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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Keterampilan berasal dari kata “terampil” yang artinya “cakap dalam 

menyelesaikan tugas, mampu dan cekatan”,keterampilan adalah “keterampilan 

dalam menyelesaikan tugas”.
1
 Maksudnya adalah seorang guru harus 

mempunyai kecakapan atau kemampuan dalam menyelesaikan tugas 

kependidikan atau kecakapan atau mampu mengarahkan sisiwa dalam proses 

pembelajaran. 

Keterampilan ( skill ) adalah suatu seri mata rantai gerakan,
2
 

contohnya; guru mempunyai keterampilan memberi penguatan, maksudnya 

seorang guru bukan hanya memiliki satu keterampilan saja tetapi guru harus 

menguasai seluruh keterampilan yang ada dalam pengajaran.dan guru tersebut 

dapat memberikan motivasi dalam diri anak agar anak lebih giat lagi dalam 

belajarnya didalam kelas, karena keterampilan ini adalah saling melengkapi. 

Sedangkan pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun 

meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, pelengkapan, dan prosedur 

yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran.
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Bahwasanya manusia disini ikut terlibat langsung dalam sistem 

pengajaran, dan manusia disini meliputi siswa, guru dan tenaga-tenaga lainnya. 

Sedangkan materialnya disini meliputi buku-buku pelajaran, buku 

tulis, kapur atau spidol, dan lain sebagainya. Sedangkan fasilitas dan 

perlengkapan yakni yang terdiri dari ruang kelas atau local, dan 

perlengkapannya berupa komputer, audio visual dan lain sebagainya. 

Prosedurnya meliputi jadwal pelajaran, metode penyampaian informasi, 

praktik, belajar, ujian dan sebagainya. 

Salah satu komponen di atas adalah guru, guru adalah suatu 

komponen dalam proses belajar mengajar yang ikut berusaha dalam 

pembentukan sumber daya manusia yang berpotensial dibidang pembangunan. 

Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus 

sebagai guru, dan pekerjaan guru ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak 

memiliki keterampilan seperti halnya pekerjaan sebagai guru. 

Maka dari itu guru merupakan salah satu unsur dibidang pendidikan 

yang harus berperan aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga 

profesional, yakni guru yang mengerti apa yang akan dikerjakannya yang 

sesuai dengan tuntutan dan keinginan masyarakat yang semakin berkembang 

pada saat ini. 

Masyarakat di sini menuntut bahwa setiap diri guru terletak tanggung 

jawab untuk membawa para siswanya pada suatu taraf  kematangan tertentu. 

Guru tidak semata-mata sebagai  „‟pengajar‟‟  yang melakukan  „‟transfer of 

knowledge‟‟ . Tetapi juga sebagai  „‟pendidik‟‟  yang melakukan  „‟transfer of 
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values‟‟  dan sekaligus sebagai  „‟pembimbing‟‟  yang memberikan pengarahan 

dan santunan bagi siswa dalam belajar.
4
 

Berkaitan dengan di atas, bahwa guru memiliki suatu peran yang unik 

dan kompleks di dalam proses pembelajaran, yakni bagaimana usaha guru 

untuk mengantar peserta didik ketaraf yang dicita-citakannya. Oleh karena itu, 

setiap rencana kegiatan guru harus dapat di dudukan dan di benarkan semata 

demi kepentigan anak didik sesuai dengan profesi dan tangung  jawabnya 

sebagai pengajar. Profesi dan tangung jawab guru sebagai pengajar adalah 

untuk mendidik dan membimbing siswanya. 

Seorang guru dapat di sebut guru profesional apabila ia mempunyai 

keterampilan dalam mengajar dan dapat menumbuhkan motivasi dalam diri 

peserta didik supaya di dalam pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan 

efesien serta mendapat suatu keberhasilan sesuai yang diiginkan. Dan ini juga 

salah satu profesi dan tangung jawab guru dalam menyelenggarakan 

pengajaran. 

Proses pembelajaran juga merupakan situasi psikologis, di mana di 

dalam pembelajaran banyak ditemukan aspek-aspek psikologis ketika proses 

pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, guru di tuntut untuk memiliki 

pemahaman tentang psikologis guna memecahkan berbagai persoalan 

psikologis yang muncul dalam pembelajaran. 

Proses pembelajaran berlangsung, seorang guru harus mempunyai 

keterampilan-keterampilan dalam mengajar. Sehinga seorang guru dapat 
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disebut guru profesional, dan salah satu profesi dan tangung jawab guru dalam 

menyelenggarakan pengajaran adalah bagai mana seorang guru dapat 

menumbuhkan motivasi terhadap diri siswa. 

Bagi siswa keberhasilan suatu pengajaran sangat di pengaruhi oleh 

adanya motivasi atau dorongan. Dengan adanya motivasi atau dorongan 

tersebut, di samping untuk meningkatkan motivasi belajar juga untuk 

menumbuhkan daya fikir siswa dalam belajar yang tentunya tidak lepas dari 

keterampilan dalam mengajar, dan salah satunya adalah keterampilan memberi 

penguatan. 

