
BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoretis

1.   Makna Kemampuan

Kemampuan adalah kekuatan penggerak untuk bertindak yang dicapai

oleh manusia melalui latihan atau lainnya. Berbicara masalah kemampuan

Spencer mendefenisikan kemampuan sebagai karakteristik atau superior

dalam suatu pekerjaan atau situasi. Sedangkan R.M Guion mendefinisikan

kemampuan sebagai karakteristik yang menonjol bagi seseorang dan

mengidenfikasikan cara-cara berperilaku atau berpikir dalam segala situasi

dan berlangsung terus dalam periode waktu yang lama.1 Dari pendapat

tersebut dapat dipahami bahwa kemampuan adalah merujuk kepada kinerja

seseorang dalam suatu pekerjaan yang bisa dilihat dari pikiran, sikap dan

prilakunya.

Dalam pendidikan yang dilaksanakan di sekolah, kemampuan guru

dalam proses belajar mengajar menjadi bagian yang sangat penting, karena

dalam kegiatan tersebut potensi dan kreativitas murid-murid dibina dan

dikembangkan sebagaimana mestinya. Apa yang dikatakan para ahli aktivitas

siswa dalam belajar (Student Active Learning) pada hakekatnya adalah usaha

atau cara untuk mempertinggi atau mengoptimalkan kegiatan belajar siswa

dalam proses belajar mengajar siswa, dalam proses belajar mengajar Nana

1 Lyle M. Spencer and Signe M. Spencer, Competence at Work, Models for Superior
Performance, Kanada,  1993, h.  9, dikutip dari buku Hamzah B. Uno, Orientasi Baru Dalam
Psikologi Pembelajaran, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, h. 129.
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Sudjana menyatakan: ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh

guru, yaitu:

a. Adanya usaha untuk mendorong, membina gairah belajar siswa dan
partisifasi siswa secara aktif.

b. Guru tidak mendominasi kegiatan proses belajar mengajar.
c. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar menurut cara dan

keadaan masing-masing.
d. Guru harus mampu menggunakan berbagai metode mengajar serta

pendekatan multimedia.2

Selanjutnya ada beberapa faktor kemampuan yang dituntut dari guru

agar dapat memberikan motivasi belajar kepada siswa, Nana Sudjana

menyatakan sebagai berikut:

a. Mampu menjabarkan bahan pelajaran dalam berbagai bentuk.
b. Mampu merumuskan tujuan instruksional kognitif tingkat tinggi, seperti

analisis sintesis, evaluasi, sekurang-kurangnya aplikasi.
c. Menguasai cara-cara belajar yang efektif.
d. Memiliki sikap yang positif terhadap profesinya.
e. Terampil dalam membuat alat peraga pengajaran sederhana sesuai

dengan kebutuhan dan tuntunan mata pelajaran yang di asuhnya.
f. Terampil menggunakan metode-metode mengajar.
g. Terampil menggunakan interaksi dengan siswa.
h. Memahami sifat dan karakteristik siswa.3

Selain itu ada beberapa kemampuan atau kompetensi yang harus

dimiliki oleh seorang guru, Mulyasa mengatakan:

a. Kompetensi pedagogis
Kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi
pemahaman terhadap peserta didik, perancangan, dan pelaksanaan
pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik
untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

b. Kompetensi kepribadian
Kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan
bewibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

2 Nana Sudjana, Cara Belajar Siswa Aktif  dalam Proses Belajar Mengajar, Bandung:
Sinar Baru Algensido, 2010, h. 21-22.

3 Ibid, h. 36-37.



c. Kompetensi professional
Kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam
yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar
kompetensi yang ditetapkan yang ditetapkan dalam standar Nasional
pendidikan.

d. Kompetensi sosial
Kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk
berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama
pendidik, tenaga pendidikan, orang tua wali murid dan masyarakat
sekitar.4

Dari beberapa pengertian kemampuan dan beberapa bentuk kemampuan

di atas dapat kita pahami, bahwa dalam proses belajar mengajar dituntut dari

seorang guru untuk memiliki kemampuan dalam rangka mengefektifkan

proses belajar mengajar.

2. Konsep Motivasi Belajar

a. Pengertian Motivasi Belajar

Kata “motif” diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang

untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak

dari dalam subjek untuk melakukan aktifitas-aktifitas tertentu demi

mencapai suatu tujuan. Bahkan motif dapat diartikan sebagai suatu kondisi

intern (kesiapsiagaan). Berawal dari kata “motif” itu, maka motivasi dapat

diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif menjadi

aktif pada saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan

sangat dirasakan atau mendesak.

