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BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

 

A. Kompetensi Guru  

1. Pengertian Kompetensi Guru 

Kata kompetensi berasal dari bahasa inggris yaitu competence, yang 

kemudian di serap menjadi bahasa Indonesia menjadi kompetensi. Pendapat ini 

diperkuat oleh Jhon M Enchols dalam kamus Inggris Indonesia, dalam kamus 

tersebut kata competene dan competency memiliki arti kecakapan, 

keterampilan, kemampuan, dan  wewenang.8 

E. Mulyasa dalam bukunya yang berjudul Kurikulum Berbasis 

Kompetensi mengatakan bahwa kompetensi adalah perpaduan dari 

pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang di replesikan dalam kebiasaan 

berfikir dan bertindak.9 

Kompetensi guru dapat di pahami sebagai suatu tugas yang memadai 

atau pemilikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang di tuntut oleh 

jabatan seseorang. Sebagai seorang tenaga pendidik yang ingin membawa 

generasi bangsa kepada kemajuan ilmu pengetahuan. Untuk itu sudah 

selayaknya tenaga pendidik memiliki kompetensi yang sangat mapan. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa kompetensi 

adalah kemampuan, keterampilan, atau kecakapan yang diharapkan dapat di 

miliki seseorang untuk menunjang keberhasilan dalam bertugas, begitu pula 

                                                           
8Jhon M Echols dan Hasan Sadly, Op. Cit, h.132 
9E. Muliyasa,  Kurikulum Berbasis Kompetensi, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002,  h. 35 
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perlunya kompetensi di miliki oleh seorang guru agar tujuan yang di harapkan 

dalam proses pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. 

2. Urgensi Kompetensi Guru 

Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung 

serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang 

berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam 

proses belajar mengajar tersirat adanya satu kesatuan kegiatan yang tak 

terpisahkan antara siswa yang belajar dan guru yang mengajar. Agar proses 

pembelajaran dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka guru 

mempunyai tugas dan peranan yang penting dalam mengantarkan peserta 

didiknya mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, sudah selayaknya 

guru mempunyai berbagai kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan 

tanggungjawabnya. Dengan kompetensi tersebut, maka akan menjadikan guru 

profesional, baik secara akademis maupun non akademis. 

Masalah kompetensi guru merupakan hal urgen yang harus dimiliki oleh 

setiap guru dalam jenjang pendidikan apapun. Guru yang terampil mengajar 

tentu harus pula memiliki pribadi yang baik dan mampu melakukan social 

adjustment dalam masyarakat. Kompetensi guru sangat penting dalam rangka 

penyusunan kurikulum, ini dikarenakan kurikulum pendidikan haruslah 

disusun berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh guru. Tujuan, program 

pendidikan, sistem penyampaian, evaluasi, dan sebagainya, hendaknya 

direncanakan sedemikian rupa agar relevan dengan tuntutan kompetensi guru 
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secara umum. Dengan demikian diharapkan guru tersebut mampu menjalankan 

tugas dan tanggung jawab sebaik mungkin. 

Dalam hubungan dengan kegiatan dan hasil belajar siswa, kompetensi 

guru berperan penting. Proses belajar mengajar dan hasil belajar para siswa 

bukan saja ditentukan oleh sekolah, pola, struktur dan isi kurikulumnya, akan 

tetapi sebagian besar ditentukan oleh kompetensi guru yang mengajar dan 

membimbing para siswa. Guru yang berkompeten akan lebih mampu 

mengelola kelasnya, sehingga belajar para siswa berada pada tingkat optimal. 

Agar tujuan pendidikan tercapai, yang dimulai dengan lingkungan belajar 

yang kondusif dan efektif, maka guru harus melengkapi dan meningkatkan 

kompetensinya. Menurut Nana Sudjana di antara kriteria-kriteria kompetensi 

guru yang harus dimiliki meliputi: 

a. Kompetensi bidang kognitif, artinya kemampuan intelektual seperti 

penguasaan mata pelajaran, pengetahuan mengenai cara mengajar, 

pengetahuan tentang tingkah laku individu, pengetahuan tentang 

administrasi kelas, pengetahuan tentang cara menilai hasil belajar siswa, 

pengetahuan tentang kemasyarakatan serta pengetahuan umum lainnya. 

b. Kompetensi bidang sikap, artinya kesiapan dan kesedian guru terhadap 

berbagai hal yang berkenaan dengan tugas dan profesinya. 

c. Kompetensi perilaku (Performance) artinya kemampuan guru dalam 

berbagai keterampilan/berperilaku seperti keterampilan mengajar, 

membimbing, menilai, menggunakan alat bantu pengajaran, bergaul atau 

berkomunikasi dengan siswa, keterampilan menumbuhkan semangat 
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belajar para siswa, keterampilan menyusun persiapan/perencanaan 

mengajar, dan lain-lain. 10 

 

3. Macam-Macam Kompetensi Guru 

Secara umum, guru harus memenuhi dua kategori yaitu memiliki 

capability dan loyality, yakni guru itu harus memiliki kemampuan dalam 

bidang ilmu yang diajarkannya, memiliki kemampuan teoritik tentang 

mengajar yang baik dan mulai perencanaan, implementasi sampai evaluasi dan 

memiliki loyalitas keguruan, yakni terhadap tugas-tugas yang tidak semata di 

dalam kelas, tapi sebelum dan sesudah kelas.11  

Untuk keberhasilan dalam mengemban peran sebagai guru, diperlukan 

adanya standar kompetensi. Berdasarkan UU Sisdiknas No. 14 pasal 10 tentang 

Guru dan Dosen, menentukan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi 

padagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi 

sosial. 

 

a. Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi Paedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran 

peserta didik. Kompetensi ini meliputi pemahaman terhadap peserta didik, 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimilikinya.  

                                                           
10 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajara Mengajar, Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo, 

2011,  h. 18 
11Dede Rosyada, Paradigma Pendidikan demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat Dalam 

Penyelenggaraan Pendidikan, Jakarta: Prenada Media, 2004, h. 112-113 
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b. Kompetensi Keperibadian 

Kompetensi Kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang 

mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan peserta 

didik. Dalam standar nasional pendidikan, dikemukakan bahwa yang 

dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian 

yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi 

peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi kepribadian sangat besar 

pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi para peserta 

didik. 

c. Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari 

masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta 

didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik 

dan masyarakat sekitar. 

d. Kompetensi Profesional 

Dalam standar nasional pendidikan, kompetensi profesional adalah  

kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam 

yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar 

kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Terdapat 

sepuluh kemampuan dasar keguruan yang menjadi tolok ukur kinerjanya 

sebagai pendidik profesional, diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Guru mampu mengolah program belajar mengajar. Guru diharapkan 

menguasai secara fungsional tentang pendekatan sistem pengajaran, 
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asas pengajaran, prosedur-metode, strategi-teknik pengajaran, 

menguasai secara mendalam serta berstruktur bahan ajar, dan mampu 

merancang penggunaan fasilitas pengajaran. 

b. Guru mampu mengelola kelas, usaha guru menciptakan situasi sosial 

kelasnya yang kondusif untuk belajar sebaik mungkin. 

c. Guru mampu menggunakan media dan sumber pengajaran. 

Kemampuan guru dalam membuat, mengorganisasi, dan merawat 

serta menyimpan alat pengajaran dan atau media pengajaran adalah 

penting dalam upaya meningkatkan mutu pengajaran 

d. Guru menguasai landasan-landasan kependidikan. Guru yang 

menguasai dasar keilmuan dengan mantap akan dapat memberi 

jaminan bahwa siswanya belajar sesuatu yang bermakna dari guru 

yang bersangkutan. 

e. Guru mampu mengelola interaksi belajar mengajar, guru mampu 

berperan sebagai motivator, inspirator, organisator, fasilitator, 

evaluator, membantu penyelenggaraan administrasi kelas serta 

sekolah, ikut serta dalam layanan siswa dapat belajar giat. 

f. Guru mampu menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran. 

Keahlian guru dalam pengukuran dan penilaian hasil belajar siswa 

mempunyai dampak yang luas, data penilaian yang akurat sangat 

membantu untuk menentukan arah perkembangan diri siswa, 

memandu usaha, optimalisasi dan integrasi perkembangan diri siswa. 

