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KATA PENGANTAR  

 

 

 

   َ اْلْ ْمدُ ل للِ  ر ب َّن ا و ل ك  اْلْ ْمُد َح ًْدا ك ِثريًا ط يًِِّبا ُمب ار ًكا فِ ْيِه

ُح مًَّداع ْبُدُهو ر ُسْولُهُ . أ مَّاب   ْْعدُ   أ ْشه ُدأ ْنال ِإَل  ِإالَّاللُهو أ ْشه ُدأ َّنَّ

Dengan segala keridhaan hati penulis bersyukur atas kehadirat Allah SWT 

yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, 

kenikmatan  serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis berhasil 

menyelesaikan tesis ini. Selanjutnya, sholawat serta salam teruntuk sang idola 

yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah berjasa dan berhasil menanamkan nilai-

nilai kemuliaan untuk segenap umat manusia di penjuru dunia ini sebagai 

pedoman dan bakat untuk mengarungi kehidupan baik di dunia maupun 

kehidupan di akhirat. 

Dengan Rahmat dan Ridho Allah SWT. Tesis dengan judul “Pengaruh 

Pembelajaran Pendekatan Saintifik dan Variasi Gaya Mengajar terhadap Motivasi 

Belajar Siswa pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri Se-

Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru”, merupakan hasil karya ilmiah 

yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar 

Magister Pendidikan (M.Pd) pada Program Pascasarjana Program Studi 

Pendidikan Agama Konsentrasi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Penulis sebagai manusia tak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam 

Tesis ini pun tak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknis 

penyusunan, tata bahasa maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan Tesis 

ini, dengan segenap kerendahan hati penulis menghar apkan kritik dan saran dari 

pembaca yang sifatnya membangun. 
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Dalam menyelesaikan tesis ini penulis menyadari begitu banyak bantuan 

dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati 

kepada penulis. Terutama untuk yang paling tersayang kedua orang tua, Ayahanda 

Amirudin dan Ibunda Nafsiah yang telah membesarkan, menjaga, mendidik. serta 

Istri Trecinta Warnida yang   selalu mendo’akan dalam setiap sujudnya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan tesis ini.  

Selain dari itu, penulis banyak mendapat bantuan baik moril maupun 

materil. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M.Ag. selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan 

kepada penulis dalam mengikuti program pascasarjana. 

2. Bapak Prof. Dr. Afrizal M., M.A. selaku Direktur Pascasarjana Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu dan 

memberikan kesempatan kepada penulis dalam mengikuti program 

pascasarjana.  

3. Ibu Dr. Andi Murniati, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis dalam mengikuti program 

pascasarjana. 

4. Ibu Dr. Risnawati, M.Pd.selaku Dosen Pembimbing pertama dalam tesis ini, 

yang tidak pernah lelah dan selalu sabar memberikan bimbingan, arahan dan 

nasehat kepada penulis dalam penyusunan tesis ini sampai selesai. 

5. Ibu Dr. Nurhasanah Bakhtiar, M.Ag.selaku Dosen Pembimbing kedua dalam 

tesis ini, yang tidak pernah lelah dan selalu sabar memberikan bimbingan, 

arahan dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan tesis ini sampai selesai. 

6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar pada Program Pascasajarna Program Studi 

Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

yang telah memberikan pengajaran kepada penulis selama kuliah diperguruan 

ini. 
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7. Kepala dan Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau yang telah memberikan bantuan dan pelayanan sehingga penulis 

menyelesaikan tesis ini.  

8. Keluarga besar SMP Negeri se-Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru 

terkhusus kepada Ibu Kasmawati, M.Pd.I., Ibu Hj. Faridah., S.Pd.I., Ibu Eka 

Novita, S.Ag., Susi Indrayani, S.Ag., Hariadi, S.Ag., sebagai guru Pendidikan 

Agama Islam yang telah banyak membantu sehingga penelitian ini selesai. 
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10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan   

Kebudayaan   Republik   Indonesia   Nomor:   158/1987   dan   Nomor: 

0543b/U/1987.  Panduan transliterasi tersebut adalah: 

A. Konsonan 

 
No. Arab Nama Latin Nama 

 alif - Tidak dilambangkan ا 1

 - ba’ b ب 2

 - ta’ t ت 3

 sa' s\ s dengan titik di atas ث 4

 - jim j ج 5

 ha' h{ ha dengan titik di bawah ح 6

 - kha’ kh خ 7

 - dal d د 8

 zal z\ zet dengan titik di atas ذ 9

 - ra’ r ر 10

 - zai z ز 11

 - {sin s س 12

 - syin sy ش 13

 sad s es dengan titik di bawah ص 14

 dad d{ de dengan titik di bawah ض 15

 ta’ t} te dengan titik di bawah ط 16

 za’ z{ zet dengan titik di bawah ظ 17

 ain ‘__ koma terbalik di atas‘ ع 18

 - gain g غ 19

 - fa’ f ف 20

 - qaf q ق 21

 - kaf k ك 22

 - lam l ل 23

 - mim m م 24

 - nun n ن 25

 - waw w و 26

 - ha’ h ھ 27

 hamzah __’ apostrop ء 28

 - ya’ y ي 29
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B. Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal  tunggal  bahasa  Arab  lambangnya  berupa  tanda  atau  

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

No. Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama 

1. -----  َ  ----- fathah a a 

2. -----  َ ------ Kasrah i i 

3. -----  َ ------ dammah u u 

 

Contoh: 

 Kataba -كتب
 

 

بھيذ  – Yazhabu 

 
 Su’ila   – سئل

 

 

 Zukira – ذكر

 
2. Vokal Rangkap/Diftong 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 

 

No. Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama 

يى   .1  Fathah dan ya’ ai a dan i 

وى   .2  Fathah dan waw au a dan u 
 

Contoh: 

 Haula :   حول                    Kaifa :   كيف
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C. Vokal Panjang (Maddah) 

Vokal  panjang  atau  maddah  yang  lambangnya  berupa  harakat  dan 

huruf, trasliterasinya sebagai berikut: 

 

 
No. Tanda Vokal Nama Latin Nama 

1.  

اىَ    
Fathah dan alif ā a bergaris atas 

2.  

ىىَ    
Fathah dan alif layyinah ā a bergaris atas 

3.  

يىَ    
kasrah dan ya’ i> i bergaris atas 

4.  

وىَ    
dammah dan waw ū u bergaris atas 

 

 
Contoh: 
 

 Tuhibbūna :تحبون

 al-Insān :االنسان

 <Rama :رمى

 Qi>la :قيل

 

D. Ta’ Marbu>tah 

1. Transliterasi Ta’ Marbu>tah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, 

dan dammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.  

contoh:  زكاة الفطر: Za>kat al-fitri atau Za>kah al-fitri 

2. Transliterasi Ta’ Marbu>tah mati dengan “h”. 

 Contoh:  طلحة  - Talhah 
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3. Jika Ta’ Marbu>tah diikuti kata sandang “al”  dan bacaan kedua kata itu 

terpisah maka ta’ marbu>tah itu ditransliterasikan dengan “h”.  

Contoh:  روضة الخنة - Raudah al-Jannah. 

E. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid) 

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang 

sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.  

Contoh: 

  Muhammad :محمد

 .al-wudd   :الود

F. Kata Sandang “ا ل “ 

1. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf Qamariyyah.  Kata  sandang  

yang  diikuti  oleh  huruf  Qamariyyah  ditulis dengan  

menggunakan huruf “l ”. Contoh: القران   : al-Qur’ān.  

2. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf Syamsiyyah. Kata sandang 

yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan 

huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l 

(el) nya. Contoh: السنة: as–Sunnah.  

G. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, 

namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam 

bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada 

awal kalimat, nama  diri, setelah kata sandang “al”, dll 
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Contoh: 
 

 <al-Ima>m al-Gazali  :اال ما م الغز الي
 

اسبع المثا ني   : as-Sab‘u al-Masa>ni> 
 

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain 

sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital 

tidak digunakan. 

Contoh: 

 
 Nasrun minalla>hi : هللانصر من 

 

 <Lilla>hi al-Amr jami’a :هللا اال مر خميعا

H. Huruf Hamzah 

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (’) atau apostrof 

jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, 

maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja. 

 

Contoh: 
 

 

الدين احيا علم  : Ihya>’ ‘Ulum ad-Di>n 
 

I. Penulisan Kata 

Pada d  asarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis 

terpisah.  Hanya  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab 

sudah  lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain,  karena  ada  huruf  Arab  atau 

harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut 

dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh : 

 
 wa inna>llaha lahuwa khair ar-Ra>ziqi>n : وان هللا لحو خير الر ا ز قين
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ABSTRAK 

 

Muhammad Lukman, (2020)  : Pengaruh Pembelajaran Pendekatan 

Saintifik dan Variasi Gaya Mengajar 

terhadap Motivasi Belajar Siswa pada 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

di Sekolah Menengah Pertama Negeri 

Se-Kecamatan Marpoyan Damai Kota 

Pekanbaru  

 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat Pengaruh Pembelajaran Pendekatan 

Saintifik dan Variasi Gaya Mengajar terhadap Morivasi Belajar Siswa pada 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri Se-

Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian korelasi dengan pendekatan kuantitatif. Teknik sampel menggunakan 

random sampling. Teknik analisasis data menggunakan analisis regresi sederhana, 

regresi berganda dan koofisien determinasi R2. Hasil penelitian, Pertama, terdapat 

pengaruh yang signifikan pembelajaran pendekatan saintifik terhadap motivasi 

belajar siswa pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri se- Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dengan tingkat 

pengaruhnya 0,279 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Kedua, terdapat pengaruh 

yang signifikan variasi gaya mengajar terhadap motivasi belajar siswa di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri se- Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dengan 

tingkat pengaruhnya 0,226 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Ketiga, terdapat 

pengaruh yang signifikan pembelajaran pendekatan saintifik dan variasi gaya 

mengajar terhadap motivasi belajar siswa dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05 dengan 

persentase angka R2 (R square) sebesar 0,090 atau (9%). Hal ini menunjukkan 

bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen pembelajaran 

pendekatan saintifik dan variasi gaya mengajar  terhadap variabel dependen 

motivasi belajar siswa sebesar 9%. Sedangkan sisanya sebesar 91% dipengaruhi 

oleh variabel lain. 

 

 

 

Kata Kunci: Pendekatan saintifik, Variasi Gaya Mengajar, Motivasi Belajar . 
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ABSTRACT 

 

 

Muhammad Lukman, (2020):  The Influence of Scientific Approach 

Learning and Variation in Teaching Style on 

Students’ Learning Motivation Learn Islamic 

Religion in State Junior High Schools in The 

Peaceful Marpoyan Damai District, 

Pekanbaru 

 

 

This study aims to examine the influence of scientific approach learning and 

variation in teaching style on students’learning motivationat junior high schools in 

Marpoyan Damai District, Pekanbaru. This research was correlational research 

including in quantitative approach. This research used random sampling as the 

sampling technique. Data were analyzed by using simple regression, multiple 

regression and coefficient of determination (r2) techniques. The results of data 

analysis showed that firstly, there was a significant influence of scientific 

approach learning on students’learning motivation at state junior high schools in 

Marpoyan Damai District, Pekanbaru with a level of influence of 0.279 and the 

significant value of 0,000 <0.05, secondly, there was a significant influence of 

variation inteaching style on students’learning motivation at state junior high 

schools in Marpoyan Damai District, Pekanbaru with a level of influence of 0.226 

and the significant value of 0,000 <0.05, and lastly, there was a significant 

influence of scientific approach learning and variationin teaching style on 

students' learning motivation with a significant value of 0,000 <0.05 and the 

percentage of R2 (R square) of 0.090 or (9%). It shows that the percentage of 

contribution of independent variables (the learning of scientific approach and 

variation inteaching style) on the dependent variable (student motivation) was 9% 

meanwhile the remains (91%) were influenced by other variables. 

 

 

Keywords: Scientific Approach, Variation in Teaching Style, Learning 

Motivation 
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 ملخص
 دافع عليمفيأسلوب الت تنوعالعلمي و  مدخل تعلم (: أثر 0202حممد لقمان )

 وحدةاحلكومية يف املتوسطة املدارس  يفتعليم التالميذ فيال
 بيكانبارو مدينةماربويان داماي 

 دافعفي عليمأسلوب الت تنوعالعلمي و  مدخل تعلمأثر  معرفة إىلا البحث هدف هذي
 مدينةماربويان داماي  وحدةاحلكومية يف املتوسطة املدارس  يفتعليم التالميذ فيال

 تستخدمألخذ العينة، االكمي. دخل ميباالرتباطوهذا البحث هو البحث بيكانبارو.
االحندار و استخدام حتليل االحندار البسيط  ،تحليل البياناتولعشوائية.  ةعينمتقنية 

 مدخل تعلم هام يف أوال، هناك تأثري ة هذا البحث هي:جي. نت2Rت باملتعدد ومعامل ال
املتوسطة املدارس  يفيف املدارس الثانوية احلكومية فيدافع التالميذ يف التعليم  علمي

ثانيا، .0،00 > 0،000مبدى هام بيكانبارو  مدينةماربويان داماي  وحدةاحلكومية يف 
املدارس الثانوية  يفالتعليم يف دافعالتالميذ يف التعليم أسلوب  هام لتنوعهناك تأثري 

 مبدىبيكانبارو مدينةماربويان داماي  وحدةاحلكومية يف املتوسطة املدارس  يفاحلكومية
 مدخلهام يف تعلم  ثالثا، هناك تأثري. 0،00 < 0،000بقيمة هامة 0،،،0 تأثري

 0،00 < 0،000مبدى هام تعليم التالميذ فيال دافعفي عليمأسلوب الت تنوعالعلمي و 
 دافعكاملتغري املستقلفي   عليمأسلوب الت تنوعالعلمي و  مدخلبنسبة مئويةمن تعلم 

املتغريات كالباقي  %99 تأثريبينما . %9كاملتغري غري مستقل مبدى   تعليمالتالميذ فيال
 ى.األخر 

 مدخل العلمي، تنوع أسلوب التعليم، دافع التعلمالكلمات األساسية: 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang   

Motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang menentukan 

keberhasilan siswa dalam kegiatan belajar, oleh karena itu siswa diharuskan 

memiliki motivasi belajar tersebut. Siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi 

cenderung untuk selalu berusaha mencapai apa yang diinginkan walaupun 

mengalami hambatan dengan kesulitan dalam meraihnya. Motivasi dapat 

menentukan baik tidaknya dalam  mencapai tujuan sehingga besarnya  motivasi  

akan  semakin  besar  kesuksesan  belajarnya,  siswa  yang memiliki motivasi 

belajar adalah siswa yang giat berusaha, tampak gigih dengan tidak mau 

menyerah,  giat membaca buku-buku untuk meningkatkan prestasinya dengan 

untuk  memecahkan  masalahnya,  sebaliknya  siswa  yang  motivasinya  lemah 

tampak acuh tak acuh dengan mudah putus asa, perhatian tidak tertuju pada 

pelajaran, suka menganggu kelas, sehingga banyak mengalami kesulitan belajar. 

