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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu unsur penting dari proses kependidikan adalah pendidik (guru). Guru

memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam upaya mengantarkan peserta didik kearah

tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Dalam hal ini guru bertanggung jawab memenuhi

kebutuhan peserta didik, baik spiritual, intelektual, moral, estetika, maupun kebutuhan fisik

peserta didik.

Tugas seorang guru dipandang sebagai sesuatu yang sangat mulia. Posisi ini

menyebabkan mengapa Islam menempatkan orang-orang yang beriman dan berilmu

pengetahuan lebih tinggi derajatnya bila dibanding dengan manusia lainnya.1

Dalam keseluruhan proses pendidikan, khususnya proses pembelajaran di sekolah

dan madrasah, guru memegang peran utama dan amat penting. Prilaku guru dalam proses

pendidikan dan belajar, akan memberikan pengaruh dan corak yang kuat bagi pembinaan

prilaku dan kepribadian anak didiknya. Oleh sebab itu, baik dalam konteks proses pendidikan

(proses belajar mengajar) atau tidak, guru harus bisa menjaga sikapnya.2

Barang kali tidak semua orang dikarunia sifat seperti itu, namun bila seseorang telah

memilih untuk memasuki profesi guru, ia dituntut untuk belajar dan berlaku seperti itu.3

1 Samsul Nizar, 2002, Filsafat Pendidikan Islam, Ciputat: Ciputat Pers, h. 43.
2Tohirin, 2011. Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada., hh.

164-165.
3 Soetjipto dan Raflis Kosasi, 2007. Profesi Keguruan, Jakarta: Rineka Cipta., h.53.



Terlebih guru pendidikan agama Islam, harus bisa menjadi Uswatun Hasanah bagi anak

didiknya. 4

Agar  dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan bidang keahliannya,

diperlukan tingkat keahlian yang memadai. Menjadi guru bukan hanya cukup memahami

materi yang harus disampaikan, akan tetapi kemampuan dan pemahaman tentang

pengetahuan dan keterampilan yang lain.5 Adapun beberapa keterampilan dasar mengajar

yang harus dikuasai oleh guru sebagai berikut:

1. Keterampilan menjelaskan/ menguraikan materi pelajaran.
2. Keterampilan mengadakan penjajakan (assessment).
3. Keterampilan memberikan motivasi.
4. Keterampilan bertanya kepada siswa tentang materi yang telah disampaikan.
5. Keterampilan melakukan interaksi dengan siswa,
6. Keterampilan menggunakan isyarat verbal dan nonverbal.6

Hal di atas menunjukkan bahwa guru harus memiliki kemampuan dan pemahaman

tentang pengetahuan dan keterampilan dasar mengajar yang didalamnya terdapat

keterampilan memberikan  penguatan verbal dan non verbal dalam pembelajaran PAI yang

kunci keberhasilannya tergantung pada diri guru dan siswa dalam mengembangkan

kemampuan berupa keterampilan-keterampilan yang tepat untuk menguasai kekuatan

kecepatan, kompleksitas, dan ketidakpastian yang saling berhubungan satu sama lain.

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan, kemampuan guru memberikan

penguatan verbal dan nonverbal dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah

4Tohirin, 2011. Op.Cit, h. 165.
5 Wina Sanjaya, 2009. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, Jakarta. Kecana, hh.

16-17.
6 Mudasir, 2012, Desain Pembelajaran, Riau. STAI Nurul Falah Press, h. 10



Menengah Atas Negeri 2 Tambang belum terlaksana secara optimal, hal tersebut terlihat dari

gejala-gejala sebagai berikut:

1. Ada sebagian  guru yang belum memberikan penguatan verbal berupa kata-kata

“Wah Hebat Kamu, didalam pembelajaran pendidikan agama Islam.

2. Ada sebagian guru yang langsung menyalahkan siswa apabila kurang tepat

memberikan argument.

3. Ada sebagian guru yang belum memberikan penguatan Nonverbal berupa

acungan jempol dan tepuk tangan kepada siswa yang memberikan argument

dengan tepat dalam pembelajaran pendidikan agama Islam.

4. Ada sebagian guru yang hanya duduk di kursi dalam menyampaikan materi

pembelajaran pendidikan agama Islam sampai jam pelajaran selesai.

5. Ada sebagian guru pendidikan agama Islam yang masih kurang tepat dan benar

dalam melakukan gerakan-gerakan tangan dan anggota badan ketika memberikan

penjelasan materi pelajaran pendidikan agama Islam kepada siswanya.

