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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoretis 

1. Keterampilan Guru 

 Kajian ini berkenaan dengan keterampilan guru dalam 

menjelaskan materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Keterampilan mengajar merupakan kompetensi profesional yang cukup 

kompleks, sebagai integrasi dari berbagai kompetensi guru secara utuh 

dan menyeluruh.
14

 Kompetensi juga dapat diartikan sebagai pengetahuan 

keterampilan dan kemampuan yang di kuasai oleh seseorang yang telah 

menjadi bagian dari dirinya sehingga ia dapat melakukan perilaku-

perilaku kognitif afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.
15

 

 Pada umumnya di sekolah-sekolah yang memiliki guru dengan 

kompetensi professional akan menerapkan “pembelajaran dengan 

melakukan” untuk menggantikan cara mengajar dimana guru hanya 

berbicara dan peserta didik hanya mendengarkan. 

Usman mengatakan kompetensi adalah “sesuatu hal yang 

menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang 

kualitatif maupun yang kuantitatif.
16

 

 Pengertian ini mengandung makna bahwa kompetensi itu dapat 

digunakan dalam dua konteks, yakni: pertama, sebagai indikator 

kemampuan yang menunjukkan kepada perbuatan yang diamati.Kedua 

                                                             
14

E. Mulyasa, Op.Cit., h.69 
15

Kunandar, 2011, Guru Profesional, Jakarta: Rajawali Pers,h.52 
16

Ibid., h.51 
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sebagai konsep yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan perbuatan 

serta tahap-tahap pelaksanaannya secara utuh. 

 Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan 

materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya 

membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang di 

tetapkan dalam standar pendidikan.
17

 

 Di dalam undang-undang No.14 Tentang Guru dan Dosen BAB 1 

Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 10 dinyatakan bahwa kompetensi adalah 

seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, 

dihayati, dan dikuasai, oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan.
18

 Kompetensi profesional adalah kemampuan dalam 

penguasaan akademik (mata pelajaran/bidang studi) yang diajarkan dan 

terpadu dengan kemampuan mengajarnya sekaligus sehingga guru itu 

memiliki wibawa akademis.
19

 

 Berdasarkan  keterangan diatas dapat disimpulkan  bahwa guru 

harus memiliki keterampilan terutama kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam  yang memungkinkan 

membimbing materi pembelajaran dengan baik ketika proses 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

  Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur‟an Surah Al-baqarah 

 ayat 31  adalah sebagai berikut: 

                                                             
17

Hamid Darmadi, Op.Cit., h.31 
18

Zainal Aqib, Op.Cit., h.24 
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Kunandar,Op.Cit., h.56 
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Artinya Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu 

berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu 

mamang benar orang-orang yang benar!"
20

 

Al –Sa‟adi menafsirkan ayat ini: 

Lalu Dia mengajarkan “kepada Adam nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya” yaitu nama-nama sesuatu dan apa pun yang bernama dengan 

nama itu, maka Allah mengajarkan kepadanya nama yang dinamakan, 

maksudnya kata-kata dan makna-maknanya hingga kata-kata yang 

dikecilkan dan yang dibesarkan seperti “al-Qush’ah” yaitu mangkuk 

besar dan “al-Qushai’ah” yaitu mangkuk kecil “kemudian 

mengemukakannya” Dia mengemukakan hal-hal yang bernama-nama 

tersebut , “kepada para malaikat” sebagai ujian bagi mereka mengetahui 

hal-hal yang bernama itu ataukah tidak, lalu berfirmanlah, “Sebutkanlah 

kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang 

yang benar!” dalam perkataan dan dugaan kalian bahwasannya kalian 

lebih utama dari pada khalifah tersebut.
21

 

Beberapa pelajaran yang diambil dari ayat di atas adalah: 

                                                             
20

QS. Al.Baqarah:31 
21

Syeikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa‟adi, Tafsir As-Sa’di, Jakarta: Pustaka Sahifa, 

h.102 
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1. Pelajaran pertama: bahwa bahasa merupakan sesuatu yang 

“taufiqiyah”, yang berarti Allah lah yang mengajarkan kepada 

manusia, tanpa itu manusia tidak akan bisa berbahasa dan mengenal 

benda-benda yang ada disekitarnya. Kemudian sebab itu, manusia 

mengembangkannya lewat pengalaman dan pembelajaran. Dan itupun 

tidak lepas dari bimbingan Allah SWT. 

