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BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

 

A. Konsep Teoritis 

1. Keterampilan Menjelaskan 

a. Pengertian Keterampilan Menjelaskan 

Keterampilan menjelaskan didefenisikan sebagai salah satu 

kemampuan guru dalam menyajikan informasi secara lisan dan secara 

sistematik. Pengertian keterampilan menjelaskan menurut Zainal Asril 

ialah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasikan secara 

sistematik untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan 

yang lainnya. Ciri utama keterampilan penjelasan yaitu penyampaian 

informasi yang terencana dengan baik, disajikan dengan benar, serta 

urutan yang cocok.
5
 

Dalam buku Nurhasnawati mengatakan:  

Bahwa dalam kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar, 

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 seorang pendidik (guru), karena 

betapapun pandainya seorang guru dalam menguasai suatu 

materi, akan sia-sia saja apabila ia kurang atau tidak mampu 

menguasai keterampilan menjelaskan bahan pelajaran yang 

dikuasainya.
6
 

 

Selanjutnya Wahid Murni Dkk mengatakan dalam bukunya bahwa 

Kegiatan menjelaskan merupakan aktivitas mengajar yang tidak dapat 

                                                             
5
Asril Zainal, Micro Teaching, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.84  

6
Nurhasnawati, Afriza, Micro Teaching, (Pekanbaru: Publishing and Consulting 

Company), h.  71 

9 



 

 

 

 

 

 
 

10 

dipisahkan oleh guru, penjelasan diperlukan karena tidak terdapat dalam 

buku, guru harus menuturkan secara lisan. Ini berarti guru dituntut mampu 

menjelaskan. Untuk menyampaikan bahan pelajaran dengan hubungan 

antar konsep, guru perlu menjelaskan secara runtut dan runut. Untuk 

menanamkan pengertian anak mengapa sesuatu terjadi. Masih banyak lagi 

dalam peristiwa belajar mengajar. Menjelaskan pada dasarnya adalah 

menuturkan secara lisan mengenai sesuatu bahan pelajaran, maka 

keterampilan secara sistematis dan terencana sehingga memudahkan siswa 

untuk memahami bahan pelajaran.
7
 

Pengertian menjelaskan dalam kaitannya dengan kegiatan 

pembelajaran mengacu kepada perbuatan mengorganisasikan materi 

pelajaran dalam tata urutan yang terencana dan sistematis sehingga dalam 

penyampaiannya siswa dengan mudah dapat memahaminya.
8
  

Dalam Islam tugas seorang guru merupakan tugas yang sangat 

mulia karena guru dipandang sebagai seorang yang memiliki ilmu 

pengetahuan yang lebih tinggi. Dengan adanya ilmu pengetahuan. 

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 31 

adalah sebagai berikut: 
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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 memang benar orang-

orang yang benar”. 
 

Al-Sa’aid Menafsirkan ayat ini: 

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

seluruhnya” yaitu nama-nama sesuatu dan apapun yang bernama dengan 

nama itu, maka Allah mengajarkan kepadanya nama yang dinamakan, 

maksudnya kata-kata dan makna-makna hingga kata-kata yang dikecilkan 

dan yang dibesarkan seperti “al-Qus’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 bahwasanya kalian lebih utama dari pada 

khalifah tersebut.
9
 

Beberapa pelajaran yang diambil dari ayat di atas adalah: 

1. Pelajaran pertama: bahwa bahasa merupakan sesuatu yang 

“taufiqiyah”, yang berarti Allah lah yang mengajarkan kepada 
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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: 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.  

b. Komponen-komponen Keterampilan Menjelaskan  

Beberapa komponen yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu: 

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

2. Penggunaan contoh dan ilustrasi: sangat diperlukan dalam 

menjelaskan konsep yang sulit. 

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: tujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa 

pertanyaan siswa dan pendapat-pendapat siswa.  

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan 

keterampilan menjelaskan yaitu: 
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a. Merencanakan 

Penjelasan yang diberikan oleh guru perlu direncanakan 

terlebih dahulu dengan baik, terutama yang berkenaan dengan isi pesan 

(materi) maliputi penganalisaan masalah secara keseluruhan, 

penentuan hubungan yang diantara unsur-unsur yang dikaitkan dengan 

penggunaan hukum-hukum, rumus-rumus, atau generalisasi yang 

sesuai dengan hubungan yang telah ditentukan.
10

 

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” kira-kira”, 

“umumnya”, “biasanya”, “sering kali”, dan istilah-istilah lain yang 

tidak dapat dimengerti oleh anak. 