Motivasi dianggap penting dalam upaya pembelajaran karena mendorong 

timbulnya tingkah laku dengan mempengaruhi serta mengubah tingkah laku 

siswa. Di samping itu motivasi belajar memegang peranan penting dalam 

memberikan gairah atau  semangat dalam belajar, sehingga siswa yang 

bermotivasi kuat memiliki energy banyak untuk melakukan kegiatan belajar 

dengan berdampak positif terhadap terpacapainya tujuan pembelajran. 

Sehubungan  dengan  pencapaian  tujuan  pembelajaran  dengan  pendidikan  

maka menumbuhkan  motivasi  belajar  siswa  menjadi  tugas  guru  yang  sangat  
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penting. Pembelajaran  akan berlangsung  efektif apabila  siswa memiliki  

motivasi dalam belajar. Oleh karena itu  motivasi  belajar  menjadi  salah  satu  

kunci  keberhasilan  dalam  mencapai  tujuan pembelajaran.  

Menurut  Syarif  dalam  Kusumah “Motivasi  memang  bukan segala-

galanya, tapi segala-galanya ditentukan oleh motivasi”. Pernyataan tersebut 

mengandung   arti   bahwa   motivasi   memiliki   peranan   yang   penting   dalam 

kehidupan manusia. Motivasi memiliki jenis yang beragam, salah satunya adalah 

motivasi belajar. Motivasi belajar harus dimiliki oleh siswa sebagai dasar dalam 

melakukan kegiatan mereka yaitu belajar. Tidak ada siswa yang belajar tanpa 

adenganya motivasi.1 

Pandangan modern tentang proses pembelajaran  menempatkan  motivasi 

sebagai salah satu aspek penting. Guru harus mampu  membangkitkan motivasi 

belajar siswa, agar siswa dapat berupaya mengarahkan segala kemampuan siswa 

dalam proses belajar. Namun, berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan 

guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMP Negeri 34 Pekanbaru, SMP Negeri 25 Pekanbaru dan SMP Negeri 

21 Pekanbaru, dan SMP Negeri 8 Pekanbaru, pendekatan saintifik telah 

diterapkan dalam pembelajaran dengan indikator sebagai berikut: 

1) Guru telah membuat RPP yang selaras dengan pendekatan Saintifik 

2) Guru telah menggunakan LKS yang selaras dengan pendekatan Saintifik 

pada proses pembelajaran  

                                                             
1 Indra Kusumah,  Keajaiban Motivasi: Rahasia Sukses Sang Juara, (Bandung: 

Salamadani, 2011), hlm. 28 
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3) Guru telah menggunakan variasi penggunaan media belajar berbasis 

Saintifik 

4) Guru telah melakukan variasi interaksi berbasis saintifik (5 sintak langkah 

Saintifik) 

5) Guru telah melakukan penilaian berbasis pendekatan saintifik . 

Selanjutnya guru sudah menggunakan variasi gaya mengajar dalam 

proses pembelajaran dengan indikator sebagai berikut:  

1) Guru telah mengatur volume suaranya, sehingga pesan mudah ditangakap 

dan dipahami oleh seluruh siswa.  

2) Guru telah mengatur suaranya, kapan harus mengeraskan suara, dan kapan 

harus melemahkan suaranya. 

3) Guru telah mengatur irama suara sesuai dengan isi pesan yang akan 

disampaikan.  

4) Guru telah melakukan teknik pemusatan perhatian kepada siswa  

5) Guru telah mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa teikait mata 

pelajaran. 

Adapun motivasi  belajar siswa menunjukkan indikasi adanya 

permasalahan-permasalahan yang berbanding terbalik dengan gejala penerapan 

pendekatan saintifik dan variasi gaya mengajar di atas. Diantara indikator gejala 

motivasi belajar siswa sebagai berikut:2 

1. Siswa lebih sering diam dalam proses pembelajaran  

2. Sisiwa lesuh dalam pembelajaran 

                                                             
2 Hasil Wawancara dengan guru Agama Islam di SMPN 34 Pekanbaru, tgl 24 Juli 2019 

jam 10.00 Wib 



4 
 

3. Siswa sering melirik ke luar kelas 

4. Siswa sering keluar masuk pada saat proses pembelajaran 

5. Siswa sering menguap pada proses pembelajaran 

6. Siswa Kurang memanfaatkan sarana yang efektif dan efisien  

7. Kurangnya keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran 

secara keseluruhan. 

Masalah-masalah yang terjadi tersebut merupan indikasi rendahnya 

motivasi siswa dalam belajar. Dalam memecahakan masalah tersebut salah satu 

inovasi yang dilakukan guru adalah dengan pembelajaran pendekatan saintifik. 

Pembelajaran ini melibatkan keterampilan proses, seperti mengamati, 

mengklasifikasi, mengukur, meramalkan, menjelaskan, dan menyimpulkan. Hal 

ini diyakini akan memperbaiki motivasi belajar siswa yang relatif rendah. Karena 

siswa memiliki keterlibatan lebih banyak dalam proses pembelajaran yang 

dilakukan guru.  

Dalam pendekatan saintifik pelajaran dapat diperoleh dari berbagai 

media seperti, buku, internet, majala, koran, televisi, dan lain sebagainya. Oleh 

karena itu bentuk pembelajaran yang diharapkan adalah terciptanya dorongan 

kepada siswa.  Materi pembelajaran yang dipelajari berasal dari sumber-sumber 

ilmu pngetahuan yang menuntut siswa untuk mengamati, mengklasifikasi, 

mengukur, meramalkan, menjelaskan, dan menyimpulkan, bukan hanya diberi 

tahu (transfer of Knowladge). Jadi proses pembelajaran yang dilakukan dengan 

pendekatan saintifik yang dimaksud disini adalah proses pembelajaran yang 

direncanakan dari awal dengan tujuan bahwa peserta didik menjadi aktif  dalam 
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menemukan konsep, hukum dengan jalan mengamati, merumuskan masalah, 

mengajukan atau mengelompokan hipotesis, kemudian mengumpulkan data 

dengan barbagai cara, kemudian menganalisa data, mengambil kesimpulan, 

kemudian mengkomunikasikan konsep, hokum atau prinsip yang di temukan. 

Pendekatan saintifik ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan gaya 

mengajar yang bervariasi. Diantara variasi gaya mengajar adalah variasi suara, 

Pemusatan perhatian (focusing), Pemberian Waktu (pausing), Kontak Pandang, 

Gerakan anggota badan (gesturing), Perubahan posisi. Implementasi Variasi 

Gaya Mengajar dalam pembelajaran guru sepatutnya peka terhadap berbagai 

situasi yang dihadapi sehingga dapat menyesuaikan pola tingkah lakunya dalam 

mengajar dengan situasi yang ada. Dianne Lapp, dan kawan-kawan dalam Ali 

menanamkan pola umum tingkah laku mengajar yang dimiliki guru dengan istilah 

“Gaya Mengajar atau Teaching Style”.3 

Gaya mengajar bertujuan untuk  menimbulkan motivasi belajar siswa. 

menutut Wina Sanjaya mengatakan bahwa proses pembelajaran motivasi 

merupakan salah satu aspek dinamis yang sangat penting. Sering terjadi siswa 

yang kurang berprestasi bukan disebabkan oleh kemampuannya yang kurang, 

akan tetapi dikarenakan tidak adanya motivasi untuk belajar sehingga ia tidak 

berusaha untuk mengusahakan segala kemampuannya.4 Dalam proses 

pembelajaran tradisional yang menggunakan pendekatan ekspositor (penyampaian 

materi secara verbal / ceramah) kadang-kadang unsur terlupakan oleh guru. Guru 

                                                             
3 Ali, Muhammad.Guru Dalam Proses Belajar Mengajar.Cet- 4 (Bandung: Penerbit 

Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm.5 
4 Wina sanjaya, Strategi Pembelajaran: Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 

(Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm 249 
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seakan – akan memaksakan siswa menerima materi yang disampaikannya. 

Keadaan ini tidak menguntungkan karena siswa tidak dapat belajar dengan 

optimal yang tentunya pencapaian hasil belajar juga tidak optimal. 

Dari gejala tersebut Guru telah melakukan pendekatan pembelajaran 

saintifik dan variasi gaya mengajar dengan baik tapi motivasi belajar siswa masih 

rendah, padahal menurut If‘ul variabel bebas pendekatan saintifik mempunyai 

pengaruh terhadap variabel terikat motivasi belajar siswa baik secara pasial 

maupun simultan.5 Sama dengan hasil penelitian Shinta bahwa ada pengaruh 

positif antara variasi gaya mengajar guru terhadap motivasi belajar siswa di SMA 

Negeri 1 Pekalongan TP. 2017/2018.6 Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh 

Dwi bahwa besarnya presentase pengaruh variabel pendekatan saintifik terhadap 

variabel motivasi belajar dengan analisi koefisien determinasi adalah sebesar 

0,019. dapat diartikan ada pengaruh pendekatan saintifik terhadap motivasi belajar 

sebesar 19%.7 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis merasa tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pembelajaran Pendekatan 

Saintifik dan Variasi Gaya Mengajar Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada 

Pembelajaran Agama Islam Di Sekolah Menengah Pertama Negeri Se- 

Kecamatan  Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. 

                                                             
5 If’Alul Naufal (2017), Pengaruh Penerapan Pendekatan Saintifik dan Kreatvitas 

terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII pada pembelajaran IPS di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 1 Candi Sidoarjo, Skripsi Jurusan Pendidikan Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
6 Shinta, Sindy Saras (2018) Pengaruh Variasi Gaya Mengajar Guru Terhadap Motivasi 

Belajar Siswa Pada Pembelajaran PAI SMA Negeri 1 Pekalongan TP.2017/2018. Undergraduate 

thesis, IAIN Metro. 
7 Dewi Anjani Whyu Puspitasari, (2018) Pengaruh Pendekatan Saintifik terhadap 

Motivasi Beljar SIswa Kela IV di SD Muhmmadiyah 16 Karangasem, Skripsi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta.  
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B. Penegasan Istilah   

1. Pendekatan Saintifik  

Pendekatan saintifik dalam pembelajaran melibatkan keterampilan 

proses seperti mengamati, mengklasifikasi, mengukur, meramalkan, 

menjelaskan, dan menyimpulkan. Dalam melaksanakan proses-proses tersebut, 

bantuan guru diperlukan.8 

2. Gaya Mengajar 

Dalam buku pedoman mengajar, gaya mengajar adalah gaya yang 

dilakukan guru pada waktu mengajar dimuka kelas yang termasuk cepat atau 

lambatnya langkah-langkah yang dilakukan melalui jalan pelajaran, temasuk 

juga sikap dan tingkah laku dan tinggi rendahnya, pelannya suara guru pada 

waktu mengajar.9  

C. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, maka diidentifikasikan 

masalah-masalah tersebut:  

1. Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri Sekecamatan Marpoyan Damai belum maksimal. 

2. Variasi Gaya Mengajar dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri Sekecamatan Marpoyan Damai belum 

mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. 

                                                             
8 M. Hosman, Pendekatan Saintifik dan Kontekstual dalam Pembelajaran Abad 21, 

(Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 34 
9 Abdulkadir Munsyi dan Nasai Hasyim dan Mukhrim, Pedoman Mengajar Bimbingan 

Praktis Untuk Calon Guru, (Surabaya: Al Ikhlas,1981), hlm. 79 
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3. Masih rendahnya motivasi belajar seswa dalam Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri Sekecamatan Marpoyan 

Damai. 

4. Pengaruh pembelajaran pendekatan saintifik terhadap motivasi belajar siswa 

dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri Sekecamatan Marpoyan Damai. 

5. Pengaruh variasi gaya mengajar terhadap motivasi belajar siswa dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 

Sekecamatan Marpoyan Damai.  

6. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri Sekecamatan 

Marpoyan Damai. 

D. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya persoalan-persoalan yang terkait dengan kajian 

ini. Seperti yang dikemukakan dalam identifikasi masalah di atas, maka peneliti 

membatasi masalah yang akan dibahas yaitu fokus pada ada tidaknya “Pengaruh 

Pembelajaran Pendekatan Saintifik dan Variasi Gaya Mengajar Terhadap 

Motivasi belajar Siswa pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri se-Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. 

Penelitian ini dibatasi pada kelas VII dan VIII dikarenakan kelas IX fokus kepada 

persiapan mengikuti Ujian Akhir Sekolah. Kemudian dikarenakan pembelaran 

saintifik tidak dapat dilaksanakan secara eksperimen maka, penelitian ini 

menggunakan angket dengan teknik analisis data kolerasional. 
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E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan 

dalam penelitian ini yaitu : 

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan pembelajaran pendekatan saintifik 

terhadap motivasi belajar siswa dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

di Sekolah Menengah Pertama Negeri Sekecamatan Marpoyan Damai? 

2. Apakah ada pengaruh yang signifikan variasi gaya mengajar terhadap motivasi 

belajar siswa dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri Sekecamatan Marpoyan Damai? 

3. Apakah ada pengaruh yang signifikan pembelajaran pendekatan saintifik dan 

variasi gaya mengajar secara bersama-sama terhadap motivasi belajar siswa 

dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri Sekecamatan Marpoyan Damai? 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian ini adalah: 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Untuk mengetahui pengaruh pembelajaran pendekatan saintifik terhadap 

motivasi belajar siswa dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri Sekecamatan Marpoyan Damai. 

b. Untuk mengetahui pengaruh variasi gaya mengajar terhadap motivasi 

belajar siswa dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri Sekecamatan Marpoyan Damai. 
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c. Untuk mengetahui pengaruh pembelajaran pendekatan saintifik dan variasi 

gaya mengajar secara bersama-sama terhadap motivasi belajar siswa dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri Sekecamatan Marpoyan Damai.    

2. Manfaat penelitian ini adalah:  

a. Secara Ilmiah  

1) Menambah Khasanah ( kekayaan ) pengetahuan bidang Pendidikan 

Agama Islam 

2) Dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian yang meneliti pada kajian 

lanjutan.  

3) Secara Praktis 

4) Sebagai kontribusi informasi bagi lembaga tempat penelitian. 

5) Memberikan informasi secara ilmiah bagi guru dan pengelolah sekolah.  
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BAB II 

KERANGKA TOERI 

 

A. Landasan Teori 

1. Motivasi Belajar 

Kata Motivasi terambil dai kata “Motiv” yang memiliki pengertian 

yaitu: daya  penggerak yang bersemayam didalam diri seseorang untuk 

melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu agar tercapai tujuan yang telah 

direncanakan dari awal. Jadi, Motif tidak dapat dilihat dengan kasat mata, 

namun hal ini dapat kita amati dan kita simpulkan dari apa yang telah terjadi 

dan yang telah dilakukan oleh seseorang. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh 

seseorang, hal ini didorong oleh keinginan dan kekuatan yang bersumber dari 

dalam diri. Kekuatan pendorong inilah yang disebut dengan motif.14 

Rasulullah sebagai suri tauladan selalu memotivasi umatnya. Adapun 

contoh hadis yang menerangkan akan hal tersebut adalah hadis yang telah 

diriwayatkan oleh Abi Waqid Al-Laitsi yang tertulis dalam Shahih Bukhary 

“Sesungguhnya pada suatu waktu Rasulullah sedang duduk di masjid 

kemudian datanglah tiga orang, yang dua orang tadi menghadap Rasulullah. 