2. Pelajaran kedua: adalah salah satu sarana untuk memakmurkan dunia 

adalah ilmu. Dengan ilmu, dunia ini akan menjadi makmur dan 

bermanfaat bagi manusia. Tanpa ilmu dunia ini akan menjadi hancur. 

2. Keterampilan Menjelaskan Materi 

Keterampilan adalah kemampuan menggunakan fikir, nalar dan 

perbuatan secara efektif dan efesien untuk mencapai hasil tertentu 

termasuk kreativitas. Keterampilan adalah kecakapan untuk 

menyelesaikan tugas. 

 Menurut Nurhasnawati dan Afriza menjelaskan berarti 

mengorganisasikan materi pelajaran dalam tata urutan yang terencana 

secara sistematis, sehingga, dengan mudah dapat dipahami oleh siswa. 

Keterampilan dalam menjelaskan materi atau bahan ajar pada proses 

pembelajaran sangat dibutuhkan oleh seseorang pendidik (Guru), 

Karena Betapapun pandainya seorang guru dalam mengusai suatu 
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materi, akan sia-sia saja apabila ia kurang atau tidak mampu mengusai 

keterampilan menjelaskan bahan pelajaran yang dikuasainya.
22

 

Keterampilan memberi penjelasan adalah penyajian informasi 

secara lisan yang di kelola secara sistematis untuk menunjukkan adanya 

hubungan  antara satu dengan yang lainnya. Ciri utama keterampilan 

penjelasan yaitu penyampaian informasi yang terencana dengan baik, 

disajikan dengan benar, serta urutan yang cocok. Menjelaskan 

merupakan keterampilan yang sering digunakan oleh guru dalam proses 

pembelajaran. Keberhasilan keterampilan guru dalam menjelaskan 

materi pelajaran dapat dibuktikan dengan tingkat kepahaman dan 

pemahaman siswanya.
23

 

Dalam pelaksanaan berbagai kebijakan diatas, guru dituntut untuk 

menjadi ahli penyebar informasi yang baik, karena tugas utamanya 

antara lain menyampaikan informasi kepada peserta didik. Guru juga 

berperan sebagai perencana (disaigner), pelaksana (implementer), dan 

penilai (evaluator) pembelajaran. Apabila pembelajaran diarahkan untuk 

memenuhi kebutuhan pribadi para peserta didik dengan penyediaan ilmu 

yang tepat dan latihan keterampilan yang mereka perlukan, haruslah ada 

ketergantungan terhadap materi yangstandar yang efektif dan 

terorganisasi. Untuk itu diperlukan peran baru dari para guru, mereka 

dituntut memiliki keterampilan-keterampilan yang teknis yang 

memungkinkan untuk mengorganisasi materi standar serta 

                                                             
 

22
Nurhasnawati dan Afriza, Micro Teaching (Panduan Praktis Keterampilan Dasar 

Mengajar), Pekanbaru: Kreasi Edukasi,  2015, h. 71 
23

Zainal Asril,Micro Teaching, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2010, h. 84 
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mengelolanya dalam pembelajaran dan pembentukan kompetensi 

peserta didik.
24

 

Dari penjelasan diatas seorang guru harus terampil dalam 

mengajar dan menguasai bahan agar tercapainya tujuan pembelajaran 

yang di harapkan. Untuk mencapai keterampilan-menjelaskan, seorang 

guru harusmemulai dari merencanakan rancangan penjelasan, penyajian 

suatu penjelasan, memahami tujuan dan alasan perlunya keterampilan 

menjelaskan, prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dan komponen-

komponen serta aspek-aspek dalam keterampilan- menjelaskan. 

a. Tujuan Keterampilan Menjelaskan  

 Adapun tujuan keterampilan menjelaskan  adalah sebagai berikut : 

1) Membimbing siswa memahami berbagai konsep, hukum, prinsip, 

atau prosedur. 

