
BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoritis

1. Pengertian Kemampuan

Menurut Robbin dan Stephen kemampuan adalah kapasitas seseorang

individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan.1

Menurut Ramayulis, dalam bukunya Metodologi Pendidikan Agama Islam,

kemampuan adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas atau

pekerjaan yang dibebankan kepadanya.2

Berdasarkan pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kemampuan

adalah kapasitas kesanggupan atau kecakapan seseorang individu dalam melakukan

suatu hal/ beragam tugas dalam suatu pekerjaan tertentu.

Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan bidang

keahliannya, diperlukan tingkat keahlian yang memadai. Maka sudah semestinya jika

guru mempunyai kemampuan (kompetensi) tertentu yang disyaratkan agar dalam

pelaksanaannya mengelola kelas bisa berjalan dengan baik.

Kompetensi seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban harus

secara bertanggung jawab dan layak. Kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan

menunjukkan kualitas guru dalam mengajar. Kompetensi tersebut akan terwujud

dalam penguasaan pengetahuan dan profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai

1 Robbin, Stephen dkk, 2008. Prilaku Organisasi, Jakarta: Salemba Empat. h. 56.
2 Ramayulis, 2010, Metodologi Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Kalam Mulia, h. 43.
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guru. Artinya guru tidak saja harus pintar, tetapi juga harus pandai mentransfer

ilmunya kepada peserta didik.3 Guru dituntut untuk memiliki kompetensi pedagogis,

personal, profesional, dan sosial. Menjadi guru bukan hanya cukup memahami materi

yang harus disampaikan, akan tetapi guru wajib memiliki kemampuan untuk

menunjukkan tujuan pendidikan nasional, kompetensi guru itu salah satunya adalah

kompetensi pedagogik.

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan

pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi sebagai berikut:

1. Kemampuan mengelola pembelajaran
2. Pemahaman terhadap peserta didik
3. Perencanaan pembelajaran
4. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis
5. Pemanfaatan teknologi pembelajaran
6. Evaluasi hasil belajar4

Hal diatas menunjukkan bahwa guru harus menguasai kemampuan mengelola

pembelajaran, pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan

pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran dan evaluasi

belajar 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.

3 Fathurahman dan Sobry Sutikno, 2007., Strategi Belajar Mengajar, Strategi Mewujudkan Pembelajaran
Bermakna Melalui Penanaman Konsep Umum Dan Konsep Islami, cet. Ke-2 Bandung: Refika Aditama., h.
44.

4 Sudarwan Danim, 2010., Pedagogi, Andargogi, dan Heutagogi, Bandung: Alfa Beta, h. 69.



2. Pengertian Penguatan Verbal dan Non Verbal

Penguatan Verbal yaitu ucapan yang singkat tetapi mempunyai pengaruh

yang besar. Pengaruh tersebut dapat mendorong atau memacu ke depan tetapi dapat

pula menghentikan suatu aktivitas siswa baik lahiriyah  maupun batiniyah. Dengan

ucapan yang singkat sebagai hadiah atas keberhasilan siswa misalnya dalam menjawab

pertanyaan guru.

Di samping membuat siswa lebih bergairah dalam belajarnya, dapat pula

memperkuat daya ingat siswa. Ucapan yang dilontarkan oleh guru misalnya: “benar,

baik, bagus, tepat dan lain sebagainya. Ucapan ini dapat dengan mudah timbul selama

guru dapat menghargai orang lain, dan keterbukaan untuk mengakui kelebihan orang

lain.

Sebagaimana Firman Allah (Q.S. Al-Isra: 53)




Artinya:

Dan Katakanlah kepada hamha-hamba-Ku: "Hendaklah mereka
mengucapkan Perkataan yang lebih baik (benar).5

Dari Surat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah Swt memerintahkan kita

agar selalu mengucapkan kata-kata baik kepada sesama makhluk Allah. Hubungan

dengan pembahasan ini yaitu sama-sama menekankan dalam berinteraksi hendaklah

selalu menggunakan kata-kata baik (benar).

