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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Deskrpsi Tentang Minat Baca 

2.1.1 Pengertian Minat 

Dalam lembaga pendidikan, minat merupakan faktor yang sangat dominan 

dalam diri peserta didik. Tanpa minat, maka peserta didik tidak dapat mempelajari 

sesuatu dengan kesadaran sendiri. Suryabrata (2008) mengemukakan indikator 

minat ada empat, yaitu perasaan senang, ketertarikan siswa, dan keterlibatan 

siswa. Masing-masing indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Perasaan senang; seorang siswa yang memiliki perasaan senang atau suka 
terhadap suatu pelajaran, maka siswa tersebut akan terus mempelajari ilmu 
yang disenanginya. Tidak ada perasaan terpaksa pada siswa untuk 
mempelajari bidang tersebut. 

2. Ketertarikan siswa; berhubungan dengan daya gerak yang mendorong untuk 
cenderung merasa tertarik pada orang, benda, kegiatan atau berupa kegiatan 
pengalamanefektif yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. 

3. Perhatian siswa, perhatian merupakan konsentrasi atau aktivitas jiwa 
terhadap pengamatan dan pengertian, dengan mengesampingkan yang lain 
daripada itu. Siswa yang memiliki minat pada objek tertentu, dengan 
sendirinya akan memperhatikan objek tersebut. 

4. Keterlibatan siswa; ketertarikan seseorang akan suatu objek yang 
mengakibatkan orang tersebut senang dan tertarik untuk melakukan atau 
mengerjakan kegiatan dari objek tersebut. 
 
Untuk memahami masalah minat dalam diri peserta didik, maka dapat 

dijelaskan tentang artikualsi minat itu sendiri. Sebagaimana Hilgard dalam 

Daryanto (2009:53) menyatakan bahwa,  

“interest is persisting tendency to pay attention to and enjoy same actifity or 

content.” Minat adalah kecenderungan peserta didik untuk memperhatikan 
dan menginginkan kegiatan secara terus menerus disertai dengan rasa 
senang untuk melakukan aktivitas sesuai dengan rencana program yang 
telah ditentukan. 
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Dari pernyataan di atas, menunjukkan bahwa minat merupakan aspek 

psikologis peserta didik yang sangat dominan untuk melakukan berbagai kegiatan 

secara terus menerus dalam lembaga pendidikan, sesuai dengan program yang 

telah ditetapkan. 

Slameto (2003) mengemukakan “minat adalah rasa lebih suka dan rasa 

ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh.” Sedangkan 

menurut Crow N Crow dalam Djaali (2006:121) mengatakan bahwa “minat 

berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong seseorang untuk menghadapi 

atau berurusan dengan orang, benda, kegiatan, pengalaman yang dirangsang 

kegiatan itu sendiri”. 

Dari kedua pendapat yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa 

minat merupakan rasa suka atau tertarik terhadap suatu hal atau aktivitas 

seseorang  yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu kegiatan. Minat juga 

dikatakan sebagai suatu keinginan atau kemauan yang merupakan dorongan 

seseorang untuk melakukan suatu hal atau aktivitas tanpa adanya paksaan dari luar 

dirinya. 

Minat merupakan sikap rasa senang, bangga, dan kebesaran jiwa dalam 

belajar, maka guru/orang tua peserta didik dituntut menciptakan suasana belajar 

yang menyenangkan, sehingga peserta didik memiliki motivasi dan keinginan 

belajar yang kuat. Sedangkan dalam pengertian lain dijelaskan bahwa. 
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Minat, merupakan kecenderungan, kegairahan, dan keinginan yang besar 
terhadap sesuatu yang dapat mempengaruhi pencapaian hasil belajar dalam 
mata pelajaran tertentu, karena telah menaruh minat yang besar untuk 
belajar dengan pemusatan perhatian yang intensif yang memungkinkan 
peserta didik untuk bekerja lebih giat dalam mencapai prestasi 
belajar.(Muhibbin syah, 2001, h.136). 
 
Dalam Kamus Bahasa Indonesia (2008) “minat merupakan kecenderungan 

hati yang tinggi terhadap sesuatu yang disukainya.” Sedangkan menurut Winkle 

(2005) “minat merupakan kecenderungan yang menetap dalam subyek untuk 

merasa tertarik pada bidang tertentu dan merasa senang berkecimpung di dalam 

bidang itu.” Jadi minat adalah kecenderungan yang menetap dalam diri peserta 

didik untuk melakukan kegiatan tanpa ada yang menyuruh. 

