingatan, 

dan kemudian melonjak kepada pertanyaan evaluasi. Hal ini 

akan menimbulkan kebingungan pada siswa dan partisipasi 

siswa dalam mengikuti pelajaran akan menurun. 

3) Penggunaan pertanyaan pelacak. Jika jawaban pertanyaan yang 

diberikan siswa itu dinilai benar oleh guru, tetapi masih dapat 

ditingkatkan menjadi lebih sempurna, guru dapat mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan pelacak kepada siswa tersebut. Berikut 

ini adalah beberapa tehnik pertanyaan pelacak yang dapat 

digunakan. 

a. Klasifikasi. Jika siswa menjawab pertanyaan dengan 

kalimat yang kurang tepat, guru dapat memberikan 

pertanyaan pelacak yang meminta siswa tersebut untuk 

menjelaskan dengan kata-kata lain sehingga jawaban siswa 

menjadi lebih baik. 

b. Meminta siswa memberikan alasan (argumentasi) yang 

dapat menunjang kebenaran pandangannya dalam 

menjawab pertanyaan dari guru. 

c. Meminta kesempatan pandangan. Guru dapat memberikan 

kesempatan kepada siswa lainnya untuk menyatakan 

persetujuan atau penolakan disertai alasan terhadap 
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jawaban rekannya, agar diperoleh pandangan yang dapat 

diterima oleh semua pihak. 

d. Meminta kesempatan jawaban. Guru dapat meminta siswa 

untuk meninjau kembali jawaban yang diberikannya bila 

dianggap kurang tepat. 

e. Meminta jawaban yang lebih relevan. Bila jawaban siswa 

kurang relevan, guru dapat meminta jawaban yang benar 

dan relevan dari siswa tersebut. 

f. Meminta contoh. Bila siswa menjawab dengan samar-

samar, guru dapat meminta siswa untuk memberikan 

ilustrasi atau contoh konkret tentang apa yang 

dikemukakannya 

g. Meminta jawaban yang lebih kompleks. Guru dapat 

meminta siswa tersebut untuk memberi penjelasan atau ide-

ide penting lainnya sehingga jawaban yang diberikannya 

menjadi lebih kompleks. 

4) Peningkatan terjadinya interaksi. 

Agar siswa lebih terlibat secara pribadi dan lebih 

bertanggung jawab atas kemajuan dan hasil diskusi, guru 

hendaknya mengurangi atau menghilangkan peranannya 

sebagai penanya sentral dengan cara mencegah pertanyaan 

dijawab oleh seorang siswa. Jika siswa mengajukan 
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pertanyaan, guru tidak segera menjawab, tetapi 

melemparkannya kembali kepada siswa lainnya.
13

 

d. Jenis-Jenis Pertanyaan Yang Baik 

1. Jenis pertanyaan menurut maksudnya,  

a) Pertanyaan permintaan (compliance question), yakni 

pertanyaan yang mengharapkan agar siswa mematuhi perintah 

yang diucapkan dalam bentuk pertanyaan. Misalnya “Dpatkah 

kamu tenang? Agar suara Bapak/ibu dapat didengar oleh 

kalian?” 

b) Pertanyaan retoris (rhetorical question), yakni pertanyaan yang 

tidak menghendaki jawaban, tetapi dijawab oleh sendiri oleh 

guru. Hal ini merupakan tehnik penyampaian informasi kepada 

murid. Contoh, mengapa observasi diperlukan sebelum 

melaksanakan PPL? Sebab observasi merupakan……dsb 

c) Pertanyaan mengarahkan atau menuntun (prompting question), 

yaitu pertanyaan yang diajukan untuk memberi arah kepada 

murid dalam proses berpikirnya. Hal ini dilakukan apabila guru 

menghendakiagar siswa memperhatikan dengan seksama 

bagian tertentu atau bagian inti pelajaran yang dianggap 

penting. Dari segi yang lain, apabila siswa tidak dapat 

menjawab atau salah menjawab, guru mengajukan pertanyaan 

lanjutan yang akan mengarahkan atau menuntun proses berpikir 

                                                             
13

 .Moh.Uzer Usman,Op. Cit , h.74-80 
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siswa sehingga pada akhirnya siswa dapat menemukan jawaban 

dari  pertanyaan pertama tadi. 

