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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoritis

1. Keterampilan Variasi Mengajar

a. Pengertian Keterampilan Variasi Mengajar

Keterampilan menggunakan Variasi Mengajar diartikan sebagai

perbuatan guru dalam konteks proses belajara mengajar yang bertujuan

mengatasi kebosanan siswa sehingga dalam proses belajarnya siswa

senantiasa menunjukkan ketekunan, keantusiasan, serta berperan secara

efektif.19

Variasi adalah 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. Menurut User Usman dalam buku

Helmiati keterampilan Variasi Mengajar merupakan keterampilan yang

harus dikuasai guru dalam pembelajaran, untuk mengatasi kebosanan

peserta didik, agar selalu antusias, tekun dan penuh partisipasi. 20

Menurut J.J Hasibuan mengatakan bahwa keterampilan variasi

mengajar adalah perbuatan guru dalam konteks proses belajar mengajar

yang bertujuan mengatasi kebosanan siswa sehingga dalam proses

19 Hamzah B.Uno, 2010, Orientasi Bari dalam Psikologi Pembelajaran, (Jakarta: Sinar
Grafika Offiset, h.171

20 Helmiati, Op.Cit,h. 65
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belajar mengajarnya siswa senantiasa menunjukkan ketekunan,

keantusiasan, serta berperan secara aktif.21

Zainal Asril mengatakan bahwa keterampilan variasi mengajar

merupakan suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi

pembelajaran yang ditunjukkan untuk mengatasi kebosanan peserta

didik, sehingga dalam proses situasi pembelajaran senantiasa

menunjukkan ketekunan dan partisipasi. 22

Berdasarkan uraian di atas, dapat di simpulkan bahwa keterampilan

variasi mengajar adalah suatu kemampuan yang harus di mililki oleh

seorang guru dalam proses pembelajaran yuaitu menngadakan beraneka

ragam cara mengajar untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, agar

selalu antusias, tekun, dan penuh partisipasi, serta untuk menumbuh

kembangkan perhatian peserta didik agar belajar lebih baik.

b. Tujuan dan manfaat keterampilan variasi mengajar

Tujuan variasi mengajar yaitu:

1) Memelihara dan meningkatkan perhatian siswa terhadap materi dan

aktivitas pembelajaran.

2) Terciptanya proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan

bagi siswa.

3) Menghilangkan kejenuhan dan kebosanan sebagai akibat dari

kegiatan yang bersifat rutinitas.

21 Hasibuan, Proses Belajar Mengajar,(Bandung: Rosdakarya, 2010),h.64
22 Zainal Asril, Microteaching ,(Jakarta ; Rajawali Pers, 2011),h.86
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4) Meningkatkan kemungkinan berfungsinya motivasi rasa ingin tahu

melalui kegiatan investigasi dan eksplorasi.

5) Membentuk sikap positif terhadap guru dan sekolah.

6) Kemungkinan dilayaninya siswa secara individual sehingga

memberi kemungkinan belajar.

7) Mendorong aktivitas belajar dengan cara melibatkan siswa pada

berbagai kegiatan atau pengalaman belajar yang menarik dan

berguna dalam berbagai tingkat kognitif.23

c. Prinsip – prinsip penggunaan keterampilan variasi mengajar

Dalam menerapkan variasi pembelajaran tidak hanya diperlukan

keaneka-ragaman jenis-jenis stimulus pembelajaran yang

dikembangkan, melainkan ditentukan pula oleh faktor kualitasnya. Oleh

karena itu agar penerapan variasi bisa mencapai sasaran pembelajaran

secara efektif, maka beberapa prinsip berikut ini harus menjadi

pertimbanagan, yaitu :

1) Bertujuan

Variasi yang dikembangkan dalam pembelajaran harus memiliki

tujuan yang terarah dan jelas, hal ini untuk menunjang pencapaian

tujuan pembelajaran.

2) Fleksibel

Variasi yang dikembangkan harus bersifat luwes dan tidak kaku.

Sehingga setiap jenis variasi memungkinkan dapat diubah

23 Helmiati, Op.Cit, h. 71-72
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disesuaikan dengan situasi, kondisi dan tuntutan yang terjadi secara

spontan sehingga tidak mengganggu keutuhan proses proses

pembelajaran yang sedang berlangsung.

