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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kerangka Teoritis 

1. Keterampilan Mengajar 

a. Pengertian Keterampilan Mengajar 

Abdul Majid menjelaskan bahwa keterampilan adalah kecakapan 

untuk menyelesaikan tugas atau kecekatan dalam melakukan aktivitas.
12

 

Sedangkan mengajar adalah suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur 

lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak sehingga 

terjadi proses belajar.
13

  

Sejalan dengan Slameto, Moh. Usman Uzer mengungkapkan 

bahwa pada prinsipnya mengajar adalah membimbing siswa dalam 

kegiatan belajar atau suatu usaha mengorganisasikan lingkungan dalam 

hubungan dengan peserta didik dan bahan pengajaran yang menimbulkan 

proses belajar.
14

 

Syaiful Bahri Djamarah mengatakan keterampilan mengajar adalah 

keterampilan yang mutlak harus guru miliki dalam mengajar, guru harus 

dapat mengoptimalkan perannnya dalam kelas.
15

 

                                                             
12 Abdul Majid, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi (Konsep Implementasi 

Kurikulum), (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 130. 
13

 S. Nasution, Didaktik dan Azaz-Azaz Mengajar,(Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 4. 
14

 Uzer M. Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 

2008), hlm. 6. 
15

 Syaiful Bahri Djamarah Op Cit, hlm. 99. 
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Berdasarkan pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

keterampilan mengajar merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh 

seorang guru guna mencapai hasil belajar pada setiap materi yang 

disampaikan. 

b. Komponen Keterampilan Mengajar 

Mengajar adalah perbuatan yang kompleks, yaitu penggunaan 

secara integratif sejumlah keterampilan untuk menyampaikan pesan. 

Menurut Udin Syaifuddin ada beberapa keterampilan yang harus dikuasai 

oleh guru yaitu: 

1) Keterampilan membuka pelajaran 

2) Keterampilan menutup pelajaran 

3) Keterampilan menjelaskan  

4) Keterampilan bertanya 

5) Keterampilan memberi penguatan  

6) Keterampilan menggunakan media pembelajaran 

7) Keterampilan membimbing diskusi 

8) Keterampilan mengelola kelas 

9) Keterampilan mengadakan variasi 

10)  Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan.
16

  

Keterampilan mengajar tersebut memiliki komponen dan 

prinsip-prinsip dasar tersendiri. Berikut uraian dari delapan keterampilan 

                                                             
 16 Udin Syaifuddin Saud, Op Cit, hlm. 55. 
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mengajar yang harus dimiliki oleh guru agar terciptanya pembelajaran 

yang aktif, kreatif dan menyenangkan seperti yang kita harapkan. 

(1) Keterampilan membuka pelajaran  

Keterampilan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan 

oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan prakondisi 

murid agar minat dan perhatiannya terpusat pada apa yang akan 

dipelajarinya. Dengan demikian, usaha tersebut untuk memberikan 

efek yang positif bagi kegiatan pembelajaran.
17

 

Adapun komponen-komponen dalam keterampilan membuka 

pelajaran, yaitu: 

1.  Menarik perhatian siswa, diantaranya dengan cara:  

a. Melakukan variasi dalam mengajar. 

b. Menggunakan alat bantu mengajar. 

c. Melakukan variasi dalam pola interaksi. 

2.  Memotivasi siswa, diantaranya dengan cara: 

a. Menimbulkan kehangatan dan keantusiasan.  

b. Menimbulkan rasa ingin tahu. 

c. Mengemukakan ide yang bertentangan. 

d. Memperhatikan minat siswa. 

3.  Memberikan acuan, diantaranya dengan cara: 

a. Mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas. 

b. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. 

                                                             
17

 Ali Mudlofir, Pendidik Profesional, (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2012), hlm. 