5 DEPAG RI, 2010, Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung: Sygma Publissing, h. 571



Demikian juga dengan ucapan-ucapan yang keji dan kotor tidak dapat

dibenarkan dalam interaksi edukatif. Misalnya pada siswa yang salah menjawab tidak

boleh dicela dengan kata-kata goblok, tolol dan sebagainya.6

Sebagaimana Firman Allah (Q.S. Al-Imran: 159).





….

Artinya:
Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka
menjauhkan diri dari sekelilingmu....7

Firman Allah (Q.S. Al-Baqarah: 104)








Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada
Muhammad): "Raa'ina", tetapi Katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". Dan bagi
orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.8

Raa 'ina berarti: sudilah kiranya kamu memperhatikan kami, di kala para

sahabat menghadapkan kata ini kepada Rasulullah, orang Yahudipun memakai kata ini

dengan digumam seakan-akan menyebut Raa'ina Padahal yang mereka katakan ialah

Ru'uunah yang berarti” kebodohan yang sangat”, sebagai ejekan kepada Rasulullah.

6Sardiman, 2012, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h.h 208-209.
7DEPAG RI, Op.Cit, h. 139.
8DEPAG RI, Op.Cit, h. 29



Itulah sebabnya Tuhan menyuruh supaya sahabat-sahabat menukar Perkataan Raa'ina

dengan Unzhurna yang juga sama artinya dengan Raa'ina.

Dari kedua Surat diatas yakni Surah Surah Al-Imran: 159 dan Al-

Baqarah:104 dapat disimpulkan bahwa Allah Swt melarang kita mengucapkan kata-

kata yang tidak baik kepada sesama makhluk Allah.

Hubungan kedua Surat diatas yakni  Surah Al-Imran: 159 dan Surah Al-

Baqarah:104 dengan Pembahasan ini yaitu: sama-sama melarang mengucapkan kata-

kata yang tidak baik kepada sesama makhluk Allah.

Misalnya seorang siswa salah pengertian dalam menjawab pertanyaan yang

diajukan guru, hendaklah seorang guru tidak mengatakan kata-kata yang dapat

mematikan motivasi atau yang dapat menjauhkan siswa dari dirinya misalnya: bodoh,

tolol, dan sebagainya. Tetapi seorang pendidik hendaklah mengatakan jawaban

saudara belum tepat, kepada siswa yang menjawab tidak benar. Sedangkan penguatan

nonverbal adalah penguatan berupa gerakan badan dan mimik muka antara lain seperti

senyuman, anggukan kepala acungan jempol, tepuk tangan dan sebagainya.9

Definisi lain juga dikemukakan oleh Wina Sanjaya dalam bukunya

Pembelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi, yang

mengatakan bahwa penguatan verbal adalah penguatan yang diungkapkan dengan

kata-kata baik, kata-kata pujian dan penghargaan atau kata-kata koreksi.10

9Wahid Murni, dkk, 2010, Keterampilan Dasar Mengajar, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, h. 123.
10Wina Sanjaya, 2011, Pembelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi, Jakarta:

Kencana, h. 164.



Sedangkan penguatan nonverbal adalah penguatan yang diungkapkan

melalui bahasa isyarat. Misalnya melalui anggukan kepala tanda setuju, gelengan

kepala tanda tidak setuju dan sebagainya.11

Menurut Zainal Asril, dalam bukunya Micro Teaching, mengatakan bahwa

penguatan verbal yaitu penguatan yang berupa kata-kata atau kalimat seperti, saya

senang, ya, dan sebagainya. Sedangkan penguatan nonverbal yaitu penguatan berupa

mimik, dan gerakan tubuh. 12

Menurut Moh Uzer Usman, dalam bukunya Menjadi Guru Profesional,

menguatkan bahwa jenis-jenis penguatan dikategorikan kepada 2 (dua) yaitu :

1. Penguatan verbal
Penguatan verbal adalah ungkapan dengan menggunakan kata-kata

pujian, penghargaan, persetujuan dan sebagainya. Misalnya : “bagus, bagus
sekali, betul, pintar, ya, seratus untuk kamu”.