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis dalam penelitian ini

mengambil judul “Kemampuan Guru Memberikan Penguatan Verbal dan NonVerbal dalam

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tambang”

B. Penegasan Istilah

Untuk memberikan kejelasan arti dan menghindari salah penafsiran pada istilah yang

digunakan, maka diberikan batasan-batasan sebagai berikut:



1. Kemampuan adalah kapasitas seseorang individu untuk melakukan bergam tugas dalam

suatu pekerjaan.7

Menurut penulis kemampuan adalah kapasitas kesanggupan atau kecakapan

seseorang individu dalam melakukan suatu hal/ beragam tugas dalam suatu pekerjaan

tertentu.

2. Penguatan Verbal

Penguatan verbal, yaitu penguatan yang diutarakan dengan menggunakan kata-

kata pujian, penghargaan, persetujuan dan sebagainya .8

Menurut penulis penguatan verbal  yaitu merupakan respon yang diberikan oleh

guru kepada siswa yang disampaikan melalui bentuk kata-kata/ lisan seperti : bagus,

pintar, luar biasa, betul,tepat dan sebagainya.

3. Penguatan Nonverbal

Penguatan  nonverbal yaitu penguatan berupa mimik dan gerakan tubuh.9

Menurut penulis penguatan  nonverbal yaitu merupakan respon terhadap perilaku

belajar siswa yang dilakukan tidak dengan kata-kata atau ucapan lisan (verbal),

melainkan dengan isyarat-isyarat tertentu seperti : acungan jempol, anggukan, senyuman

dan sebagainya.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dalam konteks ini tentu saja banyak masalah masalah yang ditemukan antara lain:

7 http://id. Wikipedia. Org/ wiki/ kemampuan, diakses tanggal 20 Februari 2014
8 Ali Mudlofir, 2012, Pendidik Profesional, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, h.68.
9 Ibid.



a. Apakah Kemampuan Guru kurang kompeten dalam memberikan penguatan verbal di

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tambang?

b. Apakah Kemampuan Guru kurang kompeten dalam memberikan penguatan

nonverbal di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tambang?

c. Apa saja Langkah-langkah yang perlu diambil oleh guru pendidikan agama Islam

dalam meningkatkan kemampuan memberikan penguatan verbal dan nonverbal di

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tambang ?

d. Bagaimanakah kemampuan guru dalam memberikan penguatan verbal dalam

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 2

Tambang?

e. Bagaimanakah kemampuan guru dalam memberikan penguatan nonverbal dalam

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 2

Tambang?

f. Apa saja hal-hal yang perlu dilakukan guru Pendidikan Agama Islam dalam

kemampuan memberikan penguatan verbal dan nonverbal di Sekolah Menengah Atas

Negeri  2 Tambang”?

2. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang mengintari kajian ini, maka agar penelitian

ini lebih terarah dan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca, penulis membatasi

masalah yang diteliti yaitu tentang  “Kemampuan Guru Memberikan Penguatan Verbal

dan Nonverbal dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas



Negeri  2 Tambang” dan Hal-hal yang perlu dilakukan guru dalam memberikan

penguatan verbal dan nonverbal di Sekolah Menengah Atas Negeri  2 Tambang”.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai

berikut :

a. Bagaimanakah penerapan guru  dalam pemberian penguatan verbal dalam

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 2

Tambang?

b. Bagaimanakah penerapan guru  dalam pemberian penguatan nonverbal dalam

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 2

Tambang?

c. Apa saja hal-hal yang perlu dilakukan guru Pendidikan Agama Islam dalam

kemampuan memberikan penguatan verbal dan nonverbal di Sekolah Menengah Atas

Negeri  2 Tambang”?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui :

a. Kemampuan guru memberikan penguatan verbal dalam pembelajaran

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tambang?

b. Kemampuan guru memberikan penguatan nonverbal dalam Pembelajaran

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri  2 Tambang”.



c. Hal-hal yang perlu dilakukan guru Pendidikan Agama Islam dalam

kemampuan memberikan penguatan verbal dan nonverbal di Sekolah

Menengah Atas Negeri  2 Tambang”.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Siswa

Diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat dan menambah wawasan

yang begitu luas sehingga siswa tahu begitu pentingnya guru dalam memberikan

penguatan verbal dan non verbal dalam proses pembelajaran.

b. Bagi Guru

Untuk memberi motivasi terhadap guru agar dapat meningkatkan

kemampuan memberikan penguatan verbal non verbal dalam mengajar supaya hasil

belajar siswa tercapai dengan baik.

c. Bagi Sekolah

Dapat memberikan input (masukkan) bagi Sekolah Menengah Atas yang

berada di kecamatan Tambang tentang pentingnya memberikan penguatan verbal dan

non verbal dalam proses pembelajaran.

d. Bagi Peneliti

Untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan penulis dalam

bidang pendidikan.