Yang pertama-tama perlu dipahami oleh guru secara fungsional adalah 



19 
  

 
 

bahwa penilaian pengajaran merupakan bagian integral dari sistem 

pengajaran. Jadi kegiatan penilaian yang meliputi penyusunan alat 

ukur (tes), penyelenggaraan tes, koreksi jawaban siswa serta 

pemberian skor, pengelolaan skor, dan menggunakan norma tertentu, 

pengadministrasian proses serta hasil penilaian dan tindak lanjut 

penilaian hasil belajar berupa pengajaran remedial serta layanan 

bimbingan belajar dan seluruh tahapan penilaian tersebut perlu 

diselaraskan dengan kemampuan sistem pengajaran. 

g. Guru mengenal fungsi serta program pelayanan BK. Mampu menjadi 

partisipan yang baik dalam pelayanan BK di sekolah, membantu siswa 

untuk mengenali serta menerima diri serta potensinya membantu 

menentukan pilihan-pilihan yang tepat dalam hidup, membantu siswa 

berani menghadapi masalah hidup, dan lain-lain. 

h. Guru mengenal dan mampu ikut penyelenggaraan administrasi 

sekolah, guru dituntut cakap atau mampu bekerjasama secara 

terorganisasi dalam pengelolaan kelas. 

i. Guru memahami prinsip-prinsip penelitian pendidikan dan mampu 

menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan untuk kepentingan 

pengajaran. Tuntutan kompetensi dibidang penelitian kependidikan ini 

merupakan tantangan kualitatif bagi guru untuk masa kini dan yang 

akan datang. 12 

                                                           
12A. Samana, Profesionalisme Keguruan, Yogyakarta: Kanisius, 1994, h. 61-69 
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Seorang pendidik profesional selalu menginginkan umpan balik atas 

proses pembelajaran yang dilakukannya. Hal tersebut dilakukan karena salah 

satu indikator keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh tingkat keberhasilan 

yang dicapai peserta didik. Dengan demikian, hasil penilaian dapat dijadikan 

tolok ukur keberhasilan proses pembelajaran dan umpan balik bagi pendidik 

untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang dilakukan. 

Dari uraian diatas terlihat jelas bahwsanya kompetensi guru memiliki 

hubugan kuat dengan ketrampilan mengajar guru. Dari keempat kompetensi 

tersebut ketrampilan mengajar guru lebih mendekati kepada kompetensi 

professional karena kompetensu professional menginginkan umpan balik atas 

proses pembelajaran yang dilakukan. 

 

A. Keterampilan Mengajar Guru 

Pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan 

berbagai aspek yang saling berkaitan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan 

pembelajaran yang efektif diperlukan berbagai keterampilan yaitu keterampilan 

mengajar dalam hal ini membelajarkan. Keterampilan mengajar atau 

membelajarkan merupakan kompetensi pedagogik yang cukup kompleks karena 

merupakan integrasi dari berbagai kompetensi guru secara utuh dan menyeluruh. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterampilan merupakan “kecakapan 

untuk menyelesaikan tugas”,  sedangkan mengajar adalah “melatih”.  

Kompetensi pedagogis berkenaan dengan kemampuan mengelola 

pembelajaran dalam rangka mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang 
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dimiliki peserta didik. Salah satu kemampuan yang dituntut dari kompetensi ini 

adalah kemampuan melaksanakan pembelajaran yang mendidik. Agar dapat 

melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan baik, di samping menguasai 

berbagai kemampuan, guru dipersyaratkan untuk menguasai keterampilan dasar 

mengajar, yang merupakan salah satu aspek penting dalam kompetensi guru. 

Keterampilan dasar mengajar bersifat generik, yang berarti bahwa 

keterampilan ini perlu dikuasi oleh semua guru, baik guru TK, SD, SMP, SMA 

maupun dosen di perguruan tinggi. Dengan pemahaman dan kemampuan 

menerapkan keterampilan dasar mengajar secara utuh dan terintegrasi, guru 

diharapkan mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran. 

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan 

keterampilan mengajar guru adalah seperangkat kemampuan/kecakapan guru 

dalam melatih/membimbing aktivitas dan pengalaman seseorang serta 

membantunya berkembang dan menyesuaikan diri kepada lingkungan. Jadi, 

persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru adalah penilaian berupa 

tanggapan/pendapat  siswa terhadap kemampuan/kecakapan guru dalam proses 

kegiatan belajar mengajar. 
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B. Macam-Macam Keterampilan Mengajar Guru 

Menurut Uzer Usman ada delapan keterampilan mengajar yang sangat 

berperan dan menentukan kualitas pembelajaran, diantaranya: 

1. Keterampilan bertanya. 

2. Keterampilan memberikan penguatan. 

3. Keterampilan mengadakan variasi. 

4. Keterampilan menjelaskan. 

5. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. 

6. Ketrampilan membimbing diskusi kelompok kecil. 

7. Keterampilan mengelola kelas. 

8. Keterampilan mengajar perseorangan. 13 

Dari kedelapan keterampilan mengajar guru tersebut. Keterampilan 

mengadakan variasi mengajar guru merupakan batasan dalam penelitian ini. 

Keterampilan mengadakan variasi merupakan salah satu faktor yang dapat 

menciptakan suasana belajar mengajar menjadi efektif dan efisien serta dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

C. Pengertian Variasi  Mengajar 

Pengertian variasi menurut kamus ilmiah populer adalah selingan,             

seling-selingan, atau pergantian. Variasi dapat berwujud perubahan-perubahan 

atau perbedaaan-perbedaan yang sengaja dilakukan untuk memberikan kesan yang 

                                                           
13Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010,  h. 74 
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unik. Adapun variasi mengajar menurut Pupuh Fathurrahman adalah 

keanekaragaman dalam penyajian kegiatan mengajar.14 

Proses belajar mengajar di sekolah merupakan kegiatan inti dalam 

mencapai tujuan pendidikan. Peranan guru sebagai seorang pengajar dan siswa 

sebagai yang belajar merupakan dua faktor yang utama yang harus mendapatkan 

perhatian khusus demi mencapai tujuan belajar. Interaksi yang tercipta antara 

keduanya merupakan tolok ukur untuk menilai keberhasilan proses belajar 

mengajar di sekolah. 

Keberhasilan belajar mengajar merupakan hal yang sangat diharapkan 

guru dalam melaksanakan tugasnya, namun guru bukanlah satu-satunya faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan belajar tersebut. Menurut Syaiful Bahri 

Djamarah ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar yaitu: “ 

Faktor tujuan, guru, peserta didik, kegiatan pengajaran, alat evaluasi, bahan 

evaluasi dan suasana evaluasi.15 

Untuk dapat mencapai tujuan belajar yang maksimal dengan peningkatan 

aktivitas belajar siswa, maka variasi mengajar guru merupakan salah satu tehnik 

mengajar yang dapat digunakan guru dalam proses belajar mengajar di kelas. 

M. Uzer Usman mengemukakan bahwa ”Variasi stimulus adalah suatu 

kegiatan guru dalam konteks proses interaksi belajar mengajar yang ditujukan 

untuk mengatasi kebosanan murid, sehingga dalam situasi belajar-mengajar, 

murid senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme serta penuh pertisipasi ”.16 

                                                           
14Pupuh Fathurrahman dan  M. Sobry Sutikno,  Loc. Cit.,  h. 91 
15Syaiful Bahri Dajamarah, Strategi Belajar Mengajar,  Jakarta: Rieneka Cipta, 2010, h. 109 
16Moh. Uzer Usman , Op. Cit.,  h. 84 
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J.J. Hasibuan dan Moedjono mengatakan bahwa “penggunaan variasi 

diartikan sebagai perbuatan guru dalam konteks proses belajar-mengajar yang 

bertujuan mengatasi kebosanan siswa, sehingga dalam proses belajarnya siswa 

senantiasa menunjukan ketekunan, keantusiasan serta berperan serta secara 

aktif”.17 

Menurut Wina Sanjaya bahwa “Variasi mengajar adalah keterampilan guru 

untuk menjaga agar iklim pembelajaran tetap menarik perhatian, tidak 

membosankan, sehingga siswa menunjukkan sikap antusias dan ketekunan, penuh 

gairah dan berpartisifasi aktif dalam setiap langkah kegiatan pembelajaran“.18 

Pada dasarnya semua orang tidak menghendaki adanya kebosanan dalam 

hidupnya. Sesutu yang membosankan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. 