2) Penggunaan contoh atau ilustrasi 

 Dalam memberikan penjelaskan sebaiknya digunakan 

contoh-contoh yang ada hubungannya dengan sesuatu yang dapat 

ditemukan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. 
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3) Pemberian Tekanan 

 Dalam memberikan penjelasan, guru harus memusatkan 

perhatian siswa kepada masalah pokok dan 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”. 

4) Penggunaan Balikan 

 Guru hendaknya memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menunjukkan pemahaman, keraguan atau ketidak mengertian 

ketika penjelasan itu disampaikan. Hal ini dapat dilakukan dengan 

mengajukan pertanyaan seperti: “Apakah kalian sudah mengerti 

dengan penjelasan tadi?” Sudah bisa dipahami?”Keterampilan 

menjelaskan ini sangat ditentukan oleh pengetahuan guru dan 

kreatifitas guru. Tidak ada dua orang guru yang menerapkan 

keterampilan menjelaskan ini yang persis sama (mengajar itu 

seni).
11

 

Untuk dapat menjelaskan dengan baik bahan pelajaran yang 

diberikan, guru sebaiknya memperhatikan petunjuk praktis keterampilan 

menjelaskan sebagai berikut: 

a) Menggunakan bahasa secara baik dan benar. 

b) Menggunakan bahasa yang jelas, baik kata-kata maupun ungkapan. 

c) Suara terdengar sampai keseluruh bagian kelas. 

d) Volume suara bervariasi, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang 

rendah sesuai dengan suasana kelas dan materi yang dijelaskan. 
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e) Menghindari kata-kata yang tidak perlu; dan tidak memiliki arti sama 

sekali misalnya:”e.., em.., apa ini.., apa itu”. 

f) Menghindari penggunakan kata “mungkin” yang salah pemakaian. 

Misalnya harusnya tetapi selalu dikatakan mungkin, sehingga karena 

segala sesuatu selalu memakai kata “mungkin” maka yang diperoleh 

oleh siswa adalah kemungkinan, bukan kepastian. 

g) Menjelaskan pengertian istilah-istilah asing dan baru secara tuntas, 

sehingga tidak mengakibatkan adanya verbalisme dikalangan siswa. 

h) Meneliti pemahaman siswa terhadap penjelasan guru, apakah sudah 

dipahami dengan baik atau belum. Jika belum, hal-hal yang belum 

dipahami perlu diulang. 

i) Memberi contoh nyata uraian materi sesuai dengan kehidupan sehari-

hari. 

j) Memberikan penjelasan dapat dilakukan secara deduktif maupun 

induktif dan mengaitkan dengan generalisasi. 

k) Menggunakan multi media untuk pokok bahasan tertentu. 

l) Menggunakan bangan untuk menjelaskan hubungan dan hirarki. 

m) Menerima umpan balik dari siswa terhadap uraian yang disampaikan. 

n) Memberikan kesempatan pada siswa untuk memberikan contoh sesuai 

dengan pengalamannya masing-masing. 

o) Memberikan penekanan pada bagian tertentu dari materi yang sedang 

dijelaskan dengan isyarat lisan. Misalnya “Yang terpenting adalah”, 

“Perhatikan baik-baik konsep ini”, atau “Perhatikan! yang ini agak 

sukar”.
12

 

 

c. Prinsip-prinsip Keterampilan Menjelaskan 

Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam menjelaskan adalah 

sebagai berikut: 

(1) Penjelasan dapat diperhatikan di awal, di tengah, atau di akhir jam 

pertemuan. 

(2) Penjelasan dapat diselingi tanya jawab. 

(3) Penjelasan harus relevan dengan tujuan pelajaran. 

(4) Penjelasan dapat diberikan bila ada pertanyaan dari siswa atau 

direncanakan oleh guru. 

