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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan di Negara Indonesia tidak terlepas dari arah dan tujuan 

pendidikan nasional. Pokok pikiran tujuan pendidikan nasional telah tertuang 

dalam pembukaan UUD 1945 yang merupakan tujuan nasional yang berbunyi: 

“untuk membentuk suatu pemerintah negera Indonesia yang melindungi segenap 

bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara 

republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Pancasila. 

Pemikiran falsafah pendidikan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa 

dikembangkan ke dalam fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Sesuai dengan 

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional termuat 

bahwa  fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu pendidikan nasional betujuan 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
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kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.1 

Selanjutnya pada tahun 2007 dalam rangka pembaharuan sistem 

pendidikan nasional telah ditetapkan visi, misi dan strategi pembangunan 

pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem 

pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk 

memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia 

yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang 

selalu berubah.2  

Terkait dengan visi tersebut telah ditetapkan serangkaian prinsip 

penyelenggaraan pendidikan untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan 

reformasi pendidikan. Salah satu prinsip tersebut adalah pendidikan 

diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik 

yang berlangsung sepanjang hayat. Dalam proses tersebut diperlukan guru yang 

memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan potensi 

dan kreativitas peserta didik. Implikasi prinsip ini adalah pergeseran paradigma 

proses pendidikan, yaitu dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran. 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses pembelajaran perlu direncanakan, 

dilaksanakan, dinilai, dan diawasi agar terlaksana secara efektif dan efisien.3 

                                                           
1E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013, Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2013, h. 20 
2Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tetang  Strandar Proses 

untuk Pendidikan Dasar dan Menengah.  
3Ibid.  
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Pendidikan yang baik merupakan hasil sistem pendidikan yang telah 

dirancang dan didesain dengan baik, atas dasar keperluan bangsa itu yang 

memperhitungkan dan didukung oleh subsistem-subsistem pendidikan seperti: 

guru/dosen, sarana/prasarana, dana, kurikulum, menejemen, dan partisipasi 

masyarakat. 

Tercapainya tujuan pendidikan nasional dapat dilihat dari prestasi belajar 

yang didapat oleh peserta didik. Prestasi belajar yang baik dipengaruhi oleh 

beberapa faktor baik dari dalam diri peserta didik maupun faktor-faktor lain di 

luar peserta didik. Antara lain kegiatan pembelajaran, cara mengajar guru, dan 

penguasaan pengelolaan kelas sangat berpengaruh dalam tercapainya aktivitas 

belajar siswa yang baik.  

Dalam keseluruhan proses pendidikan, kegiatan belajar dan mengajar 

merupakan kegiatan yang paling pokok. Hal ini berarti bahwa berhasil tidaknya 

pencapain tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses belajar 

mengajar dirancang dan dijalankan secara professional. 

Setiap kegiatan belajar mengajar selalu melibatkan dua pelaku aktif, yaitu 

guru dan peserta didik. Guru sebagai pengajar merupakan pencipta kondisi belajar 

peserta didik yang didesain secara sengaja, sistematis dan berkesinambungan. 

Sedangkan peserta didik sebagai subyek pembelajaran merupakan pihak yang 

menikmati kondisi belajar yang diciptakan guru. 

Perpaduan dari kedua unsur manusiawi ini melahirkan interaksi edukatif 

dengan memanfaatkan bahan ajar sebagai mediumnya. Pada kegiatan belajar 

mengajar, keduanya (guru-siswa) saling mempengaruhi dan memberi masukan. 
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Karena itulah kegiatan belajar mengajar harus merupakan aktivitas yang hidup, 

sarat nilai dan senantiasa memiliki tujuan.4 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 tahun 2007 

tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dinyatakan 

bahwa ’’Aktivitas belajar adalah kegiatan mengolah pengalaman atau praktik 

dengan cara mendengar, membaca, menulis, mendiskusikan, merefleksikan 

rangsangan, dan memecahkan masalah.”  