Orang akan lebih suka bila hidup itu diisi dengan penuh variasi dalam arti yang 

positif. Dalam konteks proses belajar mengajar variasi mengajar diperlukan 

dengan tujuan sebagai berikut: aqgar perhatian siswa meningkat, memotivasi 

siswa, menjaga wibawa guru, mendorong kelengkapan fasilitas pengajaran.19 

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 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 belajar siswa, sehingga tujuan 

pembelajaran bisa dicapai serta aktivitas belajar siswa bisa dioptimalkan. 

                                                           
17J.J. Hasibuan dan  Moedjiono, Proses Belajar Mengajar,  Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2010,  h. 64 
18Wina Sanjaya, Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi, (Bandung: 

Kencana Prenada Media Group, 2005, h. 163 
19Pupuh Fathurrahman dan  M. Sobry Sutikno, Op. Cit.,  h. 92 
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D. Dimensi-Dimensi Variasi Mengajar 

Variasi dalam cara mengajar guru banyak sekali, bila ini dapat dilakukan 

dengan baik akan sangat berguna untuk meningkatkan aktivitas siswa. Guru 

dituntut agar lebih sering melakukan pembelajaran dengan menggunakan berbagai 

cara sehingga kegiatan belajar mengajar tidak akan membosankan. 

Menurut E. Mulyasa variasi dalam kegiatan pembelajaran dapat di 

kelompokkan menjadi empat bagian yakni variasi dalam gaya mengajar, variasi 

dalam penggunaan media dan sumber belajar, variasi dalam pola interaksi, dan 

variasi dalam kegiatan.20 

Beberapa dimensi yang harus diperhatikan dalam variasi mengajar adalah 

sebagai berikut: 

1. Variasi Suara dan Sikap Guru 

Dalam hal variasi suara dan sikap guru dalam cara mengajar, terdapat  

enam hal yang harus diperhatikan, yaitu: 

a. Penggunaan Variasi Suara (teacher voice) 

M. Uzer Usman mengemukakan bahwa “Variasi suara adalah 

perubahan suara dari keras menjadi lembut, dari tinggi menjadi rendah, dari 

cepat menjadi lambat, dari gembira menjadi sedih, atau pada suatu saat 

tertentu memberi tekanan pada kata-kata tertentu “.21 

Dalam menyajikan bahan pelajaran, suara guru yang terlampau keras 

akan memekakan telinga atau sebaliknya suara guru yang terlalu lemah akan 

                                                           
20E. Mulyasa, Op. Cit., h. 79 
21 Moh. Uzer Usman, Op. Mulyasa, Op. Cit., h. 85 
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tidak terdengar jelas oleh siswa terutama yang duduk di belakang. Untuk itu 

perlu pertimbangan tentang seberapa kuat suara yang harus dikeluarkan 

berdasarkan jumlah siswa, luas ruangan, kondisi ruangan apakah tertutup 

atau terbuka dan kemungkinan penggunaan pengeras suara. Dalam hal ini 

yang penting diusahakan adalah agar semua siswa dapat mendengar dengan 

cukup jelas melalui kekuatan suara yang memadai.  

b. Pemusatan Perhatian Siswa (focusing) 

Menurut Pupuh Fathurrahman, selama proses belajar mengajar 

berlangsung, siswa di tuntut untuk memperhatikan materi, sikap dan teladan 

yang di berikan guru. Apabila perhatian siswa berkurang apalagi tidak 

memperhatikan sama sekali, sulit di harapkan jia siswa mengetahui dan 

memahami apa yang diuraikan guru. Dengan perhatian penuh diharapkan 

siswa akan mampu menguasai materi pelajaran yang diberikan guru.22  J.J. 

Hasibuan dan Moedjono mengatakan bahwa “pemusatan perhatian dapat 

dikerjakan secara verbal, isyarat atau dengan menggunakan model”.23 

Jadi yang dimaksud dengan titik perhatian adalah pengamatan guru 

terhadap masing-masing siswa selama interaksi berlangsung. Perlu disadari 

oleh guru bahwa semua siswa mempunyai hak yang sama untuk 

mendapatkan perhatian guru. Karena interaksi sesungguhnya merupakan 

suatu etika atau sopan santun pergaulan antara mereka. Secara tidak sadar 

pandangan guru sering keluar dari perhatian terhadap siswa. 

c. Kesenyapan atau Kebisuan Guru (teacher silence)  

                                                           
22Pupuh Fathurrahman dan  M. Sobry Sutikno, Loc. Cit.,  h. 92 
23J.J. Hasibuan dan Moedjono, Op.Cit., h. 59 
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Waktu selang atau kesenyapan adalah rentang waktu antara sesuatu 

ucapan dengan ucapan atau pembicaraan berikutnya dari sesuatu ke kegiatan 

selanjutnya. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mendapatkan pengetahuan yang baru diperoleh sebelum pindah ke 

segmen berikutnya. Menurut Pupuh Fathurrahman menjelaskan “adanya 

kesenyapan, kebisuan, atau ’’selingan diam’’ yang tiba-tiba dan disengaja 

selagi guru menerangkan sesuatu merupakan alat yang baik untuk menarik 

perhatian siswa. Perubahan stimulus dari adanya suara kepada keadaan 

tenang atau senyap, atau dari adanya kesibukan atau kegiatan lalu 

dihentikan akan dapat menarik perhatian karena siswa ingin tahu apa yang 

terjadi”.24 

Berbicara di depan kelas hendaknya jangan terlalu cepat dan jangan 

terlalu lambat. Kalimat yang diucapakan hendaknya dapat didengar dengan 

jelas serta dapat dimengerti maksudnya. Agar siswa dapat merumuskan atau 

menyimpulkan penjelasan guru, maka guru memberikan waktu selang atau 

diam beberapa saat untuk kemudian memulai penjelasan selanjutnya. Cara-

cara yang dapat ditempuh misalnya menyuruh siswa untuk berpikir atau 

merenung sejenak tentang sesuatu yang telah diterangkan oleh guru, 

menawarkan kepada siswa untuk bertanya atau memberi komentar, 

termasuk memikirkan jawaban pertanyaan dari guru atau dari siswa. 

d. Mengadakan Kontak Pandang dan Gerak (eye contact and movement) 

                                                           
24 Pupuh Fathurrahman dan  M. Sobry Sutikno, Op.Cit., h.  85 
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Bila guru sedang berbicara atau berintraksi dengan siswanya, 

sebaiknya pandangan menjalajahi seluruh kelas dan melihat ke mata-mata 

murid untuk menunjukkan adanya hubungan yang intim dengan mereka. 

Kontak pandang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dan untuk 

mengetahui perhatian atau pemahaman siswa. Menurut Fu’ad bin Abdul 

Aziz asy-Syalhub, memelihara kontak pandangan antara guru dan muridnya 

merupakan suatu hal yang bermanfaat untuk mempertahankan para 

siswanya tetap tinggal dibawah kekuasaannya melalui pengawasan terhadap 

mereka dengan pandangannya, dari sana dia bisa memperhatikan yang 

malas lalu mengingatkannya, yang mengantuk lalu membangunkannya, 

yang bermain lalu mencegahnya.25 

e. Gerakan Badan dan Mimik 

Gerakan dari anggota badan dalam memberikan bahan pelajaran 

sangat besar perannya untuk memperjelas atau memahami sesuatu 

disamping melalui pendengaran juga disertai dengan penglihatan melalui 

mata, semakin banyak indera yang digunakan maka hasilnya akan baik pula. 

Seorang guru yang mengajar dengan mematung dan hanya mulutnya 

saja yang bergerak-gerak akan memberikan kesan yang buruk, suasana 

hampa serta tidak hidup. Sebaliknya gerakan-gerakan terlalu banyak dalam 

memberikan penjelasan juga akan berakibat buruk. Hal ini karena sebagian 

besar perhatian siswa menjadi terarah pada gerakan-gerakan guru tidak pada 

materi yang dijelaskan. 

