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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara tentang pendidikan tidak akan terlepas dari proses belajar

dan mengajar, belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak bisa

dipisahkan pembelajaran satu sama lain. Belajar menunjuk pada apa yang

harus dilakukan seseorang sebagai subjek yang menerima pelajaran (peserta

didik) sedangkan mengajar menunjukan pada apa yang harus dilakukan oleh

guru sebagai pengajar. Pembelajaran adalah upaya mengorganisasi

lingkungan untuk menciptakan kondisi belajar bagi peserta didik, sekolah

berfungsi menyediakan lingkungan yang dibutuhkan bagi perkembangan

tingkah laku siswa antara lain menyiapkan program belajar, bahan pelajaran,

metode mengajar, alat mengajar dan lain-lain. Selain itu dari pribadi guru

sendiri, suasana kelas, kelompok siswa, lingkungan di luar sekolah, semua

menjadi lingkungan yang bermakna bagi perkembangan siswa. Guru

menentukan tujuan pelajaran cara belajar, kecepatan belajar dan hasil belajar.1

Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, dan panutan bagi para

peserta didik, dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki

standar kualitas pribadi tertentu sehingga memiliki tanggung jawab,

berwibawa, mandiri dan disiplindalam melaksanakan tugas profesinya.

Berkaitan dengan tanggung jawab guru harus mengetahui, serta memahami

nilai, norma moral, dan social, serta berusaha berprilaku dan berbuat sesuai

1 Nasution, Teknologi Pembelajaran, (Jakarta :Bumi Aksara, 2010),h.44
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dengan nilai dan norma tersebut. Guru juga harus bertanggung jawab

terhadap segala tindakannya dalam pembelajaran di sekolah, dan dalam

kehidupan masyarakat.

Guru juga harus mampu mengambil keputusan secara mandiri,

terutama dalam berbagai hal yang berkaitan dengan pembelajaran,

pembentukan karakter, dan kompetensi peserta didik, serta bertindak secara

tepat waktu dan sasaran terutama berkaitan dengan masalah pembelajaran dan

peserta didik tidak menunggu perintah atasan. 2

Guru harus dapat mengambil keputusan atas dasar penilaian yang

tepat, apakah kegiatan mengajar dihentikan, ataukah diubah metodenya,

apakah mengulang dulu pelajaran yang lalu, manakala para siswa belum

dapat mencapai tujuan pengajaran.3 Dengan demikian, guru hendaknya

memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam mengajar peserta

didiknya agar dalam proses belajar tersebut siswa dapat mengerti apa yang

disampaikan oleh guru. Untuk menyampaikan materi dengan baik dalam

mengajar guru harus menguasai berbagai keterampilan dasar mengajar,

adapun keterampilan mengajar yang diperlukan yaitu :

1. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran,

2. Keterampilan menjelaskan,

3. Keterampilan bertanya,

4. Keterampilan mengadakan variasi,

2E. Mulyasa, Guru dalam Implementasi Kurikulum 2013, (Bandung, PT Remaja Rosda
Karya, 2014).h.54

3 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru
Algensindo, 2009),h.21
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5. Keterampilan memberikan penguatan,

6. Keterampilan mengelola kelas,

7. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan,

8. Keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. 4

Dari delapan keterampilan tersebut, merupakan keterampilan yang

harus dimiliki oleh seorang guru. Salah satunya adalah keterampilan

melakukan variasi.

Keterampilan mengadakan variasi dalam mengajar akan meliputi tiga

aspek, yaitu variasi dalam gaya mengajar, variasi dalam menggunakan media

dan bahan pengajaran, dan variasi dalam intraksi antara guru dengan siswa.

