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A. Konsep Teoretis

1. Keterampilan Menjelaskan Materi

a. Pengertian Keterampilan Menjelaskan Materi

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Udin S. Winataputra, bahwa

keterampilan menjelaskan terkandung makna menyajikan informasi secara

lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya

hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya, hubungan antara

teori dengan praktik atau hubungan teori misalnya antara sebab dan akibat,

atau dalil dan contoh.1 Sedangkan menurut Nurhasnawati memberi

pengertian bahwa penyampaian informasi yang terencana dengan baik dan

disampaikan sesuai dengan urutan yang cocok merupakan ciri utama

kegiatan menjelaskan.2 Pemberian penjelasan merupakan salah satu aspek

yang amat penting dari kegiatan guru dalam interaksinya dengan siswa di

dalam kelas dan biasannya guru cendrung lebih mendominasi pembicaraan

dan mempunyai pengaruh langsung, misalnya dalam mmberikan fakta, ide,

ataupun pendapat. Oleh sebab itu, hal ini haruslah dibenahi untuk

1 Udin S. Winataputra, Strategi Belajar Mengajar, (Jakart: Universitas Terbuka, 2001),
h. 60.

2 Nurhasnwati, Strategi Pengajaran Micro, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 56.



ditingkatkan keefektifannya agar tercapai hasil yang optimal dari penjelasan

dan pembicaraan guru tersebut sehingga bermakna bagi murid.3

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru agar materi

pengajaran yang disajikan kepada peserta didiknya mempunyai arti bagi

peserta didik, di antaranya:

1) Guru hendaknya berbicara kepada peserta didiknya dengan susunan kata

yang sesuai dengan tingkat mereka.

2) Guru menghubungkan topik pelajaran baru dan pengalaman-

pengalamannya dengan apa yang telah dicapai anak didiknya .

3) Hendaknya guru menonjolkan hubungan antara bermacam materi dan

berbagai pengertian satu sama lain.

4) Hendaknya guru menjaga agar menjadikan setiap pelajaran mengandung

berbagai pengalaman dan kegiatan yang sesuai dengan bakat dan

berbagai kepentingan anak didik. Maka guru yang menyampaikan

pelajarannya dengan lisan tanpa memberi kesempatan bagi murid-

muridnya, kecuali mendengar dan duduk tenang, maka tidak akan

memberi manfaat bagi peserta didiknya dan tidak akan mempunyai arti

bagi peserta didik.4

Untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan tidak terlepas dari

suatu proses. Adapun proses itu adalah proses belajar mengajar, proses

belajar mengajar merupakan perpaduan dua aktifitas yaitu aktifitas mengajar

dan aktifitas belajar. Secara umum pengertian belajar adalah suatu

3 Moch Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya,
2010), h. 89.

4 Zakiah Derajat, Kepribadian Guru, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005),  h. 30.



rangkaian proses kegiatan respons yang terjadi dalam proses belajar

mengajar, yang menimbulkan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari

pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh.5

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya

kegiatan proses belajar mengajar merupakan inti dari pendidikan secara

keseluruhan dengan guru sebagai pemeran utama. Oleh karena itu

keberhasilan mengajar dapat diukur dari bagaimana partisipasi anak dalam

proses belajar mengajar.6

Hal lain yang ikut menentukan keberhasilan guru adalah

kemampuannya dalam mencegah tingkahlaku-tingkahlaku siswa yang

menganggu jalannya kegiatan belajar mengajar. Salah satu kompetensi yang

mutlak harus dimiliki guru adalah kemampuan (keterampilan)

berkomunikasi yang baik dengan peserta didik karena proses belajar

mengajar merupakan sebuah interaksi yang terjadi antara murid dan guru.

Konsekuensinya adalah seorang guru harusnya tidak lagi menggunakan

komunikasi satu arah yang selama ini dilakukan, melainkan menciptakan

suasana yang kondusif sehingga terjadi komunikasi dua arah secara

demokratis antara guru dan anak didik.7 Di samping itu guru harus

mendapat pengakuan dari masyarakat dan mempunyai kode etik, sebagai

5 Ramayulis, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 75.
6 Abu Ahmad, Strategi Belajar Mengajar,(Bandung: Pustaka Setia, 2005), h.
7 Indra Jati sidi, Menuju Masyarakat Belajar, (Jakarta Selatan : PT Pasamadina, 2003),

h. 39.



landasan dalam pelaksanaa tugas dan tanggung jawab pekerjaan profesional

tersebut.8

b. Tujuan Keterampilan Menjelaskan Materi

Menurut Udin Syaefudin Saud tujuan dari keterampilan menjelaskan

materi yaitu:

1) Membimbing murid untuk memahami materi yang dipelajari.
2) Melibatkan murid untuk berpikir dengan memecahkan

masalah-masalah.
Untuk memberikan balikan kepada murid menggenai tingkat
pemahamannya dan untuk mengatasi kesalah fahaman mereka.