Adapun yang satunya melihat tempat senggang dalam majelis itu, maka 

duduklah ia. Sedangkan orang kedua duduk di belakangnya, sedangkan orang 

ketiga pergi dan berpaling. Setelah itu Rasulullah bersabda “Maukah kalian 

aku beritahukan kepadamu yang tiga orang tersebut? Adapun orang pertama 

adalah yang mencari keridhoan Allah, maka Allah ridho pula kepadanya, 
                                                             

14 Sumadi Suryabarata, Psikologi Pendidikan ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004 ) 

hlm.70 
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adapun orang kedua malu kepada Allah maka Allah pun malu kepadanya. 

Sedang yang satunya lagi ia berpaling (dari keridhoan Allah) maka Allah pun 

berpaling darinya.” (HR. Bukhori).15 

Adapun hadis tersebut menjelaskan tentang salah satu keutamaan dari 

majelis ilmu dan memberikan semangat kepada orang agar mau terpikat dalam 

menuntut ilmu, dalam arti kata bahwa hadis di atas juga memotivasi seseorang 

dalam menimba ilmu. Yang pertama manusia yang datang ke dalam 

perkumpulan orang-ornag yang menuntut ilmu, kamudian ia mencari tempat 

yang senggang dan kosong dan memiliki tekat agar selalu duduk di bagian 

terdepan, agar memperoleh infomasi dan transfer ilmu dengan jelas, tanpa 

ragu. Adapun yang kedua adalah manusia yang milih tempat duduk di bagian 

belakang, meskipun di depannya masih terdapat tempat yang kosong, namun 

dirinya tidak terdorong dan berkeinginan agar ia berada pada bagian terdepan 

tersebut. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang melangkahkan kakinya jauh 

dan meninggalkan majelis ilmu, dalam artikata bahwa ia tidak memiliki 

motivasi dalam dirinya untuk menuntut ilmu dan menimba ilmu agar lebih 

banyak lagi. Perbedaan antara manusia atau murid yang memiliki motivasi 

tinggi adalah bahwa manusia yag memiliki motivasi tinggi dalam belajar, ia 

akan selalu berusaha untuk mendapatkan ilmu dalam sebuah majelis tersebut, 

kemudia akan disenangi oleh guru kasena kesungguh-sungguhan yang 

terpancar dari dalam dirinya, kemudian ia akan memperoleh ilmu yang banyak 

ebagai buah dari kesungguhan yang telah ia lakukan dari awal. 

                                                             
15 Ibnu Hajar Al-Asqalany, Fathul Bari Fi Shahih AL Bukhary, Juz I, (Kairo: Dar el Hadits, 

1998), hlm. 190 



13 
 

Hal demikian adalah metode Rasulullah dalam memberikan motivasi 

dan penyemangat kepada para sahabat dalam menuntut ilmu dan mendapatkan 

kebaikan. Rasulullah SAW sangat menghargai dan mengagungkan manusia 

yang memiliki motivasi yang tinggi dalam menuntut ilmu an belajar, bahkan 

Rasulpun mengatakan bahwa majelis ilmu adalah sebagai riyadul janna, hal ini 

dilakukan oleh rasu agar memberikan semangat dan motivasi kepada para 

sahabat dalam mendatangi dan menuntut ilmu..16  

Jika seseorang memiliki motivasi yang tinggi, maka akan terlihat 

beberapa ciri-ciri yang akan dilakukan oleh orang tersebut, sepeti:  

a. Orang tersebut lebih mengedepankan tanggung jawab pibadi beserta hasil 

yang akan diperoleh disbanding nasib-nasiban yang tidak jelas apakah di 

terima atau tidak yang didasarkan atas kebetulan. 

b. Menempuh arah yang lebih masuk akal, tetapi memiliki rintangan yang 

menyebabkan seseorang itu mudah dalam mencapai tujuan, atau sebaliknya.  

c. Memilih keadaan, dimana ia akan memperoleh tantangan dengan cepat 

sebagai bukti apakah pekerjaannya bena atau salah.. 

d. Menyukai pekerjaan dengan mandiri, atau dengan bersaing dengan orang 

lain.  

e. Menahan keinginan sekaang demi mencapai keingian yang akan datang.  

                                                             
16 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), hlm. 64 
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f. Menjadikan uang, pujian dan keuntungan lainnya bukan sebagai tujuan 

utama, melainkan sebagai hadiah dari proses, dan prestasi yang telah ia 

capai..17 

Hamzah B Uno mengatakan bahwa perobahan tingkah laku yang yang 

terjadi pada diri peserta didik adalah salah satu dai beberapa indicator yang 

mendukug, bahwa hal inilah sebetulnya hakikat dari motivasi belajar, yaitu 

dorongan dari dalam dan dai luar yang menyebabkan peserta didik menjadi 

terpacu untuk melakukan Sesutu..18 dalam artikata bahwa motivasi belajar 

adalah imbas dari dorongan keinginan belajar yang kuat yang bersumber dari 

dalam diri dan luar diri siswa tersebut. Hal ini mengakibatkan berubahnya 

tingkah laku dan kelakuan pada diri peserta didik. 

Adapun motivasi belajar sebenarnya, atau disebut juga dengan 

(hakikat motivasi belajar) yang terjadi dengan dorongan dari luar dan dalam 

yang menyebabkan perobahan pada tingkahlaku dan sikap adalah sebagai 

berikut:  

a. Ada kemauan untuk berhasil. 

b. Kebutuhan dalam belajar yang mendoong 

c. Cita-cita dimasa depan menjadi harapan dan tujuan  

d. Dalam belajar ada penghargaan yang akan di kejar 

e. Tertarik dalam mengikuti pelajaran 

                                                             
17 Djaali, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), cet. ke-4, hlm. 109 
18 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya Analisis di Bidang 

Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 27-28 
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f. Lingkungan dan situasi yang kondusif serta mendukung dalam 

melangsungkan proses pembelajaran, sehingga peserta didik dapat belajar 

dengan baik.19 

Kata Motivasi terambil dari istilah Psikologi umum. Yang 

berlandaskan pada seuruh proses gerakan itu, termasuk keadaan yang 

menunjuang hal tersebut, dorongan yang terjadi pada diri seseorang, perilaku 

yang ditimbulkan dari situasi tersebut dan tujuan akhirnya pada tindakan atau 

perilaku yang dihasilkan.20 

Oemar Hamalik berpendapat bahwa ada dua kategori untuk melihat 

hal tersebut, yaitu : 

a.  Bahwa motivasi di pandang sebagai satu proses. 

b. Perubahan dari dalam diri yang menimbulkan gejala-gejala atau reaksi dan 

berkeinginan kuat untuk mencapai tujuan.21 

Dipandang sebagai suatu proses yaitu adanya perubahan – perubahan 

pada energi dalam pribadi sehingga menyebabkan seseorang melakukan 

tindakan – tindakan untuk memenuhi suatu kebutuhannya. Dalam ilmu 

pskologi merupakan energy ini terjadi dalam system neuropsikologis. Seperti 

misalnya lapar dan haus. 

Namun dalam hal pengertian motivasi bermacam – macam ragam 

pengertian  yang diutarakan oleh pakar psikologi antara lain yaitu:  

a. Jams O. Whittaker menyatakan bahwa motivasi adalah keadaan yang terjadi 

yang membuat seseorang menjadi terdorong untuk meraih tujuan yang telah 

ditetapkan dari awal.22 

                                                             
19 Ibid 
20 Sarlito W Sarwono, Pengantar Psikologi Umum ( Jakarta : Rajawali Pres, 2009 ) 

hlm.137  21 Oemar hamalik, Proses Belajar Mengajar ( Bandung : Bumi Aksara, 2001 ) hlm. 158 
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b. McDonald  mengartikan bahwa motivasi sebagai perubahan yang terjadi di 

dalam diri yang berakibat oleh dorodongan efekti yang bertujuan untuk 

mencapai tujuan yang telah direncanakan. Motivasi merupakan bagian dari 

learning. Proses timbulnya motivasi mengikuti pola berikut : Druve ……. 

Needs ……. Motivasi ………. Motivasi Kelakuan.23 

Drive ialah suatu kondisi neuropsikologis yang timbul, yaitu 

perubahan di dalam srtuktur neuropsikologis seseorang yang menjadi dasar 

organic bagi perubahan tenaga yang disebut motivasi. Perubahan – 

perubahan neuropsikologis yang mendasari motivasi itu nyata di dalalm 

beberapa kebutuhan, misalnya kebutuhan lapar dan kebutuhan haus.24 

Needs adalah keadaan yang menimbulkan motivasi yang 

merupakan potensialitas tetap yang dimotivasi dengan cara tertentu. 

Sedangkan Motives adalah wujud khusus dari proses motivasi. Timbulknya  

kebutuhan dalam diri seseorang adalah menunjukan bahwa orang itu 

termotivasi dengan cara tertentu.25 

Motivasi belajar adalam suatu proses internal yang ada dalam diri 

seseorang yang memberikan gairah atau semangat dalam belajar, mengandung 

usaha untuk mencapai tujuan belajar, dimana terdapat pemahaman dan 

pengembangan belajar. Motivasi penting untuk prestasi akademis, tanpa 

                                                                                                                                                                       
22 Soemanto Wasty, Psikologi Pendidikan Landasan Dasar pemimpin Pendidikan ( Jakarta:  

Rineka Cipta, 2006 ) hlm.205 
23 Ibid. hlm. 206 - 7  
24 Ibid. hlm.2010 - 11 
25 Ibid. Hlm.212 
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motivasi maka pelajar akan susah untuk berkonsentrasi dan merasa tertantang 

untuk belajar.26 

Djaali Johnson dan schwtzgebel dank alb menyimpulkan bahwa 

seseorang yang memiliki keinginan dan motivasi tinggi dalam proses 

pembelajaran akan memiliki beberapa kriteria sebagai berikut:  

a. Mendorong diri untuk menyenangi tanggung jawab pribadi atas hasil lain 

yang akan diperoleh, seperti pujian, uang dan lain sebagainya. 

b. Mempetakan tujuan yang nyata dan suka untuk diperoleh, hal ini dilakukan 

agar lebih terpacu dan bersemangat dalam memperoleh hal tersebut.  

c. Melihat situasi atau pekerjaan yang memberikan respon yang pasti dan 

nyata serta dapat mengklaifikasi dai hasil yag telah dilakukan. 

d. Menyukai dunia tantangan, baik pada diri sendiri, maupun dengan orang 

lain.  

e. Menahan diri dari keinginan dan tujuan yang sementaa demi tercapainya 

keinginan dan tujuan yang telah dirumuskan dai awal yang bernilai besar..27 

Merujuk pada analisa tersebut, penelitian membuktikan, terdapat 

pengaruh yang urgen pada Variasi Gaya mengajar Guru PAI terhadap Motivasi 

Belajar siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 34 Pekanbaru. Variable 

Variasi Gaya mengajar guru merupakan factor penentu yang menjadikan siswa 

sangat termotivasi untuk belajar PAI, siswa akan termotivasi jika gaya 

mengajar gurunya dapat membuat suasana kelas menjadi riang, belajar tanpa 

                                                             
26 At Tarbawi, Media Pendidikan Sosial dan Kebudaan. STAIN Zawiyah Cotkala Langsa. 

Vol 1, No,1 Jan – Maret 2009. hlm 79 
27 Djaali, Psikologi Pendidikan ( Jakarta :  PT Bumi Aksara, 2008 ) hlm. 109 - 10 
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beban dan hubungan kedekatan antara guru dan siswa serta siswa dengan siswa 

dapat terjalin erat. 

Guru setiap masuk ke kelas selalu memunculkan variasi gaya 

mengajar, mulai dari variasi gerakan dan masuk dengan salam kehangatan atau 

memculkan lelucon pada kesan pertama tatap muka. Dan yang tidak kalah 

pentingnya dengan komunikasi di dalam kelas, hubungan keeratan di luar kelas 

juga memberikan pengaruh terhadap keakraban antara guru dengan siswa. 

Sehingga ketika guru masuk ke kelas untuk mengajar, siswa tidak merasa 

ketakutan, malahan seperti sahabatnya yang lain.28 

Guru merupakan sosok yang setiap hari dilihat oleh siswa setiap 

belajar di sekolah. Materi yang berada di dalam buku refernsi dapat dipahami 

oleh siswa melalui guru dengan penjelasan guru di depan kelas. Guru adalah 

actor yang memerankan tokoh dalam alur cerita dari bahan pelajaran yang 

ditetapkan oleh sekolah. 

Ketika memberikan penjelasan, materi dihimpun dalam suatu 

pengertian yang sempit dan dijabarkan melalui contoh – contoh dalam 

kehidupan sehingga siswa merasa seperti berada dalam cerita tersebut. Yang 

penting dari mengajaar adalah siswa dapat tertarik dan menaruh perhatian pada 

guru, penguasaan materinya ditentukan oleh siswa sendiri yaitu melalui 

pemberian tugas. Siswa lebih memahami materi jika diberikan tugas sehingga 

untuk mencari reward dari guru, dia harus berjuang mencari jawaban dan me 

                                                             
28 Hasil wawancara penulis Jurnal ( Pengaruh Gaya Mengajar Guru PAI Terhadap 

Motivasi Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 34 Pekanbaru ) dengan Hj. Faridah, S.Pd.I 

guru  PAI Sekolah Menengah Pertama Negeri 34 Pekanbaru kelas VIII,  Prov. Riau, tangggal  14 

Juli 2019 
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ngingat kembali apa yang telah guru jelalskan. Terkadang siswa juga sering 

memberikan pertanyaan.29 

Setiap guru mempunyai gaya tersendiri ketika megajar, siswa bias 

meggambarkan dan menilai sosok gurunya seperti apa. Sehingga dengan guru 

yang begitu akrab dengan siswa, mereka sangat tertarik untuk mendengarkan 

dan melihat gaya gurunya yang membuat siswa tertawa karena penjelasan 

gurunya yang dapat membuat kelucuan. 

Siswa juga termotivasi untuk belajar PAI, karena penyebab utamanya 

adalah sosok guru yang dengan mudah memberikan penjelasan yang membuat 

siswa dan sering. Dengan bekal yang cukup, guru dapat memuaskan dan 

memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh siswa, sehingga guu dapat 

memberikan apa yang di butuhkan oleh peserta didik tersebut, begitu juga 

dengan memotivasi belajar, hal ini tidak menjadi beban bagi seorang guru, jika 

guru tersebut telah membekali dirinya dengan segudang ilmu dan pengalaman, 

sehingga dapat tercapai apa yang di inginkan, baik bagi peserta didik, guru 

ataupun sekolah..30 

Siswa yang termotivasi dalam pelajaran PAI dapat direalisasikan 

dengan cara suasana keriangan dan keingintahuan pada gejala social yang ada 

yang kemudian dipersembahkan pada suatu pernyataan pada gurunya. 