4 Mulyasa, Standar kompetensi dan Sertifikasi Guru, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008,
h. 75.



Menurut Mc. Donal, dalam buku Sardiman A.M “Motivasi adalah

perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya

“Feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan”.5

Menurut Thomas M. Risk, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad

Rohani memberikan pengertian motivasi sebagai berikut,” motivasi adalah

usaha yang disadari oleh pihak guru untuk menimbulkan motif-motif pada

diri peserta didik yang menunjang ke arah tujuan-tujuan belajar”.6

Menurut Dimyati dan Mudjiono motivasi dipandang sebagai dorongan

mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia, termasuk

perilaku belajar.7

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa motivasi

adalah keseluruhan daya penggerak atau dorongan yang berasal dari dalam

maupun dari luar diri anak didik yang menimbulkan kegiatan belajar.

Menurut Slameto belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan

lingkungannya.8

Menurut Syaiful Bahri Djaramah belajar adalah serangkaian kegiatan

jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari

5 Sardiman, Op. Cit., h. 73.
6 Ahmad Rohani, Pengelolaan Pengajaran, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, h. 11.
7 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, h. 80.
8 Slameto, Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, Jakarta: Rineka Cipta,

2010,  h. 2.



pengelaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang

menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor.9

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa belajar

adalah suatu perubahan tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang melalui

usaha-usaha dan pengalamannya dalam berinteraksi dengan lingkungan.

Maka motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam

diri anak didik yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin

kelangsungan kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar

sehingga tujuan yang dikehendaki oleh anak didik iyu dapat tercapai.

Adapun ayat dan hadits yang berkenaan dengan motivasi dalam Islam

terutama motivasi untuk menuntut ilmu atau motivasi belajar antara lain:

1) Surat Al- Mujaadilah Ayat 11









“… 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".

2) Surat Az-Zumar Ayat 9





9 Syaiful Bahri Djaramah, Op. Cit., h. 13.







“…Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan

orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang

berakallah yang dapat menerima pelajaran”.

3) Hadits Nabi SAW

ي  ْن أَبِ الٍِح, َع ي َص ثَنَا أَبُْو أَُساَمةَ, َعِن األَ ْعَمِش, َعْن أَبِ ثَنَا َمْحُمْوُد ْبُن َغْیالََن: َحدَّ َحدَّ

ھََّل  ا َس ِھ ِعْلًم تَِمُس فِْی : َمْن َسلََك طَِرْیقًا یَْل ھَُرْیَرةَ: قَاَل َرُسْوُل هللا َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَّ

ا إِلَى ْالَجنَِّة (رواه ابن ماحھ) هللاُ لَھُ طَِرْیقً 

“Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, Abu Usamah

menceritakan kepada kami, dari Al-A’masy, dari Abu Shalih, dari Abu

Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersaabda,”Siapa saja yang

menempuh perjalanan untuk mencaari ilmu, maka Allah akan memberikan

kepadanya kemudahan jalan menuju surge”. (Hr. Ibnu Majah)10

Motivasi akan menyebabkan terjadinya suatu perbuatan energi yang

ada pada diri manusia, sehingga akan bergayut dengan persoalan gejala

kejiwaan, perasaan dan juga emosi, untuk kemudian bertindak atau

melakukan sesuatu. Semua ini didorong karena adanya tujuan,  kebutuhan

atau keinginan.

Belajar sangat memerlukan motivasi. Hasil belajar akan lebih optimal,

jika ada motivasi. Semakin tepat motivasi yang diberikan, akan semakin

berhasil pula pelajaran yang dipelajari. Motivasi belajar merupakan faktor

10 Muhammad Nashaaruddin Al-Bani, Shahih Sunan at-Tirmidzi, Jakarta: Pustaka Azzam,
2007, h. 78-79.



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.

b. Fungsi motivasi

Sardiman menyatakan bahwa fungsi motivasi adalah:

1) Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor
yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor
penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan.

2) Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak dicapai.
Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang
harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya.

3) Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan yang
tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut.11

Sedangkan menurut Oemar Hamalik fungsi motivasi itu adalah:

1) Mendorong timbulnya tingkah laku atau perbuatan. Tanpa motivasi tidak
akan timbul suatu perbuatan, misalnyaa belajar.

2) Motivasi berfungsi sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan
untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

3) Motivasi berfungsi sebagai penggerak, artinya menggerakkan tingkah
laku seseorang. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau
lambatnya suatu pekerjaan.12

Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil

yang baik. Dengan kata lain, dengan adanya usaha yang tekun dan terutama

didasari adanya motivasi, maka seseorang yang belajar akan dapat

melahirkan prestasi yang baik. Intensitas motivasi seorang siswa akan

sangat menentukan tingkat pencapaian prestasi belajarnya.