83. 
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c. Menyarankan langkah-langkah yang harus ditempuh siswa 

dalam kegiatan pembelajaran. 

d. Membuat kaitan, diantaranya dengan cara menghubungkan 

minat, pengalaman, dan hal-hal yang dikenal oleh siswa 

ketika guru melakukan kegiatan pembelajaran.
18

 

(2) Keterampilan menutup pelajaran  

Keterampilan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan 

oleh guru untuk mengakhiri pelajaran. Adapun komponen-komponen 

menutup pelajaran adalah: 

1.  Meninjau kembali penguasaan inti pelajaran atau membuat 

ringkasan. 

2.  Mengevaluasi, dengan cara: 

a. Mendemontrasikan keterampilan 

b. Mengaplikasikan ide baru 

c. Mengekspresikan pendapat siswa sendiri 

d. Memberikan soal-soal lisan maupun tulisan 

e. Mengadakan pengayaan, tugas mandiri, maupun tugas 

terstruktur
19

 

(3) Keterampilan menjelaskan pelajaran  

Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah  

menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis 

untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu bagian dengan 

                                                             
18

 Udin Syaifuddin Saud, Op Cit, hlm. 57. 
19

 Ibid, hlm. 85. 
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bagian lainnya, misalnya antar sebab dan akibat, definisi dengan contoh 

atau dengan sesuatu yang belum diketahui.
20

 

Adapun kompenen-komponen keterampilan menjelaskan yaitu:  

1) Kejelasan, penjelasan hendaknya diberikan dengan menggunakan 

bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa dan  menghindari 

penggunaan ucapan-ucapan dan istilah-istilah lain yang tidak 

dapat dimengerti oleh siswa. 

2) Penggunaan contoh dan ilustrasi, dalam memberikan penjelasan 

sebaiknya menggunakan contoh-contoh yang ada hubunganya 

dengan sesuatu yang dapat ditemui oleh siswa dalam kehidupan 

sehari-hari. 

3) Pemberian tekanan, dalam memberikan penjelasan 

4) Penggunaan balikan.
21

 

(4) Keterampilan bertanya  

Mengajar yang baik berarti membuat pertanyaan yang baik 

pula. Peranan pertanyaan sangat penting dalam menyusun sebuah 

pengalaman belajar bagi murid. Socrates meyakini bahwa semua ilmu 

pengetahuan akan diketahui oleh siswa, hanya jika guru dapat 

mendemontrasikan keterampilan bertanya yang baik dalam praktik 

pembelajaran di kelas.
22

 

                                                             
20

 Ibid, hlm. 86. 
21

 Ibid, hlm. 88. 

 
22

 Helmiati, Micro Teaching (Melatih Keterampilan Dasar Mengajar),(Pekanbaru: 

Aswaja Pressindo, 2013) ,hlm. 57 
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Umumnya orang bertanya jika ia ingin mengetahui apa yang 

belum diketahuinya. Di dalam kelas, guru bertanya kepada siswa untuk 

berbagai tujuan, diantaranya untuk: 

a. Membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap pokok 

bahasan. 

b. Membangkitkan motivasi dan mendorong siswa untuk 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. 

c. Memusatkan perhatian siswa terhadap pokok bahasan 

d. Mengaktifkan dan memproduktifkan siswa dalam pembelajaran. 

e. Menjajaki hal-hal yang telah dan belum diketahui siswa terkait 

materi. 

f.   Mendiagnosis kesulitan-kesulitan khusus yang menghambat siswa 

belajar. 

g. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengasimilasikan 

infomasi. 

h. Mengevaluasi dan mengukur hasil belajar siswa. 

i.   Memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengulang materi 

pelajaran. 

j.   Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. 

 

  Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya 

pertanyaan yang diajukan guru mempunyai beberapa maksud. Satu 

pertanyaan yang diajukan dapat mencapai beberapa tujuan sekaligus 

pada waktu yang sama. Kadang-kadang hal ini tidak disadari , baik 

oleh siswa maupun oleh guru itu sendiri, sebab pertanyaan itu 

berkembang.
23

 

Komponen-komponen yang termasuk dalam keterampilan 

bertanya adalah: 

 

 

                                                             
 

23
 Ibid, hlm. 58. 
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a. Keterampilan bertanya tingkat dasar. 

1) Penggunaan pertanyaan secara jelas dan singkat dengan 

menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh anak didik 

sesuai dengan taraf perkembangannya. 