Para ahli psikologi membedakan minat menjadi 2 jenis, “minat situasional 

dipicu oleh sesuatu di lingkungan sekitar; hal-hal yang baru, berbeda, tak terduga, 

atau secara khusus hidup sering menghasilkan minat situasional, demikian pula 

hal-hal yang melibatkan tingkat aktivitas yang tinggi atau emosi yang kuat. Minat 

pribadi semacam ini relatif stabil sepanjang waktu dan menghasilkan pola yang 

konsisten dalam pilihan yang dibuat peserta didik.” Seringkali minat pribadi dan 

pengetahuan saling menguatkan: minat dalam sebuah topik tertentu memicu 

semangat untuk mempelajari lebih dalam tentang topik tersebut, dan pengetahuan 

yang bertambah sebagai akibat dari proses pembelajaran itu. (Sumadi Suryabrata, 

2008, h.58-61). 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa minat 

merupakan suatu sikap batin dari dalam diri seseorang yang merupakan suatu 

perhatian khusus terhadap suatu hal tertentu yang tercipta dengan penuh kemauan 
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dan senang yang timbul dari dorongan batin seseorang. Minat dapat dikatakan 

sebagai dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam 

mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginannya. 

2.1.2 Pengertian Baca 

Dalam belajar bahasa dikenal keterampilan berbahasa ada empat macam 

yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Membaca sendiri 

dapat dilihat sebagai suatu proses dan sebagai suatu hasil.  

Menurut Farida Rahim (2005), membaca pada hakikatnya adalah “suatu hal 

yan rumit yang melibatkan banyak hal, tidak hanya sekedar melafalkan tulisan, 

tetapi juga melibatkan aktivitas visual, berfikir, psikolinguistik, dan 

metakognitif.” Sedangkan menurut Klein dalam Farida Rahim (2005:3), 

mengemukakan bahwa definisi membaca mencakup: 

1. Membaca merupakan suatu proses, 

2. Membaca adalah strategis, dan 

3. Membaca merupakan interaktif.  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa membaca 

merupakan suatu informasi yang berasal dari pengetahuan yang dimiliki oleh 

pembaca yang mempunyai peranan utama dalam membentuk makna. Dalam 

kegiatan membaca kita harus menggunakan berbagai strategi yang sesuai dengan 

teks dan konteks dalam rangka mengkonstruksi makna ketika membaca dan 

diperlukan interaksi antara pembaca dengan teks yang dibacanya.  
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Dalam Kamus Bahasa Indonesia (2008), baca/membaca adalah melihat serta 

memahami isi dari apa yang tertulis (baik diucapkan dengan lisan atau 

hanyadalam hati). Mc Laughin dan Allen dalam Farida Rahim (2005:3) 

mengemukakan bahwa prinsip-prinsip membaca yang paling mempengaruhi 

pemahaman membaca antar lain sebagai berikut. 

1. Pemahaman merupakan proses konstruktivis sosial. 
2. Keseimbangan kemahiraksaan adalah kerangka kerja kurikulum belajar 

siswa. 
3. Pembaca yang baik memegang peranan yang strategis dan berperan aktif 

dalam proses membaca. 
4. Membaca hendaknya terjadi dalam konteks yang bermakna. 
5. Siswa menemukan manfaat-manfaat membaca yang berasal dari berbagai 

teks pada berbagai tingkatan kelas. 
6. Perkembangan kosakata dan pembelajaran mempengaruhi pemahamn 

membaca. 
7. Pengikutsertaan adalah suatu faktor kunci pada proses pemahaman. 
8. Strategi dan keterampilan membaca bisa diajarkan. 
9. Asesmen yang dinamis menginformasikan pembelajaran membaca 

pembahasan. 
 

Sebagai proses berpikir, membaca mencakup aktifitas pengenalan kata, 

pemahaman literal interpretasi, membaca kritis dan pemahaman kreatif. 

Pengenalan kata bisa berupa aktivitas membaca kata-kata dengan menggunakan 

Kamus Crawly dan Mountain. (Farida Rahim, 2005, h.3)  

Menurut Bond dan Magner, membaca merupakan suatu proses 

menangkap/memperoleh konsep-konsep yang dimaksud oleh pengarangnya, 

menginterprestasi, mengevaluasi konsep-konsep pengarang dan merefleksikan 

atau sebagaimana yang dimaksud dari konsep-konsep itu. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa kemampuan membaca tidak hanya mengoperasikan berbagai 

keterampilan untuk memahami kata-kata dan kalimat, tetapi juga 
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menginterpretasi, mengevaluasi sehingga memperoleh pemahaman yang 

komprehensif. Jadi membaca merupakan suatu proses yang dilakukan oleh 

seseorang untuk memahami tulisan dengan tujuan memperoleh pesan. (Ibrahim 

Bafadal, 2006:193) 

Sedangkan Ase S. Muchyidin dalam Udang Sudarsana (2010:25), 

menegemukakan pendapatnya bahwa membaca adalah proses penafsiran lambang 

dan pemberian makna terhadapnya. Nurhadi (2010) berpendapat bahwa ada empat 

modal yang harus dimiliki seseorang untuk memperlancar proses membacanya, 

antara lain. 