Apabila ketiga komponen di kombinasikan dalam penggunaannya atau secara

interaksi, maka akan meningkatkan perhatian siswa. Membangkitkan

keinginan dan kemauan belajar. Keterampilan mengadakan variasi dalam

mengajar ini lebih luas penggunaannya daripada keterampilan yang lainnya,

karena merupakan keteampilan campuran atau diintegrasikan dengan

keterampilan yang lain. Misalnya, variasi dalam memberikan penguatan,

variasi dalam memberi pertanyaan, dan variasi dalam tingkat kognitif.5

Helmiati menyatakan bahwa siswa akan menjadi bosan jika guru

selalu mengajar dengan cara yang sama atau tidak bervariasi dalam mengajar.

Kejenuhan dapat membuat siswa tidak berminat pada pembelajaran.

Akibatnya tujuan pembelajaran menjadi tidak tercapai. Variasi adalah

4 Helmiati, Mocro Teaching melatih keterampilan Dasar Mengajar, (Aswaja Presindo:
Yogyakarya, 2013),h. 43-85

5 Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (edisi revisi), jakarta:
Rineka Cipta,2010, h.160-161
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keanekaan yang membuat sesuatu tidak monoton. Variasi dapat berwujud

perubahan-perubahan atau perbedaan yang sengaja diciptakan untuk memberi

kesan yang unik dan menarik perhatian siswa pada pembelajaran. Dengan

demikian keterampilan guru dalam mengadakan variasi sangat diperlukan

dalam kegiatan pembelajaran.6

Variasi di tunjukkan dengan adanya

1. Perubahan dalam gaya mengajar guru seperti suara, memusatkan

perhatian siswa, jeda dalam pembelajaran, mengadakan kontak pandang

dan gerak, gerakan  badan dan mimik, serta pergantian posisi guru di

dalam kelas.

2. Keragaman media yang digunakan, seperti variasi alat atau media yang

dapat dilihat, variasi alat atau media yang dapat di dengar, variasi alat

atau media yang dapat di dengar dan dilihat, variasi alat atau media yang

dapat diraba, dimanipulasi dan dapat digerakkan.

3. Perubahan dalam pola interaksi dan kegiatan siswa seperti pola interaksi

klasikal, pola interaksi kelompok, pola interaksi perorangan,

mendengarkan informasi, menelaah materi, mengajukan pertanyaan,

menjawab pertanyaan, membaca materi, berdiskusi, mengerjakan latihan,

dan memperagakan.7

Dalam proses pembelajaran, guru diharapkan dapat memberikan

rangsangan terhadap siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi dalam

6 Ibid, h.64-65
7 Ibid,h.64.
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belajar. Karena motivasi adalah unsur yang paling penting dalam menjunjung

keberhasilan dalam proses pembelajara.

Motivasi adalah dorongan yang menyebabkan terjadi suatu perbuatan

atau tindakan tertentu.8 Motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya

penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar. Menjamin

kelangsungan dari kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh

subjek belajar iti dapat tercapai.9

Motivasi adalah aspek yang sangat penting untuk membuat siswa

belajar. Tanpa adanya motivasi tidak mungkin siswa memiliki kemauan untuk

belajar. Oleh karena, itu membangkitkan motivasi merupakan salah satu

peran dan tugas guru dalam setiap proses pembelajaran. Motivasi dapat

diartikan sebagai dorongan yang memungkinkan siswa untuk bertindak atau

melakukan sesuatu. Maka dari itu, dalam rangka menumbuhkan motivasi,

guru harus dapat menunjukkan pentingnya pengalaman dan materi belajar

bagi kehidupan siwa dan akan direalisasikan oleh siswa itu sendiri. Dengan

demikian, siswa akan belajar bukan hanya sekedar untuk memperoleh nilai

atau pujian. Akan tetapi di dorong oleh keinginan untuk memenuhi

kebutuhannya. Dengan demikian, akan tercipta siswa yang berkompetean dan

bukan hanya berorientasi pada nilai, tetapi siswa akan mempunyai

kemampuan yang baik.

