
13 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

Agar masalah ini dapat dipahami serta menghindari kesalahpahaman, 

maka perlu peneliti kemukakan kerangka teoritis sebagai pendukung dalam 

penelitian ini agar lebih terarah dengan mengemukakan beberapa teori yang 

ada kaitannya dengan penelitian ini, sekaligus dimaksudkan untuk dijadikan 

landasan penelitian dan mampu menjawab secara teoritis. 

1. Keterampilan Guru 

a. Pengertian Keterampilan Guru 

Kata keterampilan sama artinya dengan kata kecekatan. 

Terampil atau cekatan adalah kepandaian melakukan sesuatu dengan 

cepat dan benar. Seseorang yang dapat melakukan sesuatu dengan 

cepat tetapi salah tidak dapat dikatakan terampil. Demikian pula 

apabila seseorang dapat melakukan sesuatu dengan benar tetapi 

lambat, juga tidak dapat dikatakan terampil.
20

 Keterampilan adalah 

kecakapan untuk menyelesaikan tugas. 

“Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan, dan 

identifikasi bagi peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena ituguru 

                                                             
20

http://cumanulisaja.blogspot.com/2012/09/pengertian-keterampilan.html/2 juni 2015, 

http://cumanulisaja.blogspot.com/2012/09/pengertian-keterampilan.html/2
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harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup 

tanggung jawab , wibawa, mandiri dan disiplin.”
21

 

Berdasarkan keterangan di atas dapat dikatakan bahwa guru 

adalah tokoh yang dijadikan sebagai panutan utama oleh siswanya. 

Karena itulah guru harus meningkatkan berbagai kemampuan yang 

dituntut terhadap profesinya terutama kemampuan dalam menjelaskan 

materi pelajaran dengan tujuan agar bisa meningkatkan aktivits belajar 

siswa ketika pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

b. Menjelaskan Materi Pelajaran 

Menurut Zainal Asril keterampilan memberi penjelasan adalah 

penyajian informasi secara lisan yang dikelola secara sistematis untuk 

menunjukkan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Ciri utama 

keterampilan guru dalam menjelaskan yaitu penyampaian informasi 

yang terencana dengan baik, disajikan dengan benar, serta urutan yang 

cocok. Penguasaan keterampilan menjelaskan yang didemonstrasikan 

oleh guru akan memungkinkan siswa memiliki pemahaman yang 

mantap, serta meningkatnya keterlibatan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran.
22

 

 

Memberikan penjelasan merupakan salah satu aspek yang 

penting dalam pekerjaan mengajar, karena:
23

 

1) Pada umumnya interaksi komunikasi lisan di dalam kelas di 

dominasi oleh guru. 

2) Sebagian besar kegiatan guru adalah informasi. Untuk itu 

efektifitas pembicaraan perlu ditingkatkan. 

3) Penjelasan yang diberikan guru sering tidak jelas oleh siswa 

dan hanya jelas bagi guru. 

                                                             
21

E. Mulyasa, Op. Cit. h. 37 
22

Zainal Asril, Micro Teaching, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 84 
23

Nurhasnawati, Mikro Teachig, ( Pekanbaru: Kreasi Edukasi, 2015), h. 72 
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4) Tidak semua siswa dapat menggali sendiri informasi yang 

diperoleh dari guru. 

5) Informasi yang diperoleh peserta didik agak terbatas. 

Komponen-komponen yang perlu diperhatikan dalam 

penjelasan adalah: 

1) Kejelasan: kejelasan tujuan, bahasa dan proses penjelasan 

2) Penggunaan contoh dan ilustrasi: sangat diperlukan dalam 

menjelaskan konsep yang sulit dan abstrak. Agar penjelasan 

yang diberikan dapat dipahami sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. 

3) Memberikan penekanan: dilakukan dengan memvariasikan 

gaya mengajar (mimik,suara) dengan diikuti pemberian 

ikhtisar, pengulangan. 

4) Pengorganisasian: dilakukan dengan cara membuat hubungan 

antara contoh: dalil, dan sebagainya sehingga jelas. 