1. Pengetahuan dan pengalaman 
2. Kemampuan berbahasa (kebahasaan) 
3. Pengetahuan tentang tekhnik membaca 
4. Tujuan membaca 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa minat baca adalah suatu 

rasa lebih suka dan rasa lebih ketertarikan pada kegiatan penafsiran yang 

bermakna terhadap bahasa tulis (membaca) yang ditunjukkan dengan keinginan, 

kecenderungan untuk mempeerhatikan aktivitas tersebut tanpa ada yang 

menyuruh atau dilakukan dengan kesadarannya, diikuti dengan rasa senang serta 

adanya usaha-usaha sesorang untuk membaca dilakukan karena adanya motivasi 

dari dalam diri. Seseorang yang mempunyai minat membaca yang kuat akan 

diwujudkan dalam kesediaannya untuk mendapat bahan bacaan dan kemudian 

membacanya atas kesadarannya sendiri diperoleh makna yang tepat menuju 

pemahaman yang dapat diukur. 
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Dyah Widiastoety (2004) juga mengemukakan pendapatnya bahwa minat 

baca ialah keinginan yang kuat disertai usaha-usaha seseorang untuk membaca, 

disertai kecenderungan yang menetap untuk mencari informasi mencakup isi, 

memahami makna dengan tujuan memperoleh pesan. Orang yang mempunyai 

minat baca yang kuat akan diwujudkannya dalam kesediannya untuk mendapat 

bahan bacaan kemudian membacanya atas kesadarannya sendiri.Minat baca 

bukanlah sesuatu yang lahir begitu saja pada diri seseorang. Akan tetapi minat 

baca harus dipupuk dan dibina sejak usia dini. 

Ayat al-Qur’an tentang membaca terdapat dalam QS. Al-Alaq/96:1-5 

ù& t�ø%$# ÉΟó™$$ Î/ y7În/u‘ “Ï% ©!$# t, n=y{ ∩⊇∪ t, n=y{ z≈ |¡ΣM}$# ô ÏΒ @, n=tã ∩⊄∪ ù& t�ø%$# y7š/u‘ uρ 

ãΠ t�ø.F{ $# ∩⊂∪ “Ï% ©!$# zΟ̄=tæ ÉΟn=s)ø9$$ Î/ ∩⊆∪ zΟ̄=tæ z≈ |¡ΣM}$# $ tΒ óΟs9 ÷Λs>÷ètƒ ∩∈∪   

Terjemahnya: 

1.Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 

2.Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 

3.Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, 

4.Yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam 

5.Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 

 

2.1.3 Indikator Minat Baca 

Indikator dapat diartikan sebagai alat pembantu (sesuatu) yang dapat 

memberikan petunjuk atau keterangan. Kaitannya dengan minat baca, makan 

indikator adalah sebagai alat pemantau yang dapat memberikan petunjuk ke arah 

minat baca. Seorang peserta didik yang memiliki minat baca akan memusatkan 

perhatian lebih banyak kepada kegiatan membaca daripada kegiatan lain. Selain 

itu, minat baca  juga ditandai dengan rasa suka terhadap kebiasaan membaca. 



 

 

16 

 

Berdasarkan pada uraian di atas, indikator minat baca menurut Djaali yaitu 

meliputi aspek: 

“Perhatian, perasaan, dan respon. Perhatian terkait dengan frekuensi, waktu 
luang, dan jumlah buku yang dibaca, perasaan terkait dengan perasaan 
senang terhadap kebiasaan memabaca, sedangkan respon berkaitan dengan 
tanggapan atau kepuasan setelah membaca”. (Djaali, 2014, h.123) 

Sedangkan menurut Crow N Crow dalam Shaleh dan Wahab (2007:264) 

mengungkapkan beberapa indikator yang menunjukkan minat baca, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Perasaan senang 
2. Pemusatan perhatian 
3. Penggunaan waktu 
4. Motivasi untuk membaca 
5. Emosi dalam membaca 
6. Usaha untuk membaca 

 
Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas indikator minat baca dapat 

dilihat dari seberapa besar kamauan untuk membaca atau dalam kata lain yaitu 

motivasi untuk membacanya, dan seberapa besar perasaan senang seseorang 

ketika sedang membaca. 

2.1.4 Faktor yang mempengaruhi minat baca 

Menurut Anna Yulia (2005), tantangan atau hambatan dalam menumbuhkan 

minat baca adalah: 

1. Budaya membaca rendah, menurut penelitian dari ASEAN Libraries, 
masyarakat negara-negara sedang berkembang masih kental dengan 
budaya mengobrol dibandingkan dengan budaya membaca. Hal ini bisa 
kita lihat misalnya di tempat tempat umum, ketika mereka antri untuk 
sesuatu, mereka lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengobrol 
atau melamun dibandingkan dengan membaca buku. Kesadaran 
masyarakat untuk menggunakan waktu yang berharga untuk membaca 
masih rendah. 
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2. Pengaruh televisi, menurut Harris dan Sipay (2008) televisi sangat besar 
pengaruhnya untunk orang dewasa maupun anak-anak. Kebanyakan 
mereka menghabiskan waktu luangnya di depan televisi apakah itu untuk 
menonton film anak, sinetron maupun liputan kriminal. Meski program 
televisi itu tidak salah tapi, jika mengkonsumsinya terlalu banyak 
menyita waktu yang berharga yang seharusnya bisa dialokasikan untuk 
hal-hal yang bermanfaat yaitu membaca sebuah buku. 