2) Membimbing siswa menjawab pertanyaan mengapa secara 

bernalar. 

3) Melibatkan siswa untuk berfikir. 

4) Mendorong murid menghayati berbagai proses penalaran. 

b.  Alasan Perlunya Keterampilan  Menjelaskan Dikuasai Oleh 

Guru 

Ada beberapa alasan perlunya keterampilan menjelaskan 

dikuasai oleh guru yaitu: 

                                                             
24

E.Mulyasa, Menjadi Guru profesional (Menciptakan pembelajaran Kreatif dan 

menyenangkan), Bandung: PT.Remaja Rosda Karya,  2007, h. 14 
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1. Meningkatkan keefektifan pembicaraan agar benar-benar 

merupakan penjelasan yang bermakna bagi siswa karena pada 

umumnya pembicaraan lebih didominasi oleh guru dari pada 

siswa. 

2. Penjelasan yang diberikan oleh guru kadang-kadang tidak 

jelas bagi siswanya, tetapi hanya jelas bagi guru sendiri. Hal 

ini tercermin dalam ucapan guru:”Sudah jelas bukan? Atau 

“Dapat difahami bukan? Oleh karena itu, kemampuan 

mengelola tingkat pemahaman siswa sangat penting dalam 

keterampilan menjelaskan. 

3. Tidak seluruh siswa dapat menggali sendiri pengetahuan dari 

buku atau dari sumber aslinya. Oleh karena itu guru perlu 

membantu menjelaskan hal-hal tertentu. 

4. Kurangnya sumber yang tersedia yang dapat dimanfaatkan 

oleh siswa dalam belajar. Guru perlu membantu siswa dengan 

cara memberikan informasi lisan berupa penjelasan yang 

cocok dengan materi yang diperlukan.
25

 

c. Prinsip-PrinsipPenjelasan antara lain: 

1. Penjelasan dapat diberikan diawal, ditengah atau diakhir. 

2. Penjelasan harus relevan dengan tujuan. 

3. Guru dapat memberi penjelasan bila ada pertanyaan siswa 

atau dirancang guru sebelumnya. 

                                                             
 

25
 Nurhasnawati, Afriza, Op.Cit., h. 72-73 
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4. Penjelasan materinya harus bermakna bagi siswa. 

5. Penjelasan harus sesuai dengan latar belakang dan 

kemampuan siswa.
26

 

d. Komponen- Komponen Keterampilan Menjelaskan 

  Sebagaimana telah dikemukakan di atas, ada beberapa 

komponen keterampilan yang perlu mendapat perhatian yaitu: 

1) Kejelasan, kejelasan tujuan, bahasa dan proses penjelasan. 

2) Penggunaan contoh dan ilustrasi, sangat diperlukan dalam 

menjelaskan konsep yang sulit dan abstrak. 

3) Memberikan penekanan: dilakukan dengan memvariasikan gaya, 

mengajar (mimic, suara) dengan diikuti pemberian ikhtiar, 

pengulangan. 

4) Pengorganisasian dilakuan dengan cara membuat hubungan 

antara contoh: dalil, dsb sehingga jelas. 