5) Balikan: tujuannya untuk mengetahui tingkat pemahaman 

siswa, pertanyaan siswa dan pendapat-pendapat siswa. 

6) Menggunakan media pembelajaran.
24

 

Menurut T. Gilarso bahwa komponen penjelasan itu terkait 

beberapa hal, yaitu: terkait dengan orientasi, bahasa yang sederhana, 

contoh yang banyak dan relevan, memiliki struktur yang jelas, 

bervariasi dalam menjelaskan, latihan dan umpan balik. Tujuan akhir 

dalam keterampilan memberi penjelasan adalah guru tidak hanya 

mengajarkan pengetahuan tentang sesuatu, tetapi sekaligus melatih 

peserta didik dalam proses dan teknik berpikir. 

 

                                                             
24

Ibid., h. 29 
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 Langkah-langkah dalam menjelaskan yang dikemukakan 

Wardani beberapa prinsip-prinsip penjelasan antara lain:
25

 

1) Penjelasan dapat diberikan di awal, ditengah atau  di akhir. 

2) Penjelasan harus relevan dengan tujuan. 

3) Guru dapat memberi penjelasan bila ada pertanyaan siswa atau 

dirancang guru sebelumnya. 

4) Penjelasan itu materinya harus bermakna bagi siswa. 

5) Penjelasan harus sesuai dengan latar belakang dan kemampuan 

siswa. 

Adapun tujuan menjelaskan materi pelajaran ialah:
26

 

1) Membimbing murid untuk mendapat dan memahami hukum, dalil, 

fakta, defenisi, dan prinsip secara objektif dan bernalar. 

2) Melibatkan murid untuk berpikir dengan memecahkan masalah-

masalah atau pertanyaan. 

3) Untuk mendapat balikan dari murid mengenai tingkat pemahaman 

dan mengatasi kesalah pahaman mereka.  

4) Membimbing murid untuk menghayati dan mendapat proses 

penalaran dan menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan 

masalah. 

Dari penjelasan diatas mengenai keterampilan menjelaskan 

dapat penulis simpulkan bahwa keterampilan menjelaskan adalah 

salah satu komponen yang sangat berpengaruh dalam proses 

                                                             
25

Zainal Asril,Op. Cit.  h. 85  
26

Helmiati, Micro Teaching, (Yogyakarta: Aswaja, cet. Ke-1), h. 52 
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pembelajaran, karena tujuan dari materi yang di sampaikan akan 

tercapai bila guru mampu menjelaskan secara maksimal kepada 

peserta didik. Jika keterampilan guru dalam menjelaskan kurang 

menguasainya, tentunya hal ini sangat berpengaruh terhadap minat 

dan aktivitas belajar siswa dalam mengikuti mata pelajaran tersebut.  

Bahan atau materi pelajaran adalah substansi yang akan 

disampaikan dalam proses pembelajaran.
27

 Tanpa bahan atau materi 

pelajaran tidak akan berjalan, karena itu guru yang akan mengajar 

pasti memiliki dan menguasai materi yang akan disampaikan pada 

peserta didik. 

 Menurut Dr. Suharsimi Arikunto materi pelajaran adalah 

unsur inti yang ada dalam kegiatan belajar mengajar, karena materi 

pelajaran itulah yang harus dikuasai oleh peserta didik
28

. 

Materi pembelajaran (instructional materials) adalah 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari peserta 

didik dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah 

ditentukan. secara terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri 

pengetahuan konsep fakta, prinsip, proses, nilai keterampilan, bahkan 

juga terdapat sejumlah masalah-masalah yang ada kaitannya dengan 

kehidupan masyarakat
29

. 

                                                             
27

Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2013, h. 43 
28

Ibid.,  
29

Mardia Hayati dan Nurhasnawati, Desain Pembelajaran , (Pekanbaru: CV. Mutiara 

Pesisir Sumatra, 2014), h. 33 
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Sumber materi pelajaran merupakan tempat dimana bahan ajar 

dapat diperoleh. Dalam mencari sumber materi pelajaran, peserta 

didik dapat dilibatkan untuk sesuai dengan prinsip pembelajaran siswa 

aktif. Berbagai sumber dapat digunakan untuk mendapatkan materi 

pembelajaran dari setiap kompetensi dasar. Bagi guru, sumber utama 

untuk mendapatkan materi pembelajaran adalah buku teks dan buku 

penunjang yang lain.  