                                                           
25Fu’ad bin Abdul Aziz asy-Syalhub,  Begini Seharusnya Menjadi Guru, Jakarta: Darul Haq, 2014, 

h. 99 
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Menurut Moh. Uzer Usman gerakan badan dan mimik adalah variasi 

dalam ekspresi wajah guru, gerakan kepala, dan gerakan badan adalah aspek 

yang sangat penting dalam berkomunikasi.26 Gunanya untuk menarik 

perhatian dan untuk menyampaikan arti dari pesan lisan yang dimaksudnya. 

Ekspresi wajah misalnya tersenyum, mengerutkan dahi, cemberut, 

menaikkan alis mata, untuk menunjukkan kagum, tercengan, atau heran. 

Gerakan kepala dapat dilakukan dengan bermacam-macam, misalnya 

dengan menganggukkan, menggeleng, mengangkat atau merendahkan 

kepala untuk menunjukkan setuju atau sebaliknya. Jari dapat digunakan 

untuk menunjukkan ukuran, jarak arah ataupun menjentik untuk menarik 

perhatian. Menggoyangkan tangan dapat  berarti ’’tidak’’, mengangkat 

tangan keduanya dapat berarti ’’apa lagi’’. 

f. Pergantian Posisi Guru Dalam Kelas (teachers movement) 

Menurut J.J. Hasibuan dan Moedjiono mengatakan perubahan posisi 

guru dapat meningkatkan perhatian siswa dalam proses interaksi 

komunikasi.27 Kadang-kadang duduk dan kadang berdiri. Hal ini penting 

mengingat adanya variasi ini diperlukan dengan maksud tertentu dan 

dilakukan secara wajar dan tidak berlebih-lebihan. Sejalan dengan itu  

pendapat lain mengatakan bahwa “untuk mempertahankan perhatian siswa, 

guru dapat berganti posisi misalnya berdiri di deretan bangku siswa, 

berjalan dari depan ke belakang, dari sudut kanan ke kiri, kadang-kadang 

duduk dan berjalan-jalan. 

                                                           
26Moh. Uzer Usman,  Op.Cit., h. 85 
27J.J. Hasibuan dan  Moedjiono, Op. Cit., h. 66  
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Dengan melakukan pergantian posisi guru dalam kelas, maka 

perhatian siswa dapat ditingkatkan dalam proses komunikasi supaya mereka 

dapat bersemangat untuk mengetahui materi pelajaran yang disampaikan 

oleh guru.  

 

2. Variasi Penggunaan Media dan Bahan Pengajaran  

Variasi didalam setiap jenis media atau variasi antar jenis media perlu 

diperhatikan dalam proses belajar mengajar. Media pengajaran dapat membuat 

pelajaran menarik, media juga mengurangi kesulitan dalam memahami 

keterampilan dan membantu memperbaiki keterampilan baru siswa melalui 

praktek. Guru perlu merencanakan secara teliti alat yang akan dipakai pada saat 

ia merencanakan pelajarannya. Perencanaan kerja dengan tujuan mewujudkan 

jenis alat yang kena dipakai untuk mengerjakan beberapa topik sedapat 

mungkin diusahakan. Ini akan memberikan waktu kepada guru untuk memilih 

alat sehingga menjadi terbiasa dengannya. 

Ditinjau dari reseptor penerimaan ransangan yang disampaikan, maka 

Media dan bahan pengajaran menurut J.J. Hasibuan dan Moerdjono 

digolongkan menjadi empat, yaitu: 

a. Media dan bahan pengajaran yang dapat didengar (auditif aids) 

b. Media dan bahan pengajaran yang dapat dilihat (visual aids) 

c. Media dan bahan pengajaran yang dapat disentuh, diraba dan 

dimanifulasikan (motorik) 
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d. Media dan bahan pengajaran yang dapat dilihat, didengar, dilihat dan 

diraba (audio-visual aids).28 

 

Sehubungan dengan penggunaan media, lebih lanjut lagi Pupuh 

Fathurrahman dan Sobry Sutikno menjelaskan fungsi penggunaan media dalam 

proses pembelajaran antara lain: 

a. Menarik perhatian siswa. 

b. Membantu untuk mempercepat pemahaman dalam proses pembelajaran. 

c. Memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat verbalistis. 

d. Mengatasi keterbatasan ruang. 

e. Pembelajaran lebih komunikatif dan produktif. 

f. Waktu pembelajaran bisa dikondisikan. 

g. Menghilangkan kebosanan siswa dalam belajar. 

h. Meningkatkan motivasi siswa/gairah siswa dalam belajar. 

i. Melayani gaya belajar siswa yang beraneka ragam. 

j. Meningkatkan kadar keaktifan/keterlibatan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. 29  

Jadi jelas dengan menggunakan multi media didalam penyajian pokok 

bahasan, para siswa dapat masuk kedalam kontak langsung dengan gejala 

kehidupan yang sesungguhnya. Media pendidikan dapat membangkitkan minat 

dan keinginan yang baru serta memotivasi siswa sebab melalui alat atau 

medialah para siswa akan memperoleh pengalaman yang lebih luas dan lebih 

                                                           
28Ibid 
29Pupuh Fathurrahman dan Sobry Sutikno, Op.Cit., h. 67 
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kaya, dengan demikian persepsinya akan menjadi lebih tajam dan 

pengertiannya akan menjadi lebih tepat.  

 

3. Variasi Pola Interaksi dan Kegiatan Siswa  

Variasi interaksi adalah frekuensi atau banyak sedikitnya pergantian aksi 

antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa secara tepat. Menurut Pupuh 

Fathurrahman dan Sobry Sutikno variasi dalam pola interaksi yang lazim 

dilakukan guru ada dua hal yaitu: 

a. Siswa belajar atau melakukan aktifitas lainnya dalam ruang lingkup 

pembelajaran secara bebas tampa campur tangan dari guru. 

b. Siswa hanya mendengarkan secara pasif sedangkan guru berbicara 

secara aktif sehingga seluruh proses belajar mengajar didominasi 

guru.30 

 

Namun diantara dua jenis tersebut yang pertama akan lebih baik. 

Sekalipun yang ideal adalah guru dan siswa memiliki peranan yang 

propesional. Dalam arti guru tidak mendominasi kelas, dan siswa juga 

memiliki kebebasan tampa berarti tidak ada kendali guru. Maka dalam konteks 

interaksi ini hendaklah guru berdiri ditengah-tengah. 

Sejalan dengan hal di atas Muhammad Ali menjelaskan bahwa: 

“Peranan guru dan siswa sama-sama dominan. Guru dan siswa berupaya 

untuk memodifikasikan berbagai ide atau ilmu pengetahuan yang akan 

dipelajari untuk mencari bentuk baru berdasarkan kajian yang bersifat 

radikal. Guru dalam hal ini menciptakan iklim saling ketergantungan dan 

timbulnya dialog antara siswa. Siswa belajar melalui hubungan dialogis. 

Dia mengemukakan pandangannya tentang realita, juga mendengarkan 

                                                           
30 Pupuh Fathurrahman dan Sobry Sutikno, Op.Cit., h. 97 
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pandangan siswa lain. Dengan demikian dapat ditemukan pandangan 

baru hasil pertukaran pikiran tentang apa yang dipelajari”.31 

 

Dengan demikian karena hal-hal tersebut di atas siswa akan menjadi 

berani untuk menyampaikan pendapat, permasalahan dan keinginan serta 

pertanyaan yang timbul kepada guru. Kegiatan belajar dimana siswa dapat ikut 

berpatisipasi dapat bermacam-macam cara. Selain mendengarkan informasi guru 

dapat ikut berpartisipasi dalam diskusi kelompok, bekerja sendiri maupun bekerja 

denga kelompok kecil, disamping itu siswa dapat pula diminta melalui karya tulis, 

membaca dalam hati atau nyaring. 

 

F.  Pengertian Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas adalah keaktifan, kegiatan, kesibukan kerja atau salah satu 

kegiatan kerja yang dilaksanakan ditiap bagian kerja diperusahaan. Dengan 

demikian aktivitas murid sangat diperlukan dalam kegiatan belajar-mengajar 

sehingga muridlah yang seharusnya banyak aktif, sebab murid sebagai subjek 

didik adalah yang merencanakan dan ia sendiri yang melaksanakan belajar.  