3) Membimbing murid untuk menghayati dan mendapat proses
penalaran serta menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan
masalah.

4) Menolong siswa untuk mendapatkan dan memahami hukum,
dalil,dan prinsip-prinsip secara objektif dan bernalar.9

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami, bahwa keterampilan

menjelaskan dalam mengajar merupakan salah satu faktor terpenting bagi

guru dalam mengajar. Guru mengajar dengan menjelaskan agar anak didik

berfikir secara logis. Menjelaskan menekankan rasional pemahaman, untuk

dapat menjelaskan dengan baik, maka guru harus menguasai isi atau materi

bidang studi yang akan diajarkan, serta wawasan yang berhubungan dengan

materi itu. Kemampuan mengemas materi sesuai dengan latar belakang

perkembangan dan tujuan pendidikan serta menyajikan sedemikian rupa

dapat merangsang murid untuk menguasai dan mengembangkan materi itu

dan menggunakan kreatifitasnya.

8 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru
Algensindo, 2000), h. 4.

9 Udin Syaefudin Saud, Pengembangan Profesi Guru (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 59.



Agar penjelasan guru dapat tersampaikan kepada murid dengan baik,

maka guru perlu memperhatikan :

a) Menentukan hal-hal pokok yang berhubungan antara satu sama

lain dengan begitu struktur pelajaran diperjelas dan proses

pembelajaran dapat terlaksana dengan baik.

b) Memberikan penjelasan yang menyakinkan, artinya

menerangkan hal yang benar atau valid.

c) Memberikan penjelasan secara gamlang atau sederhana dengan

menyatakan pokok terlebih dahulu baru perinciannya atau

dengan memberikan contoh yang diambil dari kehidupan

sehari-hari.

d) Menghindari dengan bahasa yang muluk, tetapi menggunakan

bahasa yang mudah dimengerti.

e) Menghindari kata-kata yang tidak jelas

f) Memeriksa murid mengerti dengan hal yang diajarkan.10

Berkaitan dengan terwujudnya hasil belajar, maka pengusaan

materi pelajaran harus diperhatikan oleh seorang guru. Mengingat

pentingnya penguasaan materi pelajaran, maka seorang guru harus

menetapkan bahan pengajaran yang akan dijelaskan  dalam pembelajaran.

Dalam poses belajar mengajar ternyata penguasaan materi bagi guru

ternyata memberikan pengaruh terhadap hasill belajar Siswa. Apabila

seorang guru sudah mengusai bahan pelajaran, tetapi tidak mempunyai

10 Roijokers, Mengajar Dengan Sukses, (Jakarta : PT Gramedia , 1984), h. 64.



keterampilan dalam menjelskan, maka ia tidak akan bisa mencapai tujuan

pembelajaran dengan baik.

Berikut ini beberapa alasan perlunya keterampilan menjelaskan

dikuasai oleh guru :

(1) Meningkatkan keefektifan pembicaraan agar benar-benar enjelasan

yang bermakna bagi siswa karena pada umumnya pembicaraan

lebih didominasi oleh guru dari pada oleh siswa.

(2) Penjelasan yang diberikan oleh guru kadang-kadang tidak jelas bagi

muridnya,

(3) Tidak semua murid dapat mengggali sendiri pengetahuan dari buku

atau dari sumber lainnya. Oleh karena itu, guru perlu membantu

menjelaskan hal-hal tertentu.

(4) Kurangnya sumber yang tersedia yang dapat dimanfaatkan oleh

murid dalam belajar. Guru perlu membantu murid dengan cara

memberikan informasi lisan berupa penjelasan yang cocok dengan

materi yang diperlukan. 11

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa  begitu

pentingnya keterampian menjelaskan harus dikuasai oleh guru

karena guru merupakan pemegang peran utama dalam proses

belajar mengajar.