(5) Materi pelajaran harus bermakna bagi siswa. 
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(6) Penjelasan harus sesuai dengan latar belakang dan kemampuan 

siswa.
13

 

d. Alasan Keterampilan Menjelaskan Perlu Dikuasai 

Beberapa alasan perlunya keterampilan menjelaskan dikuasai oleh 

guru yaitu: 

(1) Meningkatkan keefektifan pembicaraan agar benar-benar merupakan 

penjelasan yang bermakna bagi siswa karena pada umumnya 

pembicaraan lebih didominasi oleh guru daripada 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 Paham ? Atau “Sudah Jelas?”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.
14
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2. Pemahaman  

a. Pengertian Pemahaman  

Tujuan pembelajaran salah satunya adalah agar peserta didik 

memiliki pemahaman, pemahaman ini tergolong kepada kelompok 

ranah kognitif. Sebagaimana Bejamin S. Bloom menjelaskan 

sebagaimana diungkapkan oleh Mulyadi, “mengelompokkan 

kemampuan manusia ke dalam dua ranah (domain) utama yaitu ranah 

kognitif dan ranah non-kognitif. Ranah non-kognitif itu dibedakan lagi 

atas dua kelompok ranah, yakni afektif dan ranah psikomotor”.
15

 

Dari ketiga ranah tersebut, yakni ranah kognitif, afektif, dan 

ranah psikomotor pemahaman ini terletak pada ranah kognitif. Ranah 

kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak). Segala 

upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk ranah kognitif.  

Adapun firman Allah SWT : 

                         

                  

Artinya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam 

keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi 

kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu 

bersyukur.” (Q.S. An-Nahl: 78) 

 

Taksonomi Education of Benyamin S Bloom membagi domain 

kognitif ke dalam 6 tingkatan, yaitu: 
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1) Pengetahuan (Knowledge), Berisikan kemampuan untuk mengenali 

dan mengingat peristilahan, definisi, fakta-fakta, gagasan, pola, 

urutan, metodologi, prinsip dasar dsb. 

2) Pemahaman (Comprehension), Dikenali dari kemampuan untuk 

membaca dan memahami gambaran, laporan, tabel, diagram, 

arahan, peraturan, dsb. 

3) Aplikasi (Application), Di tingkat ini, seseorang memiliki 

kemampuan untuk menerapkan gagasan, prosedur, metode, rumus, 

teori, dsb. 

4) Analisis (Analysis), Di tingkat analisis, seseorang akan mampu 

menganalisa informasi yang masuk dan membagi-bagi atau 

menstrukturkan informasi ke dalam bagian yang lebih kecil untuk 

mengenali pola atau hubungannya, dan mampu mengenali serta 

membedakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah skenario 

yang rumit. 

5) Sintesis (Synthesis) Satu tingkat di atas analisa, seseorang di 

tingkat sintesa akan mampu menjelaskan struktur atau pola dari 

sebuah skenario yang sebelumnya tidak terlihat, dan mampu 

mengenali data atau informasi yang harus didapat untuk 

menghasilkan solusi yang dibutuhkan. 

6) Evaluasi (Evaluation) Dikenali dari kemampuan untuk 

memberikan penilaian terhadap solusi, gagasan, metodologi, dsb 
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dengan menggunakan kriteria yang cocok atau standar yang ada 

untuk memastikan nilai efektivitas atau manfaatnya.
16

 

Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa ranah kognitif ini 

tidak hanya pemahaman saja, melainkan ada enam jenjang proses 

berpikir. Dari keenam jenjang proses berpikir tersebut pemahaman ini 

terletak pada tingkatan kedua. Pemahaman merupakan jenjang 

kemampuan berpikir yang lebih tinggi dari ingatan atau pengetahuan.  

Pemahaman didefenisikan sebagai kemampuan untuk 

memahami materi atau bahan pelajaran. Ella Yulelawati 

mengemukakan mengenai pemahaman bahwa: 

Proses pemahaman terjadi karena adanya kemampuan 

menjabarkan suatu materi atau bahan lain, seseorang yang 

mampu memahami sesuatu antara lain dapat menjelaskan 

narasi (pertanyaan kosakata) kedalam angka dapat 

menafsirkan sesuatu melalui pernyataan dengan kalimat 

sendiri atau dengan rangkuman. Pemahaman juga dapat 

ditunjukkan dengan kemampuan memperkirakan 

kecenderungan kemampuan meramalkan akibat-akibat dari 

berbagai penyebab suatu gejala. Hasil belajar dari pemahaman 

lebih maju da ri ingatan sederhana, hafalan, atau pengetahuan 

tingkat rendah.
17

 

 

Pemahaman lebih tinggi tingkatnya dari pengetahuan. 