Menurut J.J Hasibuan, ibrihim, A.J.E Toenlioe bahwa keterampilan 

memberi penguatan adalah respon terhadap suatu tingkah laku, yang dapat 

meningkatkan kemungkinan terulangnya kembali tingkah laku tersebut.
5
 Jika 

seorang guru memberikan penguatan, maka peserta didik akan terangsang 

untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. 

Teori di atas bahwa memberi penguatan sangat penting bagi guru 

untuk motivasi peserta didik dalam belajarnya. Memberi penguatan dalam 

kegiatan belajar mengajar terlihat sangat sederhana, yakni guru memberikan 

respon positif terhadap tingkah laku siswa. Tindakan ini di lakukan untuk 

membesarkan hati siswa agar mereka dapat belajar seoptimal mungkin, sehinga 

terjadi interaksi belajar mengajar antara guru dan siswa. 

J.J hasibuan mengatakan bahwa di dalam pembelajaran seorang guru 

harus memberi penguatan kepada peserta didik seperti berupa mimik dan 
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gerakan badan antaranya adalah memberikan senyuman atau mengekspresikan 

wajah cerah, mengaggukan kepala, acungan ibu jari ketika siswa dapat 

menjawab pertanyaan yang di berikan. Dan penguatan tersebut dapat diiringi 

dengan penguatan berupa kata-kata dan di antara kata itu ialah memberikan 

pujian dengan mengatakan kata bagus,ya,betul.
6
 

Penguatan di atas yakni penguatan verbal dan non verbal, dapat 

digunakan oleh guru secara beriringan dan bervariasi. Apabila seorang guru 

hanya memberikan penguatan yang bersifat monoton, misalnya hanya dengan 

berdiam diri memandang siswa ketika ia mengajar melihatkan wajah seram 

tanpa memperlihatkan wajah yang cerah atau senyum ketika mengajar, maka 

dalam pembelajaran akan menjadi tegang. 

Tanpa adanya senyuman maka suasana dalam pembelajaran juga akan 

menjadi bosan bagi siswa, oleh karena itu dengan adanya selingan humor dari 

guru, maka akan membuat siswa bersemangat untukbelajar yaitu di istilahkan 

dengan belajar sambil bermain. Karena kegiatan dalam pembelajaran tanpa 

diselingi dengan senyuman atau humor maka anak akan terlihat pasif ketika 

pembelajaran berlangsung. 

Penghargaan mempunyai arti penting bagi siswa. Oleh karena itu 

penguatan akan sangat berarti apabila guru dapat memberikan penguatan sesuai 

dan dapat dilakukan secara wajar kepada siswa, maka siswa akan lebih aktif 

dalam pembelajaran dan siswa akan tertarik untuk belajar sesuai yang guru 

inginkan. Karena antara pembelajaran dengan keterampilan guru saling 
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melengkapi seperti halnya keterampilan memberi penguatan dalam 

pembelajaran. 

Seperti hanya penguatan non-verbal selalu beriringan penggunanya. 

Oleh karena itu ketika guru menjelaskan materi seorang guru harus memasukan 

penguatan tersebut didalamnya agar siswa tidak merasa bosan, dan guru harus 

memberikan penguatan dengan cara bervariasi dan diberikan sesuai dengan 

tingkah laku tindakan siswa ketika belajar. 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanah Putih Tanjung Melawan, 

guru yang mengajar dibidang pendidikan agama Islam berjumlah 2 ( dua ) 

orang dan sebagian besar berlatar belakang pendidikan mereka adalah 

keguruan. Adapun kesenjangan-kesenjangannya atau permasalahannya adalah 

guru yng berlatang belakang pendidikan keguruan, harus dapat memberikan 

penguatan kepada peserta didik dalam pembelajaran seperti yang telah 

dijelaskan diatas, karena pada dasarnya mereka telah memiliki pengetahuan 

tentang dalam pembelajaran. 

Tetapi pada kenyataannya yang terjadi dilapangan, masih ada 

sebagian guru pendidikan agama Islam yang berlatar belakang pendidikan 

keguruan tidak memberikan penguatan pada peserta didik seperti yang telah 

dijelaskan diatas ketika dalam belajarn. Hal ini dapat dilihat dari gejala-gejala 

yang terjadi dilapangan sebagai berikut: 

1. Masih ada sebagian guru yang  kurang memberikan pujian kepada siswa, 

seperti mengatakan kata bagus, ya, betul kepada siswa yang menjawab 

pertanyaan dengan benar. 
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2. Masih ada sebagian guru kurang menganggukan kepala kepada siswa yang 

menjawab pertanyaan dengan benar. 

3. Masih ada sebagian guru kurang mengacungkan jempol kepada siswa yang 

menjawab pertanyaan dengan benar. 

4. Masih ada sebagian guru yang kurang mengacungkan ibu jari kepada siswa 

ketika ia menjawab pertanyaan dengan benar. 