11Moch. Uzer Usman , op, cit, h. 89.



c. Komponen- Komponen Keterampilan Menjelaskan Materi

Menurut Udin Syaefudin Saud dalam bukunya yang berjudul

Pengembangan Profesi Guru yang menyatakan beberapa komponen

keterampilan menjelaskan yang meliputi:

1) Komponen merencanakan

Sedangkan Komponen perencanaan itu sendiri terdiri

dari isi pesan dan penerima pesan.

a) Isi pesan (materi) meliputi:

a) Analisis masalah secara keseluruhan. Dalam hal ini

termasuk menggidentifikasikan unsur-unsur apa yang akan

dihuubungkan dalam penjelasan tersebut.

b) Penemuan jenis hubungan yang ada antara unsur-unsur

yang dikaitkan tersebut.

c) Penggunaan hukum atau generalisasi yang sesuai dengan

hubungan yang telah ditentukan.

b) Penerima pesan

Merencanakan suatu penjelasan harus mempertimbangkan

penerima pesan. Penjelaan yang disampaikan tersebut sangat

tergantung pada kesiapan anak yang mendengarkannya. Hal ini

berkaitan erat dengan jenis kelamin, usia, kemampuan, latar

belakang serta lingkungan belajar. Oleh karena itu dalam

merencanakan suatu penjelasan harus selalu mempertimbangkan



faktor-faktor tersebut diatas.12 Adapun manfaat dari perencanaan

itu sendiri adalah.

1. Melalui proses perncanaan yang matang, kita akan terhindar

darikeberhasilan yang bersifat untung-untungan. Artinya,

dengan perencanaan yang matang dan akurat, kita akn mampu

memprediksi seberapa besar keberhasilan yang akan dapat

dicapai. Karena perencanaan disusun untuk memperoleh

keberhasilan dengan demikian kemungkinan-kenungkinan

kegagalan dapat diantisipasi oleh setiap guru. Jika seorang

guru tidak memahami dengan jelas tujuan apa yang harus

dicapai oleh siswa, strategi apa yang harus dilakukan,media

apa dan sumber belajar apa yang harus digunakan, tentu saja

proses pembelajaran akan berlangsung apa adanya, dan

hasilnya pun tentu saja tidak akan optiml.

2. Sebagai alat untuk memecahkan masalah, seorang perencana

yang baik akan dapat memprediksi kesulitan apa yang akan

dihadapi oleh siswa dalam mempelajari materi pelajaran

tertentu. Dengan perencanaan yang matang guru akan dengan

mudah mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin

timbul.13

3. Untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar secara tepat.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan

12 Udin Syaefudin Saud, op, cit, h. 60-61
13 Wina Sanjaya, Perencanaan dan  Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Kencana,

2008), h. 34



dan teknologi, dengan demikian siswa akan dihadapkan pada

kesulitan memilih sumber belajar yang dianggap cocok dengan

tujuan pembelajaran.14

4. Perencanaan akan dapat mmbuat pembelajaran berlangsung

secara sistematis artinya, proses pembelajaran tidak akan

berlangsung seadanya, akan tetapi akan berlangsung secara

terarah dan terorganisir.15

2) Penyajian suatu pesan

Setelah merencanakan penjelasan yang baik, pelaksanaan

atau penyajian diharapkan baik pula, sehingga dimengerti oleh

siswa. Penjelasan yang diberikan dapat dipahami sesuai dengan

tujuan yang diharapkan, dalam penyajiannya suatu penjelasan

dapat ditingkatkan hasilnya dengan memperhatikan hal-hal

sebagai beriikut.

a. Kejelasan

Penjelasan hendaknya diberikan dengan menggunakan

bahasa yag mudah dimengerti oleh sisiwa dan menghindari

penggunaan ucapan-ucapan dan istilah-istilah lain yang tidak

dapat dimengerti oleh siswa.

14 Ibid
15 Ibid



b. Penggunaan contoh dan ilustrasi

Dalam memberikan penjelasan sebaiknya

menggunakan contoh-contoh yang ada hubungannya dengan

sesuatu yang dapat ditemui oleh siswa dalam kehidupan

sehari-hari.16

Selain hal-hal di atas, terdapat dua pola yang memiliki

efektifitas tinggi dalam menghubungkan contoh dan dalil,

yaitu:

1. Pola induktif, Yaitu diberikan contoh terlebih dahulu

kemudian ditarik kesimpulan umum.

2. Pola Deduktif, yaitu kesimpulan umum, rumus

dikemukakan dahulu, kemudian diberikan contoh-contoh

secara rinci untuk memperjelas hukum.17

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pola yang digunakan

tergantung pada materi pembelajaran, kemampuan, usia dan kemampuan

peserta didik tentang pembelajaran tersebut. Dalam penggunaan dalil dan

contoh ini, ada kata-kata khusus yang biasa digunakan sebagai kata-kata

penghubung dan ungkapan-ungkapan khusus.

c. Pemberian tekanan

Dalam memberikan penjelasan, guru harus mengarahkan

perhatian siswa agar terpusat pada masalah pokok dan mengurangi

16 Udi Syaefudin Saud, op, cit, h. 60
17 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan

Menyenangkan, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 82.



informasi yang tidak penting. Dalam hal ini guru dapat menggunakan

tanda atau isyarat lisan, seperti “yang terpenting”, “perhatikan baik-baik

konsep ini” atau “perhatikan yang ini agak susah”.

