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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan kegiatan belajar-mengajar dalam pembentukan

kepribadian manusia, yaitu dengan cara berinteraksi antara guru dan siswa.

Kegiatan belajar adalah serentetan perbuatan dalam menerima materi yang

diberikan guru. Sedangkan mengajar adalah serangkaian kegiatan yang

dilakukan oleh guru dalam usaha mendidik demi tercapainya pendidikan.

Sebagaimana yang di katakan Hasbullah bahwa:

“Pendidikan sering diartikan usaha manusia untuk membawa
kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan
kebudayaan dalam perkembangannya. Dengan istilah lain pendidikan
merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja
oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa.1

Berbicara tentang pendidikan maka tidak akan terlepas dari proses

belajar dan pembelajaran, karena bagian dari pendidikan itu ialah belajar dan

pembelajaran. Dengan pembelajaran inilah akan dibentuk manusia-manusia

yang berakhlak serta berilmu pengetahuan, sedangkan inti proses pengajaran

adalah siswa belajar. Oleh karena itu mengajar tidak dapat dipisahkan dari

belajar, sehingga pendidikan merupakan proses mengajar.

Keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar merupakan

kegiatan yang paling pokok. Ini berarti berhasil tidaknya pencapaian tujuan

pendidikan banyak bergantung kepada proses belajar yang dialami oleh siswa

1 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal
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sebagai anak didik, maka dibutuhkan keterampilan mengajar guru dalam

menjelaskan materi pelajaran.

Kepemilikan ilmu saja tidak cukup jika tidak mampu

menyampaikannya dengan tepat. Oleh karena itu dalam pendidikan perlu

memiliki pengalaman khusus, latihan yang baik, kerajinan untuk mempelajari

berbagai metode.

Sebagai pendidik terutama mengajak ke jalan Allah setidak-tidaknya

harus memenuhi persyaratan seperti tercermin dalam firman Allah SWT

dalam Surah Al-Muddassir ayat 1-7 ketika memerintahkan nabi Muhammad

SAW untuk memberikan peringatan (pelajaran, pendidikan)

            
          

Artinya: “ Hai orang yang berkemul (berselimut), bagunlah, lalu berilah
peringatan dan agungkanlah TuhanMu dan bersihkanlah
pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang dosa
(menyembah berhala) tinggalkanlah, dan janganlah kamu
member (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih baik,
dank arena TuhanMu, bersabarlah”. (Q.S. Al-Muddassir,74: 1-
7)2

Jadi, untuk menjadi pendidik setidak-tidaknya harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

1. Menguasai, menghayati dan mengamalkan

2. Memiliki penampilan fisik yang menarik (pakaian bersih dan sopan)

3. Berakhlak mulia

2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, Cct. 10, (Bandung: Penerbit
Diponegoro, 2008), QS Al-Muddassir ayat 1-7
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4. Sabar, (ulet, tekun, tak kenal putus asa tidak patah semangat serta

ramah tamah)3

Keterampilan mengajar merupakan suatu karakteristik umum dari

seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang

diwujudkan melalui tindakan. Keterampilan mengajar pada dasarnya adalah

berupa bentuk-bentuk perilaku yang bersifat mendasar dan khusus yang harus

dimilki oleh seorang guru sebagai modal awal untuk melaksanakan tugas-

tugas mengajarnya secara terencana dan professional.

Mengenai keterampilan mengajar Uzer Usman mengemukanan

delapan keterampilan mengajar yang sangat berperan dan menentukan

kualitas pembelajaran, di antaranya katerampilan membuka dan menuntup

pelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan memberikan penguatan,

keterampilan mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan

membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas dan

keterampilan mengajar individu.4

Berdasarkan kedelapan keterampilan dasar guru tersebut, salah satu di

antaranya adalah guru harus menguasai keterampilan dalam menjelaskan

materi pelajaran karena menjelaskan menjadi alat komunikasi yang baik

antara guru dengan peserta didik.

Menurut Udin S. Winataputra, bahwa keterampilan menjelaskan

terkandung makna menyajikan informasi secara lisan yang diorganisir secara

3Anur Rahim Faqih, Bimbingan dan Konseling dalam Islam, (Yogyakarta: UUI Press,
2004), hal.104-105

4 Uzer Usman, Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar, (Bandung: PT. Rosda
Karya 2007), hal. 74
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sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu bagian dengan

bagian yang lainnya.5

Menurut J.J Hasibuan keterampilan menjelaskan adalah menyajikan

informasi lisan yang diorganisasikan secara sistematis dengan tujuan

menunjukkan hubungan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan guru

dalam menjelaskan materi diantara nya didalam menjelaskan materi pelajaran

guru harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa,

penjelasan yang disampaikan guru harus sesuai dengan latar belakang dan

kemampuan siswa.6

Guru dalam kegiatan belajar memegang peranan yang sangat penting

dalam usaha pencapain tujuan pembelajaran. Guru adalah jabatan

professional, yakni pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang

secara khusus disiapkan melelui proses pendidikan dan latihan secara formal.