Materi pembelajaran merupakan inti dari proses mengajar, 

karena guru tidak akan sempurna mengajar jika tidak mempunyai 

persiapan materi atau tidak menguasai pesan yang akan ditransfer 

kepada anak didik. Oleh sebab itu, guru dituntut untuk benar-benar 

menguasai materi pembelajaran yang hendak diajarkan.
30

 

Ada dua persoalan dalam penguasaan materi yaknipenguasaan 

bahan atau materi pelajaran pokok, dan bahan atau materi pelajaran 

pelengkap.Bahan atau materi pelajaran pokok adalah bahan pelajaran 

yang menyangkut bidang studi yang dipegang oleh guru sesuai dengan 

profesinya.Sedangkan atau materi pelajaran pelengkap adalah bahan 

atau materi yang dapat membuka wawasan seseorang guru agardalam 

mengajar dapat menunjang penyampaian bahan pelajaran 

pokok.Dimana pemakaian bahan materi penunjang harus sesuai 

dengan bahan pelajaran pokok. 

                                                             
30

Ibid., h.36 
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Dalam menjelaskan materi pelajaran kepada siswa maka pada 

prinsipnya guru berpegang pada rencana yang telah disusun baik 

dalam hal materi, metode, maupun media yang digunakan. Selain itu 

kemampuan guru  dalam mengajar dapat juga di deteksi melalui 

proses yang terjadi di  dalam kelas, seperti : berusaha tampil dengan 

prima di depan kelas, ketika berbicara di muka kelas tidak lagi 

membuka catatan atau buku pegangan sama sekali, berbicara dengan 

jelas dan lancar sehingga terkesan dibenak siswa bahwa guru benar-

benar tahu segala permasalahan yang disampaikan.
31

 

c. Indikator Keterampilan Menjelaskan 

Berdasarkan komponen-komponen keterampilan menjelaskan 

yang dikemukakan oleh Nurhasnawati dala bukunya, maka penulis 

menarik kesipulan bahwa indikator keterampilan menjelaskan materi 

yaitu:  

1) Kejelasan  

Kejelasan tujuan, bahasa, dan proses penjelasan merupakan kunci 

dalam memberikan penjelasan. 

2) Penggunaan contoh dan ilustrasi: contoh dan ilustrasi akan 

mempermudah siswa yang sulit dalam menerima konsep yang 

abstrak. 

3) Memberikan penekanan 

                                                             
31

Asep Jihad Suyanto, Menjadi Guru Profesional, (Jakarta : Erlangga, 2013), h.11  
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Penekanan dapat dilakukan dengan cara mengadakan variasi dalam 

cara mengajar (Variasi dalam suara, mimik) dan membuat struktur 

sajian, yaitu memberrikan informasi yang menunjukkan arah atau 

tujuan utama sajian (dapat dikerjakan dengan memberikan ikhtisar, 

pengulangan atau member tanda) 

4) Balikan 

Untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa, balikan dapat 

diperoleh dengan cara memperhatikan tingkah laku siswa, 

memberikan kesempatan siswa menjawab pertanyaan guru, dan 

meminta pendapat siswa apakah penjelasan yang diberikan bersifat 

bermakna atau tidak. Tingkah laku menjelaskan merupakan 

keterampilan mengajar yang sangat di tentukan oleh pengetahuan 

dan kreatifitas guru. 

5) Pengorganisasian 

Ini dapat dilakukan dengan cara membuat hubungan antara contoh, 

dalil, dan sebagainya sehingga penjelasan yang disampaikan oleh 

guru menjadi jelas. 