Balikan: tujuannya untuk mengetahui tingkat pemahaman 

siswa, pertanyaan siswa dan pendapat-pendapat siswa.
27

 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan 

keterampilan menjelaskan yaitu: 

a.  Merencanakan  

Penjelasan yang diberikan oleh guru perlu di rencanakan 

terlebih dahulu dengan baik, terutama yang berkenaan dengan isi 

pesan dan penerimaan pesan. Berkenaan dengan isi pesan (materi) 

                                                             
 

26
 Zainal Asril, Op.Cit., h. 85 

 
27

Nurhasnawati, Afriza Op.Cit., h. 72 
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meliputi penganalisaan masalah secara keseluruhan, penentuan 

hubungan yang diantara unsur-unsur yang dikaitkan dengan 

penggunaan hukum-hukum, rumus-rumus, generalisasi yang 

sesuai dengan hubungan yang telah ditentukan. Mengenai yang 

berhubungan dengan penerimaan pesan (siswa) hendaknya 

diperhatikan hal-hal atau perbedaan-perbedaan pada setiap siswa 

yang akan menerima pesan seperti, usia, jenis kelamin, 

kemampuan intelektual, latar belakang sosial, bakat, minat, serta 

lingkungan belajar siswa. 

b) Penyajian atau menjelaskan 

penyajian suatu penjelasan dapat ditingkatkan hasilnya 

dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1) Kejelasan. Penjelasan hendaknya diberikan dengan menggunakan 

bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa, menghindari 

penggunaan ucapan-ucapan seperti‟‟e”, aa”, mm, ya ya”, kira-

kira”, “umumnya”, “biasanya”, “seringkali”, dan istilah-istilah lain 

yang tidak dapat dimengerti oleh anak. 

2) Penggunaan contoh atau ilustrasi. Dalam memberikan penjelasan 

sebaiknya digunakan contoh-contoh yang ada hubungannya 

dengan sesuatu yang dapat ditemukan oleh siswa  lisan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3) Pemberian tekanan. Dalam memberikan penjelasan, guru harus 

memusatkan perhatian siswa kepada masalah pokok dan 
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mengurangi informasi yang tidak terlalu penting. Dalam hal ini 

guru dapat menggunakan tanda atau isyarat lisan seperti “ Yang 

terpenting adalah”, “perhatikan baik-baik konsep ini”. 

a) Penggunaan balikan. Guru hendaknya memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menunjukkan pemahaman, keraguan atau 

ketidakmengertian ketika penjelasan itu disampaikan. Hal ini 

dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan seperti: “ Apakah 

kalian sudah mengerti  dengan penjelasan tadi?‟‟ Sudah bisa di 

pahami” Keterampilan menjelaskan ini sangat ditentukan oleh 

pengetahuan guru dan kreativitas guru. Tidak ada dua orang guru 

yang menerapkan keterampilan menjelaskan ini yang sama persis 

sama (mengajar itu seni).  

e. Aspek-aspek Pembelajaran  Keterampilan Menjelaskan 

 Dalam menjelaskan materi pembelajaran dengan baik terdiri dari 

aspek-aspek keterampilan menjelaskan sebagai berikut: 

a. Aspek apersepsi, mengaitkan pelajaran yang telah dipelajari dengan 

topik baru. Setiap pelajaran baru yang diajarkan merupakan bagian 

dari kurikulum yang telah ditetapkan. Pelajaran itu harus 

dihubungkan dengan pelajaran-pelajaran lain yang telah dikuasai 

oleh siswa agar menarik perhatian dan menajamkan pengertian 

mereka terhadap rangkaian pelajaran tersebut.
28

 

                                                             
28

Helmiati,Op.Cit,. h.48 
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b. Tujuan pembelajaran adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam 

kegiatan pembelajaran, yaitu gambaran perubahan perilaku siswa ke 

arah yang lebih positif, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap.
29

 Tujuan pembelajaran sesuai dengan rencana 

pelaksanaan pembelajaran pada hakikatnya merupakan perencanaan 

jangka pendek untuk memperkirakan atau memproyeksikan hal-hal 

yang dilakukan dalam pembelajaran.
30

 

c. Materi pembelajaran harus direncanakan dan dikembangkan sesuai  

dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Materi 

pembelajaran berupa bahan ajar yang ingin dijelaskan. Bahan ajar 

adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik 

tertulis maupun tidak tertulis sehingga tercipta lingkungan atau 

suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar.
31

 

d. Bahasa yang sederhana, kejelasan suatu penjelasan dapat sangat 

ditingkatkan dan didukung dengan penggunaan bahasa yang baik.
32

 

