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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

	
A. Kajian Teori 

1. Keterampilan Mengajar 

a. Pengertian Keterampilan Mengajar 

Sekolah merupakan wadah dalam melaksanakan proses belajar 

mengajar dimana pada proses belajar mengajar tersebut dibutuhkan  

interaksi antara guru dan siswa maupun antar siswa. Undang-undang 

Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 1 menyatakan 

bahwa “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, 

dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.  

Sedangkan guru menurut Zahara Idris dan Lisma Jamal dalam Idris 

(2008: 49) adalah “orang dewasa yang bertanggung jawab 

memberikan bimbingan kepada peserta didik dalam hal perkembangan 

jasmani dan ruhaniah untuk mencapai tingkat kedewasaan, memenuhi 

tugasnya sebagai makhluk Tuhan, makhluk individu yang mandiri, 

dan makhluk social”.  

Berdasarkan kedua pendapat tersebut disimpulkan bahwa guru 

adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam kegiatan belajar 

mengajar serta memiliki tugas sebagai pengajar dan pembimbing 

siswa baik secara klasikal ataupun individual. 
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Pengertian siswa menurut kamus besar bahasa Indonesia 

berarti orang, anak yang sedang berguru (belajar, bersekolah). 

Sedangkan menurut pasal 1 ayat 4 UU RI No. 20 tahun 2013. 

Mengenai sistem pendidikan nasional, dimana “siswa adalah anggota 

masyarakat yang berusaha mengembangkan diri mereka melalui 

proses pendidikan pada jalur dan jenjang dan jenis pendidikan 

tertentu”. Maka, dapat disimpulkan bahwa siswa adalah peserta didik 

yang berada pada jenjang pendidikan tertentu dalam satuan 

pendidikan, yang diharapkan dapat mencapai tujuan pendidikan secara 

maksimal. 

Satuan pendidikan, guru dan siswa merupakan komponen yang 

harus dipenuhi sebagai syarat terlaksananya pendidikan. Namun, 

untuk mencapai tujuan pendidikan diperlukan keterampilan mengajar 

guru. Keterampilan mengajar merupakan kemampuan-kemampuan 

yang harus dimiliki oleh setiap guru untuk memenuhi tugas mengajar 

yang dilaksanakan secara professional (Kunandar, 2007:57). Menurut  

Suwarna (2013:208) “Keterampilan mengajar adalah kemampuan atau 

kecakapan pengajar dalam menjelasan konsep yang berkaitan dengan 

pembelajaran”. Pendapat lain menyebutkan, keterampilan mengajar 

adalah keterampilan umum mengajar sebagai bekal utama dalam 

pelaksanaan tugas professional yang mengacu atau merujuk kepada 

konsep pendekatan kompetensi dari Lembaga pendidikan dan Tenaga 

Kependidikan (Alma, 2009: 22). Berdasarkan pada ketiga pernyataan 

para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterampilan mengajar 
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adalah kemampuan atau kecakapan yang harus di kuasai guru dalam 

memenuhi tugas mengajar dengan dilakukan secara professional. 

b. Keterampilan Dasar Mengajar  

Keterampilan dasar mengajar memiliki beberapa komponen 

yang harus di kuasai guru. Helmiati (2013:19); Barnawi & Arifin 

(2016:127), macam-macam keterampilan dasar mengajar ada 8, 

meliputi: (1) keterampilan membuka dan menutup pembelajaran , (2) 

keterampilan menjelaskan, (3) keterampilan mengadakan variasi, (4) 

keterampilan memberikan penguatan , (5) keterampilan bertanya, (6) 

keterampilan mengelola kelas, (7) keterampilan mengajar kelompok 

kecil dan perorangan, dan (8) keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil.   