2) Pemberian acuan. Sebelum memberikan pertanyaan, 

kadang-kadang guru perlu memberikan acuan berupa pernyataan 

yang berisi informasi yang relevan dengan jawaban yang 

diharapkan anak didk. 

3) Pemimdahan giliran. Adakalanya satu pertanyaan perlu dijawab 

oleh lebih dari seorang anak didik, karena jawaban belum benar 

atau belum memadai. 

4) Penyebaran. Untuk melibatkan anak didik sebanyak-banyaknya 

di dalam pembelajaran, guru perlu menyebarkan giliran untuk 

menjawab pertanyaan secara acak. 

5) Pemberian waktu berpikir. Setelah mengajukan pertanyaan 

kepada seluruh anak didik, guru perlu memberi waktu beberapa 

detik untuk berpikir sebelum menunjuk salah seorang anak didik 

untuk menjawabnya. 

6) Pemberian tuntunan. Bila seorang anak didik memberikan 

jawaban salah atau tidak memberikan jawaban, guru hendaknya 

memberikan tuntunan kepada anak didik itu, agar ia dapat 

menemukan sendiri jawaban yang benar.
24

  

                                                             
24

 Nasrul HS, Profesi & Etika Keguruan, (Pekanbaru: Aswaja Pressindo, 2014), hlm. 67. 
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b. Keterampilan bertanya tingkat lanjut. 

1) Pengubahan tuntunan tingkat kognisi dalam menjawab 

pertanyaan. Pertanyaan yang dikemukakan oleh guru dapat 

mengandung proses mental yang berbeda-beda dari proses 

mental dari proses mental yang rendah sampai proses mental 

yang tinggi.. Oleh karena itu, dalam mengajukan pertanyaan, 

guru hendaknya berusaha mengubah tuntunan tingkat kognisi 

dalam menjawab pertanyaan dari tingkat yang paling rendah, 

yaitu: evaluasi ingatan, pemahaman, penerapan, analisi, dan 

sistesis. 

2) Pengaturan urutan pertanyaan. Untuk mengembangkan 

tingkat kognisi dari yang sifatnya lebih rendah ke arah lebih 

tinggi dan kompleks, guru hendaknya dapat mengatur urutan 

pertanyaan yang diajukan kepada siswa. 

3) Pengguaan pertanyaan pelajak. Jika jawaban yang diberikan 

oleh siswa dinilai benar oleh guru, tetapi masih dapat 

ditingkatkan menjadi sempurna, guru dapat mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan pelacak kepada siswa tersebut. 

4) Peningkatan terajdinya interaksi. Agar siswa lebih terlihat 

secara pribadi dan lebih bertanggung jawab atas kemajuan 

dan hasil diskusi, guru hendaknya mengurangi atau 
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menghilangkan peranan sebagai penanya sentarl dengan cara 

mencegah pertanyaan dijawab oleh seorang siswa.
25

 

(5) Keterampilan memberikan penguatan  

Penguatan adalah respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat 

meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku 

tersebut. Penggunaan penguatan dalam kelas dapat mencapai atau 

mempunyai pengaruh sikap positif terhadap proses belajar siswa dan 

bertujuan untuk menumbuhkan rasa percaya diri, meningkatkan 

motivasi, minat dan perhatian siswa terhadap pembelajaran, 

membangkitkan dan memelihara perilaku, dan memelihara iklim 

belajar yang kondusif sehingga siswa dapat belajar secara optimal.
26

 

