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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Proses pembelajaran dimulai dengan fase persiapan untuk mengembangkan 

kompetensi dasar, indikator hasil belajar, dan materi standar sedemikian rupa.
1
 

Materi pembelajaran (bahan ajar) merupakan salah satu komponen sistem 

pembelajaran yang memegang peranan penting dalam membantu siswa mencapai 

standar kompetensi dan kompetensi dasar. Bahan ajar atau materi pembelajaran 

(instructional materials) secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi 

yang telah ditentukan.
 2
 

Persiapan mengajar yang dikembangkan oleh guru menurut Ornstein 

keputusannya akan dipengaruhi oleh dua area, yaitu: (1) pengetahuan guru terhadap 

bidang studi (subject matter knowledge), yang ditekankan pada organisasi dan 

penyajian materi, pengetahuan akan pemahaman peserta didik terhadap materi dan 

pengetahuan tentang bagaimana mengajarkan materi tersebut; (2) pengetahuan guru 

terhadap sistem tindakan (action system knowledge), yang ditekankan pada aktivitas 

guru seperti: mendiagnosis, mengelompokkan, mengatur dan mengevaluasi peserta 

didik serta mengimplementasikan aktivitas pembelajaran dan pengalaman belajar. 

Kedua pengetahuan tersebut diperlukan guru dalam mengembangkan persiapan 

mengajar yang efektif.
3
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Sebagai guru atau pendidik, penguasaan keterampilan dasar mengajar 

menjadi salah satu persyaratan utama dalam proses pembelajaran di samping 

persyaratan yang lain. Keterampilan dasar yang dimaksud adalah: 

1. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

2. Keterampilan menjelaskan 

3. Keterampilan bertanya 

4. Keterampilan menggunakan variasi 

5. Keterampilan memberi penguatan 

6. Ketrampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

7. Keterampilan mengelola kelas 

8. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 
4
 

 

Dari beberapa keterampilan guru diatas, penulis hanya memfokuskan pada 

keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah keterampilan guru 

dalam menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa secara lisan yang 

diorganisasikan secara terencana dan sistematis sehingga bahan pelajaran yang 

disampaikan guru tersebut dengan mudah dipahami siswa.
5
 

Pentingnya penguasaan keterampilan menjelaskan bagi guru adalah dengan 

penguasaan ini memungkinkan guru dapat meningkatkan efektivitas penggunaan 

waktu dan penyajian penjelasaannya, mengestimasi tingkat pemahaman siswa, 

membantu siswa memperluas cakrawala pengetahuannya, serta mengatasi 

kelangkaan buku sebagai sarana dan sumber belajar.
6
 

Kegiatan menjelaskan dalam kegiatan pembelajaran bertujuan untuk 

membantu siswa memahami berbagai konsep, hukum, prosedur, dan sebagainya 

secara objektif, membimbing siswa memahami pertanyaan, meningkatkan 
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keterlibatan siswa, memberi siswa kesempatan untuk menghayati proses penalaran 

serta memperoleh balikan tentang pemahaman siswa.
7
 

Dari pemaparan diatas, jelaslah bahwa keterampilan guru sangat dibutuhkan 

untuk membentuk sikap dan mental pada proses pembelajaran. Dalam hal ini 

seorang guru harus memiliki pengetahuan dan mampu menjelaskannya kepada 

peserta didik sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya. Karena 

untuk mencetak seorang peserta didik yang berkualitas dimulai dari pendidik yang 

memiliki kualitas yang baik dalam menjelaskan dan mampu mendidik siswanya 

secara maksimal. 

Alat indra menjembatani siswa dengan dunia luar secara objektif dalam 

bentuk menerima informasi yang kemudian disampaikan pada otak yang selanjutnya 

diterjemahkan oleh otak sebagaimana persepsi yang dimiliki siswa tersebut.
8
 

Perbedaan interpretasi atau penerjemahan pengamatan sebagai hasil persepsi 

muncul salah satunya dipengaruhi oleh perbedaan sudut pandang, ruang, waktu, dan 

arti. Oleh sebab itu sudah selayaknya menjadi perhatian guru dalam melaksanakan 

proses pembelajaran. Hal ini penting diperhatikan agar materi pelajaran yang 

disampaikan dan nilai-nilai serta substansi yang ingin disampaikan dapat diterima 

siswa seperti apa yang diharapkan guru, dan tidak menyimpang dari tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai.
9
 

Berkaitan dengan persepsi, Islam memberikan perhatian yang sangat serius. 