5. Masih ada guru yang kurang memberiakan senyuman atau mengekspresikan 

wajah cerah kepada siswa sewaktu siswa menjawab pertanyaan yang benar. 

Adanya gejala-gejala diatas penulis merasa tertarik untuk meneliti 

lebih lanjut permasalahan ini dengan judul “Keterampilan Guru 

Memberikan Penguatan Bagi Siswa Dalam Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanah Putih Tanjung 

Melawan Kabupaten Rokan Hilir”. 

B. Penegasan Istilah 

Agar terhindar dari kesalah fahaman dalam judul penelitian ini, maka 

perlu ditegaskan pengertian-pengertian istilah sebagai berikut: 

1. Keterampilan yaitu kemampuan, kecakapan untuk menyelesaikan tugas.
7
 

Maksudnya disini adalah bagaimana seorang guru mampu memberikan 

penguatan atau respon yang positif kepada peserta didik dalam 

pembelajaran, karena penguatan atau pengahargaan berguna untuk 
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membesarkan hati peserta didik agar peserta didik terdorong untuk ikut aktif 

dalam pembelajaran tanpa adanya unsur keterpaksaan. 

2. Penguatan adalah respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat 

meningkatkan kemungkinan terulangnya kembali tingkah laku tersebut.
8
 

Memberi penguatan diartikan dengan tingkah laku guru dalam merespon 

secara positif tingkah laku siswa, agar siswa lebih yakin dengan apa yang 

telah ia pahami dalam belajarnya, sehingga tingkah laku tersebut dapat 

terulang kembali. 

3. Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur 

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling 

mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran.
9
 Maksudnya bahwa manusia 

terlibat dalam sistem pengajaran yang terdiri dari siswa, guru, dan tenaga 

lainnya,seperti tenaga laboratorium dan lain sebagainya. Sedangkan 

materialnya yang meliputi buku-buku, papan tulis, kapur dan lain-lain. 

Fasilitas dan perlengkapan yang terdiri dari ruang kelas, perlengkapan audio 

visual dan lain-lain.sedangkan prosedur yang meliputi; jadwal dan metode 

penyampaiaan informasi, praktik, belajar, ujian dan sebagainya. 

C. Permasalahan  

1. Identifisikasi Masalah 

a. Bagaimana keterampilan guru memberi penguatan bagi siswa dalam 

pembelajaran pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 1 Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir ? 
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b. Faktor-faktor yang mempengaruhi guru tidak memberi penguatan bagi 

siswa dalam pembelajaran pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten 

Rokan Hilir ? 

c. Mengapa penguatan perlu diberikan oleh guru dalam proses 

pembelajaran ? 

d. Bagaimana pengaruh penguatan yang diberikan guru terhadap aktifitas 

belajar ? 

e. Mengapa aktifitas siswa yang sudah mendapat penguatan dari guru masih 

rendah ? 

f. Mengapa penguatan yang diberikan oleh guru tidak sesuai dengan konsep 

pendidikan ? 

2. Pembatasan Masalah 

Mengingat banyaknya permasalahan yang terkait dengan penelitian 

ini,maka untuk lebih terarah kepada apa yang dituju, penulis membatasi 

pada permasalahan sebagai berikut. 

a. Keterampilan guru memberi penguatan bagi siswa dalam pembalajarn 

pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanah 

Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir. 

b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi guru memberi penguatan bagi 

siswa dalam pembelajaran pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Menengah atas Negeri 1 Tanah Puith Tanjung Melawan Kabupaten 

Rokan Hilir. 
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3. Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari masalah di atas maka penulis dapat merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah keterampilan guru memberi penguatan bagi siswa dalam 

pembelajaran pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 1 Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir ? 

b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keterampilan guru memberi 

penguatan bagi siswa dalam pembelajaran pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanah putih Tanjung Melawan 

Kabupaten Rokan Hilir ? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui bagaimana keterampilan 

guru memberi penguatan bagi siswa dalam pembelajaran pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanah Putih Tanjung 

Melawan Kabupaten Rokan Hilir. 

b. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

keterampilan guru memberi penguatan bagi siswa dalam pembelajaran 

pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanah 

putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi kepala sekolah, sebagai masukan agar dapat memberikan bimbingan 

kepada guru-guru bidang studi Agama Islam tentang keterampilan 

mengajar khususnya keterampilan memberi penguatan. 

b. Bagi guru, sebagai informasi dan bahan masukan agar dapat 

menggunakan keterampilan penguatan ini dalam pembelajaran. 

c. Bagi penulis, sebagai pengembangan wawasan keilmuan khususnya 

tentang keterampilan guru memberi penguatan kepada siswa dalam 

pembelajaran serta yang berkaitan dengan penulisan ilmiah. 

d. Bagi fakultas tarbiyah dan keguruan, untuk mengembangkan khazanah 

ilmu pengetahuan khususnya ilmu pendidikan Agama Islam atau 

sumbangan khazanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu pendidikan 

Islam.   