Pengerjaan tugas yang diberikan oleh guru selalu giat untuk mencari dan 
                                                             

29 Hasil wawancara penulis Jurnal ( Pengaruh Gaya Mengajar Guru PAI Terhadap 

Motivasi Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 34 Pekanbaru ) dengan Hj. Faridah, S.Pd.I 

guru  PAI Sekolah Menengah Pertama Negeri 34 Pekanbaru kelas VIII,  Prov. Riau, tangggal  14 

Juli 2019 
30 Hasil wawancara penulis Jurnal ( Pengaruh Gaya Mengajar Guru PAI Terhadap 

Motivasi Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 34 Pekanbaru ) dengan Hj. Faridah, S.Pd.I 

guru  PAI Sekolah Menengah Pertama Negeri 34 Pekanbaru kelas VIII,  Prov. Riau, tangggal  14 

Juli 2019 
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menelaah lebih dalam lagi melalui kegiatan diskusi yang digunakan guru untuk 

mencari titik terang dalam suatu masalah keagamaan. Antuisme siswa ingin 

mengikuti pelajaran PAI dapat dilihat pada disiplinnya ketika memasuki kelas 

dan tertib ketika menunggu kedatangan guru masuk serta bertanya kepada guru 

yang lain disaat guru tersebut terlambat masuk.31 

2. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, motivasi siswa dakpat terlihat 

ketika Antusias siswa ingin mengikuti pelajaran PAI siswa dapat dilihat pada 

disiplinnya ketika memasuki kelas dan tertib ketika menunggu kedatangan 

guru masuk serta bertanya kepada guru yang lain disaat guru tersebut terlambat 

masuk. 

3. Pendekatan Saintifik 

Pendekatan saintifik adalah sebuah pendekatan pembelajaran 

menekankan pada aktifitas siswa melalui kegiatan mengamati, menannya, 

menalar, mencoba, mengumpulan dan menyimpulkan informasi pada kegiatan 

pembelajaran di sekolah. Pendekatan saintifik merupakan  pendekatan  

pembelajaran  yang  memberikan  kesempatan  pada  siswa secara luas untuk 

melakukan eksplorasidan elaborasi materi yang dipelajari, disampaing itu 

memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengaktualisasikan  

kemampuan melalui  kegiatan pembelajaran  yang dirancang oleh guru.32 

                                                             
31 Hasil wawancara penulis Jurnal ( Pengaruh Gaya Mengajar Guru PAI Terhadap 

Motivasi Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 34 Pekanbaru ) dengan Hj. Faridah, S.Pd.I 

guru  PAI Sekolah Menengah Pertama Negeri 34 Pekanbaru kelas VIII,  Prov. Riau, tangggal  14 

Juli 2019 
32 Rusman, Pemebelajaran Tematik Terpadu, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 

2015), hlm. 232 
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Pendekatan saintifik (ilmiah) pada umumnya melibatkan kegiatan 

pengamat atau observasi  yang dibutuhkan untuk perumusan hipotesis atau 

mengumpulkan data. Metode ilmiah pada umumnya dilandasi dengan 

pemaparan data yang diperoleh melalui pengamatan atau percobaan. Oleh 

sebab itu, kegiatan percobaan dapat diganti dengan kegiatan memperoleh 

informasi dari berbagai sumber.33 Pendekatan saintifik merupakan salah satu 

penekatan yang digunakan dalam kurikulum 2013 di sekolah, guru harus 

menggunakan pendekatan ilmiah (saintific). Karena pendekatan ini lebih 

efektif hasilnya dibandingkan pendekatan tradisional.34 

Adapun ciri-ciri pendekatan saintifik adalah: 

a. Bahan pembelajaran diperoleh dari fakta atau penomena yang dapat 

dijelaskan dengan penalaran tertentu, logika, bukan dari khayalan, perkiraan 

yang tidak bisa dijelaskan dengan pasti. 

b. Proses belajar mengajar yang terjadi antara guru dan siswa tidak 

berlandaskan dari prasangka, namun lebih kepada berpikir secara logis dan 

masuk akal. 

c. Mengajak  dan memotvasi  siswa  untuk berpikir secara kritis , analitis dan 

dalam mengelompokan, memahami, menyelesaikan masalah dan 

menerapkan materi pembelajaran. 

                                                             
33 Ridwan Abdulloh Sani, Pembelajaran Saintific untuk Implementasi Kurikulum 2013, 

(Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2014), hlm. 51 
34 Shoimin Aris, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013, (Yogyakarta : 

Arruz Media, 2014), hlm.164 
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d. Mengajak dan memotivasi siswa agar bisa berpikir secara hipotetik dalam 

menemukan perbedaan, persamaan, dan hubungan antara satu dengan lain 

antar materi pembelajaran. 

e. Mengajak dan memotivasi siswa agar bisa memahami, melaksanakan atau 

mengaplikasikan pola pikir yang rasional dan tepat dalam menanggapi 

dalam proses belajar mengajar. 

f. Mengacu kepada konsep, terori, dan fakta empiris yang dapat 

diplertanggung jawabkan. 

g. Tujuan dalam proses belajar mengajar di berikan kepada peserta didik dengan 

sederhana dan jelas.35 

 

Pembelajaran saintifik merupakan pembelajaran yang terpusat pada 

siswa, dimana siswa dituntut untuk menemukan sendiri materi yang berkaitan 

pembelajaran tertentu. Pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik memiliki 

karakteristik sebagai berikut: 

a. Berpusat pada siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa 

menggambarkan strategi-strategi pembelajaran dimana guru lebih 

memfasilitasi dari pada harus mengajar langsung. Dalam pembelajaran 

yang berpusat pada siswa, guru secara sadar menempatkan perhatian yang 

lebih banyak pada keterlibatan, inisiatif, dan interaksi sosial siswa. 

b. Melibatkan keterampilan proses sains dalam mengonstruksi konsep, hukum 

atau prinsip. Mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu berpikir 

hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain 

                                                             
35 Ibid 
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dari subtansi atau materi pembelajaran. Mendorong dan menginspirasi 

perserta didik mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola 

berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon subtansi atau materi 

pembelajaran. 

c. Melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang 

perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi 

siswa. Mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir kritis, analisis, 

dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan 

mengaplikasikan subtansi atau materi pembelajaran. Penjelasan guru, 

respon peserta didik, dan interaksi edukatif guru peserta didik terbatas dari 

prasangka yang serta merta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang 

menyimpang dari alur berpikir logis. 

d. Dapat mengembangkan karakter peserta didik. Dengan pembelajaran 

saintifik diharapkan peserta didik akan mempunyai karakter yang kokoh, 

karena karakter ditanamkan melalui pembelajaran yang menekankan pada 

sikap spiritual dan sikap moral. 

e. Subtansi atau materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang 

dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu, bukan sebatas kira-

kira, khayalan, legenda, atau dongeng semata. Berbasis pada konsep, teori, 

dan fakta empiris yang dapat dipertanggung jawabkan. 

f. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun 
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menarik sistem penyajian.36 

 

Pendekatan Saintifik mempunyai tujuan pembelajaran dan prinsip 

tertentu. Tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik didasarkan pada 

keunggulan pendekatan tersebut. Beberapa tujuan pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik adalah: 

a. Untuk meningkatkan kemampuan intelek, kususnya kemampuan berpikir 

tingkat tinggi siswa. 

b. Untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah 

secara sistematik. 

c. Tercipta kondisi pembelajaran dimana siswa merasa bahwa belajar itu 

merupakan suatu kebutuhan. 

d. Diperolehnya hasil belajar yang tinggi. 

e. Untuk melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya dalam 

menulis artikel ilmiah. 

f. Untuk mengembangkan karakter siswa.37 

Beberapa prinsip pendekatan saintifik dalam kegiatan pembelajaran 

adalah sebagai berikut: 

b. Pembelajaran berpusat pada siswa. 

c. Pembelajaran membentuk student self concept. 

d. Pembelajaran terhindar dari verbalisme. 

                                                             
36 Muhammad Fathurrohman, Paradigma Pembelajaran Kurikulum 2013 Strategi 

Alternatif Pembelajaran di Era Global, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 115 
37 Bahan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan kebudayaan dan 

Penjaminan Mutu Pendidikan, Bahan Ajar Training of Trainer Implementasi Kurikulum 2013, 

(Jakarta:Kamendikbud, 2013), hlm. 3-4  
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e. Pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi 

dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip.  

f. Pembelajaran mendorong terjadinya kemampuan berpikir siswa. 

g. Pembelajaran meningkatakan motivasi belajar siswa dan motivasi 

mengajar guru. 

h. Memberikan kemampuan pada siswa untuk melatih kemampuan dalam 

komunikasi. 

i. Adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang 

dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya.38 

Proses belajar mengajar yang menerapkan pendekatan saintifik akan 

menempuh tiga ranah yaitu afekti (sikap), kognitif (pengetahuan), dan 

psikomotor  (keterampilan). Dari ketiga ranah tersebut dapat mencipkan 

peserta didk yang produktif, kreatif, inovatif dan apektif dengan menerapkan 

penguatan sikap ketarampilan dan pengetahuan yang saling berhubungan. 

Adapun proses belajar mengajar pendekatan saintifik yang mengarah kepada 

ketiga ranah tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Ranah sikap mengambil transformasi subtansi atau materi ajar agar peserta 

didik “tahu mengapa”. 

b. Ranah keterampilan mengambil transformasi  subtansi  atau  materi  ajar 

agar peserta didik “tahu bagaimana”. 

c. Ranah pengetahuan  mengambil  transformasi  subtansi  atau  materi  ajar 

agar peserta didik “tahu apa”. 

                                                             
38 Ibid., hlm. 4 
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d. Adapun hasil akhirnya adalah keseimgangn antara rana sikap, ketemrapilan 

dan pengetahuan, dengan manlusia yang memiliki kecakapan dan 

pengetahuan untuk hidup secara layak dan kemampuan manusia untuk 

menjadi yang lebih baik. 

e. Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam 

pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. 

f. Pendekatan  ilmiah  (scientific  approach)  dalam  pembelajaran  

sebagaimana dimaksud   meliputi   mengamati,   menanya,   menalar,   

mencoba,   membentuk jejaring untuk semua pembelajaran.39 

Pendekatan adalah sesuatu yang menampung yang memberikan 

sumbangsih pemikiran, mensupot dan mengembangkan pola pikir tentang 

bagaimana cara proses belajar mengajar yang diterapkan berdasarkan teori 

tertentu. Oleh sebab itu banyak yang menyamaartikan antara teori dan metode. 

Ada lima kegiatan utama di dalam proses belajar mengajar, yaitu:40 

a. Mengamati 

Metode mengamati yaitu melihat secara langsung agar mudah di 

pahami. Metode ini memiliki beberapa keunggulan di antaranya adalah: 

memberikan objek secara nyata, tantangn bagi peserta didik, simple dan 

sederhana. Dalam melaukan pengamatan guru melakukan seca terbuka dan 

berbagai macam gaya. Peserta didik melakukan pengamatan dilakukan 

dengan cara, melihat, menyimak, mendengar dan membaca. Kemudian 

                                                             
39 Ibid, hlm. 165 
40 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 A tahun 

2013 Tentang Implementasi Kurikulum Pedoman Umum Pembelajaran  
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memberikan pasilitas kepada peserta didik dalam melakukan pengamatan 

seperti, memberikan pelatihan atau mencontohkan dalam hal mengamati 

(melihat, menyimak, mendengar dan membaca) pada suatu objek yang 

telah ditetapkan.41 

Oleh karena itu proses pengamatan adalah langkah awal yang 

dilakukan oleh guru untuk mengukur sejauh mana kesiapan peserta didik 

yang ikut serta dalam peoses pembelajaran. 

b. Menanya 

Dalam kegiatan menaya ini, guru memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk melakukan interaksi pembelajaran dalam bentuk 

bertanya mengenai pengalaman yang sudah dilihat, disimak, didengar, dan 

dibaca. Dalam proses ini guru melakukan bimbingan kepada peserta didik 

terhadap hasil pengamatan yang diamati yang berkenaan dengan fakta, 

konsep atau hal-hal yang diamati sebelumnya.42 

Guru mencontohkan cara bertanya meliputi hal-hal yang dilihat, 

diamati, dialami atau yang di ketaui dengan cara sederhana dan mudah di 

pahahami dengan tujuan untuk memotivasi peserta didik agar bisa 

bertanya secara mandiri dalam arti kata guru bertanya hanya memberikan 

contoh kepada peserta didik dalam perihal yang telah diamati. Adapun 

tujuan dalam memotivasi peserta didik untuk bertanya adalah sebagai 

dasar dalam mencari informasi yang lebih luas dan beragam. Guru 

mengkondisikan peserta didik menjadi peserta yang aktik dalam proses 

                                                             
41 Ibid  

42 Ibid  
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belajar mengajar. 

Dapat disimpulkan bahwa proses menanya adalah usaha yang 

dilakukan oleh guru terhadap peserta didik agar peserta didik bertanya 

tentang apa yang sudah dilihat dan dipelajari dalam proses belajar 

mengajar. 

c. Mencoba 

Pengumpulan data-data tarkait dengan pengetahuan dan 

pengalaman dalam mengembangkan kreativitas  dalam hal ini dapat 

dilkukan dengan cara membaca, mengamati  phenomena tertentu untuk 

memperoleh informasi agar dapat mengolah data yang akan disajikan atau 

di cobakan dalam bentuk tulisan ataupun gambar.43 

d. Mengasosiasi 

Asosiasi dilakukan dengan cara menganalisis,  mengelengpkkan, 

mengkategorikan, menyimpulkan dan memprediksikan data, hal ini 

dilakukan agar peserta didik dapat memahami pelajaran yang diberikan. 

e. Mengkomunikasikan 

Kegiatan mengkomunikasikan adalah kegiatan yang dilakukan 

oleh guru setelah melakukan kegiatan di atas. Kegiatan 

mengkomunikasikan dilakukan dengan cara menuliskan atau menceritakan 

yang di peroleh dari mengasosiasi. Hasil temuan tersebut di presentasikan 

oleh peserta didik di depan kelas dan di nilai oleh guru sebagai kegiatan 

hsil pembelajaran peserta didik secara individu atau kelompok.44 

                                                             
43 Ibid  
44 Ibid  
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Dapat disimpulkan bahwa kegiatan mengkomunikasikan adalah 

proses tentang pemahaman peserta didik yang diperoleh dari proses belajar 

mengajar yang diberikan oleh guru kepada peserta didik.. 

4. Variasi Gaya Mengajar 

a. Pengertian Variasi Gaya Mengajar 

Variasi adalah tindakan yang dilakukan oleh guru dalam proses 

belajar mengajar, hal ini bertujuan untuk menghilangkan kebosanan peserta 

didik sehingga terjadilah peruses belajar mengajar yang epektif.45 Proses 

belajar mengajar dapat dikatakan berhasil apabila peroses tersebut membuat 

aktif antara guru dan siswa dalam melaksanakan proses belajar mengajar. 