Biasanya permasalahan yang guru hadapi ketika berhadapan dengan 

sejumlah anak didik adalah masalah pengelolaan kelas. Apa, siapa, bagaimana, 

kapan dan dimana adalah serentetan pertanyaan yang perlu dijawab dalam 

hubungannya dengan masalah pengelolaan kelas. Peranan guru itu paling tidak 

berusaha mengatur suasana kelas yang kondusif bagi kegairahan dan kesenangan 

belajar anak didik. Jadi, masalah pengaturan kelas selalu terkait dengan kegiatan 

guru. Semua kegiatan yang dilakukan guru tidak lain demi kepentingan anak didik 

dan demi keberhasilan belajar itu sendiri.  

Dari uraian di atas dapat diambil benang merahnya bahwa masalah 

pengaturan kelas selalu terkait dengan kegiatan guru. Salah satu kegiatan guru 

dalam kegiatan belajar mengajar adalah keterampilan mengadakan variasi. 

Keterampilan mengadakan variasi dalam mengajar banyak sekali, bila ini 

dapat dilakukan dengan baik akan sangat berguna untuk meningkatkan aktivitas 

belajar siswa. Guru dituntut agar lebih sering melakukan pembelajaran dengan 

menggunakan berbagai cara. Dalam proses belajar mengajar, sebagai pemimpin 

                                                           
4Pupuh Fathurrahman dan Sobry Sutikno, Strategi Belajar Mengajar Melalui Penananman Konsep 

Umum dan Konsep Islam, Bandung: Refika Aditama, 2010,  h. 8 
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guru membawa peranan besar dan gaya mengajarnya amat menentukan. Sebab itu 

pada setiap waktu dan kondisi kita harus memilih strategi pengajaran yang terbaik 

serta dengan luwes menyesuaikan gaya kita dengan strategi yang dipilih. Dengan 

demikian maka bisa diharapkan prestasi yang optimal. 

Keterampilan mengadakan variasi dalam proses pembelajaran meliputi 

variasi dalam gaya mengajar guru, variasi penggunaan media dan bahan-bahan 

pengajaran, dan variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Variasi dalam gaya 

mengajar guru yang meliputi variasi suara, pemusatan perhatian, kesenyapan, 

mengadakan kontak pandang, gerak badan dan mimik serta pergantian posisi guru 

dalam kelas. Variasi penggunaan media dan bahan-bahan pengajaran dapat 

digolongkan menjadi media audio, media visual, dan media audio visual. Variasi 

pola interaksi mencakup pola hubungan guru dan siswa dan juga 

menganekaragamkan kegiatan belajar siswa yang terlibat. 

Menurut E. Mulyasa bahwa “Variasi dalam pembelajaran adalah 

perubahan dalam proses kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi 

belajar peserta didik, serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan.”5 

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa keterampilan mengadakan 

variasi mengajar diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam pengajaran 

bersifat personal, penggunaan media dan bahan-bahan pengajaran dan pola tingkat 

interaksi guru dan siswa. Dalam proses pembelajaran penggunaan variasi 

mengajar sangat diperlukan karena bisa menumbuhkan minat dan semangat 

                                                           
5E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011, h. 79 
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belajar siswa, sehingga tujuan pembelajaran bisa dicapai serta aktivitas belajar 

siswa bisa dioptimalkan. 

Jika motivasi siswa sudah terpacu, maka aktivitas siswa untuk ikut 

berpartisipasi atau terlibat dalam kegiatan belajar mengajar akan tercapai. Hal ini 

menunjukkan keterampilan mengadakan variasi mengajar yang baik dan benar 

akan menghasilkan aktivitas belajar yang maksimal dari siswa. Dengan demikian 

keterampilan mengadakan variasi mengajar guru bidang studi agama Islam 

memiliki hubungan yang sangat erat dengan peningkatan aktivitas dan 

keterlibatan siswa dalam setiap pembelajaran. 