Menurut Uzer Usman aktivitas belajar murid dapat digolongkan ke dalam 

beberapa hal, yaitu: 

1. Aktivitas visual (Visual activities) seperti membaca, menulis, melakukan 

eksperimen, melihat gambar-gambar, pameran dan demontrasi. 

2. Aktivitas lisan (Oral activities) seperti bercerita, membaca sajak, tanya 

jawab, memberi saran, wawancara, interupsi, mengemukakan suatu fakta 

atau prinsip, diskusi dan menyanyi. 

                                                           
31 Muhammad Ali, Op.Cit., h. 60 
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3. Aktivitas mendengarkan (Listerning activities) seperti mendengarkan 

penjelasan guru, mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan 

atau diskusi kelompok, mendengarkan radio, ceramah dan pengarahan. 

4. Aktivitas gerak (Motor aktivities) seperti senam, atletik, menari dan 

melukis. 

5. Aktivitas menulis (Writting aktivities) seperti mengarang, membuat makalah 

dan membuat surat.32 

Komponen belajar aktif dan pendukungnya menunjukkan adanya upaya 

saling mempengaruhi dan saling mendukung antara satu dan yang lainnya, 

misalnya tampilan siswa (pengalaman, interaksi, komunikasi dan refleksi), 

tampilan guru (sikap dan perilaku guru) dan tampilan ruang kelas. Dari sini jelas 

sekali bahwa guru merupakan aktor intelektual perekayasa tampilan siswa dan 

tampilan ruang kelas. Gurulah fasilitator terciptanya kedua tampilan tersebut. 

Dengan kata lain suasana belajar aktiv hanya mungkin bisa terjadi apabila guru 

turut aktiv sebagai fasilitator. 

 

G. Hubungan Keterampilan Mengadakan Variasi Mengajar Guru Bidang 

Studi Pendidikan Agama Islam dengan Aktivitas Belajar Siswa  

 

Proses belajar mengajar di sekolah merupakan kegiatan inti dalam 

mencapai tujuan pendidikan. Peranan guru sebagai seorang pengajar dan siswa 

sebagai yang belajar merupakan dua faktor yang utama yang harus mendapatkan 

perhatian khusus demi mencapai tujuan belajar. Interaksi yang tercipta antara 

                                                           
32 Moh. Uzer Usman,  Op. Cit., h. 22 
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keduanya merupakan tolok ukur untuk menilai keberhasilan proses belajar 

mengajar di sekolah. 

Melihat begitu pentingnya peran guru dalam proses pendidikan dan 

sekaligus sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan proses  

pendidikan atau kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah, dituntut untuk 

memiliki sikap yang positif terhadap jabatannya. Guru merupakan suatu jabatan 

yang memerlukan keahlian, tanggung jawab dan jiwa rela memberikan layanan 

sosial di atas kepentingan pribadi. Sesuai dengan tuntutan jabatan guru tersebut, 

maka jabatan guru merupakan jabatan "profesi". Oleh karena itu, tujuan program 

pendidikan akan dapat dicapai oleh guru yang mempunyai sikap profesional yang 

positif. 

Sehubungan dengan eksistensi mereka di lembaga pendidikan, maka perlu 

diwujudkan kesadaran itu dalam tindakan proses belajar mengajar. Keberhasilan 

guru dalam melaksanakan mengajar/mendidik dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

antara lain: fasilitas, biaya, minat, sikap, serta kemampuan guru itu sendiri. Sikap 

profesional tidak akan tercapai tanpa didukung oleh beberapa faktor yang 

mempengaruhinya, salah satunya adalah lingkungan (baik lingkungan tempat 

tinggal maupun sekitar sekolah). Faktor lain yang dapat mendukung terbentuknya 

sikap profesional adalah status kepegawaian (negeri maupun swasta), masa kerja 

sebagai guru, latar belakang keluarga, serta jenis kelamin.  

Dampak kualitas kemampuan profesional kinerja guru bukan hanya akan 

berkontribusi terhadap kualitas lulusan yang akan dihasilkan (output), melainkan 

juga akan berlanjut pada kualitas kinerja dan jasa para lulusan tersebut (outcome) 
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dalam pembangunan, yang pada gilirannya kemudian akan nampak pengaruhnya 

terhadap kualitas peradaban dan martabat hidup masyarakat, bangsa, serta umat 

manusia pada umumnya. Diyakini dengan adanya UU Guru dan Dosen, martabat 

guru semakin dihargai, profesi guru dapat disejajarkan dengan profesi-profesi lain,  

mendorong peningkatan kualitas guru, dan akhirnya bermuara pada peningkatan 

mutu pendidikan Indonesia.  

Keberhasilan siswa dalam belajar tidak terlepas dari aktivitas belajar yang 

dilaksanakan oleh siswa. Untuk siswa yang memiliki prestasi yang tinggi biasanya 

didukung oleh aktivitas belajar yang tinggi pula, sebaliknya siswa dengan prestasi 

rendah disebabkan aktivitas belajar yang rendah pula. 

Dalam kaitannnya dengan proses pembelajaran banyak teori belajar yang 

menekankan pentingnya aktivitas siswa dalam belajar. Aktivitas belajar siswa 

mencakup dua aspek yang tidak dapat dipisahkan, yakni aktivitas mental 

(emosional-intelektual-sosial) dan aktivitas motorik (gerakan fisik). Kedua 

aktivitas tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, saling mengisi dan 

menentukan. 

Menurut Nana Sudjana mengatakan “semakin tinggi aktivitas mental, 

semakin berbobot aktivitas belajar siswa, dan semakin kompleks usaha guru 

dalam melaksanakan proses pembelajaran. Ini berarti perlu ada keseimbangan 

antara aktivitas belajar siswa dengan aktivitas guru mengajar”. Dengan demikian 

dapat pula dikatakan bahwa belajar yang optimal adalah belajar yang melibatkan 

aktivitas mental dan fisik siswa secara maksimal dalam kegiatan belajar.33  

                                                           
33 Nana Sudjana,  Media Pengajaran,  Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2009,  h. 40 
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Menurut J.J. Hasbuan dan Moedjiono kegunaan keterampilan 

menggunakan variasi adalah: 

1. Memelihara dan meningkatkan perhatian siswa terhadap hal-hal yang 

berkaitan dengan aspek belajar. 

2. Meningkatkan kemungkinan fungsinya motivasi rasa ingin tahu melalui 

kegiatan investigasi dan eksplorasi. 

3. Membentuk sikap positif terhadap guru dan sekolah. 

4. Kemungkinan dilayaninya siswa secara individual sehingga member 

kemudahan belajar. 

5. Mendorongt aktivitas belajar dengan cara melibatkan siswa dengan 

berbagai kegiatan atau pengalaman belajar yang menarik dan berguna 

dalam berbagai tingkat kognitif.34 

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. Hal ini 

menunjukkan bahwa keterampilan mengadakan variasi mengajar guru memiliki 

hubungan yang sangat erat dengan peningkatan aktivitas dan keterlibatan siswa 

dalam setiap pembelajaran.  

  

                                                                                                                                                               
 

J.J. Hasibuan dan Moedjiono, Op. Cit., h. 65 
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H. Konsep Operasional 

1. Variasi dalam cara mengajar guru 

a. Suara. 

1) Guru memberi variasi dalam nada suara, volume suara dan 

kecepatan bicara. 

2) Guru mengeluarkan suara dengan susunan kalimat yang benar-benar 

sesuai dengan tata bahasa. 

b. Mimik dan gerak. 

1) Guru mengadakan perubahan mimik atau ekspresi wajah untuk 

memperjelas materi pembelajaran yang diajarkan. 

2) Guru merubah gerakan-gerakan tubuhnya ketika proses interaksi 

belajar mengajar yang dilakukan dalam kelas maupun diluar 

raungan. 

c. Kesenyapan. 

1) Untuk menarik perhatian siswa guru melakukan kesenyapan sesaat 

ketika proses belajar mengajar berlangsung. 

2) Guru dengan sengaja memberikan waktu senyap ketika akan 

berpindah dari segmen mengajar satu ke segmen mengajar yang lain. 

d. Kontak pandang. 

1) Guru melayangkan pandangannya terhadap peserta didiknya. 