11 Sardiman, Op. Cit., h. 85.
12 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, Jakarta: Bumi Aksara, 2011, h. 108.



c. Ciri-ciri Motivasi

Menurut Sardiman, motivasi yang ada pada diri setiap orang memiliki

ciri-ciri sebagai berikut:

1) Tekun menghadapi tugas (dapat terus menerus dalam waktu yang lama,
tidak pernah berhenti sebelum selesai).

2) Ulet dalam menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa).
3) Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah.
4) Lebih senang bekerja sendiri.
5) Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (hal-hal yang bersifat mekanis,

berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif).
6) Dapat mempertahankan pendapatnya.
7) Tidak pernah mudah melepaskan hal yang diyakini.
8) Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal.13

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa seseorang yang

memiliki motivasi belajar berarti memiliki ciri-ciri motivasi di atas.

Motivasi seperti itu akan sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar.

Karena kegiatan belajar mengajar akan berhasil baik, kalau siswa itu tekun

dalam belajar, ulet dalam memecahkan masalah dan hambatan secara

mandiri dan sebagainya.

Motivasi dapat menentukan berhasil atau tidaknya seseorang dalam

mencapai tujuan, sehingga semakin kuat motivasinya akan semakin besar

kemungkinan kesuksesan belajarnya. Seorang yang kuat motivasi belajarnya

akan giat berusaha, tampak gigih tidak mau menyerah, giat membaca buku-

buku untuk meningkatkan prestasinya untuk memecahkan masalahnya.14

13 Sardiman, Op. Cit., h. 83.
14 Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, h.

83.



d. Macam-macam Motivasi

1) Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya
a) Motif-motif bawaan

Yang dimaksud dengan motif bawaan adalah motif yang dibawa
sejak lahir, jadi motivasi itu ada tanpa dipelajari. Misalnya
dorongan untuk makan, minum, dan sebagainya.

b) Motif-motif yang dipelajari
Maksudnya adalah motif-motif yang timbul karena dipelajari.
Misalnya dorongan untuk belajar suatu cabang ilmu pengetahuan.

2) Motivasi jasmaniah dan rohaniah
Yang termasuk motivasi jasmaniah yaitu refleks, insting otomatis, dan
nafsu. Sedangkan motivasi rohaniah yaitu kemauan.

3) Motivasi intrinsik dan ekstrinsik
a) Motivasi intrinsik

Maksudnya adalah motif-motif yang menjadi aktif atau
berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri
setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu.

b) Motivasi ekstrinsik
Maksudnya adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena
adanya perangsang dari luar.15

e. Bentuk-bentuk motivasi belajar

Untuk memperoleh pencapaian tujuan belajar yang optimal, guru

dituntut kreatif dalam memotivasi belajar siswa. Menurut Wina Sanjaya,

ada beberapa upaya yang harus dilakukan oleh guru untuk memotivasi

belajar siswa:

1) Memperjelas tujuan yang ingin dicapai.
2) Membangkitkan minat siswa. Beberapa cara yang dapat dilkukan

untuk membangkitkan minat belajar siswa:
a) Hubungkan bahan pelajaran yang akan diajarkan dengan kebutuhan

siswa.
b) Sesuaikan materi pelajaran dengan tingkat pengalaman dan

kemampuan siswa.
c) Gunakan berbagai model dan strategi pembelajaran secara

bervariasi.
3) Menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar.

15 Sadirman, Op. Cit., h. 86-91.



4) Berilah pujian yang wajar terhadap setiap keberhasilan siswa.
5) Berikan penilaian.
6) Berilah komentar terhadap hasil pekerjaan siswa.
7) Ciptakan persaingan dan kerja sama.16

Sardiman juga mengatakan beberapa cara yang dapat diterapkan

untuk meningkatkan motivasi siswa, yaitu:

1) Memberikan angka
Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya.
Banyak siswa belajar, yang utama justru untuk mencapai angka atau
nilai yang baik. Sehingga siswa biasanya yang dikejar adalah nilai
ulangan atau nilai raport angkanya baik-baik.

2) Hadiah
Berikan hadiah untuk siswa yang berprestasi. Hal ini akan memacu
semangat mereka untuk bisa belajar lebih giat lagi. Di samping itu,
siswa yang belum berprestasi akan termotivasi untuk bisa berprestasi.

3) Saingan atau kompetisi
Guru berusaha mengadakan persaingan di antara siswanya untuk
meningkatkan prestasi belajarnya, guru memperbaiki hasil prestasi
yang telah dicapai sebelumnya.