2. Penguatan nonverbal
Penguatan nonverbal dapat dikategorikan sebagai berikut :

a. Penguatan gerak isyarat, misalnya anggukan atau gelengan kepala,
senyuman, kerut kering, acungan jempol, wajah mendung, wajah cerah,
sorot mata yang sejuk bersahabatan atau tajam memandang.

b. Penguatan pendekatan : guru mendekati siswa untuk menyatakan
perhatian dan kesenangannya terhadap pelajaran, tingkah laku atau
penampilan siswa. Misalnya guru berdiri disamping siswa, atau berjalan
disisi siswa. Penguatan ini berfungsi menambah penguatan verbal.

c. Penguatan dengan sentuhan. Guru dapat menyatakan persetujuan dan
penghargaan terhadap usaha dan penampilan siswa, dengan cara
menepuk-nepuk bahu atau pundak siswa, berjabat tangan, mengangkat
tangan siswa yang menang dalam pertandingan.

d. Penguatan dalam kegiatan yang menyenangkan : Guru dapat
menggunakan kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas yang disenangi oleh
siswa sebagai penguatan.

11Ibid, h. 165.
12Zainal Asril, 2012, Micro Teaching, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 77.



e. Penguatan berupa simbol atau benda : penguatan ini dilakukan dengan
cara menggunakan berbagai simbol berupa benda, misalnya seperti
kartu bergambar dan lain sebagainya.

f. Jika siswa memberikan jawaban hanya sebagian saja benar, guru
hendaknya tidak menyalahkan siswa.13

Sebagai penguatan, maka isyarat verbal dan non verbal mempunyai pengaruh

yang berupa sikap positif terhadap proses belajar siswa dan bertujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan perhatian siswa terhadap pelajaran.

2. Merangsang dan meningkatkan motivasi belajar.

3. Meningkatkan kegiatan belajar dan membina tingkah laku siswa yang produktif.14

Jadi, apapun yang guru lakukan dikelas akan terkait dengan masalah tingkah

laku verbal dan non verbal. Tingkah laku verbal misalnya dengan kata-kata “bagus,

benar, tepat dan sebagainya. Dengan kalimat, misalnya pekerjaanmu bagus sekali, saya

senang dengan pekerjaanmu, sedangkan tingkah laku non verbal, misalnya dengan

mimik / gerakan : tubuh, tangan, kaki, kepala, bahu, mata, dan sebagainya.

Sehubungan dengan itu,  terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan guru dalam

memberikan penguatan verbal dan nonverbal antara lain:

1. Penguatan verbal dan nonverbal harus diberikan dengan sungguh-sungguh.

2. Hindarkan respon negatif terhadap jawaban peserta didik.

3. Penguatan verbal dan nonverbal harus dilakukan segera setelah suatu kompetensi

ditampilkan.

13Moh Uzer Usman, 2011, Menjadi Guru Profesional, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya h.h. 81-82.
14Ibid, h. 81



4. Penguatan verbal dan nonverbal yang diberikan hendaknya bervariasi.15

B. Penelitian Yang Relevan

1. Maryam (2008).

Jurusan Kependidikan Islam. Fakultas tarbiyah dan keguruan UIN SUSKA

telah meneliti “Study Deskriptif Tentang Komunikasi Verbal antara Kepala Sekolah

dengan Guru SMP 1 Benteng Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir”.

Penelitian ini ditekankan pada Komunikasi Verbal antara kepala Sekolah dengan

Guru. Dalam penelitian ini, Maryam menggunakan  Angket dan wawancara dalam

mengumpulkan data, sedangkan teknik analisis data yang digunakannya ialah

deskriptif kualitatif dengan persentase. Hasil temuannya  dikategorikan baik dengan

persentase 67,34%. Adapun persamaannya dan perbedaan dengan penelitian penulis,

sama-sama meneliti isyarat verbal non verbal, dan perbedaannya pada objek dan lokasi

penelitian yang penulis lakukan.