2) Guru memusatkan perhatian pada hal penting misalnya dengan 

perkataan ’’Perhatikan dengan baik!’’. 
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3) Guru memberikan pandangan menyenangkan terhadap peserta didik 

yang berprestasi/mengerti terhadap pembelajaran yang diajarkan. 

4) Guru melakukan kontak pandang yang khusus terhadap peserta didik 

yang belum/kurang mengerti terhadap pembelajaran yang diajarkan. 

e. Perubahan posisi. 

1) Guru berpindah duduk di samping siswa sebagai bentuk pendekatan 

baik secara individu maupun secara kelompok. 

2) Guru berjalan dari depan kearah belakang menuju barisan kursi/meja 

belajar siswa dalam ruangan kelas. 

3) Guru berjalan dalam kelas dari arah samping kanan kearah samping 

kiri untuk maksud penguasaan ruang kelas. 

2. Variasi dalam penggunaan media dan alat pengajaran 

a. Variasi visual. 

1) Guru menggunakan media/alat bantu gambar dalam proses belajar 

mengajar berlangsung. 

2) Guru menggunakan benda-benda yang berhubungan dengan materi 

ajar yang disampaikan. 

b. Variasi oral. 

1) Guru menggunakan berbagai suara langsung atau rekaman dalam 

proses pembelajaran berlangsung.  

2) Guru menggunakan tape recorder sebagai alat untuk memperkuat 

atau memberikan informasi tentang materi pelajaran.  

c. Variasi alat bantu yang dapat dipegang dan dimanipulasi. 
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1) Guru memerintahkan peserta didik untuk menggunakan media/bahan 

ajaran saat pembelajaran berlangsung. 

2) Guru mengajak peserta didik untuk bersentuh langsung dengan 

media yang disediakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran. 

3. Variasi pola interaksi dan kegiatan siswa 

a. Pola Interaksi Guru – Siswa - Siswa 

1) Guru mempersilahkan siswa bertanya terhadap guru atau teman. 

2) Guru memberikan kesempatan siswa menanggapi pertanyaan teman. 

3) Guru menanyakan kepada siswa yang bertanya apakah sudah 

menegrti  atas jawaban teman atau guru. 

4) Guru mempersilahkan siswa menjelaskan materi pelajaran. 

b. Pola kegiatan siswa 

1) Guru mempersilahkan kepada siswa untuk bertanya atau meminta 

bantuan memahami sesuatu baik kepada guru ataupun siswa. 

2) Guru menciptakan dan mengamati kegiatan belajar mandiri siswa. 

3) Guru menciptakan dan mengamati kegiatan belajar kelompok siswa. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode deskriftif dan pendekatan 

fenominologis, sehingga jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif. 

Pengumpulan data dilakukan dalam latar yang wajar, mengumpulkan dan 

menginterpretasikan data. Setelah data dikumpulkan baik data primer maupun 

data sekunder, maka diolah dengan baik lalu dideskripsikan apa adanya serta di 

analisis untuk mencari kebenaran. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif  

bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, 

hipotesis, dan teori.35 

Lexy J. Maleong menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh sabjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-

lain, secara holistik dan dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada 

suatu kontek khusus yang alamiah dengan memanfaatkan metode ilmiah.36   

Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena yang 

dialami oleh sabjek peneliatian, misalnya perilaku, persepsi, motifasi, dan 

                                                           
35Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

Bandung: Alfabeta, 2010, h. 399  
36Lexy J. Maleong,  Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Rosdakarya, 2005,   

h.  6 
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tindakan, secara holistik dan dideskripsi dengan bentuk kata-kata dalam suatu 

kontek khusus yang alamiah dengan memanfaatkan metode ilmiah.38 

 Hakikat dari suatu fenomena atau peristiwa bagi penganut metode 

kualitatif adalah totalitas atau gestalt. Penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah 

sering digunakan dan  dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu 

sosial, seperti sosiologi, antropologi, dan sejumlah penelitian perilaku lainnya 

termasuk dalam ilmu pendidikan. 

Sejalan dengan hal di atas Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa pada 

saat data yang diperoleh adalah data kualitatif biasanya sejalan dengan itu juga 

tidak ditolak masuk atau diperolehnya data kuantitatif. Tekhnik ini sering disebut 

dengan teknik deskriptif kualitatif dengan persentase.37  

Berdasarkan uraian di atas maka ditetapkan bahwa teknik penelitian ini 

secara spesifik adalah  teknik deskriptif kualitatif dengan persentase. Kegiatan 

penelitian ini akan menghasilkan deskripsi bagaimana pelaksanaan variasi 

mengajar guru bidang studi Pendidikan Agama Islam di MTs Masmur Pekanbaru 

dalam upaya meningkatkan aktivitas belajar siswa, dengan menggunakan 

persentase untuk mengetahui status sesuatu sekedar mempermudah penyajian dan 

analisis data. Setelah hasil akhir didapatkan maka dilakukan kualifikasi kategori 

secara menyeluruh.  

 

                                                           
38Lexy J. Maleong, Op. Cit, h. 6 
37Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka 

Cipta, cet ke-12, 2002, h. 246  
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Menurut Lexy J. Maleong menentukan situasi sosial atau memilih lokasi 

penelitian ditentukan dengan pertimbangan teori substantif, keterbatasan geografis 

dan praktis seperti waktu, biaya, dan tenaga. Cara terbaik yang perlu di tempuh 

dalam penentuan lapangan penelitian adalah mendatangi langsung ke lapangan 

untuk melihat apakah terdapat kesesuaian dengan kenyataan yang berada di 

lapangan.39 

Sebelum penelitian dimulai seorang peneliti harus mengetahui situasi 

sosial di lapangan dan memperhatikan: (1) berusaha lebih mengenal lapangan, 

khususnya objek penelitian, (2) memperkenalkan diri pada tokoh-tokoh di 

lapangan, (3) memperoleh rekomendasi dari instansi yang berwenang,                            

(4) menanamkan rasa saling mempercayai sesama tokoh yang sekaligus sebagai 

informan di lapangan, (5) mengidentifikasi informan yang bisa membantu untuk 

memberikan informasi yang diperlukan di lapangan.  

Sesuai dengan niat, pengamatan, dan situasi serta kondisi, maka peneliti 

menetapkan lokasi penelitaian yaitu Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pekanbaru. 

Sedangkan waktu penelitian adalah pada Semerter  Tahun Ajaran 2015/2016 atau 

antara Bulan September 2015 sampai dengan Bulan Juni Tahun 2016. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39Lexy J. Maleong , Op.Cit., h. 86 
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C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah guru bidang studi Pendidikan Agama 

Islam yang mengajar di MTs Masmur Pekanbaru. 

2. Objek Penelitian  

Adapun objek penelitian ini adalah keterampilan mengadakan variasi 

mengajar guru bidang studi Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan 

aktivitas belajar siswa di MTs Masmur Pekanbaru. 

 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi  

Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas, serta ciri-ciri 

yang telah ditetapkan.40 Populasi dalam penelitian ini adalah guru bidang 

studi Pendidikan Agama Islam di MTs Masmur Pekanbaru yang berjumlah 4 

orang. 

2. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari populasi terjangkau yang memiliki sifat 

yang sama dengan populasi.41  

Menurut Suharsimi Arikunto bahwa sampel adalah Sebagian atau 

wakil dari populasi. Sebagai pedoman maka apabila subyeknya kurang dari 

100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi. Selanjutnya jika jumlah subyek besarnya telah melebihi 100 maka 

                                                           
40Moh. Nazir, Metode Penelitian,  Jakarta: Galian Indonesia, 2006,  h. 271   
41Nana Sujana, Penelitian dan Penelitian Pendidikan, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001,             

h. 85  
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diambil antara 10% - 25% atau 20% - 25% atau lebih, karena keterbatasan 

kemampuan penelitian dilihat dari segi waktu, tenaga dan biaya, sempit 

luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek karena hal ini menyangkut 

banyak sedikitnya data. Besar kecilnya resiko yang ditanggung peneliti, tentu 

saja jika sampel lebih besar, hasilnya akan lebih baik.42 

Karena guru bidang studi Pendidikan Agama Islam di MTs Masmur 

berjumlah 4 orang, maka peneliti menetapkan seluruh anggota populasi di 

jadikan sampel penelitian.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang intrumen kunci adalah peneliti 

itu sendiri, kesimpulan yang diambil tidak hanya dari satu sumber tapi dari 

berbagai sumber, yakni apa yang kita lihat dan dengar dari lokasi penelitian. 