Peserta didik di harapkan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat 

dalam proses belajar mengajar dapat di amalkan dalam kehidupan sehari-

hari baik secara individu maupun secara berkelompok. Keberhasilan Proses 

belajar mengajar tersebur di tentukan oleh variasi gaya mengajar. 

Dari pemaparan di atas menjelaskan bahwa gaya mengajar adalah 

suatu cara yang digunakan oleh guru dalam mengatasi kebosanan peserta 

didik dalam proses belajar mengajar. Oleh sebab itu variasi gaya mengajar 

adalh salah satu hal yang menentukan dalam keberhasilan suatu proses 

belajar mengajar. 

b. Tujuan Variasi Gaya Mengajar 

Adapun variasi dalam proses belajar mengajar adalah tindakan 

atau hasil perubahan dari keadaan semula yang bertujuan untuk 

                                                             
45 J.J.  Hasibuan   &     Moedjiono,   Proses   Belajar   Mengajar,   (Bandung:   PT.  

Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 64 
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meningkatkan minat belajar peserta didik atau mehilangkan kejenuhan dan 

kebosanan dalam proses belajar mengajar. Dapun variasi dalam proses 

belajar mengajar bertujuan antara lain: 

1. Memusatkan perhatian peserta didik terhadap materi yang sedang di 

ajarkan 

2. Mengembangkan bakat peserta didik dalam hal bersifat kekinian 

3. Mengajarkan peserta didik berperilaku positif terhadap pelajaran 

4. Membukan ruang kepada peserta didik untuk berlajar sesuai dengan 

tumbuh kembang kemampuannya.46 

c. Komponen Variasi Gaya Mengajar 

Hal-hal yang meliputi variasi gaya mengajar dalam proses belajar 

mengajar  adalah sebagai berikut: 

1. Variasi suara 

Variasi susara disebut juga dengan intonasi suara yaitu tingkat 

tinggi atau rendahnya volume suara. Intonasi suara mentukan dalam 

menarik perhatian peserta didik, misalnya: apabila guru dihadapkan 

kepada peserta didik yang banyak dalam satu ruangan maka disarankan 

gutu tersrbut menggunakan intonasi suara yang tinggi, dan pabila guru 

menggunakan intonasi suara rendah maka peserta didik yang berada di 

posisi belakang tidak dapat mendengar dengan jelas pesan pelajaran yang 

disampaikan oleh guru kepada peserta didik. Oleh sebab itu penentuan 

atau pemmilihan intonasi suara sangat menentukan ke epektifan proses 

                                                             
46E.   Mulyasa,   Menjadi   Guru   Profesional   Menciptakan   Pembelajaran   Kreatif dan 

Menyenangkan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 78-79   



31 
 

belajar mengajar. 47 

2. Pemusatan perhatian dalam proses belajar mengajar 

Untuk memusatkan perhatian peserta didik terhadap kegiatan 

belajar mengajar maka guru mesti melakukan beberapa teknik yang 

menunjang hal tersebut seperti:  

a) guru mengucapkan “coba perhatikan” 

b) guru mengatur intonasi suara sesuai dengan kalimat yang diucapkan 

c) mempokuskan perhatian pada kesimpulan 

d) mengulang-ulangi ungkapan 

berdasarkam beberapa poin tersebut maka peserta didik akan lebih 

memusatkan perhatiannya.48 

3. Pemberian waktu dalam materi ajar 

Mengubah suasana yang awalnya bising menjadi sepi atau 

kegiatan yang banya gerak menjadi diam adalah salah satu variasi yang 

dapat memusatkan perhatian siswa kepada materi pelajaran. Hal ini juga 

dapat dilakukan dengan cara membetuk kelompok-kelompok kepada 

seluruh peserta didik menjdi beberapa bagaian, kemudian guru 

memberikan pertanyaan kepada setiap kelompok yang pertanyaan 

taersebut di musyawaarakan antar peserta kelompok tersebut sehingga 

guru perlu memberikan ruang waktu kepada anggota kelompok dalam 

                                                             
47 Wina  Sanjaya,  Pembelajaran   dalam  Implementasi  Kurikulum  Berbasis  

Kompetensi, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 167 
48 Wahid Murni, et al, Keterampilan Dasar Mengajar, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 

2010), hlm. 135 



32 
 

menjawab pertanyaan tersebut denga jawaban yang memuaskan.49 

4. Kontak pandang antara guru dan peserta didik 

Maksud dari kontak pandang disini adalah bahwa guru 

memberikan perhatian kepada peserta didik pada proses belajar 

mengajar, dengan kata lain bahwa guru memperhatikan setiap tindak 

tanduk, kelakuan, perbuatan, dan semua aktifitas yang dilakukan oleh 

pesrta didik mulai dari awal sampi selesai proses belajar mengajar. 

 

Kontak pandang adalah salah satu upaya guru dalam 

menanggulangi peserta didik yang kurang termotivasi dalam proses 

belajar mengajar. Kontak pandang juga di artikan sebagai antusias atau 

semangat guru dalam melakukan proses belajar mengajar. Dengan 

demikian semangat dan motivasi peserta didik akan meningkat, 

kebalikannya jika kontak pandang guru tidak tertuju kepada peserta didik 

maka perhatian,  motivasi, semangat, gairah belajar peserta didik akan 

menurun. Begitu juga dengan pabila kontak pandang guru haya tertuju 

kepada peserta didik terterntu saja maka hal ini dapat mengendurkan atau 

melemahkan semangat belajar peserta didik lainnya.   

5. Gerakan anggota badan 

Gerakan anggota badan dapat disebut juga dengan demonstrasi 

proses belajar mengajar, hal ini dapat dilakukan oleh guru dengan cara 

mengangguk, menggeleng-gelengkan kepala, mengangkat tangan,  mimik 

                                                             
49 Syaiful Bahri Djamarah,  Guru dan Anak Didik dalam Interaksi  Edukatif,  (Jakarta:  

PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 127 



33 
 

wajah dan lain sebagainya, hal ini dilakukan untuk menarik perhatian 

peserta didik. 50 

6. Perubahan posisi 

Perubahan posisi adalah sebagai bentuk pendekatan seorang 

guru kepada peserta didik secara psikologis dan juga menunjukan bahwa 

guru dapat dapat menguasai ruangan kelas. Perubahan posisi yang 

dilakukan guru dapat dilakukan dengan cara berjalan di antara peserta 

didik, di depan kelas, atau di belakang kelas. Hal ini bertujuan untuk 

menimbukan kedekatan emosional antara guru dengan peserta didik 

sehingga terkesan akrab dan hangat. 51 

Berdasarkan uraian di atas dapat di sumpulkan bahwa variasi 

gaya mengajar yang dilakukan guru ada enam yaitu, variasi suara, 

pemusatan perhatian, pemberian waktu, kontak pandang, gerakan 

anggota badan, perubahan posisi. Variasi gaya mengajar ini dilakukan 

untuk menghindari faktor kebosanan yang di sebabkan penyajina proses 

belajar mengajar yang dilakuka oleh guru secara monoton, yang 

mengakibatkan perhatian, motivasi, semgangat dan minat belajar peserta 

didik terhdap pelajaran menjadi menurun. Untuk itu diperlukan variasi 

gaya mengajar pada proses belajar mengajar agar peserta didik lebih 

semangat dalam belajar. Variasi gaya mengajar sangat mempengaruhi 

motivasi belajar peserta didik. 

                                                             
50 Moch.  Uzer  Usman,  Menjadi  Guru  Profesional,  (Bandung:  PT.  Remaja  

Rosdakarya,2011), hlm. 85 
51 Marno dan M. Idris, Strategi & Metode Pengajaran, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 

2010), hlm. 143 
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B. Penelitian yang Relevan  

Penelitian telah dilakukan terkait dengan hubungan penggunaan 

pendekatan saintifik. 

1. Sadriani dkk. Pengaruh Pendekatan Saintifik Terhadap Motivasi Belajar Sains 

Pada Siswa Kelas IV SD Inpres 1 Sidondo. Hasil penelitian Berdasarkan hasil 

penelitian dapat dijelaskan bahwa pembelajaran pendekatan saintifik 

berpengaruh terhadap peningkatan motivasi belajar sains siswa. Hal ini 

diketahui dari hasil perhitungan berdasarkan gain score normalized (gn) 

dengan perolehan 0,33 atau dikategorikan mengalami peningkatan sedang. 

Selain itu, melalui pendekatan saintifik dapat diketahui aktivitas guru dan 

siswa dikategorikan baik, kemampuan kognitif ratarata mencapai KKM dan 

sikap siswa membudaya. Hasil penilaian tentang motivasi siswa didukung oleh 

hasil wawancara siswa yang memberikan pernyataan-pernyataan positif 

tentang efektifitas pendekatan saintifik dalam pembelajaran.52 Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penulis meneliti tentang 

Pengaruh Pembelajaran Pendekatan Saintifik dan Gaya Mengajar terhadap 

Motivasi Belajar Siswa pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Sedangkan Sadriani dkk, Pengaruh Pendekatan Saintifik Terhadap Motivasi 

Belajar Sains. 

2. I Nyoman Sumayasa, dkk, Pengaruh Implementasi Pendekatan Saintifik 

Terhadap Motivasi Belajar Dan Hasil Belajar Bahasa Indonesia Pada Siswa 

                                                             
52 Sadriani, dkk. Pengaruh Pendekatan Saintifik Terhadap Motivasi Belajar Sains Pada 

Siswa Kelas IV SD Inpres 1 Sidondo, Jurnal Kreatif Online, Vol. 6 No. 3 ISSN 2354-614X, hlm. 

163 
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Kelas Vi Di Sekolah Dasar Se Gugus Vi Kecamatan Abang, Karangasem. 

Hasil penelitian Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa Terdapat 

pengaruh motivasi belajar bahasa Indonesia antara siswa yang mengikuti 

pelajaran dengan pendekatan saintifik dan siswa yang belajar dengan model 

pembelajaran konvensional pada siswa kelas VI Gugus VI Kecamatan Abang, 

Karangasem, motivasi belajar siswa yang mengikuti model pembelajaran 

saintifik (kelompok eksperimen) hasilnya lebih baik daripada motivasi belajar 

siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional (kelompok kontrol). 

Kedua, hasil belajar siswa yang mengikuti model pembelajaran saintifik 

(kelompok eksperimen) hasilnya lebih baik daripada hasil belajar siswa yang 

mengikuti model pembelajaran konvensional (kelompok kontrol). Ketiga, 

motivasi dan hasil belajar siswa yang mengikuti model pembelajaran saintifik 

(kelompok eksperimen) hasilnya lebih baik daripada motivasi dan hasil belajar 

siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional (kelompok kontrol).53 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penulis meneliti 

tentang Pengaruh Pembelajaran Pendekatan Saintifik dan Gaya Mengajar 

terhadap Motivasi Belajar Siswa pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Sedangkan I Nyoman Sumayasa, Pengaruh Implementasi Pendekatan Saintifik 

Terhadap Motivasi Belajar Dan Hasil Belajar Bahasa Indonesia. 

3. Vialinda Siswati, Pengaruh pembelajaran dengan pendekatan saintifik terhadap 

prestasi belajar pada siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 

                                                             
53 I Nyoman Sumayasa, dkk. Pengaruh Implementasi Pendekatan Saintifik Terhadap 

Motivasi Belajar Dan Hasil Belajar Bahasa Indonesia Pada Siswa Kelas VI Di Sekolah Dasar Se 

Gugus VI Kecamatan Abang, Karangasem, e- Journal Program Pascasarjana Universitas 

Pendidikan Ganesha Program Studi Pendidikan Dasar (Volume 5 Tahun 2015), hlm. 1 
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Wringinanom Gresik. Dari analisis tersebut diketahui bahwa pendekatan 

saintifik terhadap pembelajaran berpengaruh terhadap motivasi berprestasi 

pada siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gresik 

Wringinanom diperoleh nilai Fhitung 15 641 (signifikansi F = 0,000 ). Jadi 

Fhitung> Ftabel (15 641> 1,60) atau Sig F <5% (0,000 <0,05). Artinya 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik berpengaruh terhadap motivasi 

berprestasi pada siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gresik 

Wringinanom. maka hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis kerja (H1) 

diterima. 2) Dari hasil analisis menunjukkan bahwa pendekatan saintifik 

terhadap pembelajaran berpengaruh terhadap prestasi belajar pada siswa kelas 

VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gresik dengan nilai Wringinanom 

diperoleh Fhitung 2,924 (signifikansi F = 0,009). Jadi F hitung> F tabel 

(2,924> 1,60) atau Sig F <5% (0,009 <0,05). Artinya pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik mempengaruhi prestasi belajar di kelas VII Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 1 Gresik Wringinanom.54 Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian penulis adalah penulis meneliti tentang Pengaruh 

Pembelajaran Pendekatan Saintifik dan Gaya Mengajar terhadap Motivasi 

Belajar Siswa pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam Sedangkan 

Vialinda Siswati, Pengaruh pembelajaran dengan pendekatan saintifik terhadap 

prestasi belajar.  

4. As’ad Furqon Syadzili, dkk, Pengaruh Pendekatan Scientific Terhadap 

Motivasi Dan Hasil Belajar Fisika Siswa. Hasil penelitian ini menunjukkan 

                                                             
54 Vialinda Siswati, Pengaruh Pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik terhadap 

Motivasi dan Prestasi Belajar Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Kelas VII Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 1 Wringinanom Gresik, Jurnal.stitradenwijaya.ac.id, hlm. 1 
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bahwa ada pengaruh pendekatan scientific terhadap motivasi dan hasil belajar 

fisika siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kopang. Jenis penelitian ini merupakan 

penelitian eksperimen. Desain penelitian menggunakan pretest dan posttest one 

Group Design, dengan populasi seluruh siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 

Kopang. Sampel penelitian terdiri dari dua kelas yaitu kelas XI IPA 1 sebagai 

kelas eksperimen dan kelas XI IPA 2 sebagai kelas kontrol yang diambil 

dengan menggunakan teknik random sampling. Rata-rata nilai pretest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol berturut-turut 23,21 dan 30,15 dan nilai posttest 

kelas eksperimen dan kontrol berturut-turut 74,74 dan 57,68. Sedangkan untuk 

motivasi belajar siswa mengalami peningkatan. Persentase nilai tes awal kelas 

eksperimen dan kelas kontrol berturut-turut 59,85 % (rendah) dan 64,65 % 

(cukup) meningkat menjadi 82,40 % (tinggi) dan 76,56 % (cukup) pada tes 

akhir. Uji homogenitas dan normalitas data motivasi dan hasil belajar fisika 

siswa menunjukkan bahwa data terdistribusi normal dan kedua data homogen. 

Data ini kemudian dianalisis menggunakan uji-t dan diperoleh thitung untuk 

motivasi dan hasil belajar berturut-turut 3,89 dan 5,47 dengan ttabel 1,99, pada 

taraf signifikan 5 % dengan thitung > ttabel.55 Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian penulis adalah penulis meneliti tentang Pengaruh Pembelajaran 

Pendekatan Saintifik dan Gaya Mengajar terhadap Motivasi Belajar Siswa pada 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam Sedangkan As’ad Furqon Syadzili, 

dkk,  Pengaruh Pendekatan Scientific Terhadap Motivasi Dan Hasil Belajar 

Fisika Siswa. 