 Komponen-komponen keterampilan penguatan adalah, 

penguatan verbal biasanya diutarakan dengan menggunakan kata-kata 

pujian, penghargaan, persetujuan dan sebagainya. Misalnya, pintar 

sekali, bagus, betul dan sebagainya. Sedangkan penguatan non verbal 

berupa gerakan mimik dan badan, misalnya, acungan jempol, 

senyuman, kerut kening dan wajah cerah.
27

 

Penggunaan kedua bentuk penguatan itu dimaksudkan untuk 

mendorong siswa agar mau belajar lebih giat lagi dan lebih bermakna.
28

 

 

(6) Keterampilan menggunakan media pembelajaran  

                                                             
25

 Udin Syaifuddin Saud, Op Cit, hlm. 63. 

       
26

 Helmiati, Op Cit, hlm. 74. 
27

 Ali Mudlofir, Op Cit, hlm. 94. 

       
28

 Helmiati, Op Cit, hlm. 75. 
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Media pembelajaran adalah sarana pembelajaran yang digunakan 

sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk mempertinggi 

efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pembelajaran.  

Komponen-komponen keterampilan menggunakan media 

pembelajaran adalah: 

a. Media audio, yaitu media yang digunakan sebagai alat bantu 

pembelajaran yang mempunyai sifat dapat didengarkan oleh 

siswa, seperti radio. 

b. Media visual, yaitu media yang digunakan sebagai alat bantu 

dalam pembelajaran yang mempunyai sifat dapat dilihat oleh 

siswa, seperti peta. 

c. Media audio visual, yaitu media yang digunakan sebagai alat 

bantu dalam pembelajaran yang mempunyai sifat dapat dilihat dan 

didengar oleh siswa, seperti TV Edukasi.
29

 

(7) Keterampilan membimbing diskusi  

Keterampilan membimbing diskusi adalah keterampilan 

melaksanakan kegiatan membimbing siswa agar dapat melaksanakan 

diskusi kelompok kecil dengan efektif. Komponen-komponen 

keterampilan membimbing diskusi yaitu, memusatkan perhatian siswa 

pada tujuan dan topik diskusi, memperjelas masalah ataupun usulan 

atau pendapat, menganalisis pandangan atau pendapat siswa, 

                                                             
29

 Ibid, hlm. 95-96. 
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meningkatkan usulan siswa, menyebarluaskan kesempatan 

berpartisipasi dan menutup diskusi.
30

 

(8) Keterampilan mengelola kelas  

Keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan guna 

menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang tertib, dan 

menyenangkan (optimal) dan mengembalikan ke kondisi yang optimal 

jika terjadi gangguan dalam proses pembelajaran.
31

 

Komponen-komponen keterampilan mengelola kelas yaitu: 

a) Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan 

pemeliharaan kondisi belajar yang optimal (bersifat  preventif). 

Keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan guru dalam 

mengambil inisiatip dan  mengendalikan kegiatan pembelajaran,  

sehingga berjalan secara optimal, efisien, dan efektif. 

b) Keterampilan yang berhubungan pengembangan kondisi belajar 

yang optimal. Keterampilan ini berkaitan dengan respon guru 

terhadap gangguan siswa yang berkelanjutan.
32

 

(9) Keterampilan mengadakan variasi  

Mengadakan variasi berarti melakukan tindakan yang beraneka 

ragam yang dapat membuat sesuatu itu menjadi tidak monoton di dalam 

pembelajaran, sehingga menghilangkan kebosanan, meningkatkan 

                                                             
30

 Ibid, hlm. 97-98. 
31

 Nurhasnawati, Afriza, Micro Teaching, (Pekanbaru: Kreasi Edukasi, 2015), hlm.77. 
32

 Ali Mudlofir, Op Cit, hlm. 99-100. 
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minat dan rasa ingin tahu siswa, serta membuat tingkat aktifitas siswa 

menjadi bertambah.
33

 