Dilokasi penelitian yakni Madrasah Tsanawiyah (MTs) Masmur 

Pekanbaru, upaya peningkatan keterampilan mengajar guru telah dilakukan 

dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari keikutsertaan guru-guru bidang studi 

Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam kegiatan pendidikan, pelatihan dan 

pertemuan ilmiah untuk guru yang diadakan oleh Kementerian Agama maupun 

Kementerian Pendidikan Kota Pekanbaru, dan juga Kementerian Agama maupun 

Kementerian Pendidikan di tingkat Provinsi Riau, pembentukan kelompok guru 

tingkat sekolah, mengikutsertakan guru dalam kelompok Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran (MGMP) bidang studi Pendidikan Agama Islam Kota Pekanbaru, 

pelaksanaan supervisi yang di lakukan oleh kepala sekolah dan pengawas dari 

Kementrian Agama Kota Pekanbaru, dan mendatangkan tutor yang memiliki 

sertifikat keahlian. Seluruh kegiatan ilmiah tersebut tentunya berguna untuk 

peningkatan kompetensi guru PAI dalam meningkatkan keterampilan mengadakan 

variasi mengajar di kelas.  
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Meskipun berbagai upaya yang telah di lakukan untuk peningkatan 

keterampilan mengadakan variasi mengajar guru sudah di lakukan dengan baik. 

Namun aktivitas belajar siswa pada bidang studi Pendidikan Agama Islam belum 

berjalan dengan baik, hal ini nampak pada fenomena atau gejala-gejala sebagai 

berikut:  

1. Terdapat sebagian siswa tidak memperhatikan apa yang diucapkan oleh 

guru di tandai dengan mimik wajah siswa yang biasa-biasa saja yang 

cendrung menghayal. 

2. Siswa yang duduk di barisan belakang mengobrol saat pelajaran 

berlangsung. 

3. Terdapat sebagian siswa yang keluar masuk ruang kelas lebih dari satu 

kali. 

4. Komunikasi berjalan hanya satu arah dari guru ke siswa sepanjang 

pelajaran berlangsung.  

5. Siswa yang aktif bertanya hanya 2 sampai 3 orang saja sementara yang 

lain pasif.  

 

Berdasarkan gejala-gejala di atas maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam 

tentang penyebab-penyebab terjadinya permasalahan yang di lakukan oleh guru 

bidang studi pendidikan agama Islam di MTs Masmur Pekanbaru. Maka judul 

penelitian yang sesuai dengan fenomena di lokasi penelitian adalah: 

“KETERAMPILAN MENGADAKAN VARIASI  MENGAJAR GURU 

BIDANG STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM 
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MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA DI MADRASAH 

TSANAWIYAH MASMUR PEKANBARU” 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Dalam penelitian ini, penulis memiliki alasan dasar dalam membuat judul 

tersebut, yaitu sebagai berikut: 

1. Mengingat pentingnya keterampilan mengadakan variasi mengajar guru 

yaitu sebagai motivasi terhadap anak didik, menciptakan proses belajar 

mengajar yang baik, dan  untuk mencapai tujuan pendidikan terutama bagi 

guru bidang studi Pendidikan Agama Islam. 

2. Keterampilan mengadakan variasi mengajar guru merupakan alat untuk 

meningkatkan profesionalisasinya dalam pengajaran terutama sekali guru 

bidang studi Pendidikan Agama Islam. 

3. Mengingat keterampilan mengadakan variasi mengajar guru bidang studi 

Pendidikan Agama Islam mempunyai peranan penting dalam mengelola 

pembelajaran dan sangat menentukan keberhasilan belajar siswa. 

C. Definisi Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian. Maka 

perlu adanya definisi istilah yaitu : 

1. Variasi mengajar merupakan keanekaragaman dalam penyajian kegiatan 

mengajar.6 Variasi mengajar adalah keterampilan guru untuk menjaga agar 

iklim pembelajaran tetap menarik perhatian, tidak membosankan, sehingga 

                                                           
6Pupuh Fathurrahman dan  M. Sobry Sutikno,  Op. Cit., h. 91 
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siswa menunjukkan sikap antusias dan ketekunan, penuh gairah dan 

berpartisifasi aktif dalam setiap langkah kegiatan pembelajaran.7 

2. Guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang program 

pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik 

dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan 

sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan.8 

3. Aktivitas adalah “kegiatan atau keaktifan”. Jadi segala sesuatu yang 

dilakukan atau kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non-fisik, 

merupakan suatu aktifitas.9 Sedangkan belajar adalah proses perubahan 

perilaku, akibat interaksi individu dengan lingkungan.10 Dengan demikian 

dapat dirumuskan aktivitas belajar adalah kegiatan yang aktif dari seorang 

peserta didik dalam melakukan interaksi saat proses belajar berlangsung. 