Bahasa yang digunakan hendaknya jelas kata-katanya, ungkapannya 

maupun volume suaranya. 

e. Metode pembelajaran adalah cara-cara atau teknik penyajian bahan 

pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan 

bahan pelajaran, baik secara individual maupun secara kelompok.
33

 

                                                             
29

Ibid, h.34 
30

Hamdani,Op.Cit.,h.203 
31

Ibid, h.219 
32

Wahid Murni, dkk, Op.Cit., h.90 
33

Istarani, Kumpulan 40 Metode Pembelajaran, Medan: Media Persada, 2014,  h. 1 
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f. Media pembelajaran bisa dikatakan sebagai alat yang bisa 

merangsang siswa untuk terjadinya proses belajar. Wina Sanjaya 

mengatakan bahwa media pembelajaran meliputi perangkat keras 

yang dapat mengantarkan pesan dan perangkat lunak yang 

mengandung pesan.
34

 

g. Mengaitkan materi dengan kehidupan pengalaman siswa. Dalam 

proses belajar mengajar, penting sekali mengintegrasikan 

pengetahuan baru dengan pengetahuan  yang telah dimiliki siswa. 

Apabila guru akan menjelaskan materi yang baru hendaknya 

dikaitkan dengan materi yang telah diketahui siswa atau dengan 

pengalaman siswa yang telah ada.
35

 

h. Umpan balik (Feed Back), berdasarkan umpan balik ini guru dapat 

mengadakan penyesuaian seperlunya, misalnya mengurangi 

kecepatan bicara, mengulangi sekali lagi, membuat skema dipapan 

tulis dan sebagainya. Penting juga guru memperhatikan isyarat non 

verbal dari siswa yang menandakan siswa sudah jelas atau belum. 

3. Bahan atau Materi Pelajaran 

 Bahan atau materi pelajaran adalah substansi yang akan 

disampaikan dalam proses pembelajaran, Menurut Dr.Suharsimi 

Arikunto: 

                                                             
34

Hamdani, Op.Cit., h.244 
35

Wahid Murni, dkk, Op.Cit., h. 70 
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Bahan pelajaran adalah unsur inti yang ada dalam kegiatan belajar 

mengajar, karena memang bahan pelajaran itulah yang diupayakan untuk 

dikuasai oleh anak didik.
36

 

 Materi atau bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang 

digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran di kelas.
37

 Menurut Ahmad Sudrajad, bahan ajar adalah 

seperangkat materi yang disusun secara sistematis baik tertulis maupun 

tidak tertulis sehingga tercipta lingkungan/suasana yang memungkinkan 

siswa untuk belajar.
38

 

 Secara terperinci jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari 

pengetahuan antara lain fakta, konsep, prinsip, prosedur dan sikap, 

berikut uraian masing-masing: 

a. Materi fakta adalah nama-nama obyek, peristiwa sejarah, 

lambang, nama tempat, nama orang, dan tahun kejadian. 

b. Materi konsep adalah pengertian, definisi, ciri khusus, kompenen 

umum, atau bagian suatu obyek. 

c. Materi prinsip adalah dalil, rumus, postulat, teorema, atau 

hubungan antar konsep yang menggambarkan. 

d. Materi prosedur adalah materi yang berkenaan dengan langkah-

langkah secara sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu 

tugas. 

                                                             
36

Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zain, Op.Cit., h.43 
37

Helmiati, Op.Cit., h.9 
38

Loc, Cit. 
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e. Materi sikap adalah (afektif) adalah materi yang berkenaan 

dengan sikap atau nilai, misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, 

tolong menolong, semagat bekerja dan sebagainya. 

