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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengajaran adalah sebagai aktivitas, dalam mengajar guru harus

mempertimbangkan siswa yang diajarkannya. Salah satu yang harus

dipertimbangkan guru adalah apakah murid-murid yang diajarkan benar-benar

terlibat dalam proses pembelajaran.1 Didalam proses pembelajaran,

terkandung dua aktivitas sekaligus, yaitu aktivitas mengajar (guru) dan

aktivitas belajar (siswa). Proses pembelajaran merupakan proses interaksi,

yaitu interaksi antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa.2 Mengingat

betapa pentingnya aktivitas belajar ini, sehingga wahyu yang pertama

diturunkan oleh Allah SWT, kepada rasul-Nya adalah berkenaan dengan

masalah belajar, Nabi pun baru melakukan belajar dengan bimbingan malaikat

Jibril seperti berfirman Allah SWT dalam Q.S Al-Alaq Ayat 1-5 sebagai

berikut:













1Mudasir, 2012, Desain Pembelajaran, Riau: STAI Nurul Falah
Press, h. 8

2Tohirin, 2006, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, h. 8
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Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama tuhanmu yang menciptakan, dia

telah menciptakan manusia dari segumpal darah, bacalah, dan

tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan

perantaran kalam, dia mengajar kepada manusia apa yang tidak

diketahuinya.3

Kemudian didalam hadis Nabi dijelaskan betapa pentingnya belajar

bahkan diwajibkan bagi kaum muslimin dan muslimat yang berbunyi:

لَُب الُِعْلِم فَِرْیَضةٌ  َعلَى ُكلِّ ُمْسلٍِم َواْلُمْسلِمةٍ طَ 

Artinya: “Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim laki-laki maupun

muslim perempuan” (HR. Ibnu Majah)4

Dalam proses pembelajaran tidak dapat dipisahkan antara pengetahuan

awal siswa dengan materi yang akan diajarkan, maka sebelum memulai

pelajaran yang baru sebagai batu loncatan, guru hendaknya berusaha

menghubungkan terlebih dahulu bahan pelajaran yang akan disampaikan

dengan bahan pelajaran yang telah dikuasai oleh siswa yang berupa

pengetahuan yang telah diketahui dari pelajaran yang dilakukan atau dari

pengalaman. Inilah yang dimaksud dengan apersepsi.

Soewarno menyatakan apersepsi adalah suatu gejala jiwa yang
kita alami apabila suatu kesan baru masuk dalam kesadaran kita dan
berassosiasi/bertautan dengan kesan-kesan lama yang sudah kita miliki
yang disertai pengolahan, maka menjadi kesan yang lebih luas. 5

3 Departemen Agama RI, 2008, Al- Qur’an dan Terjemahnya, Q. S Al-Alaq (96),
Bandung: CV Penerbit Diponegoro, h. 597

4Alfiah, 2011, Hadis Tarbawiy (Pendidikan Islam Tinjaun Hadis Nabi), Pekanbaru: Al-
Mujtahadah Press, h. 33

5Soewarno, 1995, Pengantar Didaktik Metodik Kurikulum PBM, Jakarta: PT Grafindo
Persada, h. 25
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Mulyati Arifin mengungkapkan, apersepsi adalah suatu kegiatan
untuk menciptakan prakondisi belajar, sehingga timbul minat dan
situasi belajar yang menguntungkan proses belajar. Pada permulaan
pelajaran, pertama seorang guru perlu memusatkan perhatian siswa
kearah pelajaran, terutama bagi siswa yang belum tertarik
perhatiannya, guru perlu membangkitkan minat siswa terlebih dulu,
sampai siswa termotivasi secara mental siap menerima pelajaran.6

Kegiatan awal pembelajaran adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk

menyiapkan siswa yang langsung berkaitan dengan materi yang akan dibahas.

Selain itu kegiatan awal dilaksanakan untuk membangkitkan motivasi dan

perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran, menjelaskan kegiatan yang

akan dilalui siswa, dan menunjukkan hubungan antara pengalaman anak

dengan materi yang akan dipelajari.7

Apersepsi yang dilakukan pada tahap awal pembelajaran umumnya

dianggap hal yang kecil, terkadang terlupakan. Namun demikian berdasarkan

fakta di lapangan banyak dijumpai menjadi sangat fatal akibatnya tatkala

siswa dihadapkan pada permasalahan inti dalam proses pembelajaran ketidak

bisaan siswa dalam menyelesaikan masalah atau dalam proses menemukan

konsep ternyata sangat dipengaruhi oleh ketidak matangan sewaktu apersepsi,

yang akhirnya tujuan akhir dari pembelajaran itu tidak tercapai atau tidak

sesuai dengan harapan. Dengan demikian guru sebaiknya memahami bahwa

setiap siswa memiliki pengalaman, sikap dan kebiasaan yang berbeda, agar

dapat menggali dan menghubungkan pengalaman, sikap dan kebiasaan siswa

terhadap konsep yang akan guru ajarkan perlu kiranya guru mengkaitkan

6Mulyati Arifin, 1995, Pengembangan Program Pengajaran Bidang Studi Kimia,
Surabaya: Airlangga University Press, h. 34

7file:///D:/bhn%20apersepsi/C.%20Definisi%20Operasional%20for%20SKRIPSI_Shirli_
2012_Hubungan%20Antara%20Apersepsi%20Dengan%20Hasil%20Belajar%20Siswa%20Pada%
20Pembelajaran%20IPS%20Di%20Kelas%20V.htm. Diakses/2013/06/02/18:56
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dengan apersepsi. Secara umum fungsi apersepsi dalam kegiatan pembelajaran

adalah untuk membawa dunia siswa ke dunia guru. Artinya, mengaitkan apa

yang telah diketahui atau di alami dengan apa yang akan dipelajari, sehingga

siswa lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Dengan demikian

apersepsi dapat membangkitkan motivasi belajar siswa.