Untuk mendukung hal itu maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data. 

Pengumpulan data penelitian tentang keterampilan mengadakan variasi cara 

mengajar guru bidang studi Pendidikan Agama Islam di MTs. Masmur Pekanbaru 

dilakukan dengan menggunakan alat pengumpul data sebagai berikut: 

 

1. Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, pengamatan dan pencatatan 

yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa 

sehingga observasi terjadi bersama objek yang diselidiki.43 Observasi yang 

                                                           
42Suharsimi Arikunto, Op. Cit., h. 134  
43S. Margono,  Metodelogi Penelitian Pendidikan, Jakarta: Rieneka Cipta, 2004, h. 158-159  
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dilakukan adalah observasi murni, yaitu peneliti hanya mengamati proses 

pembelajaran tanpa ikut terlibat dalam interaksi proses pembelajaran. 

2. Wawancara 

Metode wawancara dilakukan untuk mengetahui pendapat atau komentar 

para informan mengenai kegiatan dan aktivitas mereka dalam penggunaan 

keterampilan mengadakan variasi mengajar guru bidang studi Pendidikan 

Agama Islam di MTs Masmur Pekanbaru. Wawancara digunakan untuk 

menguji kebenaran data dengan membandingkan apa yang dilakukan informan 

yang satu dengan informan yang lain, membandingkan informasi dari informan 

ketika berhadapan di dalam forum dan sendiri-sendiri, dan untuk mengungkap 

hal-hal yang tidak mungkin diungkap melalui observasi dan studi dokumentasi. 

Suharsimi Arikunto mengemukakan, wawancara adalah sebuah dialog 

yang dilakukan pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari 

terwawancara (interview).44 Dalam penelitian ini ditujukan untuk mengetahui 

bagaimana keterampilan mengadakan variasi mengajar guru bidang studi 

Pendidikan Agama Islam di MTs Masmur Pekanbaru. Supaya hasil wawancara 

dapat terekam dengan baik dan peneliti memiliki bukti telah melakukan 

wawancara kepada sumber data maka peneliti menggunakan alat bantu yaitu: 

buku catatan transkrip wawancara, tape recorder dan camera. 

Supaya proses wawancara berlangsung dengan lancar, upaya yang perlu 

diperhatikan oleh peneliti antara lain adalah: 

a. Tempat dan waktu harus dibuat kesepakatan antara peneliti dan informan 

                                                           
44Suharsimi Arikunto, Op. Cit., h. 145 



47 
  

 
 

b. Kunci keberhasilan untuk mengungkap data tentunya dengan 

keterampilan dan kemampuan bertanya maka harus disusun kata-kata 

tentang apa yang harus ditanyakan 

c. Alat perekam dan catatan merupakan alat kelengkapan vital yang 

diperlukan     selama wawancara, dan dipastikan bisa berfungsi dengan 

baik.45 

 

3. Dokumentasi 

Teknik yang ketiga adalah dokumentasi, teknik ini digunakan untuk 

mengumpulkan data dari sumber non insani. Dokumen berbentuk tulisan, gambar 

seperti foto, gambar hidup, sketsa dalam lain sebagainya. Studi dokumentasi 

adalah pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara dalam 

penelitian kualitatif. 

Dalam penelitian yang dilakukan di MTs Masmur ini, dokumen berupa 

laporan bulanan, kurikulum sekolah, buku komunikasi guru dan siswa, brosur, 

foto baik yang tersedia maupun kegiatan yang berlansung selama penelitian 

berlangsung, dan lain sebagainya. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah adalah peneliti sendiri 

atau anggota tim peneliti.46 Menurut Nasution dalam sugiono bahwa dalam 

penelitian kualitatif, tidak ada pilihan dari pada menjadikan manusia sebagai 

instrumen penelitian utama. Alasannya adalah bahwa, segala sesuatu belum 

                                                           
45Hamid Partilima,  Metode Penelitian Kualitatif , Bandung:  Alfabeta, 2007,  h. 37 
46Ibid, h. 400 
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mempunyai bentuk yang pasti, masalah, fokus, penelitian, prosedur penelitian, 

hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semua tidak dapat 

ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu 

dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan 

tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat 

satu-satunya yang dapat mencapainya.47 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa pada awal 

penelitian semua belum jelas dan pasti, maka yang menjadi intrumen penelitian 

adalah peneliti sendiri, namun pada saat masalah sudah dapat dipelajari secara 

jelas, maka dapat dikembangkan suatu intrumen. Untuk itu dalam penelitian ini 

yang menjadi intrumen adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara. 

Secara lebih jelasnya, pengembangan instrumen penelitian dapat disajikan 

sebagai berikut: 

Langkah pertama adalah mengamati dan menganalisis kembali konsep 

operasional yang telah ditetapkan sebagai upaya konsistensi arah atau fokus 

penelitian. Adapun konsep operasional keterampilan guru dalam melakukan 

variasi mengajar penelitian ini adalah:   

1. Variasi dalam cara mengajar guru 

a. Suara. 

1) Guru memberi variasi dalam nada suara, volume suara dan 

kecepatan bicara. 

                                                           
47Sugiyono, Op.Cit, h. 307 
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2) Guru mengeluarkan suara dengan susunan kalimat yang benar-benar 

sesuai dengan tata bahasa. 

b. Mimik dan gerak. 

1) Guru mengadakan perubahan mimik atau ekspresi wajah untuk 

memperjelas materi pembelajaran yang diajarkan. 

2) Guru merubah gerakan-gerakan tubuhnya ketika proses interaksi 

belajar mengajar yang dilakukan dalam kelas maupun di luar 

ruangan. 

c. Kesenyapan. 

1) Untuk menarik perhatian siswa guru melakukan kesenyapan sesaat 

ketika proses belajar mengajar berlangsung. 

2) Guru dengan sengaja memberikan waktu senyap ketika akan 

berpindah dari segmen mengajar satu ke segmen mengajar yang lain. 

d. Kontak pandang. 

1) Guru melayangkan pandangannya terhadap peserta didiknya. 

2) Guru memusatkan perhatian pada hal penting misalnya dengan 

perkataan ’’Perhatikan dengan baik!’’. 

3) Guru memberikan pandangan menyenangkan terhadap peserta didik 

yang berprestasi/mengerti terhadap pembelajaran yang diajarkan. 

4) Guru melakukan kontak pandang yang khusus terhadap peserta didik 

yang belum/kurang mengerti terhadap pembelajaran yang diajarkan. 

e. Perubahan posisi. 



50 
  

 
 

1) Guru berpindah duduk di samping siswa sebagai bentuk pendekatan 

baik secara individu maupun secara kelompok. 

2) Guru berjalan dari depan kearah belakang menuju barisan kursi/meja 

belajar siswa dalam ruangan kelas. 

3) Guru berjalan dalam kelas dari arah samping kanan ke arah samping 

kiri untuk maksud penguasaan ruang kelas. 

2. Variasi dalam penggunaan media dan alat pengajaran 

a. Variasi visual. 

1) Guru menggunakan media/alat bantu gambar dalam proses belajar 

mengajar berlangsung. 

2) Guru menggunakan benda-benda yang berhubungan dengan materi 

ajar yang disampaikan. 

b. Variasi oral. 

1) Guru menggunakan berbagai suara langsung atau rekaman dalam 

proses pembelajaran berlangsung.  

2) Guru menggunakan tape recorder sebagai alat untuk memperkuat atau 

memberikan informasi tentang materi pelajaran.  

3) Variasi alat bantu yang dapat dipegang dan dimanipulasi. 

4) Guru memerintahkan peserta didik untuk menggunakan media saat 

pembelajaran berlangsung. 

5) Guru mengajak peserta didik untuk bersentuh langsung dengan media 

yang disediakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran. 
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3. Variasi pola interaksi dan kegiatan siswa 

a. Pola Interaksi Guru – Siswa - Siswa 

1) Guru mempersilahkan siswa bertanya terhadap guru atau teman. 