2. Yuliana (2007)

Jurusan Pendidikan Agama Islam. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN

SUSKA telah meneliti “Keterampilan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengajar

di MTs Al-Muttaqin Pekanbaru (Tinjauan Tentang Kemampuan dalam menggunakan

Isyarat Verbal Non Verbal)”. Penelitian ini ditekankan pada kemampuan Guru

Pendidikan agama Islam dalam menggunakan Isyarat Verbal non Verbal. Dalam

15Mulyasa, 2010, Menjadi Guru Profesional, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.  h. 78.



penelitian ini, Yuliana menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi dalam

mengumpulkan data, sedangkan teknik analisis data yang digunakannya ialah

deskriptif  kualitatif dengan persentase. Hasil temuannya dapat dikategorikan baik

dengan persentase 84,66%. Adapun persamaannya dan perbedaan dengan penelitian

penulis, sama-sama meneliti isyarat verbal non verbal, dan perbedaannya pada objek

dan lokasi penelitian yang penulis lakukan.

C. Konsep Operasional

Untuk memudahkan data di lapangan, maka perlulah diberikan konsep

operasional. Untuk menjawab bagaimana kemampuan guru pendidikan agama islam dalam

memberikan penguatan verbal dan non verbal di SMA Negeri 2 Tambang.

Penguatan Verbal yaitu merupakan penguatan yang berupa komentar yang

diucapkan oleh guru karena tingkah laku siswa yang baik atau berhasil dalam belajar.

Komentar ini berupa kata-kata pujian, dukungan yang dipergunakan untuk menguatkan

tingkah laku siswa yang sudah baik.

Penguatan nonverbal yaitu merupakan penguatan yang berbentuk gerakan tubuh

serta mimik muka yang cerah. Oleh karenanya, kemampuan guru pendidikan agama Islam

dalam memberikan penguatan verbal dan nonverbal di Sekolah Menengah Atas Negeri 2

Tambang dapat dilihat pada indikator-indikator sebagai berikut :

1. Indikator penguatan verbal

a. Guru memberikan kata-kata pujian seperti pintar sekali, hebat sekali, dan mantap

kepada siswa yang menjawab pertanyaan dengan tepat dan benar.



b. Guru memberikan hadiah terhadap usaha siswa yang semakin hari semakin

meningkat semangat belajarnya berupa ucapan "seratus buat kamu”

c. Guru mengucapkan kata “wah hebat kamu” kepada siswa yang berani mengulang

materi yang telah disampaikannya.

d. Guru tidak langsung menyalahkan siswa apabila siswa menjawab kurang tepat

tetapi menggunakan kata-kata seperti jawaban saudara belum tepat.

e. Guru mengucapkan kata-kata “perhatikan kemari ” kepada siswa yang berbicara

kepada temannya.

f. Guru mengucapkan kalimat “sukses selalu untuk kamu” kepada siswa yang pintar.

g. Guru mengucapkan kata-kata bagus kepada siswa yang mengajukan pertanyaan.

h. Guru mengucapkan kata-kata Pintar kepada siswa yang selalu memberikan

argumen.

i. Guru mengucapkan kata-kata “seratus kurang lima puluh buat kamu” kepada

siswa yang memberikan argumen tidak lengkap.

j. Guru tidak menyalahkan siswa jika siswa memberikan jawaban hanya sebagian

yang benar.

2. Indikator penguatan nonverbal

a. Guru memvariasikan gerakan tubuh dalam menyampaikan materi pembelajaran

seperti berpindah posisi dari samping kanan ke kiri, dari depan ke belakang, dari

posisi duduk menjadi berdiri.

b. Guru memberi acungan jempol kepada siswa yang menjawab pertanyaan dengan

benar.

c. Guru memberi tepuk tangan terhadap siswa yang meraih nilai terbaik di kelas.



d. Guru menggerakan anggota badan dalam menyampaikan materi.

e. Guru memberikan senyuman, anggukan, acungan jempol dalam menyampaikan

arti pembicaraan.

f. Guru menggelengkan kepala sebagai tanda tidak setuju dengan inisiatif siswa

tentang pengertian materi yang diajarkan.

g. Guru melakukan motivasi dengan memberikan hadiah  berupa buku tulis terhadap

siswa yang aktif beragumen dalam belajar.

h. Guru memberikan anggukan sebagai tanda setuju saat siswa memberikan argumen.

i. Guru  berjalan mendekati siswa ketika melakukan penjajakan.

j. Guru memberi “senyuman dan anggukan” ketika siswa tepat waktu menyelesaikan

tugas.