1) Keterampilan Membuka dan Menutup Pembelajaran  

 Membuka pelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru 

untuk menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan 

perhatian siswa agar terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari 

(Rachmah, 2014:61). Sedangkan menutup pembelajaran adalah 

kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam mengakhiri kegiatan 

pembelajaran dengan mengemukakan kembali pokok-pokok 

pelajaran (Asril, 2010:71). Berdasarkan pernyataan tersebut 

menunjukan bahwa keterampilan membuka dan menutup 

pembelajaran diperlukan untuk menyiapkan mental siswa sebelum 

pembelajaran dimulai dan merangkum pokok-pokok pembelajaran 

pada kegiatan penutup.  
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2) Keterampilan Menjelaskan 

 Keterampilan menjelaskan merupakan keterampilan guru dalam 

menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasikan secara 

sistematis dengan tujuan dapat menunjukkan hubungan antar 

materi yang telah dikumpulkan dan dikuasai serta disiapkan untuk 

disajikan (Helmiati, 2013:29). Berdasarkan hal tersebut, 

keterampilan menjelaskan merupakan kecakapan-kecakapan yang 

dapat digunakan guru dalam menjelaskan materi atau 

menyampaikan informasi sehingga siswa dapat memahami apa 

yang telah disampaikam guru dengan mudah.  

3) Keterampilan Mengadakan Variasi 

 Keterampilan mengadakan variasi adalah suatu kegiatan guru 

dalam konteks proses interaksi belajar-mengajar yang ditujukan 

untuk mengatasi kebosanan morid sehingga dalam situasi belajar-

mengajar, murid senantiasa menujukan ketekunan, antusiasme, 

serta penuh partisipasi (Usman, 1999:84). Berdasarkan pendapat 

ahli tersebut dapat diyakini bahwa keterampilan mengadakan 

variasi merupakan keterampilan guru dalam berinteraksi dalam 

proses belajar mengajar dengan tujuan mendapatkan perhatian 

siswa dan menambah antusias siswa dalam belajar.  

4) Keterampilan Memberikan Penguatan 

Keterampilan memberikan penguatan adalah respons positif yang 

dilakukan guru atas perilaku positif yang dicapai anak dalam proses 

belajarnya, yang bertujuan untuk mempertahankan dan 
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meningkatkan perilaku tersebut (Marno & Idris, 2014:130). 

Keterampilan memberikan penguatan digunakam untuk melihat 

respon siswa terhadap pembelajaran, buhan hanya dilakukan pada 

kegiatan penutup namun keterampilan penguatan dapat digunakan 

setelah guru menjelaskan ataupun setelah siswa presentasi dan 

sebagainya.  

5) Keterampilan Bertanya 

 Keterampilan bertanya merupakan keterampilan yang digunakan 

untuk mendapatkan jawaban/ balikan dari orang lain (Barnawi & 

Arifin, 2016:145). Keterampilan bertanya merupakan keterampilan 

yang pasti dilakukan dalam setiap proses pembelajaran. 

Keterampilan bertanya berguna untuk memancing siswa dalam 

berpikir, dan juga dapat digunakan untuk mengukur pemahaman 

siswa terdahap materi yang telah diajarkan.  

6) Keterampilan Mengelola Kelas 

Keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan guru untuk 

menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan 

mengembalikan ke kondisi yang optimal jika terjadi gangguan, 

baik dengan cara mendisiplinkan ataupun melakukan kegiatan 

remedial (Asril, 2010:72-73). Berdasarkan pernyataan tersebut, 

keterampilan mengelola kelas digunakan untuk mengkondisikan 

proses belajar mengajar sehingga kegiatan belajar mengajar dapat 

berjalan dengan optimal.  
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7) Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil Dan Perorangan.  

Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan merupakan 

pemusatan perhatian guru terhadap setiap siswa serta terjadinya 

hubungan yang lebih akrab antara guru dan siswa atau siswa dan 

siswa (Rachmah, 2014:114). Hal ini diartikan bahwa keterampilan 

mengajar kelompok kecil dan perorangan berguna sebagai bentuk 

pendekatan guru kepada siswa dalam mengatasi masalah-masalah 

belajarnya. 

8) Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Membimbing diskusi kelompok kecil adalah suatu proses yang 

teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap 

muka yang informal dengan berbagi pengalaman atau informasi, 

pengambilan kesimpulan, atau pemecahan masalah (Helmiati, 

2013:82). Hal ini menunjukan bahwa keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil merupakan wadah untuk sekelompok siswa 

dalam memecahkan masalah-masalah belajar.  

c. Standar Proses Pendidikan  

Pada pelaksanaan keterampilan mengajar guru, tentu guru 

harus mengacu pada standar proses pendidikan. Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 BAB I tentang 

Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah , menyatakan bahwa 

Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran 

pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. 

Standar Proses Pendidikan memiliki empat unsur penting didalamnya. 
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Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 

2016 BAB I tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah 

menyebutkan bahwa standar proses mencakup perencanaan proses 

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil 

pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Pada keempat 

unsur standar proses tersebut, dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudyaan Nomor 22 Tahun 2016 BAB IV keterampilan 

mengajar guru masuk pada unsur pelaksanaan proses pembelajaran. 

Pelaksanaan proses pembelajaran merupakan implementasi dari 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah dibuat oleh guru 

sebelum melakukan pembelajaran di kelas yang didalamnya meliputi 

kegiatan pendahuluan, inti dan penutup.  

1). Kegiatan Pendahuluan 

Kegiatan pendahuluan merupakan kegiatan yang di lakukan pada 

awal pembelajaran atau pra-pembelajaran. Biasanya dilakukan 

kegiatan apersepsi, penyampaian tujuan dan pemberian motivasi 

kepada siswa. 

2). Kegiatan Inti  

Kegiatan Inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD 

yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi, peserta didik untuk berpartisipasi aktif 

serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik 

serta psikologis peserta didik (Haerana, 2016:64). Kegiatan inti 
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merupakan kegiatan untuk memproses siswa sehingga siswa dapat 

mencapai tujuan pendidikan.  

3). Kegiatan Penutup 

Kegiatan Penutup yaitu kegiatan pembelajaran yang dilakukan di 

akhir pembelajaran atau dilakukan setelah kegiatan inti. Pada 

kegitan ini biasanya dilakukan umpan balik, evaluasi pembelajaran 

dan menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan.  

Ketiga komponen dalam standar proses tersebut, memiliki 

hubungan yang erat kaitannya dengan keterampilan dasar mengajar 

guru. Hal ini dikarenakan standar proses dan keterampilan dasar 

mengajar bersamaan dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Oleh karena itu, pada poin selanjutnya akan dijelaskan tentang kaitan 

standar proses pendidikan dan keterampilan dasar mengajar.  

d. Kaitan Standar Proses Pendidikan dan Keterampilan Dasar 

Mengajar 

Mengetahui indikator keterampilan mengajar guru, peneliti 

mengaitkan antara Standar Proses Pendidikan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 kriteria yang 

terdapat pada Standar Proses Pendidikan dan Keterampilan Dasar 

Mengajar. Berikut ini dapat dilihat kaitan Standar Proses Pendidikan 

dengan Keterampilan Dasar Mengajar. 
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Tabel 2.1 Kaitan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang 
Standar Proses dan Delapan Keterampilan Dasar Mengajar  

 
Keterampilan Dasar 

Mengajar 
 

 
Standar Proses Pendidikan 

 

 
Keterangan 

 

Keterampilan 
Membuka  
Pembelajaran: 
1). Memfokuskan 

perhatian dan 
membangkitkan 
minat siswa  

2). Memunculkan 
motivasi 

3). Memberi acuan 
4). Mengaitkan pelajaran 

yang sebelumnya 
telah dipelajri dengan 
topik baru yang akan 
dipelajari. 