Sebab melalui persepsi itulah kita mendapatkan informasi apapun tentang realitas, 
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baik berupa informasi yang bermanfaat dan juga yang berbahaya. Terdapat dalam 

surah Al Ahzab ayat 32
10

: 

                        

                   

Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu 

bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga 

berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah 

perkataan yang baik.
11 

Demikian juga halnya dengan kehadiran peserta didik di sekolah, tidak ada 

kemanfaatan yang berarti dari informasi atau materi pelajaran yang disampaikan 

guru tanpa adanya persepsi yang baik. Hal ini karena persepsi merupakan salah satu 

aspek kognitif manusia yang sangat penting, guna mengetahui, memahami serta 

memaknai berbagai fenomena, informasi atau data yang senantiasa mengitarinya.
12

 

Bagi guru persepsi sangat penting karena dalam pengajaran, menghindari 

salah pengertian merupakan hal yang harus dapat dilakukan oleh seorang guru, 

sebab salah pengertian akan menjadikan siswa belajar sesuatu yang keliru atau 

tidak relevan.
13
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Selain itu, pentingnya mengetahui dan menerapkan prinsip-prinsip yang 

berhubungan dengan persepsi bagi seorang guru adalah karena: 

1. Makin baik suatu objek, orang, peristiwa, atau hubungan diketahui, makin 

baik objek, orang peristiwa, atau hubungan tersebut dapat diingat. 

2. Jika dalam mengajarkan sesuatu, guru perlu mengganti benda yang 

sebenarnya dengan gambar atau potret dari benda tersebut, maka guru harus 

mengetahui bagamana gambar atau potret tersebut harus dibuat agar tidak 

terjadi persepsi yang keliru.
14

 

Demikian juga halnya siswa, dengan persepsi siswa dapat mengetahui apa 

yang dipikirkan, dirasakan, diniatkan, dikehendaki, dan didambakan, serta 

membaca apa yang ada di dalam diri guru seperti tingkah laku, ekspresi wajah, 

tekanan suara, gerak-gerik tubuh dan kata-kata, sehingga siswa dapat menyesuaikan 

tindakan sendiri berdasarkan pengetahuannya.
15

 Dalam hal ini siswa akan muncul 

respon, kesan dan penilaian terhadap guru tersebut. Kesan atau persepsi terhadap 

keterampilan guru mengajar akan memberikan pengaruh dalam perilaku belajar 

mereka.
16

 

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa persepsi siswa penting menjadi 

perhatian bagi guru sebagai penunjang kelancaran proses dan ketercapaian tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan, diketahui bahwa guru 

Fikih di MTs Al Muttaqin Pekanbaru telah memiliki keterampilan menjelaskan 
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materi pelajaran yang baik. Penulis menemukan gejala-gejala dari guru dan siswa 

sebagai berikut: 

1. Gejala dari guru 

a Guru Fikih ketika menjelaskan materi pelajaran sudah menggunakan contoh 

yang sesuai dengan pengalaman siswa  

b Guru Fikih ketika menjelaskan materi pelajaran sudah menggunakan kata-

kata yang jelas 

c Guru Fikih ketika menjelaskan materi pelajaran sudah melakukan variasi 

suara dengan menekankan intonasi pada bagian penting 

d Suara guru Fikih ketika menjelaskan materi pelajaran tidak terdengar hingga 

ke seluruh bagian kelas 

2. Gejala dari siswa 

a Sebagian siswa menganggap guru menggunakan kata-kata yang jelas ketika 

menjelaskan materi pembelajaran 

b Sebagian siswa beranggapan bahwa guru memiliki penjelasan yang  menarik 

dan menyenangkan. 

c Masih ada sebagian siswa yang beranggapan bahwa guru tidak memberikan 

contoh ketika menjelaskan.  

d Masih ada siswa yang mengatakan bahwa penjelasan guru tidak sesuai 

dengan tujuan materi pembelajaran. 

 Berangkat dari gejala-gejala di atas, penulis tertarik untuk mengetahui 

lebih dalam lagi mengenai persepsi siswa terhadap keterampilan guru dalam 

menjelaskan materi pembelajaran Fikih. Oleh sebab itu penulis melakukan 
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penelitian ilmiah yang berjudul “Persepsi Siswa Terhadap Keterampilan 

Guru dalam Menjelaskan Materi Pembelajaran Fikih di Madrasah 

Tsanawiyah Al Muttaqin Pekanbaru”. 