Cara menekankan yang pokok dan dengan demikian memberi

struktur ini dapat diberikan dengan cara:

b. Memberi tekanan suara. Ini dapat dilakukan dengan

mengubah volume suara.

c. Juga dapat dengan gaya mengajar, mimik, gerak-gerik

badan dan tangan.

d. Menggunakan tanda isyarat yang menunjukkan langkah-

langkah atau sistematik jalan pikiran.18

Dari penjelasan di atas dapat dipahami agar penjelasan guru

mudah ditangkap oleh siswa hendahnya tata susunan atau urutan

langkah-langkah atau jalan pikiran ditunjuk dengan jelas, sehingga

siswa dapat dengan mudah membedakan mana yang pokok dan mana

yang bukan. Berarti guru harus menekankan yang pokok-pokok.

d. Penggunaan balikan

Guru hendaknya memberi kesempatan kepada siswa untuk

menunjukkan pemahaman, keraguan, atau ketidak mengertiannya

ketika penjelasan ituu diberikan. Berdasarkan balikan itu guru perlu

melakukan penyesuaian dalm penyajiannya, misalnya kecepatannya,

18 Tim Laboratorium Pengembangan Pendidikan & Pengembangan Islam (LP3I),
Keterampilan Dasar Menggajar, (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media 2010), h. 92.



memberi contoh tambahan atau mengulangi kembali hal-hal yang

penting.19

Hal senada dengan pendapat Syaiful Bahri Djamarah yang

menyatakan bahwa untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa,

balikan dapat diperoleh dengan cara memperhatikan tingkah laku

siswa, memberi kesempatan siswa menjawab pertnyaan guru dan

meminta pendapat siswa apakah penjelasan yang diberikan bisa

dimengerti atau tidak.20

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa dalam memberikan

penjelasn perlu menggunakan intonasi bahasa sesuai dengan materi

yang dijelaskan. Dalam pada itu perlu ada variasi dalam memberikan

tekanan, perlu pula membuat struktur sajian, yaitu memberikan

informasi yang memberikan arah atau tujuan utama sajian. Hal

tersebut dapat dilakukan dengan cara.

a. Memberikan ikhtisar dan pengulangan.

b. Menguraikan atau mengatakan dengan kalimat lain tentang

jawaban yang diberikan peserta didik.

c. Memberikan tanda atau isyarat lisan, seperti pertama, kedua, dan

sebagainya.

Pada waktu memberikan penjelasan hendaknya guru

memperhatikan gerak-gerik dan mimik peserta didik, apakah

19 Udin S. Winataputra, op, cit, h. 61.
20 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta:

Rineka Cipta, 2005),  h. 135.



penjelasan dapat dipahami atau meragukan menyenangkan atau

membosankan, dan apakah menarik perhatian atau tidak. Untuk

kepentingan tersebut, perhatikanlah mereka selama memberikan

penjelasan, ajukan pertanyaan-pertanyaan dan berilah kesempatan

untuk mengajukan pertanyaan.21

Dalam menyajikan penjelasan, guru hendaknya tidak hanya

bicara sendiri saja (monolog), melainkan juga memberi kesempatan

kepada peserta didik untuk menunjukkan pengertiannya atau

ketidakmengertiaannya, tidak cukup guru mengatakan: “Sudah jelas?”

atau siapa yang belum jelas?” lalu terus melanjutkan uraiannya. Lebih

baik mengajukan pertanyaan konkrit kepada peserta didik mengenai

hal yang buru dijelaskan atau memancing pertanyaan dari siswa.

Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan guru dapat

mengetahui sampai sejauh mana siswa menyerap penjelasan yang

diberikan sebaiknya setiap penjelasan segera diikuti latihan soal atau

penerapan, maka dari situlah guru akan mengetahui sejauh mana

pemahaman siswa terhadap materi pelajaran mana yang sudah jelas,

mana yang belum jelas, mana yang perlu diulang sekali lagi dengan

menammbah contoh atau merumuskan secara lain.