Sumber: (Rachmah, 
2014:125) 
 
Keterampilan 
Bertanya: 
1). Bertanya dasar 

a). Mengungkapkan 
pertanyaan dalam 
bahasa yang jelas 
dan singkat 

b). Mendorong siswa 
untuk berpikir 
kritis jawaban 
yang diharapkan 
bukan sekedar ya 
atau tidak 

c). Mengajukan 
pertanyaan secara 
klasikal terlebih 
dahulu, kemudian 
secara individual 
dengan cara 
menyebut nama 
atau menunjuk 
siswa 

d). Memberikan 
waktu bagi siswa 
untuk berpikir  

2). Bertanya lanjut 
a). Mengajukan 

pertanyaan yang 
mengubah 
kognitif siswa 
dalam menjawab 
suatu pertanyaan 

Kegiatan Pendauluan: 
1). Menyiapkan peserta didik 

secara psikis dan fisik untuk 
mengikuti proses 
pembelajaran. 
(Keterampilan membuka 
pembelajaran) 

2). Memberi motivasi belajar 
peserta didik secara 
kontekstual sesuai manfaat 
dan aplikasi materi ajar 
dalam kehidupan sehari-
hari, dengan memberikan 
contoh dan perbandingan 
lokal, nasional, dan 
internasional, serta 
disesuaikan dengan 
karakteristik dan jenjang 
peserta didik (Keterampilan 
membuka pembelajaran) 

3). Mengajukan pertanyaan-
pertanyaan yang mengaitkan 
perngatahuan sebelumnya 
dengan materi yang akan 
dipelajari (Keterampilan 
membuka pembelajaran dan 
keterampilan bertanya) 

4). Menjelaskan tujuan 
pembelajaran atau 
kompetensi dasar yang akan 
dicapai (Keterampilan 
membuka pembelajaran) 

5). Menyampaikan cakupan 
materi dan penjelasan uraian 
kegiatan sesuai silabus 
(Keterampialan membuka 
pembelajaran) 
 

Sumber: Permendikbud no 22 
Tahun 2016 BAB IV 
Pelaksanaan Pembelajaran 

Pada kegiatan 
Pendahuluan 
terdapat kesamaan 
dengan kriteria 
keterampilan 
membuka 
pembelajaran dan 
keterampilan 
bertanya.  
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dari tingkat yang 
rendah ke tingkat 
yang lebih tinggi 

b). Pengaturan urutan 
pertanyaan secara 
tepat, dari tingkat 
pemahaman ke 
penerapan, 
analisis, sintesis 
dan evaluasi 

c). Menggunaakan 
pertanyaan 
pelacak dengan 
cara meminta 
klarifikasi/ alas 
an/ keseakatan/ 
pandangan/ 
ketepatan/ 
jawaban/ contoh/ 
jawaban yang 
relavan/ jawaban 
yang kompleks 

Sumber: (Rachmah, 
2014: 128) 
Keterampilan Mengajar 
Kelompok Kecil dan 
Perorangan : 
1). Mengadakan 

pendekatan secara 
pribadi 

2). Mengorganisasi 
3). Membimbing dan 

melaksanakan 
kegiatan belajar 
mengajar 

4). Merencanakan 
pelaksanaan kegiatan 
belajar mengajar 

Sumber: (Rachmah, 
2014:132) 
 
Keterampilan 
mengadakan variasi: 
1). Variasi dalam gaya 

mengajar 
2). Variasi daan 

mrnggunakan media  
3). Variasi pola interaksi 

& aktivitas siswa 
Sumber: (Rachmah, 
2014:129) 
 
 
 
 
 
 
 