d) Pertanyaan menggali (probing question), yaitu pertanyaan 

lanjutan yang akan mendorong murid untuk lebih mendalami 

jawabannya terhadap pertanyaan pertama. Dengan pertanyaan 

menggali ini siswa didorong untuk meningkatkan kuantitas dan 

kualitas jawaban yang diberikan pada pertanyaan sebelumnya. 

2. Pertanyaan menurut taksonomi bloom 

a) Pertanyaan penguatan (recoll question atau knowledge 

auestion), atau ingatan dengan menggunakan kata-kata apa, di 

mana, kapan, siapa, dan sebutkan. Contoh, sebutkan cirri-ciri 

micro-teaching! 

b) Pertanyaan pemahaman (comprehension question), yaitu 

pertanyaan yang menghendaki jawaban yang bersifat 

pemahaman dengan kata-kata sendiri. Biasanya dengan 

menggunakan kata-kata jelaskan, uraikan, dan bandingkan. 

Contoh, jelaskan manfaat miro-teaching! 

c) Pertanyaan penerapan, (application question), yaitu pertanyaan 

yang menghendaki jawaban untuk menerapkan pengetahuan 

atau informasi yang diterimanya. Contoh: berdasarkan proses 

tersebut, kesimpulan apa yang dapat anda berikan? 

d) Pertanyaan sintesis (synthesis question), yaitu pertanyaan yang 

menghendaki jawaban yang benar, tidak tunggal, tetapi lebih 
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dari satu dan menuntut murid untuk membuat ramalan 

(prediksi), memecahkan masalah, mencari kemunikasi. Contoh, 

apa yang  terjadi bila musim kemarau tiba ? apa yang anda 

lakukan bila seorang siswa anda tidak memperhatikan 

pelajaran? 

e) Pertanyaan evaluasi (evaluation question) yaitu pertanyaan 

yang menghendaki jawaban dengan cara memberikan penilaian 

atau pendapatnya terhadap suatu isyu yang ditampilkan. 

Contoh, bagaimana pendapat anda tentang program 

transmigrasi? Apa komentar anda tentang keluarga berencana? 

e. Langkah-langkah Penerapan Keterampilan Bertanya Menurut 

Novan Ardy Wiyani  

Langkah-langkah menerapkan keterampilan bertanya menurut 

Novan Ardy Wiyani adalah sebagai berikut: 

1. Pertanyaan diajukan secara singkat, tetapi jelas maksudnya dan 

berkenaan dengan satu ide saja 

2. Mula-mula pertanyaan diajukan kepada seluruh kelas lalu guru 

mempersilahkan salah seorang peserta didik atau memberi 

kesempatan kepada peserta didik yang mau menjawabnya 

3. Jawaban yang dikemukakan oleh seorang peserta didik sebaiknya 

dilemparkan kembali kepada peserta didik lainnya dan guru 

hendaknya mendengar serta memperhatikan dengan baik jawaban 

yang telah diberikan oleh setiap peserta didik 
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4. Jika suatu jawaban itu belum jelas maksudnya, ajukan lagi 

pertanyaan dengan maksud menuntun peserta didik mencapai 

jawaban yang dikehendaki secara tepat 

5. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mulai dari yang bersifatt 

sederhana kepada yang bersifat rumit atau kompleks 

6. Hindari pengulangan pertanyaan yang memiliki maksud yang sama 

7. Hindari pertanyaan yang hanya menuntut jawaban ya atau tidak.
14

 

f. Hal-hal yang perlu diperhatikan 

1. Kehangatan dan keantusiasan  

Untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam proses belajar 

mengajar, guru perlu menunjukkan sikap baik pada waktu 

mengajukan pertanyaan maupun ketika menerima jawaban siswa. 