Pemahaman bukan sekedar mengingat fakta, akan tetapi berkenaan 

dengan kemampuan menjelaskan, menerangkan, menafsirkan atau 

kemampuan menangkap makna atau arti suatu konsep. “Pemahaman 
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itu bisa pemahaman terjemahan, pemahaman menafsirkan, ataupun 

pemahaman ekstrapolasi”.
18

 

Kata kerja operasional yang bisa dipakai dalam rumusan untuk 

jenjang pemahaman ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Mejamin S. Bloom yang dikutip dalam buku Mudasir, yaitu: 

“Menjelaskan, menguraikan, merumuskan, menerangkan, mengubah, 

memberikan contoh, menyadur, meramalkan, menyimpulkan, 

memperkirakan, dan menerangkan”.
19

 

Siswa dikatakan paham apabila memiliki indicator-indikator 

sebagai berikut: “Mempertahankan, membedakan, menduga, 

menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, 

memberikan contoh, menuliskan kembali, memperkirakan”.
20

 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman 

siswa yang sekaligus mempengaruhi tingkat keberhasilan dari suatu 

proses pembelajaran diantaranya yaitu:
21

 

1) Latar belakang siswa yang mencakup: tingkat kecerdasan siswa, 

bakat siswa, minat siswa dalam belajar, sikap siswa, motivasi siswa 

dalam belajar, keyakinan siswa dalam belajar, kesadaran siswa 
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untuk belajar, kedisiplinan dan tanggung jawab siswa dalam proses 

belajar. 

2) Pengajar yang profesional yang memiliki pengetahuan dan sikap 

personal yang baik. 

3) Kegiatan pembelajaran yang baik dengan menciptakan suasana 

belajar yang aktif inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan. 

4) Sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran. 

5) Kurikulum sebagai arahan perubahan perilaku siswa yang 

berkaitan dengan kognitif, afektif maupun psikomotor. 

6) Lingkungan agama, sosial, budaya, politik, ekonomi, ilmu, dan 

teknologi, serta lingkungan alam sekitar yang mendukung proses 

pembelajaran. 

3. Materi Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Menurut Ahmad Tafsir dalam buku Filsafat Pendidikan Islam 

menjelaskan, bahwa Pendidikan Agama Islam adalah “Usaha sadar 

untuk menyiapkan siswa yang memahami ajaran Agama Islam 

(knowing), terampil melakukan atau mempraktekkan ajaran Islam 

(doing), dan mengenalkan ajaran Agama Islam dalam kehidupan 

sehari-hari (being)”.
22
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Lebih lanjut Mudasir mengatakan bahwa Pendidikan Agama 

Islam adalah: 

Usaha sadar, yakni suatu kegiatan membimbing, pengajaran 

dan / atau latihan yang dilakukan Guru Pendidikan Agama 

Islam (GPAI) secara berencana dan sadar dengan tujuan agar 

peserta didik bisa menumbuh kembangkan akidahnya melalui 

pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, 

penghayatan pengamalan, pembiasan, serta pengalaman 

peserta didik tentang Agama Islam sehingga menjadi muslim 

yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada 

Allah SWT yang pada akhirnya mewujudkan Manusia 

Indonesia yang taat beragama dan berakhlak mulia.
23

 

 

Dari beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa 

Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa 

yang memahami ajaran agama Islam melalui membimbing, 

pengajaran, dan latihan yang dilakukan Guru Pendidikan Agama Islam 

(GPAI) secara berencana dan sadar dengan tujuan agar peserta didik 

bisa menumbuh kembangkan akidahnya melalui pemberian, 

pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, 

pembiasan, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam 

sehingga menjadi muslim yang terus berkembang keimanan dan 

ketakwaannya kepada Allah SWT. 

b. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 Ruang lingkup PAI SMA/SMK 

meliputi “Al-Quran Dan Hadits, Akidah, Akhlak, Fiqih, Tarikh/Sejarah 
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Islam”.
24

 Di bawah ini akan dijelaskan secara rinci ruang lingkup 

Pendidikan Agama Islam yaitu: 

1) Al-Quran dan Hadits, yang menekankan pada kemampuan 

membaca, menulis, dan menterjemahkan serta menampilkan dan 

mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan Hadits dengan baik dan 

benar. 