Kegiatan Inti: 
1). Eksplorasi: 

a). Melibatkan peserta didik 
mencari informasi yang 
luas dan dalam tentang 
topic/ tema materi yang 
akan dipelajari dengan 
menerapkan prisip alam 
tak ambang jadi guru dan 
belajar dari aneka sumber 
(Keterampilan mengajar 
kelompok kecil dan 
perorangan) 

b). Menggunakan beragam 
pendekatan pembelajaran, 
media pembelajaran dan 
sumber belajar lain 
(Keterampilan 
mengadakan Variasi) 

c). Memfasilitasi terjadinya 
interaksi antarpeserta 
didik serta antara peserta 
didik dengan guru, 
lingkungan dan sumber 
belajar lainnya 
(Keterampialan mengajar 
kelompok kecil dan 
perorangan) 

d). Melibatkan peserta didik 
secara aktif dalam setiap 
kegiatan pembelajaran 
(Keterampilan mengajar 
kelompok kecil dan 
perorangan) 

Pada kegiatan inti 
yang mencakup 
eksplorasi, 
elaborasi dan 
konformasi 
terdapat kesamaan 
kriteria.  
1). Eksplorasi: 

mencakup 
kriteria pada 
keterampilan 
dasar 
mengajar 
kelompok 
kecil dan 
perorangan, 
keterampilan 
mengadakan 
variasi,  

2). Elaborasi: 
Mencakup 
kriteris pada 
keterampilan 
memimpin/ 
membimbing 
diskusi 
kelompok 
kecil, 
keterampilan 
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Keterampilan 
Memimpin/ 
membimbing Diskusi 
Kelompok Kecil: 
1). Memusatkan 

Perhatian Siswa 
2). Memperjelas masalah 

pedapat  
3). Menganalisis 

pandangan siswa 
4). Meningkatkan peran 

siswa 
5). Menyebarkan 

kesempatan 
berpartisipasi  

6). Menutup diskusi  
Sumber: (Rachmah, 
2014:133) 
 
Keterampilan 
mengelola kelas: 
1). Pengelolaan kelas 

preventif 
a). Menunjukan 

sikap tanggap 
b). Memberikan 

perhatian secara 
visual dan verbal 

c). Memusatkan 
perhatian 
kelompok 

d). Memberikan 
petunjuk dengan 
jelas 

e). Menegur dengan 
bijaksana 

f). Memberi 
penguatan 

2). Pengelolaan kelas 
kuratif 
a). Memodifikasi 

tingkah laku 
b). Pemecahan 

masalah secara 
kelompok 

c). Pencarian solusi 
atas masalah 

Sumber: (Barnawi dan 
Arifin, 2016: 156-157) 

e). Memfasilitasi peserta 
didik melakukan 
percobaan di 
laboratorium, studio, atau 
lapangan. (Keterampilan 
mengjar kelompok kecil 
dan perorangan dan 
keterampilan variasi ) 

 
2). Elaborasi: 

a). Membiasakan peserta 
didik membaca dan 
menulis yang beragam 
melalui tugas-tugas 
tertentu yang bermakna  
(Keterampilan memimpin/ 
membimbing diskusi 
kelompok kecil)  

b). Memfasilitasi peserta 
didik melalui pemberian 
tugas, diskusi, dan lain-
lain untuk memunculkan 
gagasan baru baik secara 
lisan maupun tertulis 
(Keterampilan memimpin/ 
membimbing diskusi 
kelompok kecil) 

c). Memberi kesempatan 
untuk berpikir, 
menganalisis, 
menyelesaikan masalah, 
dan bertindak tanpa rasa 
takut (Keterampilan 
memimpin/ membimbing 
diskusi kelompok kecil) 

d). Memfasilitasi peserta 
didik dalam pembelajaran 
kooperatif dan kolaboratif 
(keterampilan mengelola 
kelas) 

e). Memfasilitasi peserta 
didik berkompetisi secara 
sehat untuk meningkatkan 
peserta belajar 
(Keterampilan memimpin/ 
membimbing diskusi 
kelompok kecil dan 
mengelola kelas) 