3) Lancar dan berkesinambungan

Setiap variasi yang dikembangkan dalam pembelajaran harus

berjalan lancer.

4) Wajar / tidak dibuat-buat

Variasi dalam pembelajaran tidak dibuat – buat sehingga tidak

terkesan seperti dipaksakan.

5) Pengelola yang matang

Penerapan variasi yang seperti ini harus direncanakan dan dikelola

secara lebih matang agar semuanya dapat berjalan sehingga tidak

akan merusak perhatian siswa dan tidak menganggu proses belajar

mengajar. 24

d. Komponen keterampilan mengadakan variasi

1) Variasi dalam gaya mengajar guru

a) Variasi Suara (teacher voice)

Variasi suara adalah perubahan suara dari keras menjadi lemah,

dari tinggi menjadi rendah, dari cepat menjadi lambat atau

sebaliknya. Suara guru hendaknya bervariasi pada saat

menjelaskan materi pelajaran baik dalam intonasi, volume, nada

dan kecepatan.

24 Ibid, h. 72-73
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b) Pemusatan perhatian siswa (focusing)

Memusatkan perhatian siswa harus terpusat pada hal-hal yang

dianggap penting oleh seorang guru. 25

c) Kesenyapan atau kebisuan guru (teacher silence)

Adanya kesenyapan, kebisuan, atau “selingan diam” yang tiba-

tiba dan disengaja saat guru menjelaskan sesuatu merupakan

cara yang tepat untuk menarik perhatian siswa. Perubahan

stimulus dari adanya suara kepada keadaan tenang atau senyap,

atau dari adanya suara kepada keadaan tenang atau senyap, atau

dari adanya kebisuan atau kegiatan lalu berhenti akan dapat

menarik perhatian karena siswa ingin tahu apa yang terjadi.

d) Mengadakan kontak pandang dan gerak (eye contact and

movement)

Bila guru sedang berbicara atau berinteraksi dengan siswanya,

sebaiknya pandangan menjelajahi seluruh kelas dan melihat ke

mata siswa-siswanya untuk menunjukkan adanya hubungan

yang baik dengan mereka.

e) Gerakan badan dan mimik

Variasi dalam gerakan kepala, gerakan badan dan ekspresi

wajah (mimik) adalah aspek yang penting dalam berkomunikasi.

Gunanya untuk menarik perhatian dan memberikan kesandan

pendalaman makna dari pesan lisan yang disampaikan.26

25 Ibid, h. 66-67
26 Ibid, h. 68
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f) Pergatian posisi guru di dalam kelas

Pergantian posisi guru dalam kelas dapat digunakan untuk

mempertahankan perhatian siswa. Guru perlu membiasakan

bergerak bebas, tidak kaku, serta menghindari tingkah laku

negatif.

2) Variasi dalam penggunaan media dan alat pembelajaran

Media dan alat pembelajaran dapat digolongkan ke dalam tiga

bagian bila ditinjau dari indera yang digunakan, yakni dapat

didengar (audio), dilihat (visual), dapat didengar sekaligus dilihat

(audio-visual), dapat diraba, dimanipulasi atau digerakkan

(motoric).

Setiap anak mempunyai perbedaan kemampuan dalam

menggunakan alat inderanya. Ada lebih senang membaca, ada yang

lebih suka mendengar dulu baru membaca, dan sebaliknya. Variasi

dalam penggunaan media dan alat pembelajaran antara lain adalah

sebagai berikut :

a) Variasi alat atau media yang dapat dilihat (visual aids): alat atau

media yang termasuk ke dalam jenis ini ialah yang dapat dilihat

seperti grafik, bagan, poster, diograma, gambar, film, dan slide.

b) Variasi alat atau media yang dapat didengar (auditif aids).suara

guru termasuk ke dalam media komunikasi yang utama di dalam

kelas. Rekaman suara, suara radio, musik, deklamasi puisi,
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sosiodrama, dan telapon dapat dipakai sebagai media indera

dengar. 27

c) Variasi alat atau bahan yang dapat di dengar dan dilihat (audio

visual aids): penggunaan alat jenis ini merupakan tingkat yang

lebih tinggi dari dua yang di atas karena melibatkan lebih

banyak indera. Seperti film, televise, slide projector yang

diiringi penjelasan guru.