B. Penegasan Istilah  

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami istilah 

yang dipakai dalam judul, maka penulis mengemukakan penjelasan terhadap istilah-

istilah tersebut, yaitu: 

1. Persepsi  

 Istilah persepsi berasal dari bahasa Inggris “perception”, yang diambil 

dari bahasa Latin “perception”, yang berarti menerima atau mengambil. 

Persepsi adalah suatu proses penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki untuk 

memperoleh dan menginterpretasi stimulus (rangsangan) yang diterima oleh 

sistem alat indra manusia.
17

 

Adapun yang dimaksud dengan persepsi dalam tulisan ini, ialah: 

tanggapan, sikap, reaksi atau perhatian siswa yang terlihat dari melalui 

pancaindranya terhadap keterampilan guru dalam menjelaskan materi 

pembelajaran Fikih. 

2. Keterampilan menjelaskan yaitu keterampilan mengorganisasikan isi pelajaran 

dalam urutan yang terencana sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh 

siswa, atau penyajian informasi lisan yang diorganisasikan secara sistematik 

yang bertujuan untuk menunjukkan hubungan, misalnya sebab-akibat, antara 
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yang diketahui dan yang belum diketahui, atau antara hukum (dalil, definisi) 

yang berlaku umum dengan bukti atau contoh sehari-hari.
18

 

3. Pembelajaran Fikih adalah suatu upaya membuat peserta didik dapat belajar, 

butuh belajar, terdorong belajar, mau belajar, dan tertarik untuk terus menerus 

mempelajari ilmu yang mempelajari syari’at Islam yang bersifat praktis yang 

bersumber pada dalil-dalil yang terinci dalam ilmu tersebut.
19

 Materi Fikih yang 

sedang dipelajari ketika penelitian ini dilakukan adalah materi haji untuk kelas 

VIII dan materi Jenazah untuk kelas IX. 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasikan 

masalah-masalah yang relevan dengan penelitian ini yaitu: 

a. Persepsi siswa terhadap keterampilan guru dalam menjelaskan materi 

pembelajaran Fikih 

b. Keterampilan guru dalam menjelaskan materi pembelajaran Fikih 

c. Persepsi siswa terhadap mata pelajaran Fikih di MTs Al Muttaqin 

Pekanbaru 

d. Faktor yang dominan mempengaruhi persepsi siswa terhadap keterampilan 

guru dalam menjelaskan materi pembelajaran Fikih di MTs Al Muttaqin 

Pekanbaru. 
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2. Pembatasan Masalah 

Mengingat luasnya identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi 

masalah dengan memfokuskan penelitian pada persepsi siswa terhadap 

keterampilan guru dalam menjelaskan materi pembelajaran Fikih di MTs Al 

Muttaqin Pekanbaru dan faktor yang dominan  mempengaruhinya. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah di atas, maka dapat disusun rumusan masalah 

sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah persepsi siswa terhadap keterampilan guru dalam menjelaskan 

materi pembelajaran Fikih di MTs Al Muttaqin Pekanbaru? 

b. Faktor apakah yang dominan mempengaruhi persepsi siswa terhadap 

keterampilan guru dalam menjelaskan materi pembelajaran Fikih di MTs Al 

Muttaqin Pekanbaru? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui persepsi siswa terhadap keterampilan guru dalam 

menjelaskan materi pembelajaran Fikih di MTs Al Muttaqin Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui faktor yang dominan mempengaruhi persepsi siswa 

terhadap keterampilan guru dalam menjelaskan materi pembelajaran Fikih 

di MTs Al Muttaqin Pekanbaru. 
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2. Kegunaan Penelitian 

 Setelah penelitian dilaksakan, diharapkan dapat memberikan kegunaan 

atau manfaat sebagai berikut: 

Setelah penelitian dilaksanakan, diharapkan dapat memberikan kegunaan atau 

manfaat sebagai berikut: 

1) Memberikan masukan yang baik bagi sekolah dalam rangka perbaikan 

proses pembelajaan sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah 

pengambilan tindakan perbaikan selanjutnya. 

3) Sebagai upaya menambah cakrawala pemikiran penulis sebagai calon 

guru Fiqh. 

4) Untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan studi program S1 

Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

SUSKA Riau. 

 