Berdasarkan umpan balik ini guru dapat mengadakan

penyesuaian seperlunya, misalnya mengurangi kecepatan bicara,

mengulangi sekali lagi. Nampaknya melakukan pertanyaan sebagai

21 E. Mulyasa, op, cit, h. 83.



‘feed back’ ini mudah dilaksanakan, tetapi guru tidak melakukannya

dianggap menghabiskan waktu saja.22

Dari komponen-komponen keterampilan menjelaskan  di atas

dapat diketahui bahwa seorang guru harus mengetahui sejauh mana

tingkat pemahaman siswa dalam proses belajar mengajar.

d. Prinsip-Prinsip Keterampilan Menjelaskan Materi

Menurut Wardani, sebagaimana yang dikutip oleh J.J. Hasibuan

menyatakan bahwa prinsip-prinsip menjelaskan perlu dipahami antara lain:

1) Penjelsan dapat diberikan di awal, ditengah, atau diakhi jjam
pertemuan, tergantung pada keperluan.

2) Penjelasan dapat diselingi tanya-jawab.
3) Penjelasan harus relevan dengan tujuan pelajaran.
4) Penjelasan dapat diberikan bila ada pertanyaan dari siswa atau

direncanakan oleh guru.
5) Materi pelajaran harus bermakna bagi siswa.
6) Penjelasan harus sesuai dengan kemampuan siswa.23

Dari penjelasan prinsip-prinsip keterampilan dalam menjelaskan

materi di atas yang dikemukakan oleh J.J. Hasibuan diatas perlu dikuasai

oleh seorang guru agar dalam menjelaskan kepada peserta didik benar-benar

bisa membuat  peserta didik memahami apa yang sedang dipelajar, karena

keberhasilan peserta didik dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam

memberikan penjelasan materi pelajaran.

22 Tim Laboratorium Pengembangan Pendidikan & Pembelajaran Islam (LP3I) , op, cit,
h. 94.

23 J.J Hasibuan, Proses Belajar Mmengajar, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009),
h. 71.



2. Pelajaran Pendidikan Agama Islam

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Pendidikan agama Islam yaitu upaya sadar yang dilakukan oleh

mereka yang memiliki tanggung jawab terhadap pembinaan, bimbingan,

pengembangan serta pengarahan potensi yang dimilki anak agar mereka

dapat berfungsi dan berperan sebagaimana hakikat kejadiannya.24

Menurut Sahilun A.Nasir dalam buku Aat Syafaat, dkk,

pendidikan agama Islam adalah suatu usaha yang sistematis dan

paragmatis dalam membimbing anak didik yang beragama islam dengan

cara sedemikian rupa sehingga ajaran Islam dapat menjiwai, menjadi

bagian yang integral dalam dirinya yakni ajaran islam benar-benar di

pahami, di yakini kebenarannya, di amalkan menjadi pedoman hidupnya,

menjadi pengontrol terhadap perbuatannya, pemikiran dan sikap

mentalnya.25

Menurut Zakiyah Derajat sebagaimana dikutip oleh Abdul Majid

dan dian Andayani, pendidikan agama Islam adalah suuatu uusaha untuk

membentuk dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat

memahami ajaran Islam secara menyeluruh dan kemudian menghayati

tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam

sebagai pandangan hidup.26

24 Jalaluddin, 2002, Psikologi Agama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 19
25Aat Syafaat, dkk, Peranan Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT raja Grafindo

Persada, 2008), h. 15
26 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi

Konsep & Implementasi Kurikulum, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 130.



Dan Pengertian tersebut dapat dikemukakan bahwa kegiatan

pembelajaran pendidikan agama Islam diarahkan untuk meningkatkan

keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengalaman ajaran agama

Islam peserta didik, disamping untuk membentuk kkshalehan sosial

dalam arti kualitas atau kshalehan pribadi itu diharapkan mampu

memancar keluar dalam hubungan keseharian dengan manusia lainnya

(bermasyarakat) baik yang seagama maupun tidak seagama serta dalam

berbangsa dan bernegara sehingga dapat terwujud persatuan dan kesatuan

nasional (ukhuwah wathaniyah dan  bahkan ukhuwah Islamiyah). 27

Jadi, pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar yang

dilakukan pendidikan dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk

meyakini, memahami dan meengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan

bimbingan, pengajaran dan pelatihan yang telah ditentukan untuk

mencapai yang telah ditetapkan.

Pendidikan agama Islam ini merupakan tanggung jawab terutama

kedua orang tua dan guru berfungsi dan berperan membina,

membimbing, mengembangkan serta mengarahkan potensi yang telah

dimiliki anak agar menjadi pengabdi kepada Allah yang taat dan setia,

tidak salah arah, sehingga dapat berperan sebagai khalifah Allah dalam

kehidupan di dunia.