d) Variasi alat atau media yang dapat diraba, dimanipulasi dan

digerakkan (motoric). Penggunaan alat yang termasuk ke dalam

jenis ini akan dapat menarik perhatian siswa dan dapat

melibatkan siswa dalam membentuk dan memperagakan

kegiatan baik secara individual maupun kelompok. Misalnya

peragaan yang dilakukan oleh guru atau siswa, model, patung,

topeng, dan boneka, yang dapat digunakan oleh siswa dengan

meraba, menggerakkan, memperagakan atau

memanipulasinya.28

3) Variasi pola interksi dan aktivitas

Dalam pola interaksi ini, guru bukan satu-satunya sumber

informasi/pengetahuan di kelas, tetapi guru berperan sebagai

moderator, pembimbing dan motivator. Interaksi guru – siswa bisa

terjadi dalam bentuk: interaksi verbal dan non verbal. Pola interaksi

27 Ibid, h. 69-70
28 Ibid, h. 70
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dapat pula berbentuk klasikal, kelompok, dan perorangan sesuai

dengan keperluan.

Selain itu, dalam proses pembelajaran terdapat aktivitas guru

dan siswa. Beberapa aktivitas siswa yaitu aktivitas fisik, aktivitas

mental, aktivitas verbal, dan non verbal. Aktivitas siswa tersebut

dapat berupa mendengarkan informasi, menelaah materi, bertanya,

menjawab pertanyaan, membaca, berdiskusi berlatih, atau

memperagakan.

Kedua aspek di atas, yaitu pola interaksi dan aktivitas siswa

perlu divariasikan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Penggunaan

variasi pola interaksi dan aktivitas siswa dimaksudkan untuk

menghindari kebosanan siswa serta untuk menghidupkan suasana

kelas demi tercapainya tujuan pembelajaran. 29

2. Motivasi Belajar

a. Pengertian Motivasi Belajar

Motivasi adalah keadaan yang terdapat dalam diri seseorang yang

mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna pencapaian

suatu tujuan.30

Menurut Oemar Hamalik motivasi adalah suatu perubahan energi

di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan

dan reaksi untuk mencapai tujuan. Perubahan energy dalam diri

seseorang itu berbentuk suatu aktivitas nyata berupa kegiatan fisik.

29 Ibid, h. 71
30 Djali, “Psikologi Pendidikan” (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009),h.101
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Karena seseorang mempunyai tujuan tertentu dari aktivitasnya, maka

seseorang mempunyai motivasi yang kuat untuk mencapainya dengan

segala upaya yang dapat dilakukan untuk dicapainya.31

Menurut Mc.Donald, Motivasi adalah perubahan energi dalam diri

seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului

dengan tanggapat terhadap adanya tujuan. Dari pengertian

tersebutmengandung tiga elemen penting:

1. Motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri setiap

individu manusia. Perkembangan dan motivasi akan membawa

beberapa perubahan energi di dalam sistem “neurophysiological”

yang ada pada organisme manusia.

2. Motivasi ditandai dengan munculnya, rasa/”feeling” afeksi

seseorang. Dalam hal ini motivasi relevan dengan persoalan-

persoalan kejiwaan, afeksi dan emosi yang dapat menentukan

tingkah laku manusia.

3. Motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Motivasi memang

muncul dari dalam diri manusia, tetapi kemunculannya karena

terangsang atau terdorong oleh adanya unsur lain, dalam hal ini

adalah tujuan yang akan menyangkut soal kebutuhan.32

Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang

untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi

31 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar,(Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2011),h.162
32 Sudirman, Loc.Cit.h. 74
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dengan lingkungannya.33 Hal yang sama juga di ungkapkan oleh

Purwanto, yang menyatakan bahwa belajar adalah proses dalam diri

induvidu yang berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapat

perubahan dalam perilakunya.34

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa motivasi adalah

segala sesuatu yang menjadi pendorong tingkah laku yang menuntut

atau mendorong orang untuk memenuhi suatu kebutuhan, dan sesuatu

yang dijadikan motivasi itu merupakan suatu keputusan yang telah

ditetapkan individu sebagai suatu kebutuhan atau tujuan yang nyata

ingin di capai.

b. Ciri–ciri Motivasi Belajar

Motivasi yang ada pada setiap siswa dalam belajar, memiliki ciri-

ciri sebagai berikut :

1. Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus menerus dalam waktu

yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selasai).

2. Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa). Tidak

memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin

(tidak cepat putus asa dengan prestasi yang telah dicapai).

3. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah.

4. Lebih senang bekerja mandiri.

5. Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (hal-hal yang bersifat

mekanis, berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif).

33 Handayani , Strategi Belajar Mengajar, (bandung:Pustaka setia, 2011),h.20
34 Purwanto, Evaluasi Hasil Bekajar,( Yogyakarya, Pustaka Pelajar, 2011), h. 38-39
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6. Dapat mempertahankan pendapatnya (kalua sudah yakin akan

sesuatu).

7. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini.

8. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal.35

Apabila seseorang memiliki ciri-ciri seperti di atas, berarti orang itu

selalu memiliki motivasi yang cukup kuat. Ciri-ciri tersebut akan sangat

penting dalam kegiatan belajar mengajar.

Menurut Hamzah B.Uno, hakikat motivasi adalah dorongan internal

dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan

perubahan tungkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator

atau unsur yang mendukung. Hal ini mempunyai peranan besar dalam

keberhasilan seseorang dalam belajar. Indikator motivasi dapat

diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Adanya hasrat dan keinginan berhasil

2. Danya dorongan dan kebutuhan dalam belajar

3. Adanya harapan dan cita-cita masa depan

4. Adanya penghargaan dalam belajar

5. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar

6. Adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga

memungkinkan seseorang siswa dapat bejajar dengan baik.36

c. Jenis-jenis Motivasi belajar

Adapun beberapa jenis motivasi dalam belajar yaitu;

35 Ibid. h. 83
36 Hamzah B.Uno, Teori Motivasi dan pengukurannya, Op.Cit, h. 23
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1. Motivasi Instrinsik, yaitu motif-motif yang menjadi aktif atau

berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar. Karena dalam setiap

diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu.37

2. Motivasi Ekstrinsik, adalah kebalikan dari motivasi instrinsik, yaitu

motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang

dari luar.38

Di dalam kegiatan belajar mengajar peranan motivasi baik

instinsik maupun ekstrinsik sangat diperlukan. Dengan motivasi siswa

dapat mengembangkan antifitas dan inisiatif, dapat megarahkan dan

memelihara ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar.

d. Fungsi Motivasi dalam Belajar

Fungsi motivasi dalam belajar juaga diketahui oleh seorang guru,

pengetahuan dan pemahaman motivasi belajar pada siswa bermanfaat

bagi setiap guru, untuk itu fungsi motivasi dalam belajar dapat uraikan

sebagai berikut :

1. Motivasi sebagai pendorong perbuatan

Pada mulanya anak didik tidak ada hasrat untuk belajar, tetapi karena

ada sesuatu yang di carai muncullah minatnya untuk belajar. Sesuatu

yang akan dicari itu dalam rangka untuk memuaskan rasa ingin

tahunya dari sesuatu yang akan dipelajari.

37 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, Loc.Cit.h. 149
38 Ibid,h.151.



26

2. Motivasi sebagai penggerak perbuatan

Dorongan psikologis yang melahirkan sikap terhadap anak

didik itu merupakan sesuatu kekuatan yang tak terbendung, yang

kemudian terjelma dalam bentuk gerakan psikofisik. Di sini anak

didik sudah melakukan aktivitas belajar dengan segenap jiwa dan

raga. Akal pikiran berproses dengan sikap raga yang cenderung

tunduk dengan kehendak perbuatan belajar.

3. Motivasi sebagai pengarah perbuatan

Anak didik yang mempunyai motivasi dapat menyeleksi mana

perbuatan yang harus dilakukan dan mana perbuatan yang diabaikan.

Sesuatu yang akan dicari anak didik merupakan tujuan belajar yang

akan dicapainya. 39

e. Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar

Menurut De Decce dan Grawford dalam buku 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.40

1. Menggairahkan anak didik

Dalam kegiatan rutin sehari-hari guru harus berusaha

menghindari hal-hal yang monoton dan membosankan. Ia harus

39 Ibid. h. 157
40 Ibid.h.169
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selalu memberikan kepada anak didik cukup banyak hal-hal yang

perlu dipikirkan dan dilakukan. Guru harus memelihara minat siswa

dalam belajar. Yaitu dengan memberikan kebebasan tertentu untuk

berpindah dari satu aspek ke lain aspek pelajaran dalam situasi

balejar.