6) Menggunakan Media Pembelajaran 
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2. Aktivitas Belajar 

a. Pengertian Aktivitas Belajar 

Menurut Sudjana belajar merupakan proses melihat, 

mengamati, dan memahami sesuatu
32

. Belajar menunjukkan suatu 

aktivitas pada seseorang yang disadari atau disengaja. Oleh sebab itu, 

pemahaman kita pertama yang penting adalah kegiatan belajar 

merupakan kegiatan yang disengaja atau direncanakan oleh 

pembelajar sendiri dalam bentuk aktivitas tertentu. 

 

 Aktivitas ini menunjukkan pada keaktifan seseorang dalam 

melakukan kegiatan tertentu, baik pada aspek-aspek jasmaniah 

ataupun aspek mental yang memungkinkan terjadinya perubahan pada 

dirinya
33

. Salah satu pertanda bahwa seorang itu adanya perubahan 

ialah perubahan pada tingkat pengetahuan, keterampilan atau 

sikapnya
34

. 

Dalam hal kegiatan belajar, Rousseau memberikan penjelasan 

bahwa segala pengetahuan itu harus diperoleh dengan pengamatan 

sendiri, pengalaman sendiri, penyelidikan sendiri, bekerja sendiri, 

dengan fasilitas yang diciptakan sendiri, baik secara rohani dan teknis. 

Ini menunjukkan setiap orang yang belajar harus aktif sendiri. Tanpa 

aktivitas, proses belajar tidak mungkin terjadi
35

. 

 

Aktivitas belajar merupakan kegiatan siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung, baik kegiatan jasmani maupun rohani
36

. 

Dengan ini mereka secara aktif menggunakan otak, baik untuk 

menemukan ide pokok dari materi, memecahkan persoalan, atau 

                                                             
32

Rusman, Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 

83 
33

Annurrahman, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 36 
34

Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 1 
35

Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar,(Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada,2016), h. 96 
36

Zakiah Drajat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2011), h. 137 
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mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari ke dalam persoalan 

yang ada dalam kehidupan nyata
37

. 

Aktivitas belajar dapat diartikan sebagai interaksi yang aktif 

antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, maupun siswa dengan 

sumber belajar. Aktivitas belajar juga dapat dilihat dari aktivitas fisik 

dan mental siswa selama proses pembelajaran. Jika siswa sudah 

terlibat secara fisik dan mental, maka siswa akan merasakan suasana 

belajar yang lebih menyenangkan sehingga hasil belajar dapat 

maksimal. Pentingnya aktivitas belajar juga sudah dijelaskan dalam 

Al-Quran. Ayat ini menjadi bukti bahwa Al-Quran memandang 

aktivitas belajar merupakan sesuatu yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia. Kegiatan belajar dapat berupa menyampaikan, 

menelaah, mencari, dan mengkaji, serta meneliti. Seperti yang 

termaktub dalam wahyu pertama turun kepada baginda Rasulullah 

SAW yakni surah Al-Alaq, Allah berfirman: 

                                                     

Artinya : Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

Menciptakan. 

Tafsir ayat: 

Inilah surah pertama dari Al-Qur’an yang pertama kali 

turunyang dimulai dengan menyebut nama Allah. Penyebutan sifat 

                                                             
37

Hisam Zaini, Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: CTSD, 2007), h. 14 
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Tuhan disini dimulai dengan menyebutkan sifat yang dengannya 

dimulai penciptaan dan permulaan manusia, yaitu sifat Tuhan yang 

menciptakan. Hal ini menunjukkan betapa yang maha mencipta telah 

memuliakan manusia dengan kodratnya. Di antara kemuliaan yang 

diberikan Allah kepada manusia ialah dengan telah meningkatkan 

tingkat darah yang melekat pada dinding
38

. 

Selain itu, ayat ayat ini mengajarkan bahwa membaca sebagai 

salah satu aktivitas belajar mestilah berangkat dari nama Tuhan yang 

telah menciptakan segala sesuatu. Dengan demikian belajar mestilah 

berangkat dari keimanan dan berorientasi untuk memperkuatnya. 

Penguasaan ilmu adalah sebagai modal untuk menambah dan 

memperkokoh keimanan tersebut
39

. 