f). Memfasilitasi peserta 
didik membuat laporan 
eksporasi yang dilakukan 
baik lisan maupun tertulis, 
secara individual maupun 
kelompok (keterampilan 
memimpin/ membimbing 
diskusi kelompok kecil) 

g). Memfasilitasi peserta 
didik untuk menyajikan 

mengelola 
kelas 

3). Konfirmasi: 
Mencakup 
kriteria pada 
Keterampilan 
penguatan dan 
keterampilan 
menjelaskan 
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Keterampilan 
Memberikan 
Penguatan: 
1).  Penguatan verbal 

a). mengucapkan 
kata-kata 
positif(bagus, 
benar, atau tepat) 

b). mengucapkan 
kalimat yang 
membesarkan hati 
atau dorongan, 
seperti 
pekerjaanmu baik 
sekali 

2). Penguatan non verbal 
a). Penguatan berupa 

senyuman, 
anggukan kepala, 
pandangan 
yangramah, atau 
gerakan badan 

b). Penguatan dengan 
mendekati 

c). Penguatan dengan 
sentuhan 

d). Penguatan dengan 
kegiatan yang 
menyenangkan 

e). Penguatan dengan 
memberikan 
hadiah yang 
relevan atau 
rasional  

Sumber: (Barnawi dan 
Arifin, 2016: 144-145) 
 

hasil kerja individual 
maupun kelompok  
(Keterampilan memimpin/ 
membimbing diskusi 
kelompok kecil) 

h). Memfasilitasi peserta 
didik melakukan pameran, 
turnamen, festival, serta 
produk yang di hasilkan 
(keteranpilan memimpin 
membimbing diskusi 
kelompok kecil) 

i). Memfasilitasi peserta 
didik melakukan kegiaatan 
yang menumbuhkan 
kebanggaan dan rasa 
percaya diri peserta didik 
(keterampilan memimpin/ 
membimbing diskusi 
kelompok kecil) 

 
3). Konfirmasi: 

a). Memberikan umpan baik 
positif dan penguatan 
dalam bentuk lisan, 
tulisan, isyarat, maupun 
hadiah terhadap 
keberhasilan, peserta didik 
(keterampilan 
memberikan penguatan) 

b). Memberikan 
konfirmasikan terhadap 
hasil eksplorasi dan 
elaborasi peserta didik 
melalui berbagai sumber 
(keterampilan 
memberikan penguatan) 

c). Memfasilitasi peserta 
didik melakukan refleksi 
untuk memperoleh 
pengalaman belajar yang 
telah dilakukan 
(keterampilan 
memberikan penguatan) 

d). Memfasilitasi peserta 
didik untuk memperoleh 
pengalaman yang 
bermakna dalam mencapai 
kompetensi dasar 
(keterampilan 
memberikan penguatan) 

e). Berfungsi sebagai 
narasumber dan fasilitator 
dalam menjawab 
petanyaan peserta didik 
yang menghadapi 
kesulitan, dengan 
menggunakan bahasa yang 
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P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Keterampilan 
menjelaskan: 
1). Kejelasan 
2). Penggunaan contoh 
3). Pengorganisasian 
4). Penekanan pada yang 

penting 
5). Balikan  
Sumber: (Asril, 2010: 
152) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

baku dan benar 
(keterampilan 
menjelaskan) 

f). Membantu menyelesaikan 
masalah (keterampilan 
menjelaskan) 

g). Memberikan acuan agar 
peserta didik dapat 
melakukan pengecekan 
hasil eksplorasi 
(keterampilan 
menjelaskan) 

h). Memberi informasi untuk 
bereksplorasi lebih jauh 
(keterampilan 
menjelaskan) 

i). Memberikan motivasi 
kepada peserta didik yang 
kurang atau belum 
berpartisipasi aktif 
(keterampilan penguatan) 

Sumber: (Haerana, 2016: 64-
69) 

Keterampilan menutup 
pembelajaran: 
1). Meninjau kembali 

(reviewing) 
2). Mengevaluasi 
Sumber: (Rachmah, 
2014:126) 