2. Memberikan harapan realistis

Guru harus memelihara harapan-harapan anak didik yang

realistis dan memodifikasi harapan-harapann yang kurang atau tidak

realistis. Untuk itu guru perlu memiliki pengetahuan yang cukup

mengenai keberhasilan atau kegagalan akademis setiap anak didik di

masa lalu. Dengan demikian guru dapat membedakan harapan-

harapan yang realistis, pesimis atau terlalu optimis. Harapan yang

tidak realistis adalah kebohongan, dan itu tidak di senangi oleh anak

didik.

3. Memberikan insentif

Bila anak didik mengalami keberhasilan, guru diharapkan

memberikan hadiah kepada anak didik (dapat berupa pujian, nilai

yang baik dan sebagainya) atas keberhasilannya, sehingga anak didik

terdorong untuk melakukan usaha lebih lamjut untuk mencapai

tujuan pembelajaran.

4. Mengarahkan perilaku anak didik

Mengarahkan perilaku anak didik adalah tugas guru. Disini guru

dituntut untuk memberikan respons kepada anak didik yang tidak
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terlibat langsung dalam kegiatan belajar di kelas. Dengan

memberikan teguran secara arif dan bijaksana kepada anak didik

yang membuat keributan dan berbicara semaunya di kelas.41

3. Fullday Scholl

a. Pengertian Full Day School

Kata full day school berasal dari Bahasa inggris. Full artinya

penuh, day artinya hari, sedangkan school artinya sekolah. Jadi

pengertian full day school adalah sekolah sepanjang hari atau proses

belajar mengajar yang dilakukan mulai pukul 06.45-15.00 dengan

durasi istirahat setiap dua jam sekali. Dengan demikian, sekolah dapat

mengatur jadwal pelajaran dengan leluasa, disesuaikan dengan bobot

mata pelajaran dan ditambah dengan pengalaman materi. Hal yang

diutamakan dalam full day school adalah pengaturan jadwal pelajaran

dan pendalaman.42

b. Tujuan pembelajaran full day school

1. Meningkatnya jumlah orang tua unggal dan banyaknya aktivitas

orang tua yang kurang memberikan perhatian pada anaknya.

2. Perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat, dari

masyarakat agraris menuju ke masyarakat industri.

3. Perubahan sosial budaya mempengaruhi pola pikir dan cara

pandang masyarakat.

41 Ibid, h. 170
42 Baharuddin, pendidikan dan psikologi perkembangan (Yogyakarta:arruzz Msdia,

2009), h.227
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4. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu cepat sehingga

jika tidak dicermati, maka kita akan menjadi korban, terutama

korban teknologi dan komunikasi.43

c. Faktor penunjang full day school

Adapun faktor pendukung pelaksanaan full day school adalah:

1. Kurikulum, kurukulum merupakan suatu alat untuk mencapai

tujuan pendidikan.

2. Manajemen pendidikan, tanpa manajemen yang baik maka sesuatu

yang akan di capai tidak akan pernah tercapai dengan baik karena

kelembagaan akan berjalan dengan baik jika dikelola dengan baik.

3. Sarana dan prasarana yang memadai.

4. Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia dalam pendidikan

adalah guru yang selalu memperkaya pengetahuan dan

keterampilan serta harus memperkaya diri dengan metode-metode

pembelajaran yang sekiranya yang tidak membuat siswanya bosan.

Karena full day school adalah sekolah yang menuntut siswanya

seharian penuh berada di sekolah.44

d. Faktor penghamnat full day school

Faktor penghambat dalam full day school adalah:

1. Sarana prasarana

2. Siswa, guru dan dana

43 Ibid.h.229-230
44 Ibid. h. 232
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3. Kualitas guru45

e. Penerapan full day school

Penerapan full day school adalah salah satu inovasi baru dalam

sistem pembelajaran. Penerapan full day school ini juga untuk

mengembangkan kreativitas yang mencakup integrasi tiga ranah, yaitu

kognitif, afektif, dan psikomotor. Dengan sistim ini diterapkan format

game atau bermain. Dengan tujuan agar dengan permainan-permainan

yang menarik bagi siswa untuk belajar. 46

Terkait dengan penciptaan lingkungan yang menyenangkan, sistam

full day school mewajibkan aktivitas akademiknya berada di sekolah

dan mengikuti semua kegiatan akademik mulai dari pagi sampai sore

hari. Dengan demikian siswa akan mendapat banyak keuntungan

secara akademis dibandingkan anak-anak yang helf day school karena

siswa yang biasa tidak mengikuti full day school sepulang dari sekolah

digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat.47

4. Pengaruh Keterampilan Variasi Mengajar Guru Ekonomi Terhadap
Motivasi Belajar Siswa pada Program Full Day School

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.48

45 Ibid. h. 237
46 Ibid. h. 239
47 Ibid. h. 240
48 Udin Syaefudin Saud, ,Loc.Cit.h. 70
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Menurut JJ.Hasibuan dan moedjiono di dalam bukunya yang berjudul

Proses Belajar Mengajarmenyatakan bahwa menggunakan variasi

diartikan sebagai perbuatan guru dalam konteks proses belajar menagajar

yang bertujuan mengatasi kebosanan siswa sehingga dalam proses

belajarnya siswa senantiasa menunjukkan ketekunan, keantusiasan, serta

berperan secara aktif.49

dari kedua teori yang dikemukakan oleh Udin Syafudin Saud, dan J.J

Hasibuan tersebut maka peneliti menganalisa bahwa adanya pengaruh

yang signifikan antara keterampilan variasi mengajar guru ekonomi

terhadap motivasi belajar siswa.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan adalan penelitian yang digunakan sebagai

perbandingan dan menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan

menguatkna bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum

pernah diteliti oleh orang lain. Penelitian yang relevan diantaranya pernah

dilakukan oleh:

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis teliti

adalah penelitian yang dilakukan oleh Mardhiah (2016), yang berjudul

“Pengaruh Keterampilan Guru Mengadakan Variasi Mengajar Terhadap

Keaktifan Belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah

Negeri Siak”. Dalam penelitian tersebut Mardhiah menyimpulkan terdapat

49 J.J Hasibuan, Moedjino,Proses Belajar Mengajar, (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya,
2010),h. 64
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pengaruh antara keterampilan guru mengadakan variasi terhadap keaktifan

belajar siswa dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari hasil

korelasi koefisien lebih besar dari “r” table baik pada taraf signifikan 5%

maupun pada taraf signifikan 1% yaitu 0,591%. 50

Penelitian tentang mengadakan variasi juga pernah dilkukan oleh

Suryana tahun 2012 dengan judul penelitian  “Keterampilan Mengadakan

Variasi Mengajar Oleh Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di

Madrasah Aliyah Teluk Kuantan Tengah Kabupaten Singingi “yang

penelitiannya bersifat Deskriptif.51

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhayati (2016) dengan judul

penelitian Pengaruh Model Pembelajaran Student Facilitator And

Eksplaining Terhadap Motivasi Belajar Siswa di Sekolah Menengah

Kejuruan Taruna Satria Pekanbaru. yang penelitiannya bersifat Deskriptif.

adapun hasil dari penelitian tersebut, terdapat adanya pengaruh kepribadian

guru dalam proses belajar mengajar terhapa gairah belajar siswa yaitu penulis

menemukan korelasi sebesar 0,984. Angka ini ketika dibandingkan dengan df

ternyata jauh besar, baik taraf signifikan.52

Adapun yang membedakan penelitian di atas dengan penelitian yang

penulis lakukan adalah peneliti meneliti tentang pengaruh keterampilan

50 Zumanila, 2012, “Pengaruh Keterampilan Guru Mengadakan Variasi Terhadap
Motivasi siswa dalam Proses pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah 02 Kecamatan Tanah Merah
Kabupaten Indra Giri Hilir”.(UIN, Fakultas Tarbiyah, 2011)

51 Suryana tahun 2012 “ Keterampilan Mengadakan Variasi Mengajar Oleh Guru Mata
Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah Teluk Kuantan Tengah Kabupaten
Singingi “(UIN, Fakultas Tarbiyah Dan Kegurun, 2012)

52 Siti Nurhayati (2016) dengan judul penelitian Pengaruh Model Pembelajaran Student
Facilitator And Eksplaining Terhadap Motivasi Belajar Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan
Taruna Satria Pekanbaru. .(UIN, Fakultas Tarbiyah dan Kegurun, 2016)
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variasi mengajar guru ekonomi terhadap motivasi belajar siswa pada

program full day school di SMA Muhammadiyah 1 pekanbaru.