Menurut Wasty Soemanto meskipun orang telah mempunyai 

tujuan tertentu dalam belajar, namun tindakan-tindakan untuk 

mencapai tujuan sangat dipengaruhi oleh situasi. Aktivitas belajar 

dalam beberapa situasi yaitu, mendengarkan, memandang, meraba, 

menulis atau mencatat, membaca, membuat ikhtisar atau ringkasan, 

mengamati tabel-tabel, menyusun paper atau kertas kerja, mengingat, 

berpikir, dan latihan atau praktek. 

 

 Setiap jenis aktivitas memiliki kadar atau bobot yang berbeda 

tergantung pada segi tujuan mana yang akan dicapai dalam kegiatan 

belajar mengajar. Yang jelas, aktivitas kegiatan belajar murid 

hendaknya memiliki kadar atau bobot yang tinggi
40

. Di dalam 

aktivitas belajar ada beberapa prinsip yang berorientasi pada 

pandangan ilmu jiwa lama dan pandangan ilmu jiwa modern. 

                                                             
38

Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an,(Depok: Gema Insani), h. 13 
39

Kadar M. Yusuf, Tafsir Tarbawi, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 1 
40

Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 22 
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 Menurut pandangan ilmu jiwa lama aktivitas didominasi oleh 

guru sedangkan menurut pandangan ilmu jiwa modern, aktivitas 

didominasi oleh siswa
41

. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

aktivitas belajar itu dalam pembelajaran adalah kegiatan yang 

dilakukan secara sengaja atau disadari, seperti giat dan sungguh-

sungguh dalam belajar, merangsang serta mengembangkan bakat yang 

dimilikinya, berfikir kritis, dan dapat memecahkan permasalahan-

permasalahan dalam kehidupan sehari-hari.  

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Aktivitas Belajar Siswa 

Annurrahman menjelaskan bahwa aktivitas belajar siswa 

disamping ditentukan oleh faktor-faktor internal juga dipengaruhi oleh 

faktor-faktor eksternal. Adapun faktor-faktor internal yang 

mempengaruhi aktivitas belajar siswa adalah
42

: 

1) Ciri khas atau karakteristik siswa 

2) Sikap terhadap belajar 

3) Motivasi belajar 

4) Konsentrasi belajar 

5) Mengolah bahan belajar 

6) Menggali hasil belajar 

7) Rasa percaya diri 

8) Kebiasaan belajar 

                                                             
41

Sardiman, Op. Cit, h. 103 
42

Annurahman, Op. Cit, h. 177-185 
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Sedangkan faktor eksternal adalah gejala faktor yang ada di 

luar diri siswa yang memberikan pengaruh terhadap aktivitas belajar 

yang dicapai siswa. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi 

aktivitas belajar siswa antara lain adalah
43

: 

1) Faktor guru 

2) Faktor lingkungan sosial (termasuk teman sebaya) 

3) Kurikulum sekolah, dalam rangkaian proses pembelajaran 

di sekolah, kurikulum merupakan panduan yang dijadikan 

sebagai rangka acuan untuk mengembangkan proses 

pembelajaran, dengan tujuan untuk meningkatkan 

keaktifan belajar siswa. 

4) Sarana dan prasarana. 

c. Ciri-ciri Aktivitas Belajar Siswa 

Dasim Budimasyah mengemukakan ciri-ciri aktivitas belajar 

siswa yang berupa aktif mental. Aktif mental dapat dilihat dari 

indikator sering bertanya, sering mempertanyakan gagasan orang lain, 

dan sering mengungkapkan gagasan
44

. 

Indikator aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran 

dapat ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut
45

: 

1) Siswa aktif dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru 

                                                             
43

Ibid, h. 188-195 
44

Dasim Budimansyah , PAKEM Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan 

Menyenangkan, (Bandung: PT Genesindo, 2009), h. 76 
45

Syaiful Bahri, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 106 
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2) Siswa aktif dalam berdiskusi pada saat proses 

pembelajaran berlangsung 

3) Siswa aktif dalam mengumpulkan data yang berhubungan 

dengan pelajaran 

4) Siswa aktif dalam mengemukakan pendapat 

5) Dan siswa aktif dalam bertanya 

d. Jenis-jenis Aktivitas Belajar 

1) kegiatan visual, seperti membaca, melihat gambar, mengamati 

eksperimen, demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain 

bekerja atau bermain. 