3. Buku bukan prioritas, pada umumnya di negara berkembang, masyarakat 
masih berjuang dalam masalah ekonomi sehingga fokus kehidupannya  
lebih pada pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan 
papan. Barulah mereka merambat pada kebutuhan-kebutuhan sekunder. 
Tetapi masyarakat pada umumnya belum mempunyai kesadaran yang 
tinggi terhadap pendidikan dan buku. 

4. Kurangnya fasilitas, menurut Harjasujana dan Misdan (2003), kondisi 
lingkungan/masyarakat memang sangat mempengaruhi budaya baca. Di 
negara sedang berkembang yang masalahnya masih berkutat  diseputar 
masalah ekonomi atau politik seperti di Indonesia, sering kali pendidikan 
ditempatkan diurutan kesekian, sehingga perpustakaan merupakan hal 
yang langkah dimasyarakat. Kalaupun ada biasanya jumlah bukunya 
masih kurang lengkap. 

5. Keluarga, menurut Rubin dalam Farida Rahim (2005:18), orang tua yang 
hendak, demokratis, biasanya mengarahkan anak-anak mereka pada 
kegiatan yang berorientasi pada pendidikan, suka menantang anak untuk 
berfikir, dan suka mendorong anak untuk mandiri merupakan orang tua 
yang memiliki sikap yang dibutuhkan anak sebagai persiapan yang  baik 
untuk belajar di sakolah. Rumah juga berpengaruh pada sikap anak 
terhadap buku  dan membaca. Orang tua yang gemar membaca, memiliki 
koleksi buku, menghargai membaca dan senang menbacakan cerita pada 
anak-anak umumnya menghasilkan anak yang gemar membaca pula. 

Sedangkan menurut Darmono (2007) faktor lain yang mrmpengaruhi 

rendahnya minat membaca dapat di jelaskan  sebagai berikut: 

1. Faktor internal 

Faktor nternal meliputi intelegensi, usia, jenis kelamin, kemampuan 

membaca, sikap, serta kebutuhan psikologis. Intelegensi merupakan 

kemampuan keseluruhan atau global individu untuk bertindak sesuai dengan 

tujun, berpikir logis atau rasional dan berbuat secara efektif terhadap 

keadaan. 
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2. Faktor eksternal meliputi: 

1) Belum tersedianya bahan bacaan yang sesuai, maksudnya adalah peserta 

didik masih memilih-milih bahan bacaan padahal sebetulnya untuk dapat 

meningkatkan minat  membaca, tidak harus membaca buku yang sangat 

kita senangi, karna denga cara membaca bahan bacaan apapun, secara 

tidak langsung kita sedang melatih diri agar terbiasa unutuk membaca, 

sehingga kita akan senang membaca, karena membaca untuk mendapat 

informasi, dan imformasi itu dapat diperoleh dari berbagai macam bahan 

bacaan. 

2) Status sosial, membaca bukan untuk orang yang setatus sosialnya tinggi, 

tetapi membaca yaitu untuk sebuah lapisan masyarakat yang ingin 

mengubah kebiasaan buruk, yaitu tidak mau membaca. Walaupun 

seseorang yang dikatakan setatus sosialnya rendah, tetapi jika kita 

banyak membaca, maka sebetulnya kita sedang melakukan proses 

kemajuan.  

3) Orang tua atau keluarga, keluarga merupakan faktor utama yang 

mempengaruhi  minat membaca. Lingkungan yang pertama dan utama 

adalah rumah. Dalam hal ini, orang tualah  yang mempengaruhi 

perkembangan minat membaca anak. Rangsangan yang diberikan orang 

tua agar anak gemar membaca lebih baik bila diberikan sejak sedini 

mungkin dari pada menyuruh anak membaca diusia sekolah.Hal ini 

karena pada anak usia sekolah telah mengenal aktivitas yang lebih 

mengasyikan. Oleh karena itu, bila orang tua mampu memberikan 
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dorongan dan terlibat dalam kesiapan membaca anak, maka dengan 

sendirinya anak akan terdorong untuk terus membaca. 

4) Guru, dalam proses belajar mengajar di sekolah, metode pengajaran pada 

umumnya masih berjalan satu arah. Guru dianggap sumber pengetahuan 

dan pemilik informasi utama. Peserta didik diangap penerima informasi, 

sehingga perlu disampaikan melalui bahasa lisan, padahal sudah 

seharusnya peserta didik diajak menggali sejumlah pengetahuan dengan 

caranya sendiri, salah satunya dengan membaca buku. Banyak guru yang 

kurang dapat membangkitkan nalar serta kreativitas pesrta didik. Peserta 

didik hendaknya diberi motivasi agar mampu belajar mencari dan 

manganalisis data. Guru tidak hanya mengajar secara searah, tetapi juga 

harus banyak melakukan dialog dengan menggunakan sumber informasi 

yang ada, misalnya buku. 