Komponen-komponen keterampilan mengadakan variasi, yaitu: 

a) Variasi dalam mengajar, yang meliputi penggunaan variasi suara, 

pemusatan perhatian siswa, kesenyapan guru,  mengadakan 

kontak pandang dan gerak, gerakan badan dan mimik, seta 

pergantian posisi guru di dalam kelas. 

b) Variasi dalam penggunaan media pembelajaran, meliputi: media 

yang dapat dilihat, media yang dapat didengar, media  yang dapat 

diraba, serta media yang dapat didengar,  dilihat, dan  diraba. 

c) Variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Mulai dari kegiatan yang 

didominasi oleh guru sampai kegiatan mandiri yang dilakukan oleh 

siswa.
34

 

(10) Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

Pengajaran perorangan diartikan sebagai suatu proses dimana 

setiap anak didik dibantu mengembangkan kemajuan dalam 

mencapai tujuan berdasarkan kemampuan, pendekatan, dan bahan 

pelajaran. Untuk ini guru harus mengenal betul anak didik, dapat 

memotivasi mereka, dan terlibat dalam kegiatan anak didik. 

Pengajaran perorangan dapat dilaksanakan bila tiap anak didik 

memegang peranan penting dalam pemilihan tujuan, materi, 

prosedur, dan waktu yang diperlukan. Semua itu diputuskan anak 

                                                             
33

 Nurhasnawati, Afriza, Op Cit, hlm. 46. 
34

 Ali Mudlofir, Op Cit, hlm.111-112. 
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didik setelah berkonsultasi dengan guru ataupun dengan guru BP 

(bimbingan dan penyuluhan).
35

 

Komponen-komponen keterampilan mengajar perorangan 

dan kelompok kecil, yaitu:  

a) Keterampilan merencanakan dan melakukan kegiatan 

pembelajaran. Hal ini berhubungan dengan pengembangan 

program/ kurikulum. Guru harus terampil membuat perencanaan 

pembelajaran yang sesuai dengan program dan kebutuhan siswa, 

serta mampu melaksanakan rencana tersebut. 

b) Keterampilan mengorganisasi. Selama kegiatan pembelajaran 

perorangan/ kelompok kecil berlangsung, guru berperan sebagai 

organisator. Guru bertugas dan memonitor kegiatan 

pembelajaran dari awal sampai akhir. 

c) Keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. Salah satu 

ciri dalam pengajaran perorangan/ kelompok kecil ialah 

terjadinya hubungan yang sehat dan akrab antara guru dengan 

siswa, dan siswa dengan siswa. 

d) Keterampilan membimbing dan memudahkan belajar. Mengajar 

perorangan/ kelompok kecil berarti memberi kesempatan kepada 

siswa untuk belajar sendiri. Agar siswa benar-benar dapat belajar 

dan tujuan pembelajaran dapat tercapai, guru harus terampil 

                                                             
35

 Syaiful Bahri Djamarah, Guru & Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010),hlm. 164. 
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dalam membantu siswa agar mudah belajar dan tidak mengalami 

patah semangat.
36

 

2. Minat Belajar Siswa 

a. Pengertian Minat Belajar 

Minat, menurut Slameto, adalah suatu rasa lebih suka dan rasa 

ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat 

pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri 

dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut 

semakin besar minat.
37

  

Sedangkan menurut Agus Soejanto bahwasanya minat adalah suatu 

pemusatan perhatian yang terlahir dengan penuh kemauan yang tergantung 

dari bakat dan lingkungannya.
38

 

 Sedangkan minat belajar merupakan rasa tertarik yang ditunjukan 

oleh peserta didik dalam melakukan aktivitas belajar baik di rumah, di 

sekolah, maupun di masyarakat.
39

 

Crow and crow dalam buku Psikologi Pendidikan menyatakan 

bahwa minat berhubungan dengan gaya dan gerak yang mendorong untuk 

menghadapi atau berurusan dengan orang lain, benda kegiatan pengalaman 

yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri.
40

 

                                                             
       