Sikap dan cara guru termasuk suara, ekspresi wajah, gerakan, dan 

posisi badan menampakkan ada tidaknya kehangatan dan 

keantusiasannya. 

2. Kebiasaan yang perlu dihindari  

a. Jangan mengulang-ulang pertanyaan bila siswa tidak mampu 

menjawabnya. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya 

perhatian dan partisipasi siswa. 

b. Jangan mengulang-ulang jawaban siswa. Hal ini akan 

membuang-buang waktu, Siswa tidak memperhatikan jawaban 

temannya karena menunggu komentar dari guru. 

                                                             
14

Novan Ardy Wiyani, 2013, Manajemen Kelas, Jogjakarta : Ar-Ruzz Man, h.33-34 
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c. Jangan menjawab sendiri pertanyaan yang diajukan sebelum 

siswa memperoleh kesempatan untuk menjawabnya. Hal ini 

membuat siswa frustasi dan mungkin ia tidak mengikuti 

pelajaran dengan baik  

d. Usahakan agar siswa tidak menjawab pertanyaan secara 

serempak karena guru tidak dapat mengetahui dengan pasti 

siapa yang menjawab benar dan siapa yang salah serta menutup 

kemungkinan berinteraksi selanjutnya. 

e. Menentukan siapa siswa yang harus menjawab sebelum 

mengajukan pertanyaan akan menyebabkan siswa yang tidak 

ditunjuk untuk menjawab tidak memikirkan jawaban 

pertanyaan. Oleh karena itu, oleh karena itu pertanyaan terlebih 

dahulu diajukan pada seluruh siswa, baru kemudian guru 

menunjuk salah seorang untuk menjawabnya. 

f. Pertanyaan ganda, guru kadang-kadang mengajukan pertanyaan 

yang sifatnya ganda, menghendaki beberapa atau kegiatan yang 

harus dilakukan oleh siswa. Contoh apa yang dimaksud dengan 

micro teaching dan apa gunanya bagi kita sebagai calon guru? 

Apa yang menyebabkan terjadinya turun hujan dan bagaimana 

akibatnya bila turun hujan ? 

Macam-macam pertanyaan di atas mempunyai karakteristik dan 

fungsi yang berbeda-beda, yang dapat menciptakan tingkatan-tingkatan 

yang berbeda-beda pula, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. 
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Berbagai macam pertanyaan pasti akan terdapat di dalam kelas ketika guru 

menyampaikan sebuah materi pelajaran kepada peserta didiknya. Guru 

hendaknya dapat memberikan pertanyaan yang sederhana sampai kepada 

pertanyaan yang kompleks, dilakukan secara integral selalu berkaitan 

dalam kegiatan belajar dan bertanya. 

Hal yang demikian dihindari dalam memberikan sebuah pertanyaan 

kepada peserta didik, karena jika dilakukan oleh guru maka pertanyaannya 

menjadi tidak tepat dan efektif untuk mendapatkan jawaban dari peserta 

didik. Peserta didik akan kurang antusias menjawab dan tidak termotivasi 

untuk belajar materi pelajaran. 

 

2. Minat Belajar 

a. Pengertian Minat Belajar 

Minat adalah kecenderungan yang menetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas. Seseorang yang 

berminat terhadap sesuatu aktivitas akan memperhatikan aktivitas itu 

secara konsisten dengan rasa senang.
15

 

Sedangkan menurut Muhibbin Syah minat secara sederhana 

berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang 

besar terhadap sesuatu.
16

 

                                                             
15

Syaiful Bahri Djamarah, 2008,Psikologi Belajar,Jakarta : PT. Rineka Cipta, h.166 
16

 Muhibbin Syah, 2008 ,Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, Bandung : PT. 