Guru dalam proses pembelajaran memiliki multi peran, tidak semata-mata

sebagai pengajar yang mentransfer pengetahuan, akan tetapi juga sebagai

pembimbing yang memberikan pengarahan dan menuntut siswa dalam

belajar.

Berdasarkan pengamatan awal awal yang penulis lakukan di Sekolah

Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru terlihat adanya gejala-

gejala dilapangan yakni:

5Udin S. Winataputra, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Universitas terbuka, 2001),
hal. 68

6J Hasibuan dan Moedjiono, Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT Rosdakarya, 1999),
hal. 70
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1. Masih ada guru ekonomi yang menggunakan bahasa yang sulit

dipahami oleh peserta didik dalam menjelaskan materi

2. Masih ada guru ekonomi yang tidak menggunakan variasi dalam

menjelaskan materi pelajaran

3. Masih ada guru ekonomi dalam memberikan contoh-contoh hanya

berpusat pada informasi yang di dapat di buku kurang memberikan

contoh yang relevan.

4. Masih ada guru ekonomi yang terlalu cepat dalam memberikan

penjelasan materi.

5. Masih ada guru ekonomi yang tidak melakukan evaluasi pada akhir

pelajaran.

Berdasarkan latar belakang masalah dengan gejala-gejala di atas,

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Keterampilan

Mengajar Guru Menjelaskan Materi Ekonomi di Sekolah Menengah

Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan memahami judul penelitian ini maka

perlu adanya penegasan istilah, maka penulis menegaskan beberapa istilah

yang berkaitan dengan judul yaitu:

1. Keterampilan mengajar

Keterampilan mengajar merupakan salah satu komponen dalam

pembentukan kemampuan profesional akan mampu mendemonstrasikan

berbagai keterampilan mengajar secara utuh dan terintegrasi dalam
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kegiatan belajar mengajar yang dikelolanya. Penguasaan terhadap berbagai

keterampilan dasar mengajar akan mampu mengatasi masalah dalam

proses berlangsungnya belajar mengajar. Sehingga pembelajaran berjalan

secara efektif.7

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan

keterampilan mengajar guru adalah kemampuan guru dalam melatih atau

membimbing aktivitas seseorang serta membantunya berkembang dan

menyesuaikan diri kepada lingkungan.

2. Guru

Guru adalah pendidik yang sangat berperan penting dalam proses

pembelajaran. Menurut Syafrudin Nurdin, guru adalah seseorang yang

mempunyai gagasan yang harus diwujudkan untuk kepentingan anak,

sehingga menunjang berlangsungnya proses pembelajaran.8

Berdasarkan pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa guru

adalah pendidik yang berguna untuk anak didiknya menjadi manusia yang

berpotensi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana harapan

dan keinginan orang tuanya.

3. Keterampilan menjelaskan

Keterampilan menjelaskan adalah mendeskripsikan secara lisan

tentang sesuatu benda, keadaan, fakta dan data sesuai dengan waktu dan

hukum-hukum yang berlaku. Menjelaskan merupakan suatu aspek penting

yang harus dimilki guru, mengingat sebagian besar pembelajaran menuntut

7 Kusnadi, Dkk, Strategi Pembelajaran, (Yayasan Pustaka Riau 2008), hal 14
8Syafrudin Nurdin dan Basyirudin, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum,

(Jakarta, Ciputat Press, 2002), hal. 8
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guru untuk memberikan penjelasan. Oleh sebab itu keterampilan

menjelaskan perlu ditingkatkan agar dapat mencapai hasil yang optimal.9

Jadi keterampilan memberikan penjelasan adalah penyajian

informasi secara lisan yang dikelola secara sistematis untuk menunjukkan

adanya hubungan antara satu dengan yang lainnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada

penelitian ini Bagaimana Keterampilan Guru Dalam Menjelaskan Materi

Ekonomi di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru pada

materi ilmu ekonomi dan perkembangannya ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keterampilan guru

menjelaskan materi Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2

Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi siswa

Mengetahui keterampilan guru menjelaskan materi dalam proses

pembelajaran.

9 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2005), hal.
80
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b. Bagi guru

Saran bagi guru untuk lebih meningkatkan keterampilan

menjelaskan materi pelajaran dalam proses pembelajaran, bagaimana

berkomunikasi dan berinteraksi yang baik dengan siswa dalam proses

pembelajaran agar materi yang disampaikan guru dapat dipahami

siswa.

c. Bagi penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan,

keterampilan penulis dalam membuat karya ilmiah serta memenuhi

syarat menyelesaikan Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.