2) Guru memberi kesempatan siswa menanggapi pertanyaan teman. 

3) Guru menanyakan kepada siswa yang bertanya apakah sudah 

mengerti  atas jawaban teman atau guru. 

b. Pola kegiatan siswa 

1) Guru memberi kesempatan siswa menjelaskan materi pelajaran. 

2) Guru menciptakan dan mengamati kegiatan belajar mandiri siswa. 

3) Guru menciptakan dan mengamati kegiatan belajar kelompok siswa. 

 

Langkah kedua adalah membuat kisi-kisi variabel terampilan melakukan 

variasi mengajar untuk pembuatan pedoman observasi dan pedoman wawancara 

yang menjadi instrumen penelitian ini. Secara jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 1  

 

Kisi-Kisi Instrumen 

Variabel Variasi Mengajar 
 

Indikator Deskriptor Aspek yang diamati 

 

1. Variasi 

dalam cara 

mengajar 

guru 

 

a. Suara 

 

 

 

 

 

b. Mimik dan Gerak 

 

 

 

 

 

 

 

c. Kesenyapan 

 

 

 

 

 

 

d. Kontak Pandang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Perubahan Posisi 

 

 

1) Guru memberi variasi dalam nada suara, 

volume suara dan kecepatan bicara. 

2) Guru mengeluarkan suara dengan susunan 

kalimat yang benar-benar sesuai dengan tata 

bahasa. 

 

3) Guru mengadakan perubahan mimik atau 

ekspresi wajah untuk memperjelas materi 

pembelajaran yang diajarkan. 

4) Guru merubah gerakan-gerakan tubuhnya 

ketika proses interaksi belajar mengajar 

yang dilakukan dalam kelas maupun diluar 

raungan. 

 

5) Untuk menarik perhatian siswa guru 

melakukan kesenyapan sesaat ketika proses 

belajar mengajar berlangsung. 

6) Guru memberikan waktu senyap ketika akan 

berpindah dari segmen mengajar satu ke 

segmen mengajar yang lain. 

 

7) Guru melayangkan pandangannya terhadap 

peserta didiknya. 

8) Guru memusatkan perhatian pada hal 

penting misalnya dengan perkataan 

’’Perhatikan dengan baik!’’. 

9) Guru memberikan pandangan 

menyenangkan terhadap peserta didik yang 

berprestasi/mengerti terhadap pembelajaran 

yang diajarkan. 

 

10) Guru melakukan kontak pandang yang 

khusus terhadap peserta didik yang 

belum/kurang mengerti terhadap 

pembelajaran yang diajarkan. 

 

11) Guru berpindah duduk di samping siswa 

sebagai bentuk pendekatan baik secara 
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individu maupun secara kelompok. 

12) Guru berjalan dari depan kearah belakang 

menuju barisan kursi/meja belajar siswa 

dalam ruangan kelas. 

13) Guru berjalan dalam kelas dari arah 

samping kanan ke arah samping kiri untuk 

maksud penguasaan ruang kelas. 

 

 

2.  Variasi 

dalam 

penggunaan 

media dan 

alat 

pengajaran 

 

 

 

a. Variasi visual 

 

 

 

 

 

 

b. Variasi oral 

 

 

 

14) Guru menggunakan media/alat bantu 

gambar dalam proses belajar mengajar 

berlangsung. 

15) Guru menggunakan benda-benda yang 

berhubungan dengan materi ajar yang 

disampaikan 

 

16) Guru menggunakan berbagai suara 

langsung atau rekaman dalam proses 

pembelajaran berlangsung.  

17) Guru menggunakan tape recorder sebagai 

alat untuk memperkuat atau memberikan 

informasi tentang materi pelajaran.  

18) Variasi alat bantu yang dapat dipegang 

dan dimanipulasi. 

19) Guru memerintahkan peserta didik untuk 

menggunakan mediasaat pembelajaran 

berlangsung. 

20) Guru mengajak peserta didik untuk 

bersentuh langsung dengan media yang 

disediakan sebagai alat bantu dalam 

pembelajaran. 
 

 

3. Variasi pola 

interaksi dan 

kegiatan 

siswa 

 

a. Pola Interaksi  

Guru-Siswa-Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Pola kegiatan 

siswa 

  

 

21) Guru mempersilahkan siswa bertanya 

terhadap guru atau teman. 

22) Guru memberi kesempatan siswa 

menanggapi pertanyaan teman. 

 

 

 

23) Guru menanyakan kepada siswa yang 

bertanya apakah sudah mengerti  atas 

jawaban teman atau guru. 

 

24) Guru memberi kesempatan siswa 

menjelaskan materi pelajaran. 

25) Guru menciptakan dan mengamati 
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. 

 

kegiatan belajar mandiri siswa. 

26) Guru menciptakan dan mengamati 

kegiatan belajar kelompok siswa. 
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G. Teknik Analisa Data 

Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan tiga tahapan yaitu, tahap 

reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi48. 

Tahapan reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, menfokuskan, 

mengabstraksikan dan mentransformasikan data hasil catatan lapangan. Seleksi 

data dilakukan dalam upaya menetapkan  mana data yang dibutuhkan dan mana 

yang tidak, sehingga dapat menentukan arah penelitian. Reduksi data dapat 

mengelompokkan, menyeleksi, mencari hal yang penting, mempertajam, dan 

mengorganisir data yang diperoleh sehingga dapat ditarik kesimpulan. 

Penyajian data adalah proses pemberian sejumlah informasi yang telah 

disusun sehingga memungkinkan peneliti menarik kesimpulan dan mengambil 

tindakan. Penyajian data dilakukan terhadap data yang telah direduksi berupa 

matrik, format, narasi dan sebagainya. 

Adapun data yang diperoleh dari pencermatan dokumentasi, wawancara dan 

pengamatan akan dianalisis dengan menggunakan tekhnik deskriptif kualitatif 

dengan persentase. Cara melakukan tekhnik ini adalah apabila semua data sudah 

terkumpul lalu diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu data kualitatif dan 

data kuantitatif. Adapun variabel kualitatif yang dapat dikuantifikasi adalah 

variabel kualitatif yang dapat dinyatakan dengan angka.49 Terhadap data  yang 

bersifat kualitatif digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan 

menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya data yang bersifat 

kuantitatif, yang berwujud angka-angka hasil perhitungan dengan cara 

                                                           
48Sugiyono, Op Cit, h. 337 
49Hidayat Syah, Pengantar Umum Metodelogi Penelitian Pendidikan Pendekatan Verifikatif, 

Pekan Baru: Suska Pers, 2010, h. 75 
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dijumlahkan, dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan dan diperoleh 

persentase. 

Untuk mencari persentase dengan menggunakan rumus berikut yaitu,        

P =     
𝐹

 𝑁  
 X   100  

Keterngan: 

P =  Angka Persentase 

F =  Frekwensi yang sedang dicari persentasenya.  

N = Jumlah frekwensi/banyaknya indikator.50 

 

Data kuantitatif yang berwujud angka-angka tersebut ditafsirkan secara 

kualitatif dengan ketentuan rentang. Untuk menentukan rentangan penulis 

menggunakan pendapat Suharsimi Arikunto, yaitu:  

Baik (76%-100%),  

Cukup (56%-75%),  

Kurang Baik (40%-55%) dan,  

Tidak Baik (1%-39%).51 

 

Selanjutnya penarikan kesimpulan terhadap data tentang keterampilan 

mengadakan variasi mengajar guru bidang studi Pendidikan Agama Islam di MTs 

Masmur Pekanbaru dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa dapat diwujudkan 

dalam bentuk laporan yang diperoleh dari data-data yang terkumpul secara valid. 

Dengan demikian kesimpulan yang dibuat merupakan konfigurasi yang utuh dan 

                                                           
50Anas Sujiono, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2007, h.  43 
51Suharsimi Arikunto, Op. Cit., h. 315 
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dapat siap dipertanggungjawabkan oleh peneliti. Akhirnya penulis akan 

merekomendasikan tindak lanjut hasil penelitian bagi pemegang kebijakan dan 

praktisi pendidikan baik secara khusus untuk manajemen dan personal di lokasi 

penelitian maupun secara umum bagi pemerintah, para pendidik serta pemerhati 

pendidikan.  

 