Remaja Rosdakarya Cet –Ke 14, h. 136 
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Secara sederhana, minat (interest) berarti kecenderungan dan 

kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. 

Menurut Reber, minat tidak termasuk istilah popular dalam psikologi 

karena ketergantungannya yang banyak pada factor-faktor internal 

lainnya, seperti pemusatan perhatian, keingintahuan, motivasi dan 

kebutuhan.
17

 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

minat adalah rasa suka dan perhatian serta ketertarikan seseorang 

terhadap sesuatu baik manusia, benda atau kegiatan yang membuat 

orang tersebut merasa terikat dan memberikan perhatian penuh 

terhadap suatu objek yang disukainya tanpa adanya perintah atau 

paksaan dari luar. 

b. Macam-Macam Minat 

Menurut Dewa Ketut Sukardi yang mengutip pendapat Carl Safran, 

bahwa ada tiga cara yang dapat digunakan untuk menentukan minat, 

yaitu:
18

 

1). Minat yang diekspresikan / Expressed Interest 

  Seseorang dapat mengungkapkan minat pilihannya dengan kata-

kata tertentu. Misalnya : seseorang mungkin mengatakan bahwa 

dirinya tertarik dalam mengumpulkan mata uang logam, perangko dan 

lain-lain. 

2). Minat yang diwujudkan / Manifets Interest 

 Seseprang dapat mengungkapkan minat bukan melalui kata-kata 

melainkan dengan tindakan atau perubahan, yaitu ikut serta dan 

berperan aktif dalam suatu kegiatan. Misalnya, kegiatan olahraga, 

pramuka dan sebagainya yang menarik perhatian. 

3). Minat yang diinventariskan / Inventoral Interst 

                                                             
17

 Muhibbin Syah, 2007,Psikologi Belajar, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 151 
18

 Makmun Khairani, h. 141 
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 Seseorang menilai minatnya agar dapat menjawab sejumlah 

pertanyaan tertentu atau urutan pilihannya untuk kelompok aktifitas 

tertentu. 

 

c. Unsur-unsur Minat 

1). Perhatian 

 Perhatian adalah pemusatan atau konsentrasi dari seluruh 

aktifited individu yang di tunjukkan kepada suatu objek atau 

kepada sekumpulan objek-objek. Perhatian juga adalah merupakan 

penyeleksian terhadap stimulasi yang diterima oleh individu yang 

bersangkutan. Perhatian dpaat di definisikan sebagai proses 

pemusatan phase-phase atau unsure-unsur pengalaman dan 

mengabaikan yang lainnya.
19

 

 Aktivitas yang disertai dengan pengetahuan intensif akan 

lebih sukses dan prestasinya pun akan lebih tinggi. Seorang guru 

harus selalu berusaha menarik perhatian peserta didik sehingga 

mereka mempunyai minat terhadap pelajaran. Orang yang menaruh 

minat pada suatu aktivitas akan memberikan perhatian yang besar. 

2). Perasaan 

 Perasaan umumnya bersangkutan dengan fungsi mengenal. 

Artinya perasaan dapat timbul karena mengamati, menanggap, 

menghayalkan, mengingat-ingat atau memikirkan sesuatu. 

kendatipun demikian perasaan bukanlah hanya sekedar gejala 
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tambahan dari fungsi pengenalan saja melainkan adalah fungsi itu 

sendiri.
20

 

 Perasaan sebagai factor psikis non intelektual, yang khusus 

berpengaruh kepada semangat belajar. Perasaan senang akan 

menimbulkan minat, yang diperkuat dengan sikap yang positif. 

Sedangkan perasaan tidak senang akan menghambat dalam belajar, 

karena tidak adanya sikap yang positif sehingga tidak 

menunjukkan siswa berminat dalam belajar. 