36
 Udin Syaifuddin Saud, Op Cit, hlm. 72. 
37

 Zalyana, Psokologi Pembelajaran, (Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra, 2014), 

hlm. 145. 
38

 Agus Soejanto, Psikologi Umum, (Jakarta: Aksara Baru, 1999), hlm. 92. 
39

 Abdul Hadis, Psikologi Dalam Pendidikan, ( Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 44. 
40 Djaali, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 121.
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Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang 

sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang 

pendidikan.
41

 

Hitzman dalam bukunya Psychologi of learning and memory 

berpendapat bahwa: belajar adalah suatu perubahan yang terjadi dalam diri 

organisme atau manusia disebabkan oleh pengalaman yang dapat 

mempengaruhi tingkah laku organisme tersebut.
42

  

Cara memperoleh hasil belajar yang diinginkan dalam belajar harus 

ada minat apabila minat belajar tinggi kegiatan belajarpun cendrung 

meningkat dalam artian peserta didik akan aktif dan sungguh-sungguh 

belajar untuk mencapai tujuan yang sudah merupakan kebutuhan baginya. 

Hamalik menyatakan belajar tanpa adanya minat kiranya sulit untuk 

mencapai keberhasilan secara optimal.
43

   

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa minat adalah 

dorongan yang menyebabkan terikatnya perhatian siswa pada objek 

tertentu seperti pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi minat dapat tumbuh 

dan dikembangkan jika seseorang merasa senang terhadap sesuatu objek. 

c. Ciri- Ciri Minat Belajar Siswa  

Slameto menjelaskan bahwa siswa yang memiliki minat dalam 

belajar mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:  

                                                             
41

 Muhibin Syah, Psikologi Belajar,(Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 63. 
42

 Ibid, hlm. 65. 
43

 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 110. 
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1) Mempunyai kecendrungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang sesuatu yang dipelajari secara terus menerus. 

2) Ada rasa suka dan senang pada sesuatu yang diminati. 

3) Memperoleh suatu kebanggaan dan kepuasan kepada sesuatu  yang 

diminati. 

4) Lebih menyukai suatu hal yang menjadi minatnya dari pada  yang 

lainnya. 

5) Dimanifestasikan melalui partisipasi pada aktifitas dan  kegiatan.
44

 

Abdul Hadis menyatakan siswa yang memiliki minat dalam belajar 

dapat dilihat dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Siswa memiliki sifat ingin tahu dan berantusias untuk belajar  aktif. 

2) Siswa merasa senang pada saat proses belajar mengajar berlangsung. 

3) Siswa memiliki pengetahuan yang lebih besar terhadap pelajaran. 

4) Siswa memiliki sifat kreatif dan ingin lebih maju. 

5) Siswa produktif dalam melaksanakan aktivitas dan menyelesaikan 

tugas-tugas belajar. 

6) Siswa tidak mengenal lelah dalam belajar. 

7) Siswa tidak cepat bosan dalam belajar. 

8) Siswa menganggap aktivitas belajar sebagai hobi dan bagian  dari 

hidup.
45
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 Slameto, Op Cit, hlm. 60. 
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 Abdul Hadis, Op Cit, hlm. 44. 
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d. Cara-Cara Meningkatkan Minat Belajar Siswa 

Syaiful Bahri Djamarah mengatakan untuk meningkatkan minat 

belajar siswa dapat dilakukan sebagai berikut: 

1) Memahami dan melayani kebutuhan anak didik 

2) Memberikan informasi pada anak didik mengenai hubungan antara 

suatu materi pelajaran yang akan diberikan dengan pelajaran yang lalu 

serta menguraikan kegunaan bagi anak didik  di masa yang akan 

datang. 

3) Menghubungkan materi pelajaran dengan suatu berita sensaional yang 

sudah diketahui kebanyakan anak. 

