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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang sadar dan 

disengaja serta penuh tanggung jawab yang dilakukan orang dewasa kepada 

anak sehingga timbul interaksi dari keduanya agar anak tersebut mencapai 

kedewasaan yang dicita-citakan dan berlangsung secara terus menerus. 

Berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pendidikan tergantung pada proses 

pembelajaran berlangsung, salah satu pencapaian pendidikan adalah 

meningkatnya pemahaman siswa tentang materi yang telah dipelajarinya. 

Guru dalam proses pembelajaran memiliki multi peran, tidak semata-

mata sebagai pengajar yang menyampaikan informasi kepada peserta didik, 

tetapi juga sebagai pendidik yang mentransfer nilai-nilai dan sekaligus sebagai 

pembimbing yang memberikan pengarahan dan menuntun siswa dalam 

belajar.
1
 Oleh Karena itu, guru dituntut memiliki 10 keterampilan/kemampuan 

dasar dalam mengajar, 10 keterampilan tersebut adalah keterampilan 

membuka, keterampilan bertanya, keterampilan menjelaskan, keterampilan 

memberi penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, 

keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, keterampilan 

memberikan motivasi, dan keterampilan menutup pelajaran. Dari sepuluh 
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keterampilan yang harus dimiliki guru yang menjadi fokus utama dalam 

penelitian ini hanya pada keterampilan menjelaskan. 

Keterampilan menjelaskan yang didemonstrasikan guru akan 

memungkinkan siswa memiliki pemahaman yang mantap tentang masalah 

yang dijelaskan, serta meningkatnya keterlibatan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. Pembelajaran yang disampaikan harus sesuai dengan tingkat 

kemampuan berpikir peserta didik. Dengan demikian kedudukan guru 

mempunyai arti penting dalam pendidikan, guru dalam era teknologi informasi 

dan komunikasi sekarang ini bukan hanya sekedar mengajar (transfer of 

knowledge) melainkan harus menjadi menager belajar. 

Keterampilan menjelaskan sangat penting bagi guru, karena sebagian 

besar percakapan guru yang mempunyai pengaruh terhadap pemahaman siswa 

adalah berupa penjelasan, penguasaan keterampilan menjelaskan yang 

didemonstrasi oleh guru akan memungkinkan siswa memiliki pemahaman 

yang baik tentang materi yang dijelaskan. Pemahaman merupakan hal yang 

sangat fundamental karena dengan pemahaman akan dapat mencapai 

pengetahuan. Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa pemahaman 

(comprehension) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, 

menduga (estimates), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, 

menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan 

memperkirakan.
2
 

                                                             
2
Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 

h. 136  



 

 

 

 

 

 
 

3 

Pemahaman yang kuat akan tersimpan dan melekat dalam fikiran. 

Walaupun secara luas lupa akan susunan kalimatnya namun, jika kita paham 

maka kita dapat melukiskan kata-katanya kembali dengan dengan bahasa kita 

sendiri, karena dengan pemahaman-pemahaman tersebut, ketika di “recall” 

kembali, maka ilmu ataupun pemahaman yang tersimpan akan muncul 

kembali. Kemampuan memahami dapat juga disebut dengan istilah 

“mengerti”, dan pemahaman dikategorikan kedalam ranah kognitif. 

Berdasarkan pengertian pemahaman tersebut, penulis menyimpulkan 

bahwa pemahaman siswa terhadap materi pelajaran tergantung dari 

keterampilan guru menjelaskan, keterampilan menjelaskan sangat penting  

bagi guru karena sebagian besar percakapan guru yang mempunyai pengaruh 

terhadap pemahaman siswa adalah berupa penjelasan, harapan ketika 

menjelaskan mengenai materi adalah siswa mampu memahami dan mengerti 

mengenai apa yang disampaikan, sehingga siswa benar-benar dapat 

memperoleh ilmu dari materi yang dijelaskan. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di lapangan pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 

Kampar Timur, bahwa guru Pendidikan Agama Islam di sekolah tersebut 

sudah terampil dalam menjelaskan, hal ini dapat dilihat dari : 

1. Guru dalam menjelaskan telah menggunakan bahasa yang mudah 

dimengerti siswa. 

2. Guru dalam menjelaskan telah menggunakan contoh yang relevan sesuai 

materi pelajaran. 
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3. Guru sudah berusaha memusatkan perhatian siswa kepada masalah pokok 

yang dipelajari. 

