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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan

dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.1

Disamping itu kegiatan belajar mengajar merupakan inti dari kegiatan

pendidikan keseluruhan. Dalam prosesnya kegiatan ini melibatkan interaksi antara

pendidik dengan anak didik. Keduanya berinteraksi dalam suatu proses yang

disebut proses belajar.2

Belajar dipengaruhi oleh berbagai aspek, pengaruh tersebut ada yang dari

dalam diri siswa, dan adapula yang datang dari luar diri siswa itu sendiri. Semua

faktor tersebut akan berpengaruh terhadap keberhasilan seseorang dalam belajar,

itulah yang disebut dengan motivasi. Motivasi bukanlah hal yang dapat diamati

tetapi adalah hal yang dapat disimpulkan adanya karena sesuatu yang dapat kita

saksikan.

Dalam pembelajaran sangat diperlukan adanya motivasi. “motivation is an

essencial condition of learning”, makin tepat motivasi yang diberikan, akan

1 Abdul Rachman Shaleh, 2005, Pendidikan Agama dan Pembangunan Watak Bangsa,
Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, h. 37

2Muhammad Ali,1992,Guru dalam Proses Belajar Mengajar,Sinar Baru, Bandung,h. 1



makin berhasil pula pelajaran itu.3 Motivasi adalah perubahan energi dalam diri

(pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk

mencapai tujuan.4

Motivasi yang ada pada diri seseorang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tekun menghadapi tugas
2. Ulet menghadapi kesulitan (tidak mudah putus asa)
3. Menunjukan minat terhadap bermacam-macam masalah
4. Senang bekerja mandiri
5. Tidak cepat bosan pada tugas-tugas rutin
6. Dapat mempertahankan pendapatnya
7. Senang mencari dan memecahkan masalah/soal-soal.5

Motivasi belajar sangat berperan dalam mempengaruhi keaktifan siswa

dalam proses pembelajaran, begitupun keaktifan bertanya siswa, oleh sebab itu

motivasi sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Motivasi adalah kondisi

psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu.6 Apabila siswa

sudah termotivasi dalam belajar maka tujuan pembelajaran juga akan tercapai,

dengan tercapainya tujuan pembelajaran maka  dapat dikatakan bahwa guru telah

berhasil dalam mengajar.

Adapun ayat al-quran yang berkenaan dengan motivasi dalam islam

terutama motivasi dalam belajar adalah:





3Sardiman,  2007, interaksi motivasi belajar mengajar, PT Raja Grfindo Persada, Jakarta,
h.   83

4Oemar hamalik, 2010, Proses Belajar Mengajar, PT Bumi Aksara, Jakarta, h.158
5Sardiman, Opcit, h. 83
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“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah
Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Q.S Al-mujadallah; 11)

Dalam ayat diatas sangat jelas sekali memberikan motivasi kepada manusia

untuk selalu belajar dan menuntut ilmu dan kedudukan orang yang berilmu itu

melebihi dari pada orang yang beribadah (yang bodoh) yang tanpa ilmu

pengetahuan bagaikan bulan diantara bintang-bintang.

Dengan belajar diharapkan akan terjadi perubahan tingkah laku sebagai

hasil belajar yang tercermin dalam tingkah laku efektif, kognitif, afektif dan

psikomotorik yang berdasarkan taksonomi bloom.7

Belajar pada dasarnya merupakan suatu proses usaha yang dilakukan

individu untuk memperoleh suatu perbuatan prilaku baru yang secara keseluruhan

sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dari interaksi dengan

lingkungannya.8 Pada hakikatnya belajar adalah wujud keaktifan siswa, walaupun

derajatnya tidak sama antara siswa yang satu dengan lainnya dalam suatu proses

belajar mengajar dikelas.9

Lebih lanjutnya, belajar pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan anak

didik dalam menerima, menanggapi, serta menganalisa bahan-bahan pelajaran.

7M. Noor Syam, Dkk, 1978, Pengantar dasar-dasar Kependidikan,Usaha Nasional,
Surabaya, h. 120

8Tohirin, 2001, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam , Jakarta, h. 60
9DEPDIKBUD, 2003, Dasar-Dasar Didaktif dan Penerapannya dalam Pembelajaran,

Jakarta , h. 24.



Dengan demikian dalam proses belajar dituntut keaktifan pada diri siswa, salah

satunya adalah keaktifan bertanya.

Salah satu tanda keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran yaitu selalu

memberikan respon baik dalam opini, sanggahan maupun aktif bertanya baik

dalam forum diskusi maupun non diskusi. Dengan bertanya dalam proses

pemebelajaran, siswa mampu mengekpresikan pikiran dan perasaannya secara

cerdas sesuai konteks dan situasi pada saat dia sedang bertanya. Bahkan dengan

bertanya diharapkan siswa mampu mengekplorasi permasalahan sehingga muncul

pemikiran-pemikiran baru yang lebih kreatif dan inovatif

keaktifan bertanya merupakan salah satu bentuk dari keaktifan siswa dan

bagian penting guna menambah tercapainya prestasi belajar yang optimal. Siswa

akan terlatih untuk berpikir mengenai pelajaran yang telah diterima dan

memperjelasnya dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pelajaran

yang disajikan guru. Sejauh mana usaha siswa untuk mengkondisikan dirinya bagi

perbuatan belajar, sejauh itu pula prestasi belajar akan ia capai.