Menurut Zakiah Daradjad mengatakan bahwa apabila kegairahan atau

semangat anak didik sangat tergantung pada macam keterampilan guru dalam

8 Oemar Hamalik, Kurikulum dan belajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011),h.50
9 Sudirman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar ,(Jakarta:PT Raja Gravindo2007),

h. 75
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mengadakan variasi mengajar dan berhubungan dengan mereka sebaiknya

guru mengenal sifat-sifat yang dimilikinya, akan mempunyai pengaruh dapat

pengutamaan anak didik terhadapnya dan terhadap pelajaran yang akan

diberikan.10

Menurut Udin Syaefudin Saud menyatakan mengadakan variasi dalam

kegiatan belajar mengajar adalah perubahan kegiatan yang bertujuan untuk

meningkatkan motivasi para siswa serta mengurangi kejenuhan dan

kebosanan siswa.11

Sedangkan menurut De Decce dan Grawford dalam buku Drs.Syaiful

Bahri, ada empat fungsi guru sebagai pengajar yang berhubungan dengan cara

pemeliharaan dan peningkatan motivasi belajar anak didik, yaitu agar guru

harus dapat menggairahkan anak didik, memberikan harapan yang realistis,

mimberikan insentif, dan mengarahkan perilaku anak didik kearah yang

menunjang terciptanya tujuan pengajaran.12

Sebagaimana disebutkan dalam Hadits Anas bin Malik yang

menyatakan tentang Membuat Mudah, Gembira, dan Kompak.

ُروا َعْن أََنِس ْبِن َما ِلِك َعِن النَِّبّي َصّلى اهللا َعليِه َوَسلََّم قَاَل َيسُِّروا َوَال تـَُعسُِّروا َوَبِشُرواَوَال تـُنَـفِّ 
( (اخرجه البخا ري في كتاب العلم

Artinya: “Dari Anas bin Malik dari Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Mudahkanlah dan jangan dipersulit dan berilah kabar gembira dan

janganlah mereka dibuat lari”. (HR. Al Bukhari Fi Kitab Al Ilmi) “13

10 Zakiah Daradjad, kepribadian guru (bulan bintang, Jakarta:2005)h.37
11 Udin Syaefudin Saud, Pengembangan Provesi Guru, (Bandung:Alfabeta, 2013),h. 70
12 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta : Rineka Cipta, 2008),h.169
13 Imam Az Zabidi, Ringkasan Shahih Al Bukhari, Terj. Cecep Syamsul Hari dan Thalib

Anas (bandung, Mizan, 1997), h.33
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Hadits di atas menjelaskan bahwa proses pembelajaran harus dibuat

dengan mudah dan sekaligus menyenangkan agar siswa tidak tertekan secara

psikologis dan tidak merasa bosan terhadap suasana di kelas. Dalam

menempuh proses-proses pendidikan, sikap-sikap keras mempersulit

hendaknya dihindari.

Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalâni hadis tersebut menjelaskan bahwa

pentingnya memberikan kemudahan bagi pelajar yang memiliki kesungguhan

dalam belajar. Dalam arti mengajarkan ilmu pengetahuan harus

mempertimbangkan kemampuan pelajar. Sebagai pendidik, Rasulullah SAW

tidak pernah mempersulit, dengan harapan para sahabat memiliki motivasi

yang kuat untuk tetap meningkatkan aktivitas belajar.14

Dalam proses pembelajaran juga harus kompak antara pelajar dengan

pelajar dan pendidik dengan pelajar. Agar proses belajar berjalan dengan

lancar sehingga dapat menimbulkan rasa termotivasi dalam diri siswa saat

belajar.

Dewasa ini banyak sekolah yang mengikuti program fullday school

yang banyak di terapkan di sekolah-sekolah islam. Fullday school merupakan

salah satu system pendidikan yang dianggap paling efektif dalam menjawab

semua kebutuhan siswa. Alasannya yaitu karena waktu sekolah yang panjang

sehingga dianggap mampu dalam mengembangkan kemampuan dan

kreativitas siswa sacara lebih cepat.