  Ditinjau dari pihak guru, materi pembelajaran itu harus diajarkan 

atau diterangkan dalam kegiatan pembelajaran. Ditinjau dari pihak siswa 

bahan ajar itu harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang akan dinilai dengan 

menggunakan instrument penilaian yang disusun berdasarkan indikator 

pencapaian belajar.
39

 

  Sebelum guru tampil didepan kelas untuk mengelola integrasi 

belajar mengajar, terlebih dahulu harus sudah menguasai bahan apa yang 

dikontakkan dan sekaligus bahan-bahan apa yang dapat mendukung 

jalannya proses belajar mengajar.
40

 

4. Faktor yang Mempengaruhi Keterampilan Guru Dalam Menjelaskan 

Materi Pembelajaran    

 Adapun faktor yang mempengaruhi keterampilan guru dalam 

menjelaskan materi pembelajaran sebagai berikut: 

1) Latar belakang pendidikan guru. 

Pendidikan merupakan keahlian dasar yang akan mendukung 

kemampuan seorang guru dalam menjalankan tugasnya. Artinya, 

tinggi rendahnya motivasi seorang guru akan terlihat dari upaya yang 

dilakukan dalam mengembangkan pendidikannya. Sebab tidak akan 

                                                             
39

Ibid,  h. 10 
40

Sardiman, Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta: Rajawali Pers, 2014 h. 164 
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sama seseorang yang berlatar belakang pendidikan keguruan dengan 

non keguruan. 

1) Pengalaman mengajar. 

Seorang guru yang sudah lama mengabdikan diri sebagai 

pengajar tentu mempunyai pengalaman yang cukup, sehingga 

dapat mendukung terlaksananya tugas guru berjalan denganbaik. 

2)  Upah atau gaji. 

Jika upah atau gaji guru sudah sesuai dengan upah minimum 

yang seharusnya didapatkan. Seorang guru akan memenuhi 

kewajibannya. Bukan berarti tidak ikhlas dalam bertugas akan 

tetapi seorang guru juga harus memenuhi kebutuhannya sebagai 

manusia. 

3)  Sarana dan prasarana. 

yang kurang lengkap juga akan menghambat terlaksananya 

tugas guru seperti buku-buku untuk mengajar terbatas, labor 

praktek belum ada, pustaka yang isinya tidak lengkap, media 

juga tidak ada.
41

 

4) Pengembangan sikap selama dalam jabatan. 

Banyak usaha yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan 

sikap profesional keguruan dalam masa pengabdiannya sebagai 

guru. Peningkatan ini dapat dilakukan dengan cara formal. Hal 

tersebut dapat dilihat pada keikutsertaan atau keaktifan guru 

                                                             
41

http://sabrianafauza.wordpress.com/2010/04/05/faktor-faktoryang 

mempengaruhiketerampilan guru/. 
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dalam mengikuti kegiatan: (1) organisasi profesi seperti PAGI, 

PGRI, dan HIPKIN; (2) seminar; (3) lokakarya, dan (4) 

penataran, atau kegiatan ilmiah lainnya.
42

 

D. Penelitian Relevan  

  Dalam penelitian ini penulis mengungkapkan pendapat yang 

berhubungan dengan judul penulis yaitu Keterampilan Guru Dalam 

Menjelaskan Materi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP IT 

Pondok Pesantren Syahruddiniyah Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten 

Kampar. Dalam hal ini penelitian tentang keterampilan guru juga pernah 

diteliti oleh: 

1. Tengku nurul azlina alumni mahasiswa UIN Suska Riau pada tahun 

2015 dengan judul penelitian Keterampilan Guru Menjelaskan Materi 

Pelajaran Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Pelalawan. Hasil penelitian penulis 

disimpulkan bahwa Keterampilan Guru Menjelaskan Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam Terhadap Motivasi Belajar Siswa di SMPN 1 