Penjabaran di atas, secara singkat dapat disimpulkan bahwa rendahnya 

minat membaca dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya guru, dalam hal ini 

guru dianggap sumber informasi, padahal guru bukanlah satu-satunya sumber 

informasi, sehingga guru terus menerus memberikan informasi tersebut secara 

lisan yang mengakibatkan pesrta didik menjadi tidak mau berusaha mencari 

sendiri, guru juga harus berusaha memotivasi peserta didik. Peserta didik yang 

mempunyai motivasi yang tinggi terhadap membaca akan mempunyai minat yang 

tinggi pula terhadap kegiatan membaca.  
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2.2 Deskripsi Tentang Motivasi Belajar al-Qur’an 

2.2.1 Pengertian Motivasi 

Kata motif diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai penggerak dari dalam diri dan 

di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertenetu demi suatu tujuan. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) motivasi adalah dorongan yang 

timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan sesuatu 

tindakan tujuan tertentu. 

Menurut Mc. Donald dalam A.M Sardiman (2014:73-74), motivasi adalah 

perubahan dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan 

didahului dengan adanya tanggapan terhadap adanya tujuan. Dari pengertian yang 

dikemukakan Mc. Donald ini mengandung beberapa elemen penting bahwa 

motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri setiap individu 

manusia. Perkemebangan motivasi akan membawa beberapa perubahan energi di 

dalam sistem “neuropsysiological” yang ada pada organisme manusia. Karena 

menyangkut perubahan energi manusia (walaupun motivasi itu muncul dalam diri 

manusia) penampakannya akan menyangkut kegiatan fisik manusia. Motivasi juga 

ditandai dengan munculnya rasa/“feeling” afeksi seseorang. Dalam hal ini 

motivasi relevan dengan persoalan kejiwaan-kejiwaan, afeksi dan emosi yang 

dapat menentukan tingkah laku manusia serta motivasi akan dirangsang karena 

adanya tujuan. Jadi motivasi dalam hal ini sebenarnya merupakan respon dari 

suatu aksi, yaitu tujuan. Motivasi memang muncul dari dalam diri manusia, tetapi 
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kemunculannya karena terangsang/terdorong oleh adanya unsur lain, dalam hal ini 

adalah tujuan. Tujuan ini akan menyangkut soal kebutuhan. 

Dengan ketiga elemen di atas maka dapat dikatakan bahwa motivasi itu 

sebagai sesuatau yang kompleks. Motivasi akan menyebabkan terjadinya suatu 

perubahan energi pada diri manusia, sehingga akan bergayut dengan persoalan 

gejala kejiwaan, perasaan, dan juga emosi, untuk kemudian bertindak atau 

melakukan sesuatu. Sardiman (2014) juga mengungkapkan dalam bukunya 

tentang macam-macam motivasi: 

1. Motivasi dilihat dari dasar pembentukkannya 
1) Motif-motif bawaan dalah yang dibawa sejak lahir, jadi motif itu 

tanpa dipelajari. 
2) Motif-motif yang dipelajari adalah motif-motif yang timbul karena 

dipelajari. 

2. Motivasi menurut pembagian Woodworth dan Marquis 
1) Motif atau kebutuhan organis, meliputi misalnya: kebutuhan untuk 

minum, makan, bernafas, seksual, berbuat dan kebutuhan untuk 
beristirahat. 

2) Motif-motif darurat. Yang termasuk jenis motif ini antara lain: 
dorongan untuk menyelamatkan diri, dorongan untuk membalas, 
untuk berusaha, untuk memburu. Jelasnya motif jenis ini timbul 
karena adanya rangsangan dari luar. 

3) Motif-motif obyektif yang menyangkut kebutuhan untuk melakukan 
eksplorasi, melakukan manipulasi, untuk menaruh minat. 

3. Motivasi jasmaniah dan rohaniah 

Motivasi jasmaniah misalnya: refleks, insting otomatis, nafsu. 

Sedangkan motivasi rohaniah yaitu kemampuan. 