3). Motif-motif  

 Motif adalah keadaan dalam pribadi orang yang mendorong 

individu untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu guna 

mencapai suatu tujuan. Jadi, motif bukanlah hal yang dapat 

diamati, tetapi adalah hal yang dapat disimpulkan adanya karena 

sesuatu yang dapat kita saksikan. Tiap aktivitas yang dilakukan 

oleh seseorang itu didorong oleh sesuatu kekuatan dari dalam diri 

orang itu. Kekuatan pendorong inilah yang kita sebut motif.
21

 

 Seseorang melakukan aktivitas belajar karena ada yang 

mendorongnya. Dalam hal ini motivasi sebagai dasar 

penggeraknya yang mendorong seseorang untuk belajar. Dan minat 

merupakan potensi psikologi yang dapat dimanfaatkan untuk 

menggali motivasi bila seseorang sudah termotivasi untuk belajar, 
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maka dia akan melakukan aktivitas belajar dalam rentang waktu 

tertentu. 

d. Fungsi Minat dalam Belajar 

Tak bisa di bantahkan bahwa minat merupakan salah satu 

factor untuk meraih sukses dalam belajar. Peranan dan fungsi 

penting minat dalam pelaksanaan belajar studi, antara lain, ialah : 

1). Minat memudahkan terciptanya konsentrasi  

 Minat memudahkan terciptanya konsentrasi dalam pikiran 

seseorang. Perhatian serta merta yang diperoleh secara wajar 

dan tanpa pemaksaan tenaga kemampuan seseorang 

memudahkan berkembangnya konsentrasi, yaitu memusatkan 

pemikiran terhadap sesuatu pelajaran. Jadi, tanpa minat 

konsentrasi terhadap pelajaran sulit untuk diperhatikan. 

2). Minat mencegah gangguan perhatian di luar  

  Minat belajar mencegah gangguan perhatian dari sumber 

luar misalnya, orang berbicara. Seseorang mudah terganggu 

perhatiannya atau sering mengalami pengalihan perhatian dari 

pelajaran kepada suatu hal yang lain, itu disebabkan karena 

minat belajarnya kecil. 

3). Minat memperkuat melekatnya bahan pelajaran dalam ingatan 

 Daya mengingat bahan pelajaran hanya mungkin terlaksana 

kalau seseorang berminat terhadap pelajarannya. Misalnya kita 

membaca suatu bacaan dan di dukung oleh minat yang kuat 
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maka kita pasti akan bisa mengingatnya dengan baik walau 

hanya dibaca atau dihafal mudah terlupakan apabila tanpa 

adanya minat. 

4). Minat memperkecil kebosanan belajar dalam diri sendiri 

 Segala sesuatu yang membosankan, sepele dan terus 

menerus berlangsung secara otomatis tidak akan bisa memikat 

perhatian. Bahwa kebosanan melakukan sesuatu hal juga lebih 

banyak berasal dari dalam diri seseorang daripada bersumber 

pada hal-hal  diluar dirinya. Oleh karena itu, penghapusan 

kebosanan dalam belajar dari seseorang juga hanya bisa 

terlaksana dengan hanya menumbuhkan minat belajar dan 

kemudian meningkatkan minat itu sebesar-besarnya.
22

 

e. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar 

Salah satu pendorong dalam keberhasilan belajar adalah 

minat belajar, terutama minat belajar yang tinggi. Minat belajar itu 

tidak muncul sendirinya, akan tetapi banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi muncul minat belajar. 

Menurut Crow and Crow, minat pada hakikatnya 

merupakan sebab akibat dari pengalaman. Minat berkembang 

sebagai hasil daripada suatu kegiatan dan akan menjadi sebab yang 

akan dipakai lagi dalam kegiatan yang sama. Factor-faktor tersebut 

adalah : 

                                                             
22 Makmun Khairani, Op Cit. h. 146-147 
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1). The factor inner Urge 

 Rangsangan yang datang dari lingkungan atau ruang 

lingkup yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan seseorang 

akan mudah menimbulkan minat. Misalnya kecenderungan 

terhadap belajar, dalam hal ini seseorang mempunyai hasrat ingin 

tahu terhadap ilmu pengetahuan. 