14 Ibid, h. 34



8

Menurut Baharuudin, kata Full Day School berasal dari Bahasa

Inggris Full artinya penuh, Day artinya Hari, sedangkan School artinya

sekolah. Jadi, Full Day School adalah sekolah sepanjang hasi atau proses

belajar mengajar yang dilakukan mulai pukul 07.00-15.00. Hal ini di

utamakan dalam full day school adalah pengaturan jadwal mata pelajaran.

Dalam program fullday school dituntut untuk mengeksplorasi pelajaran

melalui pelajaran yang kreatif dan atraktif. Hal ini dilakukan agar siswa tidak

merasa jenuh mengantuk dan bosan karena berada seharian di sekolah.15

Jumlah mata pelajaran yang cukup banyak dan cukup berat diterima

oleh memori otak siswa menyebabkan proses belajar telah sampai pada batas

kemampuan siswa, siswa akan mengalami kebosanan dan kejenuhan dalam

menerima pelajaran. Akibatnya siswa menjadi jenuh dan proses belajar siswa

di sekolah menjadi tak efektif serta pelajaran yang diberikan olah guru tidak

diserap secara sempurna oleh memori otak siswa. Ditambah lagi sekolah yang

mengikuti program fullday school yang banyak di terapkan di sekolah-

sekolah islam. Fullday school merupakan salah satu system pendidikan yang

dianggap paling efektif dalam menjawab semua kebutuhan siswa. Alasannya

yaitu karena waktu sekolah yang panjang sehingga dianggap mampu dalam

mengembangkan kemampuan dan kreativitas siswa sacara lebih cepat.

Dalam proses pembelajaran di sekolah, tepatnya di SMA

Muhammadiyah 1 Pekanbaru guru mengajarkan mata pelajaran Ekonomi

sebagai mata pelajaran wajib yang harus di ikuti siswa. Bila dihubungkan

15 Baharuddin, Pendidikan dan Psikologi Perkembangan,(Yogyakarta: Arruz
Msdia,2009),h.227.
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dengan uraian di atas, maka guru Ekonomi di SMA Muhammadiyah 1

Pekanbaru melakukan berbagai variasi dalam proses pembelajaran, seperti

guru melakukan perubahan gaya mengajar, menggunakan beragam media

yang di gunakan, dan guru ekonomi juga melakukan variasi dalam interaksi.

Hal ini berarti guru telah melaksanakan variasi mengajar dengan baik.

Seharusnya dengan keterampilan variasi mengajar dengan baik

tersebut membuat siswa termotivasi dalam belajar. Karena merasa senang dan

tidak jenuh serta bosan dalam belajar, namun masih ada siswa yang

mengatakan bahwa mereka merasa bosan dan tidak terlalu tertarik serta tidak

menunjukkan keseriyusan dalam proses pembelajaran pada program Full Day

School. Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis amati di SMA

Muhammadiyah 1 Pekanbarumasih banyak siswa yang kurang termotivasi

dalam belajar, hal ini dapat di lihat daribeberapa gejala berikut :

Berdasarkan studi pendahuluan penulis menemukan gejala-gejala

sebagai berikut :

1. Masih ada Siswa yang tidak tekun dalam menghadapi tugas yang

diberikan olah guru.

2. Masih ada siswa yang mudah putus asa menghadapi kesulitan dalam

belajar

3. Masih ada siswa yang kurang berminat dalam belajar

4. Masih ada siswa yang tidak mandiri dalam melaksanakan tugas yang

diberikan oleh guru.
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Berdasarkan gejala-gejala di atas, peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “ Pengaruh Keterampilan Variasi Mengajar Guru

Ekonomi terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Program Full Day

School di SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru ”.