4) Ego-involvemen
Menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan pentingnya
tugas dan menerimanya sebagai tantangan sehingga bekerja keras
dengan mempertaruhkan harga diri, adalah sebagai salah satu bentuk
motivasi yang cukup penting.

5) Memberi ulangan
Para siswa akan menjadi giat belajar kalau mengetahui akan ada
ulangan.

6) Mengetahui hasil
Dengan mengetahui hasil pekerjaan, apalagi kalau terjadi kemajuan,
akan mendorong siswa untuk giat belajar.

7) Pujian
Apabila ada siswa yang sukses menyelesaikan tugas dengan baik,
perlu diberikan pujian. Pujian ini adalah bentuk reinforcemen yang
positif dan sekaligus motivasi yang baik.

8) Hukuman
Hukuman merupakan reinforcemen yang negatif tetapi diberikan
secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi.

9) Hasrat untuk belajar
Hasrat untuk belajar berarti pada diri anak didik itu memang ada
motivasi untuk belajar, sehingga barang tentu hasilnya akan lebih
baik.

16 Wina sanjaya, Strategi Pebelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, Jakarta:
Kencana, 2009, h. 28-30.



10) Minat
Motivasi muncul karena ada kebutuhan, begitu juga minat sehingga
tepatlah kalau minat merupakan alat motivasi yang pokok.

11) Tujuan yang diakui
Rumusan tujuan yang diakui dan diterima baik oleh siswa, akan
merupakan alat motivasi yang sangat penting. Sebab dengan
memahami tujuan yang akan dicapai, karena dirasa sangat berguna
dan menguntungkan, maka akan timbul gairah untuk belajar.17

f. Faktor pendukung dan yang mempengaruhi kemampuan guru

Adapun faktor-faktor yang mendukung dan yang mempengaruhi

kemampuan guru sebagai motivator adalah sebagai berikut:

1) Faktor pendukung

Dalam proses belajar mengajar Nana Sudjana menyatakan: ada

beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh guru yang dapat

dijadikan sebagai faktor pendukung dalam motivator yaitu:

a. Mampu menjabarkan bahan pelajaran dalam berbagai
bentuk.

b. Mampu merumuskan tujuan instruksional kognitif tingkat
tinggi, seperti analisis sintesis, evaluasi, sekurang-
kurangnya aplikasi.

c. Menguasai cara-cara belajar yang efektif.
d. Memiliki sikap yang positif terhadap profesinya.
e. Terampil dalam membuat alat peraga pengajaran sederhana

sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan mata pelajaran yang
di asuhnya.

f. Terampil menggunakan metode-metode mengajar.
g. Terampil menggunakan interaksi dengan siswa.
h. Memahami sifat dan karakteristik siswa.18

2) Faktor yang mempengaruhi kemampuan guru

a. Faktor Internal

17 Sardiman, Op. Cit., h. 92-95.
18 Nana Sudjana, Op. Cit., h. 36.



1) Latar belakang pendidikan guru. Pendidikan merupakan
keahlian dasar yang akan mendukung kemampuan seorang guru
dalam menjalankan tugasnya. Artinya, tinggi rendahnya
motivasi seorang guru akan terlihat dari upaya yang dilakukan
dalam mengembangkan pendidikannya. Sebab tidak akan sama
seseorang yang berlatar belakang pendidikan keguruan dengan
non keguruan.

2) Pengelaman mengajar. Seorang guru yang sudah lama
mengabdikan diri sebagai pengajar tentu mempunyai
pengalaman yang cukup, sehingga dapat mendukung
terlaksananya tugas guru berjalan dengan baik.19

b. Faktor Eksternal
1) Kegiatan penunjang proses pembelajaran dan bimbingan.

Kegiatan penunjang di sini adalah kegiatan yang
menggambarkan upaya guru dalam menambah wawasan dan
pengalaman sebagai kebutuhan yang akan menunjang
kemampuan guru dalam proses pembelajaran. Semakin sering
seorang guru mengikuti kegiatan penunjang, semakin tinggi
motivasi guru dalam melaksanakan tugasnya.

2) Upah atau gaji. Jika upah atau gaji guru sesuai dengan upah
minimum yang seharusnya didapatkan, seorang guru akan
memenuhi kewajibannya. Bukan berarti tidak ikhlas dalam
bertugas akan tetapi seorang guru juga harus memenuhi
kebutuhannya sebagai manusia.