2). The factor of social motif 

 Minat seseorang terhadap objek atau sesuatu hal. 

Disamping itu juga di pengaruhi oleh factor dari dalam diri 

manusia dan oleh motif sosial. Misalnya seseorang berminat pada 

prestasi tinggi agar dapat status sosial yang tinggi pula. 

3). Emosional factor 

 Factor perasaan dan emosi ini mempunyai pengaruh 

terhadap objek misalnya perjalanan sukses yang dipakai individu 

dalam suatu kegiatan tertentu dapat pula membangkitkan perasaan 

senang dan menambah semangat dan kuatnya minat dalam diri 

kegiatan tersebut. Sebaliknya kegagalan yang dialami akan 

menyebabkan minat seseorang berkembang.
23

 

f. Indikator Minat 

Ada beberapa indicator minat diantaranya: 

1. Perasaan Senang  

2. Ketertarikan siswa 

                                                             
23

 Ibid, h. 139-140 
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3. Perhatian Siswa 

4. Keterlibatan Siswa
24

 

g. Ciri-Ciri Minat Belajar  

Ada beberapa indikator-indikator siswa memiliki minat 

belajar, yaitu: 

a. Kehadiran di kelas 

b. Bertanya di kelas 

c. Mengumpulkan tugas 

d. Kerapian catatan 

e. Kelengkapan buku catatan 

f. Membaca buku di perpustakaan 

g. Kelengkapan buku referensi 

h. Partisipasi dalam kelompok 

i. Partisipasi dalam menjawab
25

 

Djaali mengatakan bahwa siswa yang berminat, memiliki 

ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Siswa lebih menyukai suatu hal daripada yang lainnya 

b. Dapat dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu 

aktivitas  

c. Minat tidak dibawa sejak lahir 

d. Minat diperoleh kemudian 
26

 

                                                             
24

http://www.belajarbagus.com/2015/04/minat-belajar.html  
25

Safari, 2005, Penulisan butir soal berdasarkan penilaian berbasis kompetensi, Jakarta: 

Depdiknas, h.104. 

http://www.belajarbagus.com/2015/04/minat-belajar.html


31 

 

 

B. Pengaruh Keterampilan Bertanya Terhadap Minat Belajar 

Keterampilan bertanya adalah salah satu dari keterampilan dasar 

yang harus dimiliki oleh guru. Mengajukan pertanyaan yang baik adaalah 

belajar yang baik. Keterampilan bertanya digunakan untuk mengingat apa 

yang mereka baca dan dapat membantu proses belajar mengajar di kelas 

yang dilaksanakan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dengan 

menerapkan keterampilan bertanya siswa dituntut untuk menemukan 

jawaban-jawaban dari pertanyaan itu dari bacaan yang mereka baca atau 

berdasarkan pengetahuan peserta didik. Sehingga siswa akan lebih cepat 

paham dan tidak mudah lupa dengan bacaan yang mereka baca.  

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 yaitu: 

 

                                                                                                                                                                       
26

Ibid, h.121. 
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1) Mendorong peserta didik berfikir untuk memecahkan suatu soal 

2) Membangkitkan pengertian yang lama maupun yang baru 

3) Menyelidiki dan menilai penguasaan murid tentang bahan pelajaran, dulu 

sering bercorak pertanyaan ingatan, sebaiknya juga pertanyaan fikiran 

4) Membangkitkan minat untuk sesuatu, sehingga timbul keinginan untuk 

mempelajarinya 

5) Mendorong menggunakan pengetahuan dalam sintesis-sintesis lain 

6) Membantu peserta didik menginterprestasi dan mengorganisasi 

pengetahuan dan pengalamannya dalam bentuk prinsip atau generalisasi 

yang lebih luas. 