Kegiatan Penutup: 
1). Seluruh rangkaian aktivitas 

pembelajaran dan hasil-hasil 
yang diperoleh untuk 
selanjutnya secara bersama 
menemukan manfaat 
langsung maupun tidak 
langsung dari hasil 
pembelajaran yang telah 
berlangsung. (keterampilan 
menutup pembelajaran) 

2). Memberikan umpan balik 
terhadap proses dan hasil 
pembelajaran (keterampilan 
menutup pembelajaran) 

3). Melakukan kegiatan tindak 
lanjut dalam bentuk 
pemberian tugas, baik tugas 
individual maupun 
kelompok, dan 
(keterampilan menutup 
pembelajaran) 

4). Menginformasikan rencana 
kegiatan pembelajaran 
untuk pertemuan berikutnya 
(keterampialan menutup 
pembelajaran) 

 
Sumber: Permendikbud No. 
Tahun 2016 BAB IV 
Pelaksanaan Pembelajaran 

Pada kegiatan 
penutup terdapat 
kesamaan kriteria 
dengan 
keterampilan 
menutup 
pembelajaran.  
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Pada tabel 2.1, dalam hubungan antara standar proses dan 

keterampilan dasar mengajar, dapat disimpulkan pada kegiatan 

pembuka terdapat keterampilan membuka pelajaran dan keterampilan 

bertanya. Kemudian, pada kegiatan inti yang mencakup eksplorasi, 

elaborasi dan konfirmasi terdapat keterampilan mengajar kelompok 

kecil dan peroranganm keterampilan mengadakan variasi, 

keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, keterampilan 

memimpin/ membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan 

mengelola kelas, keterampilan menjelaskan keterampilan penguatan. 

Sedangkan pada kegiatan penutup terdapat keterampilan menutup 

pembelajaran.  

2. Motivasi Belajar 

a. Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi belajar merupakan salah satu unsur penting untuk 

mencapai keberhasilan peserta didik. Menurut Kiswoyowati 

(2011:123) Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak 

didalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang 

menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan 

arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki dapat 

tercapai. Sedangkan menurut Inayah, Martono dan Sawiji (2013:2) 

motivasi belajar merupakan daya penggerak dalam diri seseorang 

untuk memperoleh keberhasilan dan melibatkan diri dalam kegiatan 

dan keberhasilannya tergantung pada usaha pribadi dan kemampuan 

yang dimiliki.  
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Pengertian lainnya menurut Novianti (2011:159) Motivasi 

belajar dapat didefinisikan sebagai usaha-usaha seseorang (Siswa) 

untuk menyediakan segala daya (kondisi-kondisi) untuk belajar 

sehingga ia mau atau ingin melakukan proses pembelajaran. Sehingga, 

berdasarkan ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

motivasi belajar adalah daya penggerak pada diri setiap siswa untuk 

memperoleh keberhasilan dalam proses pembelajaran.  

b. Ciri-Ciri Motivasi Belajar Siswa 

Guru profesional tidak hanya mampu menguasai pembelajaran 

dan mengelola kelas dengan baik tetapi guru juga harus mengetahui 

kondisi dan respon siswa saat guru melakukan kegiatan mengajar. Hal 

tersebut diperlukan untuk refleksi guru untuk melakukan 

pembelajaran selanjutnya. Kondisi dan respon siswa salah satunya 

dapat dilihat dari motivasi belajar.  