Dalam pandangan Islam, sejak lahir manusia telah di anugerahi

potensi beragama, potensi ini masih dalam bentuk sederhana, yaitu

27 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama
Islam di Indonesia, (Bandung: Rosdakarya, 2002), h. 75-76.



kecenderungan untuk tunduk dan mengabdi kepada sesuatu. Agar potensi

ini tidak salah arah maka perlu adanya bimbingan dari luar, yaitu

terutama orang  tua di rumah wajib mengarahkan anaknya dan di sekolah

tugas guru melalui pendidikan agama islam ini

b. Fungsi Pendididkan Agama Islam

1. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan

peserta didik kepada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam

lingkungan keluarga. Pada dasarnya kewajiban menanamkan

keimanan dan ketaqwaan dilakukan oleh setiap orang tua dalam

keluarga. Sekolah berfungsi untuk menumbuh kembangkan lebih

lanjut dalam diri anak melalui bimbingan, pengajaran dan pelatihan

agar keimanan dan ketaqwaan tersebut dapat berkembang secara

optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya.

2. Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan peserta didik yang memiliki

bakat khusus dibidang agama agar bakat tersebut dapat

berkembang secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk

dirinya sendiri dan dapat pula bermanfaat bagi orang lain.

3. Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan,

kekurangan-kekurangan dan kelemahan peserta didik dalam

keyakinan, pemahamandan pengalaman ajaran Islam dalam

kehidupan sehari-hari.



4. Pencegahan, yaitu menangkal hal-hal negatif dari lingkungannya

atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan

menghambat perkembangannya menuju manusia Indonesia

seutuhnya.

5. Penyesuaian, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan

lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial

dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran Islam.

6. Penanaman nilai agama  memberikan pedoman hidup untuk

mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.28

1) Tujuan Pendidikan Agama Islam

Tujuan ialah suatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha

atau kegiatan selesai. Maka pendidikan, karena meruppakan suatu usaha

dan kegiatan yang berproses melalui tahap-tahap dann tingkatan

tingkatan, tujuannya bertahap dan bertingkat. Kalau kita melihat kembali

pengertian pendidikan Islam, akan terlihat dengan jelas sesuatu yang

diharapkan terwujud setelah orang mengalami pendidikan Islam secara

keseluruhan, yaitu yaitu kepribadian seseorang yang menjadi “ insan

kamil” dengan pola taqwa insan kamil artinya manusia utuh rohani dan

jasmani, dapat hidup dan berkembang secara wajar dan normal karena

taqwanya kepada Allah SWT.

28 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), h. 21-
22.



Ada beberapa tujuan pendidikan di antaranya:

a. Tujuan Umum

Tujuan umum ialah tujuan yang akan dicapai dengan

semuakegiatan pendidikan, baik dengan pengajaran atau dengan

cara lain.tujuan itu meliputi seluruh aspek kemanusiaan yang

meliputi sikap, tingkah laku, penampilan, kebiasaan dan

pandangan. Cara atau alat yang paling efektif dan efesien untuk

mencapai tujuan pendidikan ialah pengajaran. Pengajaran ialah

poros membuat jadi terpelajar.

b. Tujuan Akhir

Pendidikan Islam itu berlangsung selama hidup, maka

tujuan akhirnya terdapat pada waktu hidup dii dunia ini telah

berakhir pula. Tujuan akhir pendidikan Islam itu dapat dipahami

dalam firman Allah:






Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada
Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah
sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan
beragama Islam.

Mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah sebagai

muslim yang merupakan ujung dari taqwa sebagai akhir dari proses

hidup jelas berisi kegiatan pendidikan. Inilah akhir dari proses



pendidikan itu yang dapat menghadap Tuhannya merupakan tujuan

akhir dari proses pendidikan Islam.29

c. Tujuan Sementara

Tujuan sementara ialah yang akan dicapai setelah anak

didik diberi sejumlah pengalaman yang direncanakan dalam suatu

kurikulum pendidikan formal. Pada tujuan sementarabentuk Insan

Kamil dengan pola taqwa sudah kelihatan meskipun dalam ukuran

sederhana.

d. Tujuan Operasional

Tujuan operasional ialah tujuan yangg akan dicapaidengan

sejumlah kegiatan pendidikan tertentu. Dalam tujuan operasional

ini lebih banyak dituntut dari anak didik suatu kemampuan dan

keterampilan tertentu, sifat yang berisi kemampuan dan

keterampilan yang ditonjolkan. Misalnya, lancar mengucapkan,

mengerti, memahami dan menghayati.30

d. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam

1. Materi pendidikan agama Islam secara garis besar mempunyai

ruang lingkup mewujudkan keserasiaan, kesadaran dan

keseimbangan antara hubungan manusia dengan makhluk lainnya.