B. Penegasan Istilah

Penelitian ini berkaitan dengan Pengaruh Keterampilan Variasi

Mengajar Guru Ekonomi terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Program Full

Day School di SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru, maka untuk tidak

terjadinya kesalah pahaman maka penulis menganggap perlu untuk

menjelaskan istilah-istilah yang di gunakan dalam judul ini :

1. Keterampilan variasi mengajar

Keterampilan menggunakan variasi mengajar berarti melakukan

tindakan yang beraneka ragam yang membuat suatu menjadi tidak

monoton di dalam pembelajaran sehingga dapat menghilangkan

kebosanan, meningkatkan minat dan rasa ingin tahu siswa serta membuat

tingkat aktifitas siswa menjadi bertambah. 16

Jadi, keretampilan varisi menjajar yang di maksud dalam penelitian

ini adalah perubahan yang dilakukan dalam proses kegiatan untuk

meningkatkan motivasi belajar siswa.

2. Motivasi Belajar

Motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal kepada siswa

yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, motivasi

16 Helmiati, Op.Cit,h. 65
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adalah segala sesuatu yang akan mendorong seseorang untuk

mempengaruhi tingkah laku seseorang agar tergerak hatinya untuk

bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil dan tujuan

tertentu. 17

Jadi motivasi belajar menurut penulis adalah dorongan yang datang

dari dalam diri siswa untuk mencapai tujuan belajar secara maksimal.

3. Program Full day School

Menurut Baharuudin, kata Full Day School berasal dari Bahasa

Inggris Full artinya penuh, Day artinya Hari, sedangkan School artinya

sekolah. Jadi, Full Day School adalah sekolah sepanjang hasi atau proses

belajar mengajar yang dilakukan mulai pukul 07.00-15.00.18 Ini berarti

setengah dari waktu 24 jam siswa berada di sekolah.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Sebagimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang dan gejala-

gejala diatas, maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut :

a. Bagaimana keterampilan variasi mengajar guru ekonomi di SMA

Muhammadiyah 1 Pekanbaru?

b. Bagaimana motivasi belajar sisawa pada program fullday school di

SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru ?

17 Ngalim Purwanto, “Psikologi Pendidikan”. (Bandung: Remaja Rosda Karya,
2010).h.60

18 Baharuddin, Op.Cit, h.227.
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c. Bagaimana pengaruh keterampilan variasi mengajar guru ekonomi

terhadap motivasi belajar sisawa pada program fullday school di SMA

Muhammadiyah 1 Pekanbaru?

2. Batasan Masalah

Sehubungan dengan keterbatasan waktu dan biaya, serta banyaknya

permasalahan yang terdapat dalam penelitian, maka penulis membatasi

permasalahan dengan memfokuskan penelitian pada “Pengaruh

Keterampilan Variasi Mengajar Guru Ekonomi terhadap Motivasi Belajar

Siswa Pada Program Full Day School di SMA Muhammadiyah 1

Pekanbaru”.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan

permasalahan dalam penelitian ini, yaitu apakah ada pengaruh yang

signifikan keterampilan variasi mengajar guru terhadap motivasi belajar

siswa Pada Program Full Day School di SMA Muhammadiyah 1

Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh yang

signifikan antara Keterampilan Variasi Mengajar Guru Ekonomi terhadap

Motivasi Belajar Siswa Pada Program Full Day School di SMA

Muhammadiyah 1 Pekanbaru.
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2. Manfaat Penelitian

a. Bagi sekolah

Dapat dijadikan sebagai salah satu bahan masukan dalam

meningkatkan mutu seorang guru dalam mendidik siswa di sekolah

SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru.

b. Bagi guru ekonomi

Untuk meningkatkan kemampuan guru dalam penerapan

keterampilan variasi mengajar.

c. Bagi Peneliti

Dapat menjadi sarana pembelajaran untuk menambah ilmu

pengetahuan tentang penelitian dan menjadi landasan berpijak untuk

penelitian selanjutnya.