Judul diatas mempunyai kaitan dengan penelitian yang akan penulis teliti

yaitu sama-sama meneliti tentang variasi mengajar, namun penulis

mengangkat judul “Pengaruh Keterampilan Variasi Mengajar Guru Ekonomi

terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Program Full Day School di SMA

Muhammadiyah 1 Pekanbaru”.

C. Konsep operasional

Konsep operasional ini merupakan suatu konsep yang digunakan untuk

memberika batasan terhadap konsep teoritis. Hal ini diperlukan agar tidak

terjadi kesalah pahaman dalam penafsiran penulisan ini.

Berdasarkan konsep dan teori-teori diatas, maka untuk menjawab

masalah dalam penelitian ini penulis membuat beberapa konsep operasional

untuk mengetahui beberapa pengaruh keterampilan variasi mengajar terhadap

motivasi belajar siswa pada program fullday school di SMA Muhammadiyah

1 Pekanbaru. Maka dapat diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Keterampilan Mengadakan Variasi Mengajar Guru( Variabel X )

Adapun indikator dari keterampilan variasi mengajar guru adalah:

a. Guru ekonomi menjelaskan pelajaran dengan intonasi suara dari tinggi

ke rendah, dari pelan ke cepat.

b. Guru memfokuskan perhatian kepada seluruh siswa, seperti perkataan”

perhatikan ini baik-baik!” Atau” nah, ini penting sekali” atau

“perhatikan dengan baik, ini agak sukar dimengerti”.
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c. Guru ekonomi menggunakan gerakan anggota badan dan mimik dalam

menyampaikan arti pembicaraan ketika menjelaskan pelajaran.

d. Guru mengadakan pergantian posisi guru di dalam kelas seperti dari

duduk menjadi berdiri, dari depan ke belakang kelas, dari samping kiri

ke kanan.

e. Guru menggunakan alat dan media pembelajaran secara bervariasi

seperti dapat didengar (audio), dilihat (visual), dapat didengar

sekaligus dilihat (audio-visual),  dapat diraba, dimanipulasi atau

digerakkan (motoric).

f. Guru menggunakan beberapa buku pelajaran yang berkaitan dengan

materi pelajaran.

g. Guru mengadakan pola interaksi dan aktifitas siswa seperti guru

mengelompokkan siswa untuk mendiskusikan pelajaran.

h. Guru berbincang dengan siswa secara individual tentang pelajaran.

i. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi

kelompok tentang materi pelajaran.

j. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya,

mengemukakan penjapat atua memberikan jawaban.

2. Motivasi belajar siswa (variabel Y)

a. Siswa selalu rajin bertanya bila tidak mengerti saat mengerjakan

tugas yang di berikan olah guru.

b. Siswa tidak mudah putus asa saat mengerjakan tugas sulit yang di

berikan oleh guru
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c. Siswa selalu memperhatikan penjelasan dan materi yang

disampaikan guru.

d. Siswa selalu mandiri dalam menyiapkan buku-buku terlebih dahulu

sebelum masuk kelas.

e. Siswa belajar tidak hanya pada waktu ujian.

f. Siswa selalu membawa buku-buku yang berkaitan dengan mata

pelajaran.

g. Siswa merasa memerlukan ilmu pengetahuan dengan selalu masuk

tepat waktu.

h. Siswa selalu hadir dalam belajar  karena merasa belajar adalah

ibadah.

i. Siswa selalu mengerjakan dan mengumpulkan tugas

j. Siswa selau mendengarkan penjelasan guru dengan konsenterasi.

D. Asumsi Dasar dan Hipotesa

1. Asumsi dasar

Berdasarkan keterangan teoritis di atas, penulis mempunyai asumsi dasar

sebagai berikut: keterampilan variasi mengajar dapat mempengaruhi

motivasi belajar siswa pada program fullday scholl.

2. HipotesisH = Ada pengaruh yang signifikan antara pengaruh keterampilan

variasi mengajar guru ekonomi terhadap motivasi belajar siswa

pada program fullday scholl di SMA Muhammadiyah 1

Pekanbaru.
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Ho = Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pengaruh keterampilan

variasi mengajar guru ekonomi terhadap motivasi belajar siswa

pada program fullday scholl di SMA Muhammadiyah 1

Pekanbaru.