2) kegiatan lisan (oral), seperti mengemukakan suatu fakta atau 

prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, 

memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi dan 

interupsi. 

3) kegiatan mendengarkan, seperti mendengarkan penyajian bahan, 

mendengarkan percakapan ata diskusi kelompok, mendengarkan 

suatu permainan, mendengarkan rasio. 

4) kegiatan menulis, seperti menulis cerita, menulis laporan, 

memeriksa karangan, bahan-bahan kopian, membuat rangkuman, 

mengerjakan tes, dan mengisi angket. 

5) kegiatan menggambar, seperti membuat grafik, chart, diagram peta 

dan pola. 
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6) kegiatan metric, seperti melakukan percobaan, memilih alat-alat, 

melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan 

permainan, menari, berkebun. 

7) kegiatan mental, seperti merenungkan, mengingat, memecahkan 

masalah, menganalisis, factor-faktor, melihat, hubungan-hubungan, 

dan membuat keputusan. 

8) kegiatan emosional, seperti minat, membedakan, berani, tenang
46

. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas 

merupakan salah satu aspek yang paling dalam proses pembelajaran. 

Karena pada dasarnya belajar itu adalah berbuat. Atau dikenal dengan 

istilah “learning by doing” yaitu belajar dengan melakukan. Dengan 

aktivitas, siswa akan menempatkan dirinya sebagai pelaku yang 

melakukan kegiatan memperoleh ilmu pengetahuan secara langsung. 

e. Indikator Aktivitas Belajar dalam Pendidikan Agama Islam 

Berdasarkan jenis-jenis aktivitas belajar yang dikemukakan 

oleh samidi dalam bukunya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa 

indikator aktivitas belajar dalam Pendidikan Agama Islam yaitu: 

1) Kegiatan Visual, yaitu: 

a) Siswa membaca buku yang berkaitan dengan pelajaran 

Pendidikan Agama Islam diperpustakaan 

b) Siswa melihat gambar yang ditampilkan guru dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

                                                             
46

Samidi, Aktivitas Belajar, (Medan: Larispa Indonesia, 2017), h. 20 
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c) Siswa mengamati demonstrasi yang dilakukan guru atau 

siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

2) Kegiatan Lisan, yaitu: 

a) Siswa menghubungkan suatu fakta berupa kejadian 

dimasyarakat yang berkaitan dengan materi pelajaran 

Pendidikan Agama Islam  

b) Siswa mengajukan pertanyaan ketika ada hal yang tidak 

dipahami 

c) Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan guru 

d) Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh siswa 

lainnya 

e) Siswa memberikan saran berupa gagasan atau ide ketika 

terjadi perselisihan pendapat dalam diskusi 

f) Siswa  mengemukakan hasil pemikirannya dalam diskusi 

atau dalam proses pembelajaran 

3) Kegiatan Mendengarkan, yaitu: 

a) Siswa mendengarkan penjelasan guru dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

b) Siswa mendengarkan penyajian bahan yang dikemukakan 

dalam diskusi 

c) Siswa mendengarkan pendapat yang dikemukakan oleh 

masih-masing kelompok dalam diskusi  

4) Kegiatan Menulis, yaitu: 
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a) Siswa membuat rangkuman dari setiap materi pelajaran 

Pendidikan Agama Islam yang telah dipelajari 

b) Siswa mengerjakan tugas yang diberikan guru 

5) Kegiatan Mental, yaitu: 

a) Siswa mengingat materi pelajaran yang telah dipelajari 

b) Siswa memecahkan masalah berdasarkan pertimbangan 

bersama 

c) Siswa membuat keputusan berdasarkan pertimbangan 

bersama. 