Selain macam-macam, sardiman juga mengemukakan tentang fungsi motivasi: 
1. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor 

yang melepaskan energi. 
2. Menetukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. 
3. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang 

harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan 
perbuatan-perbuatan yang bermanfaat bagi tujuan tersebut. 
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2.2.2 Pengertian Belajar 

Beberapa definisi tentang belajar menurut para ahli yaitu Cronbach 

memberikan definisi: learning is shown by a change in behavior as a result of 

experience (belajar ditunjukan oleh satu perubahan pada perilaku sebagai hasil 

dari pengalaman). Harold spears memberikan batasan: learning is to observe, to 

read, to imitate, to try something themselves, to listen, to follow direction (belajar 

adalah mengamati, membaca, meniru, mencoba apapun pada diri mereka sendiri, 

mendengarkan, da mengikuti arahan). Geoch mengatakan: learning is a change in 

performance as a result of practice( belajar adalah suatu perubahan pada kinerja 

sebagai hasil dari perbuatan). (Muhibbin Syah, 2001, h.64) 

Dari definisi belajar menurut para ahli di atas, maka dapat diterangkan 

bahwa belajar itu senantiasa merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, 

dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, mengamati, mendengarkan, 

meniru, dan lain sebagainya. 

Dalam arti luas, belajar dapat diartikan sebagai kegiatan pisiko-fisik menuju 

keperkembangan pribadi seutuhnya. Kemudian dalam arti sempit, belajar 

dimaksud sebagai usaha penguasaan materi ilmu pengetahuan yang merupakan 

sabagai kegiatan menuju terbentuknya kepribadian yang utuh. Relevan dengan ini, 

ada pengertian bahwa belajar adalah “penambahan pengetahuan.”(Sumadi 

Suryabrata, 2008, h.231). Secara umum, belajar boleh dikatakan juga sebagai 

sesuatu proses interaksi antar diri manusia dengan lingkungannya, yang mungkin 

berwujud pribadi, fakta, konsep, ataupun teori. 
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Dalam Kamus Bahasa Indonesia (2008) belajar merupakan usaha 

mengetahui sesuatu, atau berusaha mengetahui atau memahami ilmu pengetahuan 

(kepandaian/keterampilan). Secara kuantitatif (ditinjau dari sudut jumlah), belajar 

merupakan kegitan pengisian atau pengembangan kemampuan kognitif dengan 

fakta sebanyak-banyaknya. Jadi, belajar dalam hal ini dipandang dari banyaknya 

materi yang dikuasai siswa. 

Dari pelajaran di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah 

dorongan dari proses belajar dan tujuan dari belajar adalah mendapatkan manfaat 

dari proses belajar. Sedangkan Clayton Alderfer berpendapat bahwa motivasi 

belajar adalah “kecenderungan siswa dalam melakukan segala kegiatan belajar 

yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik 

mungkin (A.M Sardiman, 2003, h. 22). 

W.S Winkle (2005) juga mengemukakan bahwa motivasi belajar adalah 

segala usaha di dalam diri sendiri yang menimbulkan kegiatan belajar, dan 

memberi arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang di kehendaki tercapai. 

Motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat Non-Intektual dan 

berperan dalam hal menumbuhkan sangat belajar untuk individu. 

Motivasi dan belajar menurut Adi Putra (2010) adalah dua hal yang saling 

berkaitan. Motivasi belajar merupakan kegiatan yang pokok dalam kegiatan 

belajar, sehingga tanpa motivasi seseorang tidak akan melakukan kegiatan 

pembelajaran. 
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2.2.3 Indikator Motivasi Belajar  

Menurut Uno (2008), indikator motivasi belajar dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

1. Adanya Hasrat dan Keinginan Berhasil 
Hasrat dan keinginan untuk berhasil dalam belajar dan dalam 

kehidupan sehari-hari pada umumnya disebut motif berprestasi, yaitu 
motif untuk berhasil dalam melakukan suatu tugas dan pekerjaan atau 
motif untuk memperoleh kesempurnanan. Motif semacam ini merupakan 
unsur kepribadian dan perilaku manusia, sesuatu yang berasal dari 
“dalam” diri manusia yang bersangkutan. 

Motif berprestasi adalah motif yang dapat dipelajari, sehingga 
motif itu dapat diperbaiki dan dikembangkan melalui proses belajar. 
Seseorang yang mempunyai motif berprestasi tiggi cenderung untuk 
berusaha menyelesaikan tugasnya secara tuntas, tanpa menunda 
pekerjaannya. Penyelesaian tugas semacam ini bukanlah karena 
dorongan dari luar diri, melainkan upaya pribadi. 

2. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 
Penyelesaian suatu tugas selamanya dilatar belakangi oleh motif 

berprestasi atau keinginan utnuk berhasil, kadang kala seorang individu 
menyelesaikan suatu pekerjaan sebaik orang yang memiliki motif 
berprestasi tinggi, justru karena dorongan menghindari kegagalan yang 
bersumber pada ketakutan akan kegagalan itu. 

Seorang peserta didik mungkin tampak bekerja dengan tekun 
karena kalau tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik maka dia 
akan mendapat malu dari pendidik, atau diolok-olok temannya, atau 
bahkan dihukum oleh orang tua. Dari keterangan di atas tampak bahwa 
“keberhasilan” peserta didik tersebut disebabkan oleh dorongan atau 
rangsangan dari luar dirinya. 