Pelalawan berdasarkan perhitungan dengan menggunakan korelasi 

product moment, diperoleh koefisien korelasi 0,700. Sedangkan 

pengaruh keterampilan guru menjelaskan terhadap prestasi belajar siswa 

pada mata pelajaran pendidikan agama Islam adalah sebesar 49% 

sedangkan selebihnya sebesar 51% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 
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2. Burmawan mahasiswa alumni UIN Suska Riau pada tahun 2014 dengan 

judul penelitian Gaya Mengajar Guru Pendidikan Agama Islam terhadap 

Prestasi Belajar siswa  di SMPN 9 Sungai Putih Tapung. Hasil 

penelitian penulis disimpulkan  tergolong dalam kategori baik. Hal ini 

dapat dilihat dari skor rata-rata angket yang dibagikan kepada 84 siswa 

yang menjadi responden penelitian yaitu 62,44. 

Penelitian di atas tidak ada kesamaan judul dengan penelitian 

yang akan penulis lakukan, penulis sangat tertarik mengetahui 

keterampilan guru menjelaskan, oleh karena itu penulis akan meneliti 

tentang Keterampilan Guru Dalam Menjelaskan Materi Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMP IT Pondok Pesantren Syahruddiniyah 

Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar. 

E. Konsep Operasional 

  Konsep operasional ini merupakan konsep yang digunakan  dalam 

memberi batasan terhadap konsep teoretis, konsep operasional sangat perlu 

agar tidak terjadi kesalahan dalam penelitian ini. Konsep operasional 

menjabarkan teori-teori dalam bentuk konkrit agar mudah di ukur 

dilapangan dan mudah dipahami. Adapun variabel yang dioperasionalkan 

adalah keterampilan guru dalam menjelaskan materi pelajaran. Guru 

sebaiknya memperhatikan petunjuk praktis dalam menjelaskan sebagai 

berikut: 

1.  Apersepsi  

a. Menghubungkan materi sebelumnya dengan materi baru 
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b. Menjelaskan konsep atau pengertian dari materi yang akan dipaparkan 

c. Memberi ketertarikan terhadap materi baru 

2. Tujuan pembelajaran sesuai dengan RPP atau silabus 

3. Materi  

a. Materi sesuai dengan topik pembahasan  

b. Materi tidak keluar dari pembahasan yang dijelaskan 

c. Materi yang dijelaskan dapat dimengerti oleh siswa. 

4. Bahasa   

a. Bahasa mudah dipahami oleh siswa   

b. Bahasa tidak bertele-tele dan tidak memiliki arti sama sekali 

c. Menjelaskan istilah-istilah sulit dan asing secara tuntas 

d. Volume suara terdengar sampai keseluruh bagian kelas 

e.  Intonasi suara bervariasi, terkadang tinggi, terkadang pula rendah sesuai 

dengan materi yang dijelaskan 

5. Metode  

a. Menggunakan metode secara variatif 

b. Metode sesuai dengan pokok pembahasan 

c. Metode menarik minat belajar siswa 

6. Media 

a. Menggunakan media dalam menjelaskan pokok bahasan tertentu 

b. Bervariasi dalam menggunakan media (audio, visual, motorik) 

c. Media sesuai dengan materi yang dijelaskan 

d. Menggunakan bagan untuk menjelaskan materi (hirarki) 
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7. Mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa atau pengalaman 

siswa 

8. Umpan balik 

a. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya atau menjawab 

penjelasan yang disampaikan guru 

b. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan contoh sesuai 

dengan pengalamannya masing-masing 

c. Guru meminta siswa untuk mempresentasikan materi yang telah 

diterimanya atau hasil bacaannya 

d. Guru meminta siswa lain untuk menanggapi atau menambahkan hasil 

presentasi 

Sedangkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi   

keterampilan guru dalam menjelaskan materi pelajaran indikatornya adalah 

sebagai berikut: 

1.  Latar belakang pendidikan. 

2.  Pengalaman mengajar. 

3. Gaji atau honor. 

4. Keaktifan dalam mengikuti seminar kependidikan atau keguruan. 

 5. Sarana dan prasarana sekolah. 

 

 

 

 