3. Pengaruh Keterampilan Guru Menjelaskan Materi Pembelajaran 

TerhadapAktivitas Belajar Siswa 

Keterampilan guru menjelaskan materipembelajaran mempunyai 

peranan yang penting dalam kegiatan belajar.Dari kajian teori belajar 

pengolahan informasi terungkap bahwa tanpa adanya keterampilan guru 

menjelaskan tak mungkin terjadi belajar.Kemampuan menjelaskan  materi 

pembelajaran adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan 

aktivitas seseorang. 

Sebagaimana yang diketahui dalam aktivitas belajar yang 

mendomisili pembelajaran adalah peserta didik. Keaktifan peserta didik 

dalam proses pembelajaran dapat merangsang dan mengembangkan bakat 

yang dimilikinya, berfikir kritis, dan dapat memecahkan permasalahan-

permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. 
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Aktivitas belajar akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran 

sesuai dengan kebutuhannya. Apabila bahan pelajaran itu dirasakan 

sebagai sesuatu yang dibutuhkan, diperlukan untuk belajar lebih lanjut 

atau diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, akan membangkitkan 

motivasi untuk mempelajarinya. Dan tanpa adanya aktivitas, proses belajar 

mengajar tidak akan terjadi. 

 

4. Penelitian Relevan  

Dalam penelitian ini mengungkapkan penelitian yang berhubungan 

dengan judul yaitu Pengaruh Keterampilan Guru Menjelaskan Materi 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam terhadap Aktivitas Belajar Siswa di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tambang Kabupaten Kampar. Adapun 

penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain: 

a. Nurrahmi Hayani, 2014. Meneliti dengan judul “Pengaruh Pemberian 

Penguatan Oleh Guru Tehadap Aktivitas Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran Ekonomi Kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 12 

Pekanbaru”. Dalam penelitian ini dikatakan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara pemberian Penguatan Oleh Guru Terhadap Aktivitas 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X 

SekolahMenengah Atas Negeri 12 Pekanbaru
47

. Persamaan penelitian 

yang penulis lakukan pada variabel Y yaitu Aktivitas Belajar Belajar 

Siswa, dan perbedaannya terdapat di variabel X. Nurrahmi Hayani 

                                                             
47

Nurrahmi Hayani, Pengaruh Pemberian Penguatan Oleh Guru Tehadap Aktivitas 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 12 

Pekanbaru, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2014), skripsi 
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variabel X nyaadalah tentang pemberian motivasi oleh guru dan 

terdapat perbedaan pada mata pelajaran dan sekolah yang diteliti. 

b. Ramsiah, 2016. Meneliti dengan judul “Hubungan Antara Motivasi 

Belajar dan Aktivitas Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa Sekolah 

Menengah Kejuruan Dwi Sejahtera Pekanbaru”. Dalam penelitian ini, 

dikatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar 

dengan aktivitas belajar pendidikan Agama Islam siswa Menengah 

Kejuruan Dwi Sejahtera Pekanbaru. Perbedaan penelitian yang penulis 

lakukan padajumlah variabel yaitu Ramsiah hanya 1 variabel, 

sedangkan penulis 2 variabel, dan terdapat perbedaan pada sekolah 

yang diteliti
48

. 

c. Tengku Nurul Azlina, 2015. Meneliti dengan judul “Pengaruh 

Keterampilan Guru Menjelaskan Materi Pelajaran terhadap Motivasi 

Belajar Siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pelalawan”. 

Dalam penelitian ini, dikatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan 

antara keterampilan guru menjelaskan dengan motivasi belajar siswa di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pelalawan. Perbedaan penelitian 

yang penulis lakukan pada variabel Y yaitu motivsi belajar siswa 

sedangkan variabel Y penulis aktivitas belajar siswa, dan memiliki 

                                                             
48Ramsiah, Hubungan Antara Motivasi Belajar dan Aktivitas Belajar Pendidikan Agama 

Islam Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Dwi Sejahtera Pekanbaru,  (Pekanbaru: UIN Suska 

Riau, 2016), skripsi 
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persamaan pada variabel X tentang menjelaskan dan terdapat 

perbedaan pada sekolah yang diteliti
49

. 