                                                             
55 As’ad Furqon Syadzili, dkk,  Pengaruh Pendekatan Scientific Terhadap Motivasi Dan 

Hasil Belajar Fisika Siswa, Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika “Lensa” Vol. 3 No.1, ISSN 2338-

4417, hlm. 244  
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5. Tri Wahyuni Maduretno,dkk, P  embelajaran Ipa Dengan Pendekatan Saintifik 

Menggunakan Modellearning Cycledandiscovery Learning Ditinjau Dari 

Aktivitas Dan Motivasi Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar, Hasil pada 

penelitian ini adalah (1) ada pengaruh yang signifikan penggunaan pendekatan 

saintifik melaui model learning cycle dan discovery learning terhadap prestasi 

belajar; (2) tidak ada pengaruh yang signifikan tingkat aktivitas siswa baik 

tinggi maupun rendah terhadap prestasi belajar aspek pengetahuan dan 

keterampilan; (3) ada pengaruh yang signifikanmotivasi belajar tinggi dan 

rendah terhadap prestasi belajar aspek sikap dan keterampilan; (4) ada interaksi 

antara pendekatan saintifik menggunakan model discovery learning dan learni  

ng cycle dengan aktivitas belajar tinggi dan rendah terhadap prestasi belajar 

siswa; (5) ada interaksi antara pendekatan saintifik menggunakan model 

discovery learning dan learning cycle dengan motivasi tinggi dan rendah 

terhadap prestasi belajar aspek pengetahuan dan keterampilan; (6) tidak ada 

interaksi antara aktivitas belajar tinggi dan rendah dengan motivasi belajar 

tinggi dan rendah terhadap prestasi belajar siswa; (7) tidak ada interaksi antara 

pendekatan saintifik dengan model pembelajaran yang diterapkan, aktivitas dan 

motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa.56 Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian penulis adalah penulis meneliti tentang Pengaruh 

Pembelajaran Pendekatan Saintifik dan Gaya Mengajar terhadap Motivasi 

Belajar Siswa pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam Sedangkan Tri 

Wahyuni Maduretno, dkk,  Pembelajaran Ipa Dengan Pendekatan Saintifik 

                                                             
56 Tri Wahyuni Maduretno, Pembelajaran Ipa Dengan Pendekatan Saintifik Menggunakan 

Modellearning Cycledandiscovery Learning Ditinjau Dari Aktivitas Dan Motivasi Belajar Siswa 

Terhadap Prestasi Belajar, JPFK, Vol. 2 No. 1, Maret 2016, hlm 1 - 11 
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Menggunakan Modellearning Cycledandiscovery Learning Ditinjau Dari 

Aktivitas Dan Motivasi Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar. 

6. Rimawat, dkk, Pembelajaran Pendekatan Saintifik Dengan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Talking Stik Motivasi Dan Prestasi Belajar, 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran pendekatan ilmiah dan 

model koperasi tipe stick untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dan 

prestasi belajar pembelajaran ilmu sosial. Skor motivasi belajar siswa dan 

prestasi belajar sains meningkat dari 89,65% pada siklus 1 sampai 100% pada 

siklus 2, sehingga kenaikan 75% terpenuhi. Prestasi belajar meningkat dari 

60,9% pada hasil pre-cycle menjadi 79,31% pada posttest siklus 1 dan 86,21% 

pada siklus posttest 2. Peningkatan prestasi belajar dapat dilihat melalui skor 

pada siklus 1, dan 23 siswa. memenuhi kriteria nilai kelulusan minimum 

(79,31%) dan 25 siswa berprestasi dengan nilai kelulusan minimum 

(86,21%).57 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penulis 

meneliti tentang Pengaruh Pembelajaran Pendekatan Saintifik dan Gaya 

Mengajar terhadap Motivasi Belajar Siswa pada pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam Sedangkan Rimawat, dkk, Pembelajaran Pendekatan Saintifik 

Dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Talking Stik Motivasi Dan 

Prestasi Belajar. 

7. Zulfia Muslimawati, dkk, Pembelajaran Pendekatan Saintifik Melalui Model 

Problem Solving Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Dan Hasil Belajar 

Fisika Di Kelas X Ipa.1 Sman 9 Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil penelitian 

                                                             
57 Rimawat, dkk, Penerapan Pendekatan Saintifik Dengan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Talking Stik Motivasi Dan Prestasi Belajar, Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, 

Volume V, Nomor 2, November 2017 ISSN : 2338 – 3372, hlm. 105 



40 
 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran pendekatan saintifik melalui model 

problem solving dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, motivasi belajar 

siswa dan hasil belajar siswa. Hasil angket motivasi belajar siswa pada siklus I 

dengan rata-rata skor sebesar 44,48 dalam kategori sedang, siklus II sebesar 

51,74 dalam kategori sedang, siklus III sebesar 57,31 dalam kategori tinggi, 

siklus IV sebesar 63,86 dalam kategori tinggi. Hasil belajar siswa aspek 

pengetahuan pada siklus I diperoleh daya serap sebesar 70,86% dan ketuntasan 

belajar sebesar 37,93% (belum tuntas), siklus II diperoleh daya serap sebesar 

76,72% dan ketuntasan belajar sebesar 79,31% (tuntas), siklus III diperoleh 

daya serap sebesar 82,24% dan ketuntasan belajar sebesar 89,66% (tuntas) dan 

siklus IV diperoleh daya serap sebesar 93,97% dan ketuntasan belajar sebesar 

100% (tuntas).58 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah 

penulis meneliti tentang Pengaruh Pembelajaran Pendekatan Saintifik dan 

Variasi Gaya Mengajar terhadap Motivasi Belajar Siswa pada pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam Sedangkan Zulfia Muslimawati, dkk, Pembelajaran 

Pendekatan Saintifik Melalui Model Problem Solving Untuk Meningkatkan 

Motivasi Belajar Dan Hasil Belajar Fisika. 

8. Anwar, dkk, Analisis Pengaruh Gaya Mengajar Guru Terhadap Prestasi Belajar 

Siswa. Penelitian ini dilakukan selama 1minggu yaitu bulan Agustus 2018 

Instrumen penelitian ini menggunakan skala Likert (likert’s Summated 

Ratings). Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear Sederhana 

untuk menguji parsial (uji t) gaya mengajar guru (X) terhadap prestasi belajar 

                                                             
58 Zulfia Muslimawati, dkk, Penerapan Pendekatan Saintifik Melalui Model Problem 

Solving Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Dan Hasil Belajar Fisika Di Kelas X Ipa.1 Sman 9 

Kota Bengkulu. Jurnal Pembelajaran Fisika, Vol. 1. No. 1, Agustus 2017, hlm.114 
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(Y), diketahui nilai sig > 0,05 atau t hitung < t table dimana t table =2,024, jadi 

hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa “terdapat pengaruh gaya mengajar 

guru terhadap prestasi belajar sisiwa di MAN 1 Aceh Besar” dapat diterima.59 

Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penulis meneliti 

tentang pengaruh Pembelajaran pendekatan Saintifik dan Variasi Gaya 

Mengajar terhadap Motivasi Belajar Siswa pada pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam sedangkan Anwar, dkk, Analisis Pengaruh Gaya Mengajar Guru 

Terhadap Prestasi Belajar Siswa. 

9. Dedek Jesy Yasrina, dkk, Pengaruh Pendekatan Saintifik Ditinjau dari 

Karakteristik Pertanyaan Guru Terhadap Hasil Belajar Keterampilan IPS Tema 

Cita-Citaku Siswa Kelas IV SD. Hasil analisis data menggunakan uji-t 

menunjukkan t hitung = 1,14 <  table = 2,00 untuk dk = 60 dan taraf 

signifikansi 5%. Berdasarkan criteria pengujian, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. Adapun nilai rata-rata hasil belajar keterampilan IPS pada kelompok 

yang diberikan pendekatan saintifik mengunakan pertanyaan produktif adalah 

70,97, sedangkan pada kelompok yang dibelajarkan melalui pendekatan 

saintifik menggunakan pertanyaan tidak produktif adalah 66,94. Bedasarakan 

hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh 

pendekatan saintifik ditinjau dari karakteristik pertanyaan guru terhadap hasil 

belajar keterampilan IPS tema cita-citaku siswa kelas IV SD Gugus I Gusti 

                                                             
59 Anwar dkk, Pengaruh Galya Mengajar Guru Terhadap Prestasi Belajar Siswa di MAN 1 

Aceh Besar. Jurnal Serambi Ilmu Vol.21, No.1, p-ISSN : 1693-4849 Maret 2020 e-ISSN : 2549-

2306 



42 
 

Ngurah Rai.60 Perbedaan Penelitian ini dengan penelitaian penulis adalah 

penulis meneliti tentang Pengaruh Pembelajaran Pendekatan Saintifik dan 

Variasi Gaya Mengajar terhadap Motivasi Belajar Siswa pada pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam sedangkan Dedek Jesy Yasrina,dkk, Pengaru 

Pendekatan Saintifik Ditinjau dari Karakteristik Pertanyaan Guru terhadap 

Hasil Belajar Keterampilan IPS Tema Cita-Citaku Siswa Kelas IV SD Gugus 8 

I Gusti Ngurah Rai. 

C. Konsep Operasional  

Konsep operasional adalah sesuatu yang harus dijelaskan melalui 

indikator-indikator agar tidak ada penyimpangan dan salah memahami yang 

dikendaki dalam penelitian ini. Berdasarkan pada landasan teori yang telah 

dikemukakan sebelumnya, maka dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai 

berikut:   

1. Indikator Pembelajaran pendekatan saintifik pada pembelajaran 

pendidikan Agama Islam. 

a. Mengamati gambar terkait materi pembelajaran 

b. Menyimak penjelasan guru tentang materi pelajaran 

c. Membaca materi pembelajaran 

d. Mengemukakan pendapat tentang hikmah dari materi pembelajaran 

e. Memberikan tanggapan terkait materi yang telah dipresentasikan 

                                                             
60 Dedek Jesy Yasrina, dkk, Pengaruh Pendidikan Saintifik Ditinjau dari Karakteristik  

Pertanyaan Guru terhadap Hasil Belajar Keterampilan IPS Tema Cita-Citaku Siswa Kelas IV SD 

Gugus 8 I Gusti Ngurah Rai,e-Jurnal PGSD Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan PGSD 

Volume: 3 No: 1 Tahun 2015  
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f. Mengemukakan hasil pencermatan tentang gambar terkait materi 

pembelajaran  

g. Mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas 

h. Melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran terkait dengan 

penguasaan materi 

i. Melakukan diskusi berdasarkan kelompok yang telah ditentukan 

j. Menulis pendapat yang dikemukakan dalam diskusi 

k. Menganalisis penjelasan dan pertanyaan terkait materi pembelajaran 

l. Mengemukakan hikmah dari pembelajaran 

m. Menyimpulkan intisari dari materi pembelajaran 

n. Mengulang kembali materi pelajaran yang telah didiskusikan 

2. Indikator Variasi Gaya Mengajar pada pembelajaran pendidikan Agama 

Islam 

a. Guru yang baik akan terampil mengatur volume suaranya, sehingga pesan 

dapat mudah ditangkap dan dipahami oleh seluruh siswa.  

b. Guru harus mampu mengatur suaranya kapan harus  mengeraskan  suara,  

dan kapan  harus  melemahkan  suaranya. 

c. Guru juga akan mampu mengatur irama suara sesuai dengan isi pesan yang 

ingin disampaikan. 

d. Guru dapat melakukan teknik “pemusatan perhatian”. Beberapa teknik 

yang dapat dilakukan guru untuk memusatkan perhatian siswa yaitu 

sebagai berikut: 

1) Guru meminta anak untuk memperhatikan “ coba perhatikan…..” 
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2) Guru mengatur tekanan suara yang bermakna perlu mendapat 

perhatian 

3) Guru menunjukkan pengetahuan atau konsep yang penting 

4) Guru melakukan pengulangan pengungkapan 

e. Guru mengajukan beberapa pertanyaan 

f. Guru dapat melakukan pandangan ke seluruh kelas 

g. Guru menggunakan ekspresi  wajah,  gerakan  kepala,  dan  gerakan 

anggota  badan. 

h. Guru dapat menguasai kelas. 

 

3. Motivasi belajar siswa pada pembelajaran pendidikan Agama Islam 

a. Saya merasa bertangung jawab terhadap tugas yang diberikan guru; 

b. Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan hasil yang 

maksimal; 

c. Saya datang ke sekolah tepat waktu setiap hari; 

d. Saya berusaha menjadi yang terbaik di dalam kelas; 

e. Saya merasa bangga apabila hasil belajar saya dipuji guru; 

f. Saya senang jika berhasil menjawab pertanyaan dari guru; 

g. Saya merasa bangga apabila guru menunjuk saya ketika belajar; 

h. Saya tekun dan konsisten dalam melaksanakan tugas; 

i. Saya mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang telah diberikan guru; 

j. Saya selalu semangat belajar untuk mendapatkan nilai yang baik; 

k. Saya betah belajar di kelas walaupun guru berhalangan hadir; 
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l. Saya menepati jam belajar setiap hari ; 

m. Saya belajar secara efektif tanpa pangawasan dari guru; 

n. Saya menuntut ilmu untuk mencapai cita-cita saya dimasa depan; 

D. Kerangka Berpikir  

Motivasi belajar dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Menurut 

Irmalia  faktor internal, diantanya minat terhadap ilmu yang dipelajari dan 

orientasinya dalam mengikuti pendidikan. Sedangkan faktor eksternal, termasuk 

kualitas dosen/guru yang mengajar, isi pembelajaran, metode pembelajaran yang 

digunakan, kondisi dan suasana ruang/kelas serta fasilitas perpustakaan.61 

Sedangkan menurut Slameto faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, yaitu: 

Faktor Internal yaitu faktor dalam diri individu yang meliputi: kesehatan, 

perhatian, minat, bakat, dan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar 

individu, meliputi; metode mengajar, alat pelajaran dan waktu sekolah.”62. Dari 

teori tersebut terihat ada hubungan antara motivasi dengan metode mengajar serta 

kondisi dan suasana mengajar. Metode mengajar merupakan rumpun dari strategi 

mengajar yang terdiri dari pendekatan pembelajaran, metode pembelajara, dan 

teknik pembelajaran. Artinya motivasi secara tidak langsung dapat juga 

dipengaruhi oleh pendekatan pembelajaran yang salah satunya yaitu pendekatan 

saintifik. Sadriani dalam Jurnal Kreatif Online menyebutkan bahwa penerapan 

pendekatan saintifik berpengaruh terhadap peningkatan motivasi belajar sains 

                                                             
61 Irmalia Susi Aggraini, Motivasi Belajar dan Faktor-faktor yang berpengaruh sebuah 

kajian pada Interaksi Pembelajaran Mahasiswa, Jurnal UNIPMA  Dosesn Prodi PGSD IKIP 

PGRI Madiun, 2016, hlm. 100  
62 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta 

2010), hlm. 128 
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siswa. Hal ini diketahui dari hasil perhitungan berdasarkan gain score normalized 

(gn) dengan perolehan 0,33 atau dikategorikan mengalami peningkatan sedang. 