3. Adanya harapan dan cita-cita masa depan 
Harapan didasari pada keyakinan bahwa orang dipengaruhi oleh 

perasaan mereka tentang gambaran hasil tindakan mereka contohnya 
orang yang menginginkan kenaikan pangkat akan menunjukkan kinerja 
yang baik kalau mereka menganggap kinerja yang tinggi diakui dan 
dihargai dengan kenaikan pangkat. 

 
2.3 Al-Qur’an 

2.3.1 Pengertian al-Qur’an 

Menurut Yunus dalam kamusnya (2011) al-Qur’an secara bahasa berasal 

dari kata qara’a - yaqra’u - qira’atan – qur’anan, yang berarti bacaan atau 
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membaca. Sedangkan secara terminologi, para ahli mengemukakan pengertian 

yang berbeda-beda. Budiharjo mengemukakan bahwa al-Qur’an adalah kalam 

Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw,. 

melalui malaikat jibril ditulis dalam mushaf yang dinukilkan secara mutawatir 

sebagai ibadah bagi yang membacanya yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan 

diakhiri dengan surat An-Nas (Budiharjo, 2012, h.3-4) 

Jadi motivasi belajar al-Qur’an adalah suatu kegiatan untuk memperoleh 

perubahan tingkah laku seseorang yang ditandai dengan adanya feeling dan 

adanya tujuan. Al-Qur’an tidak akan bermakna kalau hanya dijadikan sebagai 

hiasan rumah saja. Sedangkan menurutAnas (2010), bacalah al-Qur’an tersebut 

agar hati menjadi tenang, damai, dan hidup penuh berkah. Karena pada setiap 

huruf mengalir pahala yang tak terduga asalkan membacanya dengan hati senang 

dan ikhlas. 

Firman Allah swt,. dalam QS. Yasin/36:12: 

ُ]Zا َوآVَWَرھSُْ ۚ َوJْLَ َّNPٍُء  َّ\َ] V[َ ُ̂ ُ_ ْ̀ َaَو cَٰdZْeَfْا Jِhiُْa jُiَْa Vَّaِإ

Jِs إَِ]Vٍم ُ]jhِqٍ أVَmhْnَoَْهُ   

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami 

menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang 

mereka tinggalkan. dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam kitab 

Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh).” (QS. Yasin : 12). 

Lebih lanjut Anas menjelaskan bahwa al-Qur’an adalah solusi bagi segala 

permasalahan hidup di dunia. Sayangnya sedikit orang yang mau memahami al-
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Qur’an. Padahal al-Qur’an adalah mutiara yang tak ternilai harganya. Maka 

jadikanlah al-Qur’an sebagai inspirasi agar solusi bisa ditemukan. Firman Allah 

swt,. dalam QS. Al-Fushilat/41:44: 

 ٌّJeِuَvَْأَأ ۖ ُxُdVَyآ zَْ{ ِّnُs }َZَْf اZُfVَ~َf Vًّheِuَvَْأ Vًaهُ [ُْ�آVَm{ْ�َ�َ Zَْfَو

�Vَءٌ Lِا ھًُ\ى َوZُmآَ] jَy�َِّ{ِf Zَُھ Nُْ[ ۗ ٌّJِ��َvََۖو  Jِs َنZُm[ِ�ُْy }َ jَy�َِّfَوا 

 ٍ\h�َِ� ٍنV َ̀ [َ jْ[ِ َدْوَنVَmُy �َِ� َٰfأُو ۚ ceًvَ Sْ�ِhَْ{vَ Zََُوْ[ٌ� َوھ Sْ�ِِaآَذا 

Terjemahnya: 

Dan jikalau Kami jadikan al-Qur’an itu suatu bacaan dalam bahasa 

selain Arab, tentulah mereka mengatakan: "Mengapa tidak 

dijelaskan ayat-ayatnya?" Apakah (patut al-Quran) dalam bahasa 

asing sedang (Rasul adalah orang) Arab? Katakanlah: "al-Quran itu 

adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin. dan orang-

orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, 

sedang al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka[1334]. mereka itu 

adalah (seperti) yang dipanggil dari tempat yang jauh".(QS. Al-

fushilat : 44) 

Irfan Abdul’ Azhim dalam bukunya (2009) menjelaskan bahwa “orang yang 

membaca al-Qur’an akan mendapat banyak kebaikan di dunia dan di akhirat, 

hidupnya dinamis, penuh gairah, jauh dari duka dan dengan Yang Maha Kuasa.” 

Hal ini terdapat dalam hadits diriwayatkan dari ‘Utsman bin ‘Affan RA, ia berkata 

Rasulullah bersabda:  

Sََّ{�ََd jْ[َ Sْ اfْ~ُْ�ٓاُن َوP�ُhْ�َ ُxeََّ{vَُ  (رواه ��Vري)  
Artinya: 

“Sebaik-baik kamu adalah yang belajar al-Qur’an dan 

mengajarkannya”. (HR. Al-Bukhori No. 4456). 
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Kandungan hadits tersebut menegaskan bahwa orang yang belajar al-Qur’an 

dan setelah mampu, maka mengajarkannya kepada orang lain adalah orang yang 

terbaik, yaitu orang yang mendapat banyak kebaikan di dunia dan di akhirat. 