Oleh karena itu, agar pendidikan ini dapat berhasil sesuai dengan

apa yang diharapkan dan dicita-citakan, maka yang di sampaikan

29 Zakiah Daradjat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam, ( Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 29-
31.

30 Ibid, h. 33.



haruslah disusun dengan baik sehingga mudah diterima dan

ditangkap oleh peserta didik.

2. Dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam secara

keseluruhan terbagi empat cakupan yan terdiri dari: Al-qur’an,

aqidah, fiqih dan sejarah kebudayaan islam. Masing-masing mata

pelajaran saling terkait dan saling melengkapi. Al-qur’an

merupakan sumber aqidah akhlak, aqidah atau keimanan

merupakan akar atau pokok agama. Syariah atau fiqih merupakan

sistem norma yang mengatur hubungan manusia dengan Allah

SWT, sesama manusia dan makhluk lainnya. Akhlak merupakan

aspek sikap hidup atau kepribadian hidup manusia. Sejarah

kebudayaan Islam merupakan perkembangan perjalanan hidup

manusia muslim dari masa kemasa dalam usaha beribadah,

bermuamalah, berakhlak serta dalam mengembangkkan sistem

kehidupannya yang dilandasi oleh aqidah.31

e.  Kedudukan Pendidikan Agama Islam

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan penting bagi manusia

karena pendidikan dapat menjadi pembeda antara manusia dengan

makhluk lain. Dalam kehidupan sehari-hari peran pendidikan diakui

sebagai kesatuan untuk menentukan produktivitas seseorang dalam

meningkatkan kualitas manusia yang sesungguhnya. Hal ini sesuai

31 Marno, Modul Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam, Kementrian
Agama Republik Indonesia, (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2011), h. 116.



dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional yang berbunyi:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahklak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
Negara.”32

Berdasarkan pengertian undang-undang di atas, tentang sistem

pendidikan nasional, pendidikan kita menginginkan sebuah pendidikan

yang sempurna, yang akan membina peserta didik menjadi manusia yang

seutuhnya, agar menjadi generasi masa depan yang cerdas beriman dan

bertaqwa.

Dengan demikian, jelas bahwa kedudukan pendidikan agama

Islam sebagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah umum adalah

segala upaya penyampaian ilmu pengetahuan agama Islam tidak hanya

untuk dipahami dan dihayati, tetapi juga diamalkan dalam kehidupan

sehari-hari, misalnya kemampuan siswa dalam melaksanakan wudhu,

shalat, puasa dan ibadah lainnya yang sifatnya hubungan dengan Allah

dan juga hubungannya dengnan sesama manusia, misalnya siswa

melaksanakan zakat, sadaqah dan ibadah lainnya yang termasuk ibadah

dalam arti luas.33

32 Abdul Rahman Shaleh, Pendidikan Agama dan Pembangunan Watak Bangsa, (
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 37-38.

33 Ibid, h. 38.



Sehubungan dengan pendidikan agama Islam di SMPN 02 Pinggir

telah diberikan kepada siswa mata pelajaran Pendidikan Agama Islam

(PAI) sebagai salah satu pelajaran wajib yang diikuti oleh siswa.

3. Faktor yang Mempengaruhi Keterampilan Guru Dalam Menjelaskan

Materi Pelajaran

Adapun faktor yang mempengaruhi keterampilan guru dalam

menjelaskan materi pelajaran sebagai berikut:

1) Latar belakang pendidikan guru.
Pendidikan merupakan keahlian dasar yang akan mendukung
kemampuan seorang guru dalam menjalankan tugasnya.
Artinya, tinggi rendahnya motivasi seorang guru akan terlihat
dari upaya yang dilakukan dalam mengembangkan
pendidikannya. Sebab tidak akan sama seseorang yang berlatar
belakang pendidikan keguruan dengan non keguruan.

2) Pengalaman mengajar.
Seorang guru yang sudah lama mengabdikan diri sebagai
pengajar tentu mempunyai pengalaman yang cukup, sehingga
dapat mendukung terlaksananya tugas guru berjalan dengan
baik.

3) Upah atau gaji.
Jika upah atau gaji guru sudah sesuai dengan upah minimum
yang seharusnya didapatkan. Seorang guru akan memenuhi
kewajibannya. Bukan berarti tidak ikhlas dalam bertugas akan
tetapi seorang guru juga harus memenuhi kebutuhannya
sebagai manusia.