Dari beberapa penegasan istilah di atas konsep  yang terkandung dalam 

judul penelitian ini adalah mengangkat tentang bagaimana bentuk keterampilan 

mengadakan variasi mengajar guru bidang studi pendidikan agama Islam dalam 

rangka meningkatkan aktivitas belajar siswa di MTs Masmur Pekanbaru.  

  

                                                           
7Wina Sanjaya, Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi, Bandung: 

Kencana Prenada Media Group, 2005, h. 54 
8Kusnadi, Profesi dan Etika Keguruan, Pekanbaru : Yayasan Pusaka Riau, 2012, h. 13 
9 Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1984, h. 20 
10Muhammad Ali, Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008, 

h. 14 
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D. Permasalahan 

1.  Identifikasi Masalah 

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang bahwa 

persoalan pokok kajian ini adalah keterampilan mengadakan variasi mengajar 

guru bidang studi pendidikan agama Islam di MTs Masmur Pekanbaru. 

Berdasarkan masalah tersebut, maka persoalan dalam ketrampilan mengajar 

guru  dapat di identifikasikan sebagai berikut: 

a. Mengapa guru kurang memperhatikan tingkat konsentrasi dan semangat 

siswa dalam belajar di MTs Masmur Pekanbaru? 

b. Bagaimana keterampilan mengadakan variasi mengajar guru dalam 

meningkatkan keaktifan belajar siswa di MTs Masmur Pekanbaru? 

c. Apa saja upaya yang dilakukan guru dalam meningkatkan keterampilan 

mengadakan variasi mengajar sehingga dapat menumbuhkan keaktifan 

belajar siswa di MTs Masmur Pekanbaru? 

d. Mengapa sebagian guru bidang studi Pendidikan Agama Islam belum 

membiasakan melakukan keterampilan variasi mengajar di MTs 

Masmur Pekanbaru? 

e. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keaktifan siswa dalam 

proses belajar mengajar di MTs Masmur Pekanbaru. 
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2. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya persoalan-persoalan yang mengitari kajian ini, 

maka penulis memfokuskan penelitian ini pada keterampilan mengadakan 

variasi mengajar guru bidang studi Pendidikan Agama Islam dalam 

meningkatkan aktivitas belajar siswa di MTs Masmur Pekanbaru. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, ada beberapa permasalahan yang 

akan dikaji melalui penelitian ini. Permasalahan tersebut antara lain: 

a. Bagaimana keterampilan mengadakan variasi mengajar guru bidang studi 

Pendidikan Agama Islam dalam upaya meningkatkan aktivitas belajar 

siswa di MTs Masmur Pekanbaru? 

b. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keterampilan 

mengadakan variasi mengajar guru bidang studi Pendidikan Agama Islam 

dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa di MTs Masmur Pekanbaru? 

 

E. Tujuan Penilitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan penelitian, maka tujuan penelitian yang 

hendak dicapai adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk keterampilan mengadakan variasi 

mengajar guru bidang studi Pendidikan Agama Islam dalam 

meningkatkan aktivitas belajar siswa di MTs Masmur Pekanbaru. 
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b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

keterampilan mengadakan variasi mengajar guru bidang studi Pendidikan 

Agama Islam dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa di MTs 

Masmur Pekanbaru. 

 

2. Manfaat Penelitian 

a. Sebagai informasi bagi guru bidang studi Pendidikan Agama Islam 

bahwa keterampilan mengadakan variasi mengajar guru itu sangat 

penting dalam pelaksanaan pembelajaran. 

b. Sebagai wahana untuk menambah wawasan penulis terutama yang 

berkaitan dengan penelitian. 

c. Masukan bagi guru bidang studi Pendidikan Agama Islam dan Kepala 

Sekolah untuk memahami tentang pentingnya keterampilan mengadakan 

variasi mengajar guru dalam pembelajaran. 

d. Dalam rangka melengkapi persyaratan untuk menyelesaikan perkuliahan 

Program Studi  Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana  Strata 

Dua (S2) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 

 

 

 