7) Menunjukkan perhatian peserta didik kepada bagian-bagian penting dalam 

pelajaran 

8) Mengubah pendirian, kepercayaan atau prasangka yang tidak sesuai  

9) Menunjukkan perhatian kepada hubungan, sebab akibat 

10)  Menyelidiki kepandaian, minat, kematangan, dan latar belakang anak-

anak 

11)  Menarik perhatian peserta didik.
27

 

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa salah satu kelebihan dari 

keterampilan bertanya adalah dapat membangkitkan minat dan motivasi. 

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, yaitu : 

1) Meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar  

2) Membangkitkan minat dan rasa ingin tau siswa terhadap suatu masalah 

yang sedang dihadapi atau dibicarakan, 

3) Mengembangkan pola cara belajar aktif dari siswa sebab berfikir itu 

sendiri sesungguhnya adalah bertanya,  

4) Menuntun proses berfikir siswa sebab pertanyaan yang baik akan 

membantu siswa agar dapat menentukan jawaban yang baik  

5) Memusatkan perhatian siswa terhadap masalah yang sedang dibahas.
28

 

 

 

 

 

 

                                                             
27

S.Nasution, 2011, Strategi Pembelajaran, Jakarta : Kencana, h.57. 
28

 Moh..Uzer Usman, Loc .Cit. 
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C. Penelitian Relevan 

Penelitian yang relevan adalah yang digunakan sebagai perbandingan 

untuk menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan 

bahwa penelitian yang peneliti lakukan benar-benar belum pernah diteliti oleh 

orang lain. Adapun penelitian yang relevan yang peneliti gunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Mardiana, Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul skripsi “Pengaruh Strategi 

Memberikan Pertanyaan Dan Mendapatkan Jawaban Terhadap Motivasi 

Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa Smp Da’wah Kecamatan Rumbai 

Pekanbaru”. Hasil analisis yang telah dilakukan menyebutkan bahwa 

strategi memberikan pertanyaan dan memberikan jawaban dapat 

mempengaruhi motivasi belajar siswa kelas VIII B SMP Da’wah, hal ini 

dapat dilihat dari hasil analisis diperoleh t0 lebih besar dari tt baik pada 

taraf signifikan 5% maupun 1% dengan demikian Ha diterima dan H0 

ditolak. Yang berarti ada pengaruh yang signifikan dari penerapan strategi 

memberikan pertanyaan dan mendapatkan jawaban terhadap motivasi 

belajar siswa kelas VIII B SMP Da’wah Kec. Rumbai Pekanbaru. 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Ma’sum, Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif  Kasim Riau dengan judul skripsi “Pengaruh Penggunaan 

Media Video Terhadap Minat Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 
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Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sabak Auh 

Kabupaten Siak.  Hasil analisis yang telah dilakukan menyebutkan bahwa 

ada pengaruh penggunaan media video terhadap minat belajar siswa pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 1 Sabak Auh Kabupaten Siak. Hal ini dapat dilihat dari 

perbandingan t0 > tt , yang mana t0 = 3,20  dengan tt  taraf 5%= 2,01 dan 1% 

= 2,68. Ini berarti Ha  diterima dan H0 ditolak. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel X dan 

variabel Y.  