4) Menggunakan minat-minat anak yang telah ada.
46

 

Kartini Kartono menyatakan ada empat hal yang dapat dikerjakan 

guru untuk membangkitakan minat belajar siswa diantaranya: 

1) Memberikan dorongan kepada siswa untuk belajar 

2) Menjelaskan secara konkret kepada siswa apa yang dapat dilakukan 

pada akhir pengajaran 

3) Memberikan hadiah terhadap terhadap prestasi yang dicapai sehingga 

dapat membangkitkan semangat untuk mencapai  prestasi yang lebih 

baik 

4) Membentuk kebiasaan yang baik.
47
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 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 158. 
47

 Kartini Kartono, Bimbingan Belajar di SMA dan Perguruan Tinggi,(Jakarta: CV 

Rajawali, 1985), hlm. 142. 
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Selain pendapat di atas Tuner juga mengemukakan cara untuk 

menimbulkan minat belajar siswa yaitu dengan cara memberikan informasi 

pada anak didik mengenai hubungan antara satu bahan pelajaran yang akan 

diberikan dengan bahan pelajaran yang lalu untuk menguraikan kegunaan 

di masa depan bagi anak didik.
48

 

B. Penelitian Relevan 

1.  Nursehati Nasution ( 11211204520), Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN SUSKA Riau pada tahun 2016 meneliti dengan judul 

Pengaruh Perhatian Orang Tua terhadap Minat Belajar Siswa pada Mata 

Pelajaran PAI di SMP Negeri 01 Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. 

Kesimpulan penelitiannya yang menyebutkan bahwa terdapat pengaruh 

positif yang signifikan antara Perhatian Orang Tua terhadap Minat Belajar 

Siswa pada Mata Pelajaran PAI di SMP Negeri 01 Kampar Kiri Tengah 

Kabupaten Kampar. Dengan tingkat korelasi antara kedua variabel adalah 

0.473, lebih besar dari rtabel pada taraf signifikan 5% maupun 1% (0,250 < 

0,473 > 0,325). Hal ini mengandung arti bahwa semakin tinggi perhatian 

orang tua maka semakin baik minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI 

di SMP Negeri 01 Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, sebaliknya 

semakin rendah perhatian orang tua maka semakin tidak baik pula Minat 

Belajar Siswa pada mata pelajaran PAI di SMP Negeri 01 Kampar Kiri 

Tengah Kabupaten Kampar.  

                                                             
48

 Ibid, hlm. 189. 
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Penelitian Nursehati Nasution ada kesamaannya dengan yang 

penulis lakukan yakni sama- sama meneliti tentang Minat Belajar Siswa. 

Hanya saja Nursehati Nasution menghubungkannya dengan Perhatian 

Orang Tua, sementara penulis menghubungkannya dengan Keterampilan 

Mengajar Guru. 

2. Jene Warti (10816002101), Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN SUSKA Riau pada tahun 2012 meneliti dengan judul Pengaruh 

Persepsi Siswa tentang Keterampilan Mengajar Guru Ekonomi Terhadap 

Motivasi Belajar Siswa Kelas XI Di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 

Rokan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Kesimpulan 

penelitiannya menyebutkan bahwa Ha dapat diterima pada taraf signifikan 

50% karena ini dibuktikan dari hasil regresi yang menyatakan nilai r hitung 

0,627> nilai r tabel untuk taraf signifikan 5% (0,355) dan 1% (0,456) dari 

hasil korelasi menyatakan r hitung 0,627> nilai r tabel baik 5% dan 1%. 

Analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara Persepsi Siswa tentang Keterampilan Mengajar Guru 

Ekonomi Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas XI Di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 1 Rokan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu 

sebesar 39,3%. 

Penelitian Jene Warti ada kesamaannya dengan yang penulis 

lakukan yakni sama- sama meneliti tentang Keterampilan Mengajar Guru. 

Hanya saja Jene Warti menghubungkannya dengan Motivasi Belajar 
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Siswa, sementara penulis menghubungkannya dengan keterampilan 

mengajar guru. 