Motivasi belajar adalah merupakan faktor psikis yang bersifat non

intelektual. Peranannya yang khas adalah dalam hal penumbuhan gairah,

merasa senang dan semangat untuk belajar. Siswa yang memiliki motivasi

kuat, akan mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar.8

Pada dasarnya motivasi belajar merupakan kondisi psikologis yang

mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu tertentu guna pencapain suatu

tujuan.9 Secara spesifik, motivasi belajar dapat dilihat dari karakteristik

tingkah laku siswa yang menyangkut minat, ketajaman perhatian, konsentrasi,

ketekunan dalam kegiatan belajar. Sebagaimana yang diutarakan oleh Made

Wena bahwa:

“Motivasi belajar dapat dilihat dari indikator-indikator seperti
keantusiasannya dalam belajar, minat atau perhatiannya pada pembelajaran,
keterlibatan dalam kegiatan pembelajaran, rasa ingin tahu pada isi
pembelajaran, ketekunan dalam belajar, selalu berusaha mencoba, dan aktif
mengatasi tantangan yang ada dalam pembelajaran.”10

Dari uraian di atas, Nampak jelas bahwa motivasi belajar berfungsi

sebagai pendorong, pengarah, dan sekaligus sebagai penggerak perilaku

seseorang untuk mencapai suatu tujuan, khususnya dalam pembelajaran,

8Sardiman, 2001, Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajar, Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, h. 73

9Djaali, 2008, Psikologi Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, h. 101
10Made Wena, 2010, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, Jakarta: Bumi Aksara,

h. 33
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karena Allah SWT mengizinkan kita mengubah kehidupan jika kita terus

berusaha. Sebagaimana berfirman Allah SWT dalam Q.S Ar-Ra’ad ayat 11

yang berbunyi:









Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga

mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.11

Namun berdasarkan teori tentang pelaksanaan apersepsi terhadap

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah

Menengah Pertama Negeri 2 Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten

Pelalawan masih terdapat siswa yang kurang bersemanagat dalam belajar.

Walaupun guru Pendidikan Agama Islam telah melaksanakan apersepsi

dengan baik. hal ini diketahui dengan gejala-gejala sebagai berikut:

1. Terdapat sebagian siswa datang terlambat;

2. Terdapat siswa yang bercerita-cerita dengan teman sebangkunya;

3. Terdapat siswa yang tidak mau mengajukan pertanyaan.

Berdasarkan gejala di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Pengaruh Pelaksanaan Apersepsi Terhadap Motivasi

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah

11Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 250
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Menengah Pertama Negeri 2 Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten

Pelalawan”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang judul penelitian ini, maka

penulis merasa perlu memberikan penjelasan istilah-istilah yang terdapat

didalam judul ini adalah:

1. Apersepsi adalah menafsirkan buah pikiran, jadi menyatupadukan dan

mengasimilasi suatu pengamatan dengan pengalaman yang telah

dimiliki.12 Apersepsi yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah

pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswa.

2. Motivasi belajar adalah segala sesuatu yang dapat memotivasi peserta

didik atau individu untuk belajar.13 Adapun siswa yang peneliti maksud

adalah siswa  Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kecamatan Pangkalan

Kuras Kabupaten Pelalawan.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan dalam latar belakang

di atas, maka ditemukan permasalahan sebagai berikut :

a. Apakah ada pengaruh pelaksanaan apersepsi terhadap motivasi belajar

siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah

12 S. Nasution, 2010,  Didakti   Asas-Asas  Mengajar, Jakarta:  Bumi   Aksara, h. 156
13Ridwan Abdullah Sani, 2013, Inovasi Pembelajaran, Jakarta: Bumi Aksara, h. 49
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Menengah Pertama Negeri 2 Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten

Pelalawan?

b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa pada

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Pertama

Negeri 2 Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan?

c. Bagaimana guru Pendidikan Agama Islam melaksanakan apersepsi

terhadap siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah

Menengah Pertama Negeri 2 Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten

Pelalawan?

2. Batasan Masalah

Disebabkan begitu banyaknya masalah yang dikemukakan pada

identifikasi masalah di atas, maka penulis memfokuskan pada masalah

pengaruh pelaksanaan apersepsi terhadap motivasi belajar siswa pada mata

pelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Pertama Negeri 2

Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pembahasan masalah di atas, maka penulis dapat

merumuskan permasalahan sebagai berikut: Apakah ada pengaruh

pelaksanaan apersepsi terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kecamatan

Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan?

4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian
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Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui

pengaruh pelaksanaan apersepsi terhadap motivasi belajar siswa pada

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Pertama

Negeri 2 Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

b. Manfaat Penelitian

Penelitian ini, diharapkan bermanfaat untuk :

1) Secara teoretis, kajian ini akan memberikan sumbangan pemikiran

dalam aspek ilmu pengetahuan, secara khusus dibidang

pembelajaran. Tentang pengaruh pelaksanaan apersepsi terhadap

motivasi belajar siswa.

2) Secara praktis, kajian ini akan memberikan sumbangan kepada

guru-guru sebagai bahan pertimbangan tentang pelaksanaan

apersepsi terhadap motivasi belajar siswa dan pengaplikasiannya.

Kepada siswa, kajian ini memberikan sumbangan untuk

meningkatkan motivasi belajar siswa dalam proses belajar

mengajar Pendidikan Agama Islam.
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