D. Konsep Operasional 

Konsep operasional ini merupakan penjabaran dalam bentuk kongkrit dari 

konsep teoritis agar mudah dipahami dan sebagai acuan di lapangan 

penelitian. Konsep ini untuk memberikan batasan teori dalam urutan untuk 

menghindari ketidak fahaman dalam penelitian ini. 

a. Keterampilan Bertanya 

Langkah-langkah melaksanakan keterampilan bertanya dalam 

proses pembelajaran: 

1. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa secara singkat dan jelas 

2. Guru memberikan pertanyaan secara acak kepada seluruh siswa 

3. Guru memberikan waktu berfikir kepada siswa untuk menjawab 

pertanyaan 

4. Guru memberikan pertanyaan dari pertanyaan yang mudah ke 

pertanyaan yang sulit 
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5. guru memberikan pertanyaan yang bersifat uraian 

6. Guru memberikan pertanyaan yang menuntut pemahaman siswa 

7. Guru memberikan tuntunan kepada siswa dalam menjawab pertanyaan 

8. Guru menyebarkan pertanyaan secara merata kepada seluruh siswa 

9. Guru memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk melengkapi 

jawaban siswa yang menjawab 

10. Guru memberikan giliran menjawab kepada siswa lain apabila ada 

siswa yang tidak dapat menjawab pertanyaan 

11. Guru dapat membuat siswa fokus terhadap pertanyaan yang diberikan 

12. Guru memberikan acuan kepada siswa sebelum bertanya 

b. Minat Belajar Siswa  

Secara operasional minat belajar siswa ditunjukkan oleh indikator 

sebagai berikut : 

1. Saya senang mengikuti pelajaran Pendidikan Agama Islam 

2. Saya merasa senang jika jam pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

tambah. 

3. Saya merasa rugi ketika tidak mengikuti pelajaran Pendidikan Agama 

Islam. 

4. Saya berusaha untuk memahami materi Pendidikan Agama Islam  

5. Saya merasa materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang 

disampaikan oleh guru sangat menarik 

6. Saya tertarik mengikuti setiap kegiatan pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di luar kelas atau di luar jam pelajaran 
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7. Saya mempersiapkan diri ketika pelajaran Pendidikan Agama Islam 

akan dimulai 

8. Saya membaca buku pelajaran Pendidikan Agama Islam sebelum 

proses pembelajaran dimulai 

9. Saya terpusat kepada materi pelajaran dan tidak bercerita kepada 

teman ketika guru menerangkan pelajaran Pendidikan Agama Islam 

10. Saya mencatat informasi-informasi penting tentang materi Pendidikan 

Agama Islam yang diterangkan oleh guru 

11. Saya hadir mengikuti mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

12. Saya tidak mengantuk ketika guru menerangkan pelajaran Pendidikan 

Agama Islam 

13. Saya mengikuti pelajaran Pendidikan Agama Islam dari awal hingga 

selesai 

14. Saya mengkaji ulang materi yang diajarkan oleh guru Pendidikan 

Agama Islam 

15. Saya mempunyai keinginan bertanya kepada guru tentang materi 

Pendidikan Agama Islam 

16. Saya menanggapi jawaban guru maupun teman ketika guru Pendidikan 

Agama Islam melakukan Tanya jawab 

17. Saya mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru Pendidikan Agama 

Islam dengan baik (PR, Latihan) 

18. Saya mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru Pendidikan 

Agama Islam tepat waktu 
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19. Saya merasa materi Pendidikan Agama Islam menantang untuk dikaji 

20. Saya mempunyai keinginan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh 

guru Pendidikan Agama Islam 

E. Asumsi dan Hipotesa 

1. Asumsi 

a. Semakin baik keterampilan bertanya guru maka semakin tinggi 

pula minat belajar siswa dalam proses pembelajaran 

b. Minat belajar siswa terhadap mata pelajaran Pendidikan agama 

islam berbeda-beda. 

c. Adanya pengaruh keterampilan bertanya terhadap minat belajar 

2. Hipotesa 

a. (Ha): Ada pengaruh, yang signifikan keterampilan bertanya oleh 

guru terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pertanian 

Terpadu Provinsi Riau 

b. (H0): Tidak ada pengaruh, yang signifikan keterampilan bertanya 

oleh guru terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 

Pertanian Terpadu Provinsi Riau 

 

 

 