Dalam proses belajar mengajar kegiatan bertanya oleh siswa yang belum

memahami pelajaran merupakan hal penting. Dengan bertanya siswa menjadi

paham, mengerti dan menguasai bahan pelajaran. Dapat dikatakan bahwa siswa

yang aktif bertanya dalam proses belajar mengajar merupakan siswa yang

memiliki motivasi tinggi dalam proses belajar mengajar dibandingkan siswa yang

kurang aktif bertanya. Karena setiap itu guru atau pengajar selalu memberikan



kesempatan bertanya kepada siswa-siswanya terhadap materi-materi pelajaran

yang belum dipahaminya.10

Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan di Sekolah Menengah

Pertama Negeri 35 Pekanbaru, peneliti masih menemukan beberapa gejala-gejala

sebagai berikut:

1. Sebagian siswa kurang tekun dalam mengerjakan tugas dari guru

2. Sebagian siswa kurang menunjukkan minat pada saat proses

pembelajaran berlangsung

3. Sebagian siswa cepat bosan dalam belajar

4. Sebagian siswa kurang mau bertanya tentang materi yang belum

dipahaminya

5. Sebagian siswa kurang mau bertanya ketika guru memberikan

kesempatan untuk bertanya

6. Sebagian siswa gugup ketika ingin bertanya

7. Sebagian siswa takut untuk bertanya ketika diberikan kesempatan

bertanya

Berdasarkan beberapa gejala yang peneliti temukan di Sekolah Menengah

Pertama Negeri 35 Pekanbaru sebagaimana yang telah dikemukakan di atas maka

peneliti merasa tertarik untuk meneliti dengan judul penelitian Korelasi Antara

Motivasi Belajar Dengan Keaktifan Bertanya Siswa Pada Bidang Studi

10Syaiful Bahri Djamarah, 2002, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, Jakarta,
Rineka Cipta, h.70



Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 35

Pekanbaru.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, beberapa

istilah perlu ditegaskan maknanya secara perkata, istilah-istilah yang  perlu

diberikan penegasan pengertiannya yang terdapat dalam judul ini adalah

1. Motivasi belajar

adalah Keseluruhan daya penggerak psikis dalam diri siswa yang

menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan belajar demi

mencapai tujuan belajar mengajar yang dilakukan.11

2. Keaktifan bertanya

adalah yang mendorong kemampuan berfikir melalui ucapan seseorang

yang meminta respon dari seseorang yang di kenai petanyaan.12

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Adapun masalah penelitian ini dapat di identifikasikan sebagai berikut:

a. Motivasi belajar siswa pada bidang studi Pendidikan Agama Islam di

Sekolah Menengah Pertama Negeri 35 Pekanbaru

11 Kusnadi, et.al, 2008, Strategi Pembelajaran, Pekanbaru; Yayasan Pasaka Riau,
h.70.

12J.J. Hasibuan, Dip. Ed & Moejiono, 2000, Proses Belajar Mengajar, PT. Remaja
Rosdakarya, Bandung, h. 62



b. Partisipasi siswa dalam bertanya pada saat proses pembelajaran

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 35

Pekanbaru

c. Korelasi yang signifikan antara motivasi belajar dengan keaktifan

bertanya siswa pada bidang studi Pendidikan Agama Islam di Sekolah

Menengah Pertama Negeri 35 Pekanbaru

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penulis membatasi masalah

yaitu korelasi antara motivasi belajar dengan keaktifan bertanya siswa pada

bidang studi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri

35 Pekanbaru

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi & pembatasan masalah maka penelitian ini

dapat dirumuskan, Apakah ada korelasi yang signifikan antara motivasi belajar

dengan keaktifan bertanya siswa pada bidang studi Pendidikan Agama Islam

di Sekolah Menengah Pertama Negeri 35 Pekanbaru?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui korelasi yang signifikan anatara motivasi belajar dengan

keaktifan bertanya siswa pada bidang studi Pendidikan Agama Islam di Sekolah

Menengah Pertama Negeri 35 Pekanbaru.



2.Kegunaan Penelitian

a. Melengkapi persyaratan guna menyelesaikan program studi (S1) di UIN

SUSKA Pekanbaru

b. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap dunia pendidikan khususnya

dalam mengetahui korelasi motivasi belajar dengan keaktifan bertanya

siswa pada bidang studi pendidikan agama Islam di sekolah menengah

pertama negeri 35 Pekanbaru

c. Untuk menambah pengetahuan, keterampilan dan cakrawala berfikir

penulis dalam bidang penulisan sebagai sumbangan dalam dunia

pendidikan formal

d. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi sekolah

yang bersangkutan.