2) Akidah, yang menekankan pada kemampuan memahami dan 

mempertahankan keyakinan, menghayati, serta meneladani dan 

mengamalkan sifat-sifat Allah dan nilai-nilai keimanan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3) Akhlak dan Budi Pekerti, yang menekankan pada pengamalan 

sikap terpuji dan menghindari akhlak tercela. 

4) Fiqih, yang menekankan pada kemampuan untuk memahami, 

meneladani dan mengamalkan ibadah yang baik dan benar. 

5) Tarekh/sejarah Islam, yang menekankan pada kemampuan 

mengambil pelajaran (ibrah) dari peristiwa-peristiwa bersejarah 

(islam), meneladani tokoh-tokoh muslim yang berprestasi, dan 

mengaitkannya dengan fenomena-fenomena sosial, untuk 

melestarikan dan mengembangkan kebudayan dan peradaban 

islam.
25

 

 

c. Materi-materi Pendidikan Agama Islam  

Dibawah ini akan penulis sebutkan materi-materi Pendidikan 

Agama Islam yang dipelajari di SMA kelas XI semester genap yaitu: 

1) Al-Qur’an Surah Ar-Rum, 30: 41-42, Surah Al-A’raf, 7: 56-58, dan 

surah Sad: 38: 27-28 

2) Iman Kepada Kitab-Kitab Allah SWT 

3) Berperilaku Terpuji 

4) Berperilaku Tercela 

5) Khotbah, Tabliq, dan Dakwah 

6) Perkembangan Islam Pada Abad Modern.
26
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Hamdan, Pengembangan Dan Pembinaan Kurikulum (Teori Dan Peraktek Kurikulum 
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B. Penelitian Relevan  

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian yang peneliti 

gunakan dalam penelitian ini adalah: 

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

Keterampilan Guru Menjelaskan Materi Pelajaran terhadap Motivasi 

Belajar Siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pelalawan”. Hasil 

penelitian disimpulkan bahwa Keterampilan Guru Menjelaskan Materi 

Pelajaran 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 Materi Pelajaran terhadap Motivasi Belajar Siswa pada 

mata pelajaran pendidikan agama Islam adalah sebesar 49% sedangkan 

selebihnya sebesar 51% dipengaruhi oleh factor-faktor lain. 

Persamaannya dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti 

keterampilan guru menjelaskan pelajaran. Namun perbedaannya ialah 

penulis meneliti tentang pemahaman siswa pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam.  

2. Suci Rahmadani, 2016. Meneliti dengan judul “Keterampilan Guru Dalam 

Menjelaskan Materi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 2 Tambang Kabupaten Kampar”. Berdasarkan 

hasil analisis data dapat diketahui rata-rata persentase dari Keterampilan 

Guru Dalam Menjelaskan Materi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 



 

 

 

 

 

 
 

25 

di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tambang Kabupaten Kampar, yakni: 

persentasenya 60%. Persentase ini berada pada kategori “Cukup Baik”. 

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa keterampilan guru 

dalam menjelaskan materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tambang Kabupaten Kampar, 

diketegorikan cukup baik , karena rata-rata persentasenya diperoleh 

sebesar 60% berada diantara 41%-60%. 

Persamaannya dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti 

keterampilan guru menjelaskan pelajaran. Namun perbedaannya ialah 

penulis meneliti dua variabel, keterampilan guru menjelaskan terhadap 

pemahaman siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.  