 

5. Konsep Operasional  

Judul penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu keterampilan guru 

menjelaskan materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan aktivitas 

belajar siswa. Sebagai variabel pertama disebut keterampilan guru  

menjelaskan variabel bebas atau mempengaruhi dan diberi symbol X, 

sedangkan keduaaktivitas belajar siswa disebut variabel terikat atau 

terpengaruhi dan diberi symbol Y.  

a. Keterampilan Guru Menjelaskan Materi (X) 

Keterampilan guru menjelaskan materi pembelajaran PAI 

adalah tindakan guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 3 

Tambang Kabupaten Kampar dalam rangka membangkitkan 

semangatdan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam. Keterampilan guru ini diukur melalui indikator sebagai 

berikut: 

1) Guru menjelaskan tujuan materi pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam 

2) Guru menggunakan contoh-contoh yang relevan ketika 

menjelaskan materi pelajaran Pendidikan Agama Islam 

                                                             
49

Tengku Nurul Azlina, Pengaruh Keterampilan Guru Menjelaskan Materi Pelajaran 

terhadap Motivasi Belajar Siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pelalawan, (Pekanbaru: 

UIN Suska Riau, 2015), skripsi 
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3) Guru menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami siswa 

ketika menjelaskan materi pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam 

4) Guru memberikan penekanan suara pada bagian-bagian yang 

penting  saat menjelaskan materi pemlajaran Pendidikan 

Agama Islam 

5) Guru mengekspresikan mimic yang tepat ketika menjelaskan 

materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

6) Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang 

belum dipahami ketika menjelaskan materi pelajaran 

Pendidikan Agama Islam 

7) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab 

pertanyaan yang diajukan oleh guru ketika pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam 

8) Guru  menggunakan media saat menjelaskan materi pelajaran 

Pendidikan Agama Islam 

b. Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas belajar siswa dalam pelajaran PAI adalah kegiatan 

belajar siswa SMP Negeri 3 Tambang Kabupaten Kampar. Aktivitas 

belajar siswa adalah serangkaian kegiatan fisik atau jasmani maupun 

mental atau rohani yang saling berkaitan sehingga tercipta belajar 

yang optimal. Aktivitas belajar siswa ini diukur melalui indikator 

sebagai berikut: 
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1) Siswa membaca buku yang berkaitan dengan pelajaran 

Pendidikan Agama Islam  

2) Siswa melihat gambar yang ditampilkan guru dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

3) Siswa mengamati demonstrasi yang dilakukan guru atau siswa 

dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

4) Siswa mengajukan pertanyaan ketika ada hal yang tidak 

dipahami 

5) Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru 

6) Siswa mendengarkan penjelasan guru dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

7) Siswa membuat rangkuman dari setiap materi pelajaran 

Pendidikan Agama Islam 

8) Siswa mengingat materi pelajaran yang telah dipelajari. 

 

6. Asumsi dan Hipotesa  

Asumsi adalah anggapan sementara sedangkan hipotesis 

merupakan jawaban sementara terhadap rumusan penelitian. 

a. Asumsi  

Penelitian di atas dapat dilakukan didasari oleh asumsi, bahwa: 

a. Bahwa setelah keterampilan guru menjelaskan materi maka siswa 

diharapkan akan lebih beraktivitas untuk belajar lebih baik dan 

aktif dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 
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b. Bahwaaktivitas belajar siswa dipengaruhi oleh keterampilan guru 

menjelaskan materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

2. Hipotesis  

Hipotesis  dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi hipotesis  

alternatif (Ha) dan hipotesis nihil (Ho), yaitu sebagai  berikut: 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan keterampilan guru 

menjelaskan materi pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam terhadap aktivitas belajar siswa di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 3 Tambang Kabupaten 

Kampar. 

Ho : tidak ada pengaruh yang signifikan keterampilan guru 

menjelaskan materi pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam terhadap aktivitas belajar siswa di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 3 Tambang Kabupaten 

Kampar.  

 

 

 

 

 

 

 

 