4. Guru sudah berusaha menjelaskan materi secara berurutan dan sistematis 

dengan tujuan agar siswa mampu memahami materi secara jelas. 

Walaupun keterampilan guru menjelaskan pelajaran sudah terampil 

namun, pemahaman siswa masih rendah terhadap pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kampar Timur Kabupaten 

Kampar dilihat dari gejala-gejala sebagai berikut: 

1. Masih ada siswa yang tidak bisa menjawab pertanyaan ketika ditanya 

kembali materi yang dijelaskan.  

2. Masih ada siswa yang terlihat bingung saat menjawab pertanyaan dari 

guru mengenai materi yang sedang dibahas. 

3. Masih ada siswa yang menyontek pekerjaan rumah temannya.  

4. Masih ada siswa yang tidak bisa menjelaskan kembali materi yang telah 

disampaikan. 

5. Masih ada siswa yang tidak bisa memberikan contoh yang telah dijelaskan 

guru. 

Berdasarkan gejala-gejala di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul : “Pengaruh Keterampilan Guru 

Menjelaskan Pelajaran terhadap Pemahaman Siswa pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 

Kampar Timur Kabupaten Kampar”. 
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B. Penegasan Istilah  

1. Keterampilan Menjelaskan 

Keterampilan menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan 

yang dikelola secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan 

antara satu dengan yang lainnya.
3
 Keterampilan adalah kecakapan untuk 

menyelesaikan tugas, sedangkan menjelaskan adalah menyajikan 

informasi secara lisan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa keterampilan 

guru menjelaskan adalah kecakapan seorang guru dalam menyajikan 

informasi secara lisan. Keterampilan menjelaskan yang penulis maksud 

disini adalah keterampilan guru menjelaskan materi pelajaran Pendidikan 

Agama Islam. 

2. Pemahaman Siswa 

Pemahaman siswa adalah kemampuan anggota masyarakat dalam 

memahami arti suatu bahan pelajaran, seperti menafsirkan, menjelaskan, 

meringkas suatu pengertian melalui proses pembelajaran pada jalur 

pendidikan formal maupun non formal. Pemahaman dapat diartikan 

menguasai sesuatu dengan fikiran.Karena itu belajar berarti harus mengerti 

secara mental makna dan filosofinya.
4
  Pemahaman yang penulis maksud 

dalam penelitian ini adalah pemahaman siswa dalam memahami materi 

yang telah dijelaskan terkait dengan mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam yaitu semester genap kelas XI. 
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C. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan gejala-gejala yang telah dipaparkan, maka peneliti 

dapat mengidentifikasi masalah diantaranya: 

a. Keterampilan guru menjelaskan pelajaran pendidikan agama Islam di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kampar Timur Kabupaten Kampar. 

b. Pemahaman siswa terhadap materi pelajaran pendidikan agama Islam 

di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kampar Timur Kabupaten 

Kampar. 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman siswa pada 

mata pelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 2 Kampar Timur Kabupaten Kampar. 

d. Ada tidaknya pengaruh yang signifikan keterampilan guru menjelaskan 

pelajaran terhadap pemahaman siswa pada mata pelajaran pendidikan 

agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kampar Timur 

Kabupaten Kampar. 

2. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya identifikasi masalah di atas, maka agar 

penelitian ini lebih terarah dan dapat memberikan pemahaman kepada 

pembaca, penulis membatasi masalah yang diteliti hanya berkenaan 

dengan pengaruh keterampilan guru menjelaskan pelajaran terhadap 

pemahaman siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 2 Kampar Timur Kabupaten Kampar. Adapun 
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pemahaman yang penulis maksud adalah pemahaman siswa pada mata 

pelajaran pendidikan agama Islam semester genap kelas XI. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Apakah ada pengaruh yang 

signifikan antara keterampilan guru menjelaskan pelajaran terhadap 

pemahaman siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 2 Kampar Timur Kabupaten Kampar? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan 

antara keterampilan guru menjelaskan pelajaran terhadap pemahaman 

siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 2 Kampar Timur Kabupaten Kampar. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Penelitian ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi 

pada program strata satu (S1) Program Studi Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA Riau. 

b. Penelitian ini merupakan salah satu usaha untuk menambah wawasan 

dan memperluas ilmu pengetahuan penulis.  

c. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran 

kepada pembaca tentang pengaruh keterampilan guru menjelaskan 
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pelajaran terhadap pemahaman siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kampar Timur 

Kabupaten Kampar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