C. Konsep Operasional  

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk menentukan 

bagaimana mengukur variabel dalam penelitian. Adapun yang penulis maksud 

adalah suatu variabel bebas (independen variabel) dilambangkan dengan (X) 

dan variabel yang terikat yang dilambangkan dengan (Y). Berdasarkan kajian 

teori di atas, untuk menjawab masalah dalam penelitian, penulis membuat 

beberapa konsep operasional, untuk mengetahui 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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1. Variabel x (Keterampilan Guru Menjelaskan Pelajaran) 

Keterampilan guru menjelaskan dapat diukur berdasarkan teori 

yang telah dijelaskan pada kerangka teoritis dengan indikator-indikator 

sebagai berikut: 

a. Guru menggunakan bahasa secara baik dan benar. 

b. Guru menggunakan bahasa yang jelas, baik kata-kata maupun 

ungkapan. 

c. Suara guru terdengar sampai ke seluruh bagian kelas. 

d. Guru menggunakan volume suara bervariasi, kadang-kadang tinggi, 

kadang-kadang rendah sesuai dengan suasana kelas dan materi yang 

dijelaskan. 

e. Guru menghindari kata-kata yang tidak perlu; dan tidak memiliki arti 

sama sekali misalnya: “e.., em..,  apa ini.., apa itu”. 

f. Guru menghindari penggunakan kata “mungkin” yang salah pemakaian. 

g. Guru menjelaskan pengertian istilah-istilah yang baru atau kata-kata 

asing. 

h. Guru dalam menjelaskan materi sesuai dengan kemampuan siswa. 

i. Guru memberikan contoh materi pelajaran sesuai dengan kehidupan 

sehari-hari  

j. Guru membuat kaitan dengan menghubungkan antara materi yang 

sudah dipelajari siswa dengan inti pokok materi berikutnya. 

k. Guru memberikan ringkasan pada hal-hal pokok yang telah dibahas. 
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l. Guru memberikan tekanan suara dalam menjelaskan materi Pendidikan 

Agama Islam. 

m. Guru menggunakan multi media untuk pokok bahasan tertentu. 

n. Guru menggunakan bagan untuk menjelaskan hubungan dan hirarki. 

o. Guru menjelaskan respon siswa, sehingga siswa dapat paham terhadap 

materi yang telah dijelaskan. 

p. Guru bersedia menjelaskan kembali tentang hal-hal yang belum 

dipahami siswa. 

2. pelajaran Pendidikan Agama Islam) 

Pemahaman siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam  

diukur berdasarkan teori yang telah dijelaskan pada kerangka teoritis 

dengan indikator-indikator sebagai berikut: 

1) Siswa mampu memberikan contoh perilaku bersyukur kepada Allah 

SWT. 

2) Siswa mampu menyebutkan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah 

SWT. 

3) Siswa mampu menyebutkan kitab-kitab yang harus kita imani. 

4) Siswa mampu menyebutkan sikap dan perilaku kepada diri sendiri. 

5) Siswa mampu memberikan contoh tentang perilaku menghargai karya 

orang lain. 

6) Siswa mampu menyebutkan tujuan menghargai karya orang lain. 

7) Siswa mampu mengelompokkan etika Islam dalam bekerja. 
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8) Siswa mampu menyebutkan yang termasuk dosa besar terhadap Allah 

SWT. 

9) Siswa mampu mengelompokkan perilaku durhaka kepada kedua orang 

tua. 

10) Siswa mampu menyebutkan syarat-syarat menjadi khatib jum’at. 

11) Siswa mampu menyebutkan motode dakwah yang cocok untuk kaum 

terpelajar. 

12) Siswa mampu menyebutkan sunah khotbah Jum’at. 

13) Siswa mampu menyebutkan syarat-syarat khotbah Jum’at. 

14) Siswa mampu menyebutkan Gerakan pemurnian ajaran Islam yang 

dilakukan Muhammad bin Abdul Wahab. 

15) Siswa mampu menyebutkan sastrawan menjelang abad ke-20 yang 

lahir dipakistan. 

D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi 

Asumsi yang diajukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru menjelaskan pelajaran berbeda-beda 

b. Pemahaman siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

bervariasi 

2. Hipotesis 

Berdasarkan tinjauan teoritis dan konsep operasional diatas, maka 

dapat di rumuskan hipotesis sebagai berikut: 
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a. Hipotesis alternative (Ha): Terdapat 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. 

b. Hipotesis nol (H0): Tidak terdapat 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