C. Konsep Operasional 

Agar tidak terajdi salah pengertian di dalam pemahaman isi tulisan ini 

dan agar tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu 

mengoperasionalkan konsep-konsep yang digunakan. 

Keterampilan mengajar guru yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah pengaruh keterampilan mengajar guru terhadap minat belajar siswa 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 21 Pekanbaru. 

Pengaruh keterampilan mengajar guru merupakan variabel yang 

mempengaruhi (Variabel X). Variabel ini dapat dikatakan baik apabila 

terpenuhi indikator-indikator sebagai berikut: 

1. Guru memulai pelajaran dengan membaca doa. 

2. Guru mengabsen siswa pada awal pelajaran 

3. Guru membuka pelajaran dengan memberikan apersepsi kepada siswa 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

5. Guru menjelaskan pelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai. 

6. Guru menjelaskan materi pelajaran terfokus pada inti pelajaran  

7. Guru menjelaskan pelajaran dengan bahasa yang mudah dipahami oleh 

siswa. 

8. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa sesuai dengan materi 

pembelajaran 
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9. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa  

10. Guru memberikan kata “ ya” atau “bagus” kepada siswa yang menjawab 

pertanyaan 

11. Guru menggunakan media pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan 

materi pelajaran 

12. Guru mengawasi jalannya diskusi 

13. Guru memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok diskusi 

untuk berpartisipasi. 

14. Guru menguraikan kembali hasil diskusi yang diberikan tiap-tiap anggota 

kelompok 

15. Guru memberikan teguran kepada siswa yang ribut di kelas. 

16. Guru mengeraskan suaranya pada kalimat yang dianggap penting dalam 

materi pembelajaran 

17. Pandangan guru ketika menjelaskan pelajaran merata ke seluruh siswa 

18. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa seputar materi pelajaran yang 

telah disampaikan 

19. Guru menggunakan metode yang bervariasi sesuai dengan materi pelajaran 

20. Guru menyampaikan kesimpulan materi yang telah disampaikan 

21. Guru memberikan saran-saran kepada siswa agar minat siswa meningkat 

pada pertemuan berikutnya 

Minat belajar siswa (variabel Y). Variabel ini dapat dikatakan baik 

apabila terpenuhi indikator-indikator sebagai berikut: 

1. Siswa memiliki sifat ingin tahu dan berantusias untuk belajar aktif. 
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2. Siswa merasa senang pada saat proses belajar mengajar berlangsung. 

3. Siswa memiliki pengetahuan yang lebih besar terhadap  pelajaran. 

4. Siswa memiliki sifat kreatif dan ingin lebih maju. 

5. Siswa produktif dalam melaksanakan aktivitas dan menyelesaikan 

tugas-tugas belajar. 

6. Siswa tidak mengenal lelah dalam belajar. 

7. Siswa tidak cepat bosan dalam belajar. 

8. Siswa menganggap aktivitas belajar sebagai hobi dan bagian dari hidup. 

D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi  

a. Keterampilan mengajar guru baik 

b. Minat belajar siswa berbeda-beda 

2. Hipotesis  

Hipotetis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan yang 

diajukan dalam penelitian kuantitatif. Hipotesis merupakan suatu asumsi 

atau anggapan yang bisa benar atau bisa salah mengenai sesuatu hal dan 

dibuat untuk menjelaskan sesuatu hal tersebut sehingga memerlukan 

pengecekan lebih lanjut.
49

  

Ha :  Ada pengaruh yang signifikan keterampilan mengajar guru 

terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam Kelas VIII di SMP Negeri 21 Pekanbaru. 

                                                             
49

 Amri Darwis, Metodologi Penelitian Pendidikan Islam,( Jakarta: Rajawali Press, 2014), 

hlm. 40 
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Ho :  Tidak ada pengaruh yang signifikan keterampilan mengajar guru 

terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam Kelas VIII di SMP Negeri 21 Pekanbaru. 

 