3) Sarana dan prasaran yang kurang lengkap juga akan
menghambat terlaksananya tugas guru seperti buku-buku untuk
mengajar terbatas, labor praktek belum ada, pustaka yang isinya
tidak lengkap dan media juga tidak ada.20

B. Penelitian yang Relevan

Pada tahun 2011 Aslamiyah Ritonga mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan

Keguruan UIN Suska Riau melakukan penelitian dengan judul “Keterampilan

Guru Memberikan Penguatan untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelas

VII Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits di Madrasah Tsanawiyah Masmur

Pekanbaru” Berdasarkan penyajian data yang diperoleh melalui observasi, angket,

wawancara dan dokumentasi dapat dikategorikan “cukup terampil” karena berada

pada rentang 56-75% tepatnya observasi 61,11% dan angket 74,2%.

19 Wina Sanjaya, Op. Cit., h. 142.
20 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: kalam Mulia, 2010, h. 65.



Pada tahun 2010 M. Zuhdi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

UIN Suska Riau melakukan penelitian dengan judul “ Upaya Guru Meningkatkan

Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran al-Qur’an Hadits Madrasah Aliyah

Negeri 1 Pekanbaru”. Dari hasil penelitiannya disimpulkan bahwa terlihat adanya

peningkatan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran al-Qur’an Hadits dengan

upaya yang dilakukan oleh guru mata pelajaran al-Qur’an Hadits.

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang penelitian yang terdahulu,

maka memiliki perbedaan dan persamaan dengan judul yang penulis teliti,

persamaannya yaitu, dari peneliti pertama bahwa sama-sama meneliti tentang

motivasi belajar siswa. Akan tetapi perbedaannya adalah penelitian Aslamiyah

Ritonga lebih fokus kepada keterampilan guru memberikan penguatan untuk

meningkatkan motivasi belajar siswa sementara peneliti meneliti tentang studi

komparatif Antara Kemampuan Guru Fiqih dan Guru al-Qur’an Hadits dalam

Memberikan Motivasi Belajar Kepada Siswa dalam Proses Belajar Mengajar di

Madrasah Tsanawiyah Negeri Kuok. Kemudian penelitian kedua meneliti tentang

upaya guru meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran al-Qur’an

Hadits. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti

tentang motivasi belajar siswa. Akan tetapi perbedaannya adalah peneliti kedua

lebih fokus pada upaya guru meningkatkan motivasi belajar siswa, sedangkan

peneliti meneliti Studi Komparatif antara Kemampuan Guru Fiqih dan Guru al-

Qur’an Hadits dalam Memberikan Motivasi Belajar Kepada Siswa dalam Proses

Belajar Mengajar di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kuok.



Penelitian sekarang meneliti tentang Studi Komparatif antara Kemampuan

Guru Fiqih dan Guru al-Qur’an Hadits dalam Memberikan Motivasi Belajar

Kepada Siswa dalam Proses Belajar Mengajar di Madrasah Tsanawiyah Negeri

Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, penelitian ini belum pernah diteliti.

C. Konsep Operasional

Untuk mengukur kemampuan guru Fiqih dan guru al-Qur’an Hadits dalam

memberikan motivasi belajar kepada siswa dalam proses belajar mengajar di

Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kuok  Kecamatan Kuok  Kabupaten

Kampar dilaksanakan observasi terhadap pelaksanaan tindakan dengan indikator-

indikator berikut:

1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

2. Guru menghubungkan bahan pelajaran yang akan diajarkan dengan

kebutuhan siswa.

3. Guru menyesuaikan materi pelajaran dengan tingkat kemampuan siswa.

4. Guru memberikan hadiah kepada siswa yang berprestasi.

5. Guru memberikan pujian secara nonverbal.

6. Guru memberikan pujian secara verbal.

7. Guru memberikan tugas atau latihan dalam proses pembelajaran.

8. Guru memberikan nilai pada tugas yang diberikan kepada siswa.

9. Guru menggunakan metode yang bervariasi dalam belajar.

10. Guru menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar.

11. Guru menciptakan persaingan antar siswa.



12. Guru memberikan hukuman berupa tugas atau non fisik bagi siswa yang

melanggar peraturan dalam belajar.

13. Guru mengembalikan hasil belajar siswa.

14. Guru menyadarkan siswa yang bermasalah dalam belajar.

15. Guru bersama siswa menyimpulkan pelajaran.

D. Hipotesis Penelitian

Ha=   Ada terdapat perbedaan antara Kemampuan Guru Fiqih dan Guru al-Qur’an

Hadits dalam memberikan motivasi belajar kepada siswa dalam proses

pelajar mengajar.

Ho=  Tidak terdapat perbedaan Kemampuan Guru Fiqih dan Guru al-Qur’an

Hadits dalam memberikan motivasi belajar kepada siswa proses pelajar

mengajar.