Selain itu, melalui pendekatan saintifik dapat diketahui aktivitas guru dan siswa 

dikategorikan baik, kemampuan kognitif rata-rata mencapai KKM dan sikap siswa 

membudaya.63 

Motivasi belajar selain dipengaruhi oleh pendekatan saintifik juga 

dipengahi oleh variasi gaya mengajar. Variasi gaya mengajar ini merupakan 

keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh guru. Karenanya variasi gaya 

mengajar sangat erat kaitannya dengan motivasi belajar siswa, tanpa keterampilan 

yang baik siswa tidak akan termotivasi dalam belajar. Shinta dalam Thesis IAIN 

Metro mengatakan berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebanyak 25 

siswa atau 54,34% siswa menjawab bahwa variasi gaya mengajar guru dalam 

kategori cukup, sebanyak 24siswa atau 52,17 % memiliki motivasi belajar pada 

kategori cukup,dan besarnya pengaruh variasi gaya mengajar guru terhadap 

motivasi belajar siswa dibuktikan dengan harga X2sebesar 9,804 lebih besar dari 

harga Chi Kuadrat tabel (X2tabel) pada taraf signifikan 5% sebesar 9,488, dengan 

tingkat keterkaitan sedang, maka Ha diterima, sehingga diketahui bahwa ada 

pengaruh positif antara variasi gaya mengajar guru terhadap motivasi belajar 

siswa di SMA Negeri 1 Pekalongan TP. 2017/2018.64 Dari penjelasan uraian 

                                                             
63 Sadriani, dkk, Pengaruh Pendekatan Saintifik Terhadap Motivasi Belajar Sains Pada 

Siswa Kelas IV SD Inpres 1 Sidondo, Jurnal Kreatif Online, Vol. 6 No. 3. Tahun 2018  

64 Shinta, Sindy Saras (2018) Pengaruh Variasi Gaya Mengajar Guru Terhadap Motivasi 

Belajar Siswa Pada Pembelajaran PAI SMA Negeri 1 Pekalongan TP.2017/2018. Undergraduate 

thesis, IAIN Metro, Tahun 2018. 
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kerangka berfikir tersebut dapat disederhanakan dengan gambaran sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.1 

 

E. Hipotesis Penelitian  

Ha 1 :  Ada pengaruh signifikan Pembelajaran pendekatan Saintifik terhadap 

Motivasi belajar siswa pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri se-Kecamatan Marpoyan Damai  

Kota Pekanbaru. 

H0 1 : Tidak ada pengaruh signifikan Pembelajaran pendekatan saintifik 

terhadap Motivasi belajar siswa pada pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri se-Kecamatan 

Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. 

Ha 2 : Ada pengaruh signifikan Variasi Gaya Mengajar Guru PAI terhadap 

Motivasi belajar siswa pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri se-Kecamatan Marpoyan Damai  

Kota Pekanbaru. 

H0 2 : Tidak ada pengaruh signifikan Variasi Gaya Mengajar Guru PAI 

terhadap Motivasi belajar siswa pada pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri se-Kecamatan 

Marpoyan Damai  Kota Pekanbaru. 

Pembelajaran Pendekatan 

Saintifik 

(Variabel X1) 

Gaya Mengajar Guru PAI 

(Variabel X2)) 

 

Motivasi Belajar Siswa 

(Variabel Y) 
 



48 
 

Ha 3 : Ada pengaruh signifikan Pembelajaran pendekatan saintifik dan 

Variasi Gaya Mengajar Guru PAI secara bersama-sama terhadap 

Motivasi belajar siswa pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri se-Kecamatan Marpoyan Damai  

Kota Pekanbaru. 

H0 3 : Tidak ada pengaruh signifikan Pembelajaran pendekatan saintifik dan 

Variasi Gaya Mengajar Guru PAI secara bersama-sama terhadap 

Motivasi belajar siswa pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri se-Kecamatan Marpoyan Damai  

Kota Pekanbaru. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research) dengan metode expost facto serta menggunakan 

pendekatan korelasi atau hubungan (correlation research), artinya peneliti tidak 

menggunakan perlakuan terhadap variabel-variabel penelitian, melainkan 

mengkaji fakta-fakta yang telah terjadi berdasarkan pemahaman responden 

penelitian. 

Penelitian hubungan atau korelasi dilakukan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya dan seberapa besar ditemukannya hubungan antara dua variabel atau 

lebih secara kuantitatif untuk menganalisa pengaruh antara dua variabel bebas 

(independent variabel) yaitu pembelajaran pendekatan saintific (X1), dan gaya 

mengajar (X2), dengan satu variabel terikat (dependent variabel) yaitu motivasi 

belajar siswa (Y). 

B. Subjek dan Objek Penelitian   

Subjek dalam penelitian ini adalah guru pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri se-Kecamatan Marpoyan 

Damai  Kota Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini 

adalah pengaruh pembelajaran pendekatan saintifik dan Gaya Mengajar Guru PAI 

pada pembelajaran  Pendidikan Agama Islam  di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri se-Kecamatan Marpoyan Damai  Kota Pekanbaru. 
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C. Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 2 maret 2020 sampai dengan 

tanggal 4 mei 2020,  penelitian bertempat di Sekolah Menengah Pertama Negeri 

se-Kecamatan Marpoyan Damai  Kota Pekanbaru yakni, Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 25 dan  Sekolah Menengah Pertama Negeri 34 Pekanbaru. 

Dipilihnya Sekolah Menengah Pertama Negeri se-Kecamatan Marpoyan Damai  

Kota Pekanbaru sebagai tempat penelitian karena masalah yang diteliti ada di 

tempat ini dan terjangkau oleh penulis untuk melakukan penelitian. 

D. Populasi dan Sampel 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 

Sekolah Menengah Pertama Negeri se-Kecematan Marpoyan Damai Kota 

Pekanbaru yang berjumlah 4.164. 

Tabel III. 1 

Jumlah Populasi Penelitian 

No Nama Sekolah Populasi 

1 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 

25 Pekanbaru 
1054 

2 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 

34 Pekanbaru 
780 

Jumlah 1.834 

 

Dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel menggunakan rumus 

slovin dengan jumlah sampel yaitu 330 orang. Berikut data tentang penarikan 

sampal dengan rumus slovin:  
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n = N / (1 + (N x e²)) 

 

Sehingga: n =  / (1 + (1.834 x 0,05²)) 

 

n = 1.834  / (1 + (1.834  x 0,0025)) 

 

n = 1.834/ (1 + 4,6) 

 

n = 330/5,6  

n = 330 

E. Variabel Penelitian 

Variabel tersebut dapat diteliti sehingga menghasilkan data yang bersifat 

kategori atau data kontinum (ordinal, interval dan ratio). Dalam penelitian ini 

terdapat tiga variabel, yaitu variabel pembelajaran pendekatan saintifik (X1) dan 

variabel Gaya Mengajar Guru PAI (X2). Keduanya adalah variabel independent 

(bebas) dan terakhir variabel Motivasi belajar siswa (Y) sebagai variabel 

dependent (terikat). 

F. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data sesuai data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Angket (Kuiseoner) 

Dalam penelitian ini angket ditujukan kepada siswa untuk 

mendapatkan data pokok tentang “Pembelajaran Pendekatan Saintifik (X1), 

Variasi Gaya Mengajar (X2) terhadap Motivasi Belajar Siswa (Y)” Angket 

disusun menggunakan skala interval dengan lima point, yakni: “Selalu Sering”, 

“Sering”, “Kadang-kadang”, “Jarang” dan “Tidak Pernah”. Angket peneltian 

ini disebarkan via daring dengan menggunakan aplikasi Whatshaap, dimana 
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angket dikirim kepada guru Agama Islam pada setiap sekolah diantaranya 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 dengan Bapak Hariadi, S.Ag. dan 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 34 dengan Ibuk Kasmawati, M.Pd. Angket 

tersebut diteruskan oleh guru Agama Islam kepada siswa-siswi yang berada di 

sekolah tersebut yang telah bergabaung dalam group penelitian. Kemudian 

angket tersebut di kirim kembali oleh siswa setelah diisi ke dalam group 

penelitian yang nantinya menjadi bukti pengambilan data bagi peneliti. 

Angket peneltian ini telah diuji validitas dan reliabelitas sebgai 

berikut:  

a. Uji validitas 

Pengujian validitas bertujuan untuk melihat tingkat keandalan atau 

keshahihan suatu alat ukur. Validitas instrumen penelitian baik dalam 

bentuk tes, angket atau observasi dapat diketahui dengan meakukan analisis 

faktor, yaitu dengan mengkorelasikan antara skor item instrumen dengan 

skor totalnya. Hal ini bisa dilakukan dengan korelasi product moment, 

yaitu:65 

 

Keterangan : 

 : Koefisien korelasi 

 : Jumlah skor item 

 : Jumlah skor total (seluruh item) 

                                                             
65 Hartono, Analisis Item Instrumen (Pekanbaru: Zanafa Publishing,  2010) ,hlm.85 
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  : Jumlah responden  

Setelah setiap butir instrumen dihitung besarnya koefisien korelasi 

dengan skor totalnya, maka langkah selanjutnya yaitu menghitung uji t 

dengan rumus:  

 

Keterangan: 

  : Nilai t hitung 

r   : Koefisien korelasi hasil r hitung 

n   : Jumlah responden  

Distribusi  (Tabel t) untuk  dan derajat kebebasan (dk= n- 

kaidah keputusan: 

Jika >   maka butir tersebut valid 

Jika <   maka butir tersebut invalid 

Berdasarkan hasil uji coba dan perhitungan yang telah dilakukan 

diperoleh data hasil validitas butir soal uji coba angket dapat dilihat pada 

Tabel III.3, Tabel III.4  dan Tabel III.5  : 

 

TABEL III.2 

Rangkuman Analisis Validitas Instrumen Penelitian X1 

 

No. 

Butir 
thitung ttabel Status Keterangan 

1 0,765 0,361 Valid Dapat Digunakan 

2 0,748 0,361 Valid Dapat Digunakan 

3 0,677 0,361 Valid Dapat Digunakan 

4 0,809 0,361 Valid Dapat Digunakan 

5 0,609 0,361 Valid Dapat Digunakan 
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No. 

Butir 
thitung ttabel Status Keterangan 

6 0,777 0,361 Valid Dapat Digunakan 

7 0,839 0,361 Valid Dapat Digunakan 

8 0,653 0,361 Valid Dapat Digunakan 

9 0,792 0,361 Valid Dapat Digunakan 

10 0,758 0,361 Valid Dapat Digunakan 

11 0,837 0,361 Valid Dapat Digunakan 

12 0,838 0,361 Valid Dapat Digunakan 

13 0,788 0,361 Valid Dapat Digunakan 

14 0,833 0,361 Valid Dapat Digunakan 

 

 

TABEL III.3 

Rangkuman Analisis Validitas Instrumen Penelitian X2 

 

No. 

Butir 
thitung ttabel Status Keterangan 

1 0,769 0,361 Valid Dapat Digunakan 

2 0,608 0,361 Valid Dapat Digunakan 

3 0,785 0,361 Valid Dapat Digunakan 

4 0,792 0,361 Valid Dapat Digunakan 

5 0,767 0,361 Valid Dapat Digunakan 

6 0,757 0,361 Valid Dapat Digunakan 

7 0,769 0,361 Valid Dapat Digunakan 

8 0,743 0,361 Valid Dapat Digunakan 

9 0,785 0,361 Valid Dapat Digunakan 

10 0,684 0,361 Valid Dapat Digunakan 

11 0,601 0,361 Valid Dapat Digunakan 

12 0,684 0,361 Valid Dapat Digunakan 

13 0,811 0,361 Valid Dapat Digunakan 

14 0,690 0,361 Valid Dapat Digunakan 

 

 

 

 

TABEL III.4 

Rangkuman Analisis Validitas Instrumen Penelitian Y 

 

No. 

Butir 
thitung ttabel Status Keterangan 

1 0,729 0,361 Valid Dapat Digunakan 

2 0,762 0,361 Valid Dapat Digunakan 
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No. 

Butir 
thitung ttabel Status Keterangan 

3 0,744 0,361 Valid Dapat Digunakan 

4 0,793 0,361 Valid Dapat Digunakan 

5 0,782 0,361 Valid Dapat Digunakan 

6 0,810 0,361 Valid Dapat Digunakan 

7 0,859 0,361 Valid Dapat Digunakan 

8 0,812 0,361 Valid Dapat Digunakan 

9 0,830 0,361 Valid Dapat Digunakan 

10 0,815 0,361 Valid Dapat Digunakan 

11 0,795 0,361 Valid Dapat Digunakan 

12 0,809 0,361 Valid Dapat Digunakan 

 

Rangkuman analisis validitas intrumen diatas menunjukkan 

seluruh butir pertanyaan valid dan dapat digunakan.. 

b. Uji Realibilitas 

Suatu angket dikatakan handal atau reliable jika jawaban seseorang 

terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 

Teknik yang digunakan untuk mengukur tingkat reliabilitas adalah cronbach 

alpha dengan cara membandingkan nilai alpha dengan standarnya. Koefisien 

cronbach alpha yang lebih dari 0,60 menunjukkan keandalan (reliabilitas) 

instrumen. Selain itu, yang semakin mendekati 1 menunjukkan semakin 

tinggi konsistensi internal reliabilitasnya. 

 

 

TABEL III.6 

Proporsi Reliabilitas Angket 

Reliabilitas Tes Evaluasi 

0,80 < ri11.00 Sangat Tinggi 

0,60< ri10,80 Tinggi 
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0,40< ri10,60 Sedang 

0,20< ri1  0,40 Rendah 

0,00< ri10,20 Sangat Rendah 

 

Metode Alpha Cronbach digunakan untuk mencari reliabilitas 

instrumen yang skornya bukan 1 dan 0, misalnya angket atau soal bentuk 

uraian. Karena soal peneliti berupa soal angket maka dipakai Alpha 

Cronbach. Proses perhitungannya adalah sebagai berikut:66 

1) Menghitung varians skor setiap butir soal dengan rumus: 

 

2) Mencari jumlah varians skor item secara keseluruhan dengan 

menggunakan rumus berikut 

 

3) Menghitung varians total  dengan menggunakan rumus berikut: 

 

4) Mencari koefisien reliabilitas angket dengan menggunakan rumus alpha: 

 

Keterangan:  

                                                             
66Riduwan, Dasar-dasar Statistika (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 115 
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= Varians skor butir soal (item) 

 = Skor butir soal 

 = Skor total 

 = Jumlah testee 

= Varians total 

 =  Banyaknya butir soal yang dikeluarkan dalam angket 

= Koefisien reliabilitas angket  

Untuk mengetahui apakah suatu tes memiliki reliabilitas tinggi, 

sedang atau rendah dapat dilihat dari nilai koefisien reliabilitasnya. Setelah 

mendapat nilai r11, bandingkan r11 dengan rtabel. Dengan kaidah keputusan :  

Jika   berarti Reliabel dan 

Jika   berarti Tidak Reliabel. 