4) Sarana dan prasarana.
yang kurang lengkap juga akan menghambat terlaksananya

tugas guru seperti buku-buku untuk mengajar terbatas, labor
praktek belum ada, pustaka yang isinya tidak lengkap, media
juga tidak ada.34

5) Pengembangan sikap selama dalam jabatan.
Banyak usaha yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan
sikap profesional keguruan dalam masa pengabdiannya sebagai

34 http://sabrianafauza.wordpress.com/2010/04/05/faktor-faktor yang mempengaruhi
keterampilan guru /.



guru. Peningkatan ini dapat dilakukan dengan cara formal. Hal
tersebut dapat dilihat pada keikutsertaan atau keaktifan guru
dalam mengikuti kegiatan: (1) organisasi profesi seperti PAGI,
PGRI, dan HIPKIN; (2) seminar; (3) lokakarya; dan (4)
penataran, atau kegiatan ilmiah lainnya.35

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang digunakan sebagai

perbandingan untuk menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan

menguatkan bahwa penelitian yang peneliti lakukan belum pernah diiteliti oleh

orang lain. Penelitian tentang keterampila guru dalam menjelaskan materi

pelajaran pendidikan agama islam setahu peneliti belum ada yang meneliti,

namun penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah:

1. Muhammad Jaki dari fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan

Agama Islam UIN Suska Riau (2006) mengkaji tentang pengaruh

pendidikan guru terhadap keterampilan mengajar di MTs. Nurul Huda

Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir,

menyatakan tidak ada pengaruhnya yang signifikan antara jenjang

pendidikan guru dengan keterampilan guru dalam mengajar disekolah

tersebut diatas.

2. Maisyarah dari fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan

Agama Islam UIN Suska Riau (2006) mengkaji tentang korelasi

kemampuan guru dalam mengusai bahan pelajaran Qur’an Hadist dengan

efektifitas pencapaian tujuan pembelajaran khusus di MTs. Hidayatul

Mubtadiin Semukut Kecamatan Merbau Kabupaten Bengkalis menyatakan

35 Soetjipto, Profesi Keguruan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 55



bahwa antara kemampuan guru dalam mengusai bahan pelajaran Qur’an

Hadist dengan efektifitas pencapaian tujuan pembelajaran khusus, terdapat

korelasi positif yang signifikan. Hal ini ditandai dengan diperolehnya

harga Phi (Ǿ) lebih besar dari “r” tebel pada taraf signifikan 5% dan 1%,

yaitu 0,232 < 0,333 > 0,302.

Paparan di atas menunjukkan bahwa tidak ada kesamaan dengan

penelitian yang penulis lakukan, maka penulis membahas dengan aspek

yangn berbeda dengan judul yaitu keterampilan guru dalam menjelaskan

materi pelajaran pendidikan agama islam di SMPN 02 Pinggir Kecamatan

Pinggir Kabupaten Bengkalis.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk

memberikan batasan teoritis. Konsep operasional sangat diperlukan agar

tidak terjadi kesalafahaman dalam penelitian ini yang menjabarkan teori-

teori dalam bentuk konkrit agar mudah diukur di lapangan dan mudah

dipaham.

Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan di atas untuk

menjawab masalah dalam penelitian in, peneliti membuat beberapa konsep

operasional. Adapun indikator-indikator yang akan peneliti paparkan

dalam konsep operasional ini adalah keterampilan guru dalam menjelaskan

materi pelajaran. Diantara indikator keterampilan guru dalam menjelaskan

adalah sebagai berikut:



1. Guru  menjelaskan materi secara sistematis.

2. Guru dalam menjelaskan materi menggunakan bahasa yang mudah

dipahami oleh peserta didik.

3. Penyajian Materi yang dijelaskan guru tidak terlalu cepat, sehingga

dapat diikuti oleh peserta didik.

4. Guru dalam menjelaskan materi menghubungkan topik pelajaran

baru dengan pengalaman peserta didik.

5. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk

menunjukan pemahaman.

6. Guru menggunakan penekanan dalam menjelaskan materi pelajaran.

7. Guru menggunakan contoh-contoh dalam menjelaskan agar siswa

mengerti dengan hal yang diajarkan.

8. Guru dalam menjelaskan materi pelajaran harus relevan dengan

tujuan pembelajaran.

9. Guru melakukan tanya jawab kepada siswa untuk menguji sejauh

mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah dijelaskan.

10. Guru bersedia menjelaskan kembali hal-hal yang belum dipahami

oleh siswa.

Sedangkan untuk mengetahui faktor-faktor yang

mempengaruhi keterampilan guru dalam menjelaskan materi

pelajaran indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Latar belakang pendidikan.

2. Pengalaman mengajar.



3. Gaji atau honor.

4. Keaktifan dalam mengikuti seminar kependidikan atau keguruan.

5. Sarana dan prasarana sekolah.