2.3.2 Nama-nama al-Qur’an 

Al-Qur’an mempunyai banyak nama yang kesemuanyamenunjukan 

ketinggian peran dan kedudukannya. Diantara nama-nama lain al-Qur’an adalah 

sebagai berikut: 

1. Al-Furqan artinya sesuatu yang membedakan antara kebenaran dan 

kebatilan. Terdapat dalam QS. Al-Furqan/25:1 

x8 u‘$ t6s?“Ï% ©!$#tΑ ¨“ tΡ tβ$ s%ö� à�ø9 $#4’ n? tãÍν Ï‰ ö6 tãtβθä3 u‹ Ï9š Ïϑ n=≈ yè ù=Ï9#·�ƒÉ‹ tΡ  

Terjemahnya: 

Maha Suci Allah yang telah menurunkan al-Furqaan (al-Qur’an) 

kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada 

seluruh alam (QS. Al-Furqan/25:1) 

2. Al-Kitab artinya Allah menjadikan al-Qur’an sebagai kitab yang 

mengumpulkan hukum-hukum syari’at. Terdapat dalam QS. Al-Baqarah/2:2 

y7 Ï9≡ sŒÜ=≈ tGÅ6 ø9 $#Ÿω |= ÷ƒu‘ ¡Ïµ‹Ïù¡“ W‰ èδ zŠ É) −Fßϑ ù=Ïj9  

Terjemahnya: 

Kitab (al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi 

mereka yang bertaqwa. (Qs. Al-Baqarah/2:2) 

 



 

 

28 

 

3. Adz-Zikr artinya (al-Qur’an) ingin memberikan pesan tidak langsung kepada 

manusia bahwa al-Qur’an adaah sebuah peringatan dalam tuntunan. 

$ ¯Ρ Î)ß øt wΥ$ uΖø9̈“ tΡ t�ø. Ïe%!$#$ ¯Ρ Î) uρ…çµ s9tβθÝàÏ�≈ pt m:  

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan 

sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. (Qs. Al-Hijr/15:9) 

2.3.3 Prinsip-Prinsip Pembelajaran Al-Qur’an  

Pendidikan al-Qur’an bagi anak-anak memiliki prinsipyang berbeda dengan 

orang dewasa. Hal ini ada kaitannya dengan umur, kejiwaan anak dan daya nalar 

anak. Para pengajar al-Qur’an hendaknya memperhatikan hal ini agar tidak gagal 

dalam mendidik anak-anak dalam membaca al-Qur’an. Menurut Annuri (2010), 

bahwa tingkatan dalam membaca al-Qur’an adalah sebagai berikut:  

a. At-Tahqiq, adalah bacaan seperti tartil tetapi lebih tenang dan perlahan-
lahan.  

b. At-Tadwir, adalah bacaan yang sedang tidak perlu cepat atau tidak terlalu 
lambat, pertengahan antara al-Hadr dan at-Tartil.  

c. Al-Hadr, adalah bacaan cepat dengan tetap menjaga hukum tajwid-nya. 
d. At-Tartil, adalah bacaan yang perlahan-lahan dan jelas, mengeluarkan setiap 

huruf dan makhraj-nya dan menerapkan sifat-sifatnya serta mentadabburi 
maknanya. 

2.4  Penelitian yang Relevan 

Ada banyak penelitian yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan minat 

baca dan motivasi belajar siswa. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan adlah 

sebagai berikut: 
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a. Hubungan Antara Motivasi Belajar dan Minat Baca dengan Prestasi 

Belajar Al-Qur’an Siswa Kelas VIII di SMPN 2 Sumber Gempol Oleh 

Agus Setiawan Nim. 3211 103 035 Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Tulungagung 2015. 

b. Korelasi Antara Minat Membaca Dengan Motivasi Belajar Al-Qur’an 

Siswa Kelas V SDBN 03 Pontianak Selatan, yang dilakukan Oleh Nurul 

Safitri dengan Nim F37008052, Jurusan Pendidikan Dasar Fakultas 

Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak. 

c. Hubungan Antara Minat Dengan Motivasi Belajar Al-Qur’an Mahasiswa 

Di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Oleh Siti Nur Solikah: 210 

040 020, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta 

2008. 

Dari ketiga penelitian di atas, peneliti dapat menemukan persamaan dan 

perbedaan dngan penelitian ini yaitu, terdapat kesamaan kesimpulan seperti 

terdapat hubungan yang signifikan antara variabel satu dengan variabel lainnya, 

sementara terdapat perbedaan dari segi teknik pengumpulan data dan instrumen 

peneletian. 

 