 

Tabel III. 5 

Hasil Uji Realibilitas X1 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.945 14 

 

 

 

Tabel III. 6 

Hasil Uji Realibilitas X2 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.933 14 
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Tabel III. 7 

Hasil Uji Realibilitas Y 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.947 12 

 

Berdasarkan hasil uji coba reliabelitas angket X1 secara keseluruhan 

diperoleh koefisien reliabelitas tes sebesar 0,945 yang berarti bahwa angket 

mempunyai reliabilitas angket yang sangat tinggi. Selanjutnya hasil uji coba 

reliabelitas angket X2 secara keseluruhan diperoleh koefisien reliabelitas 

angket sebesar 0,933 yang berarti bahwa angket mempunyai reliabilitas yang 

sangat tinggi. Dan hasil uji coba reliabelitas angket Y secara keseluruhan 

diperoleh koefisien reliabelitas angket sebesar 0,947 yang berarti bahwa angket 

mempunyai reliabilitas yang sangat tinggi. 

2. Dokumentasi 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan 

dengan penelitian seperti profil Sekolah Menengah Pertama Negeri se-

Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), jadwal mengajar guru, serta dokumentasi penelitian. 

F. Teknik Analisis Data  

Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  mengunakan  teknis analisis 

data regresi sederhana dan regresi berganda dengan bantuan SPSS versi 17. Fakta 

digali dengan menggunakan angket yang berisi sejumlah pertanyaan yang 

merefleksikan persepsi responden (peserta didik) terhadap pembelajaran 
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pendekatan saintific, Gaya Mengajar Guru PAI dan Motivasi belajar siswa  di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri se-Kecamatan Marpoyan Damai  Kota 

Pekanbaru.  Melalui pendekatan ini diharapkan data yang diperoleh dapat diubah 

dalam bentuk angka dan analisis statistik menggunakan rumus korelasional. 

1. Uji Prasyarat Penelitian  

Uji persyaratan analisis dilakukan dengan tujuan mengetahui apakah 

data yang dikumpulkan memenuhi persyaratan untuk dianalisis dengan teknik 

yang telah direncanakan. Untuk menghitung korelasi dibutuhkan persyaratan 

antara lain hubungan variabel X dan Y harus linear dan bentuk distribusi 

semua variabel dari subjek penelitian harus berdistribusi normal. Anggapan   

populasi berdistribusi normal perlu dicek,  agar  langkah-langkah  selanjutnya  

dapat  dipertanggung jawabkan. 

a) Uji Normalitas  

Uji normalitas  bertujuan untuk mengetahui apakah data yang 

terkumpul berdistribusi normal atau tidak. Dengan uji normalitas akan 

diketahui sampel  yang diambil berasal dari populasi  yang berdistribusi 

normal atau tidak. Apabila pengujian normal, maka hasil perhitungan 

statistik dapat digeneralisasikan dan populasinya. 

b) Uji Linieritas  

Uji linearitas dilakukan pada masing-masing variabel bebas dan 

terikat dengan kriteria bahwa harga F hitung yang tercantum pada dev.  

From  liniarity  lebih  dinyatakan  bahwa  bentuk  regresinya linier. Dengan 

istilah lain, apabila harga F hitung lebih besar dari pada F tabel maka arah 
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regresi dinyatakan tidak berarti. Dapat juga dengan melihat besarnya nilai 

signifikasi. 

c) Uji Multikolonialitas 

Pengujian dengan mengunakan uji multikolinearitas dilakukan 

untuk membuktikan ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik 

multikolinearitas yaitu terdapat hubungan linear antar variabel independen 

dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi 

adalah tidak adanya multikolinearitas. Ada beberapa metode pengujian yang 

bisa digunakan diantaranya yaitu dengan melihat nilai inflation factor (VIF) 

pada model regresi. Pengujian ada tidaknya gejala multikolinearitas 

dilakukan dengan melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan 

Tolerance. Apabila nilai VIF berada dibawah 10,00 dan nilai Tolerance 

lebih dari 0,100, maka diambil kesimpulan bahwa model regresi tersebut 

tidak terdapat masalah multikolinearitas. 

3. Uji Hipotesis 

a. Uji Regresi berganda 

Analisis regresi berganda bertujuan untuk meramalkan nilai 

pengaruh dua atau lebih variabel prediktor terhadap satu variabel kriterium 

dengan mengunakan persamaan regresi, yaitu: 

Y= a + b 1XI + B2 X2 

 

Keterangan 

Y= nilai yang diprediksi  

X= nilai variabel prediktor  
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a= bilangan konstan 

b= bilangan koefisien prediktor 

Untuk pengujian hipotesis mengunakan bantuan sofware komputer 

program SPSS .17. 

b. Koefisien Determinasi R2 

Kofisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui besarnya 

kontribusi variabel independen dalam hal ini adalah pembelajaran remedial 

dan pengayaan dengan hasil belajar. Koefesien ini disebut koefisien 

penentu. Karena varians yang terjadi pada variabel dependen  dapat  

dijelaskan  melalui  varians  yang  terjadi  pada variabel independen, dengan 

bantuan program SPSS versi 17. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan anilisa pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan pembelajaran pendekatan saintifik terhadap 

motivasi belajar siswa pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri se-Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru 

dengan tingkat pengaruhnya 0,279 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Hasil 

ini menunjukan pembelajaran pendekatan saintifik berperan penting dalam 

motivasi belajar siswa. 

2. Terdapat pengaruh yang signifikan variasi gaya mengajar terhadap motivasi 

belajar siswa siswa pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri se-Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru 

dengan tingkat pengaruhnya 0,226 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Hasil 

ini menunjukan variasi gaya mengajar berperan penting dalam motivasi belajar 

siswa. 

3. Terdapat pengaruh secara signifikan pembelajaran pendekatan saintifik (X1) 

dan variasi gaya mengajar (X2) terhadap motivasi belajar siswa pada 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 

se-Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (Y) dengan nilai signifikan 

0,000 < 0,05 dengan nilai R Square sebesar 0,090 atau 9%. Artinya adalah 

bahwa sumbangan pengaruh pembelajaran pendekatan saintifik (X1) dan 
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variasi gaya mengajar (X2) terhadap motivasi belajar siswa pada pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri se-Kecamatan 

Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (Y) adalah sebesar 9%. Sedangkan 91% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian 

ini. Ini berarti terdapat pengaruh secara signifikan pembelajaran pendekatan 

saintifik dan varaiasi gaya mengajar terhadap motivasi belajar siswa pada 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 

se-Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. 

B. Saran 

Dari kesimpulan yang telah diperoleh, maka penulis dapat memberikan 

saran, adapun saran dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Bagi guru-guru Sekolah Menengah Pertama Negeri se-Kecamatan Marpoyan 

Damai Kota Pekanbaru, diharapkan memaksimalkan penererapan pendekatan 

saintifik dan variasi gaya mengajar sehingga lebih baik lagi dan dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa. Seperti penekanan suara ketika 

menjelaskan materi yang sulit dipahami siswa, guru memberikan perhatian 

lebih kepada siswa yang  mengalami kesulitan dengan cara mendatanginya 

secara langsung. 

2. Bagi siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri se-Kecamatan Marpoyan 

Damai Kota Pekanbaru, untuk meningkatkan semangat belajar baik di sekolah 

maupun di rumah. Seperti siswa lebih terbuka lagi ketika mengalami kesulitan 

belajar, dan menyelesaikan tugas-tugas yang di berikan oleh guru pada tepat 

waktu. 
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Demikian yang dapat penulis sarankan penulis menyadari bahwa tesis ini 

masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran 

yang membangun guna sempurnanya penulisan ini.  
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ANGKET PENELITIAN 

PENGARUH PEMBELAJARAN PENDEKATAN SAINTIFIK DAN VARIASI GAYA 

MENGAJAR TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA SMP NEGERI 

SE KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU 

 

 

Petunjuk: 

 Jawablah pertanyaan/pernyataan dibawah ini sesuai dengan keadaan ananda yang 

sebenarnya dengan membari tanda () pada bagian jawaban yang telah disediakan 

disamping pernyataan dengan alternatif jawaban sebagai berikut: 

SL  : Selalu    

SR  : Sering    

KD  : Kadang-Kadang   

JR  : Jarang   

TP  : Tidak Peenah  

 Angket ini tidak ada hubungannya dengan nilai ananda melainkan untuk keperluan 

penelitian. 

 Tidak ada jawaban yang benar atau salah, ananda hanya diminta untuk menjawab 

pertanyaan/pernyataan sesuai dengan keadaan ananda.  

 Terimakasih atas kesedian Ananda mengisi angket ini dan mengembalikan kepada 

peneliti 
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A. Pendekatan Saintifik 

No Butir Pernyataan SL SR KD JR TP 

1 Mengamati gambar terkait materi pembelajaran      

2 Menyimak penjelasan guru tentang materi pelajaran      

3 Membaca materi pembelajaran      

4 
Mengemukakan pendapat tentang hikmah dari materi 

pembelajaran 

     

5 
Memberikan tanggapan terkait materi yang telah 

dipresentasikan 

     

6 
Mengemukakan hasil pencermatan tentang gambar terkait 

materi pembelajaran 

     

7 Mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas      

8 
Melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran terkait 

dengan penguasaan materi 

     

9 
Melakukan diskusi berdasarkan kelompok yang telah 

ditentukan 

     

10 Menulis pendapat yang dikemukakan dalam diskusi      

11 
Menganalisis penjelasan dan pertanyaan terkait materi 

pembelajaran 

     

12 Mengemukakan hikmah dari pembelajaran      

13 Menyimpulkan intisari dari materi pembelajaran      

14 Mengulang kembali materi pelajaran yang telah didiskusikan      

 

No B. Variasi Gaya Mengajar      

 Butir Pernyataan SL SR KD JR PT 

1 

Guru yang baik akan terampil mengatur volume suaranya, 

sehingga pesan dapat mudah ditangkap dan dipahami oleh 

seluruh siswa 

     

2 

Guru harus mampu mengatur suaranya kapan harus  

mengeraskan  suara,  dan kapan  harus  melemahkan  

suaranya 

     

 3 
Guru juga akan mampu mengatur irama suara sesuai dengan 

isi pesan yang ingin disampaikan 

     

 4 
Guru meminta anak untuk memperhatikan “ coba 

perhatikan…..” 

     

 5 
Guru mengatur tekanan suara yang bermakna perlu 

mendapat perhatian 

     

 6 Guru menunjukkan pengetahuan atau konsep yang penting      



3 

 

 7 Guru melakukan pengulangan pengungkapan      

 8 
Guru mengajukan beberapa pertanyaan dengan waktu yang 

sudah ditetapkan 

     

 9 Guru dapat melakukan pandangan ke seluruh kelas      

10 
Guru mempokuskan pandangan kepada siswa yang melanggar 

aturan kelas 

     

11 
Guru menggunakan ekspresi  wajah,  gerakan  kepala,  dan  

gerakan anggota  badan 

     

12 
Guru mengangkat tangan ketika menunjuk siswa untuk 

bertanya 

     

13 Guru mampu menguasai kelas      

14 Guru berjalan diantara siswa      

 

C. Motivasi Belajar Siswa 

No Butir Pernyataan SL SR KD JR TP 

1 
Saya merasa bertangung jawab terhadap tugas yang diberikan 

guru 

     

2 
Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh agar 

mendapatkan hasil yang maksimal; 

     

3 Saya datang ke sekolah tepat waktu setiap hari;      

4 Saya berusaha menjadi yang terbaik di dalam kelas;      

5 Saya merasa bangga apabila hasil belajar saya dipuji guru;      

6 Saya senang jika berhasil menjawab pertanyaan dari guru;      

7 
Saya merasa bangga apabila guru menunjuk saya ketika 

belajar; 

     

8 Saya tekun dan konsisten dalam melaksanakan tugas;      

9 
Saya mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang telah 

diberikan guru; 

     

10 
Saya selalu semangat belajar untuk mendapatkan nilai yang 

baik; 

     

11 Saya betah belajar di kelas walaupun guru berhalangan hadir;      

12 Saya menepati jam belajar setiap hari ;      

       

Terima kasih atas bantuan ananda sekalian …! 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIODATA PENULIS 

Nama : Muhammad Lukman 

Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Kudu / 02-02-1987 

Pekerjaan : Honorer 

AlamatRumah : Jl. Garuda, Perum.Putra Kubang IV 

 

No. Telp/HP : 081275637869 

Nama Orang Tua : Amirudin (Ayah) 

  Nafsiah (Ibu)  

Saudara Kandung : 1. Mirawati (kakak) 

  2. Idawahyuni (Adik) 

  3. Nursakinah (Adik) 

  4. Reskinah (Adik) 

 

RIWAYAT PENDIDIKAN: 

SDN : SDN 021Kualu Lulus Tahun 2000 

SLTP : MTs Kualu Lulus Tahun 2003 

SLTA : MAN Kampar  Lulus Tahun 2007 

(S.1) : UIVERSITAS Riau Lulus Tahun 2013 

RIWAYAT PEKERJAAN 

a. Guru Bimbingan Konseling di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 34 Pekanbaru. 

 

 

KARYA ILMIAH  

Skrpsi:Pengaruh Konseling Kelompok Terhadap Peningkatan Inventori Tugas 

Perkembangan Siswa Terisolir di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 

Kecamatan Siak Hulu Tahun 2013 

 

Jurnal :Revolusi Islam terhadap Kondisi Sosial Masyarakat Arab, Vol. 3 No.1 

2019. 
 

 




	1.  COVER MUHAMMAD LUKMAN.pdf (p.1)
	2. LEMBAR PENGESAHAN (1).pdf (p.2)
	3. PENGESAHAN PENGUJI.pdf (p.3)
	4. PENGESAHAN PEMBIMBING.pdf (p.4)
	6. NOTA DINAS PEMBIMBING 1.pdf (p.5)
	7. NOTA DINAS PEMBIMBING 2.pdf (p.6)
	8. SURAT PERNYATAAN.pdf (p.7)
	9. KATA PENGANTAR.pdf (p.8-10)
	10. DAFTAR ISI.pdf (p.11-12)
	11. DAFTAR TABEL.pdf (p.13-15)
	12. DAFTAR GAMBAR.pdf (p.16)
	13. PEDOMAN TRANSLITERASI.pdf (p.17-21)
	14. ABSTRAK.pdf (p.22-24)
	15. BAB I.pdf (p.25-34)
	16. BAB II.pdf (p.35-72)
	17. BAB III.pdf (p.73-85)
	20. BAB V.pdf (p.86-88)
	21. DAFTAR PUSTAKA.pdf (p.89-91)
	22. INSTRUMEN PENELITIAN.pdf (p.92-94)
	23. TOEFL.pdf (p.95)
	24. TOAFL.pdf (p.96)
	25. IZIN RISET.pdf (p.97-100)
	26. KARTU KONTROL.pdf (p.101-102)
	27. KARTU KONTROL IKUT SEMINAR.pdf (p.103-112)
	28. BIODATA PENULIS.pdf (p.113)
	PERSETUJUAN.pdf (p.114)