Menurut Sardiman (2005:83), motivasi yang ada dalam diri 

sesorang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Tekun menghadapi 

tugas (dapat belajar terus-menerus dalam waktu yang lama, tidak 

pernah berhenti sebelum selesai); (2) Ulet menghadapi kesulitan 

(tidak lekas putus asa dalam menghadapi masalah-masalah belajar); 

(3) Tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik 

mungkin (tidak cepat puas dengan prestasi yang telah dicapainya); (4) 

Menunjukan minat terhadap bermacam-macam masalah (misalnya 

mengerjakan soal-soal matematika dari soal yang mudah hingga 

tersulit); (5) Lebih senang bekerja mandiri (tidak menyontek atau 



24		

	

meniru tugas temannya; (6) Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin 

(hal-hal yang bersifat mekanis, berulang-ulang begitu saja, sehingga 

kurang kreatif); (7) Dapat mempertahankan pendapatnya jikalau sudah 

yakin dengan hal tersebut; (8) Tidak mudah melepaskan hal yang 

diyakini itu; (9) Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. 

Sedangkan menurut Uno (2013:23) indikator motivasi belajar dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: (1) adanya hasrat dan keinginan 

berhasil; (2) adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar; (3) 

adanya harapan dan cita-cita masa depan; (4) adanya penghargaan 

dalam belajar; (5) adanya kegiatan yang menarik dalam belajar; (6) 

adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan 

seseorang siswa dapat belajar dengan efektif.  

Berdasarkan pendapat kedua ahli tentang ciri-ciri motivasi 

belajar, ciri-ciri motivasi belajar menurut Sardiman (2005:85) dipilih 

dan digunakan sebagai acuan dalam instrumen penelitian motivasi 

belajar siswa dikarenakan ciri-ciri motivasi belajar tersebut lebih 

relevan dengan kondisi yang ada, indikator motivasi belajar lebih 

detail, dan menunjukan teknis pelaksanaan motivasi belajar di kelas.  

Namun dari Sembilan ciri-ciri motivasi belajar yang disajikan oleh 

Sardiman (2005:85), peneliti membentuk lima komponen utama 

dalam motivasi belajar yakni (1) Ketekunan (Tekun menghadapi 

Tugas), (2) keuletan (let menghadapi kesulitan belajar), (3) 

kemandirian (Tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi 

sebaik mungkin dan lebih senang bekerja mendiri), (4) minat belajar 
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(Menunjukan minat terhadap bermacam-macam masalah, Cepat bosan 

pada tugas-tugas rutin dan Senang mencari dan memecahkan masalah 

soal-soal, dan (5) teguh dengan pendirian (Dapat mempertahankan 

pendapatnya jikalau sudah yakin dengan hal tersebut).  

B. Kajian Penelitian Yang Relevan 

Penelitian mengenai keterampilan dasar mengajar guru sebelumnya 

sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Terdapat beberapa 

penelitian yeng relevan terkait keterampilan dasar mengajar guru dalam 

mengembangkan motivasi belajar siswa. Penelitian yang dilakukan oleh 

Theodora (2013:8), Hasil penelitian yang ditemukan menyatakan bahwa 

keterampilan mengajar guru (X1) dan variasi sumber belajar (X2) 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa (Y)  dan penelitian ini berlaku 

seluruhnya pada kondisi dilingkungan Sekolah Menengah Atas Negeri se-

Kota Malang.  

Penelitian yang dilakukan memiliki beberapa perbedaan dan 

persamaan dengan penelitian terdahulu. Perbedaan tersebut terletak pada  

tempat, objek dan cara pengambilan data. Pada penelitian terdahulu, tempat 

penelitian dilakukan di Sekolah Menengah Atas se-Kota Malang. 

Sedangkan penelitian  yang dilakukan, bertempat di Sekolah Dasar Negeri 

Jatimulyo 1 Malang. Selain keterampilan mengajar guru, objek lain yang 

diambil pada penelitian terdahulu yaitu variasi sumber belajar dan hasil 

belajar siswa sedangkan pada penelitian yang dilakukan, mengambil objek 

keterampilan dasar mengajar guru dan motivasi belajar siswa. Pada cara 

pengambilan data terdapat sedikit perbedaan, penelitian terdahulu cara 
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pengambilan data dilakukan kuisioner, observasi dan angket. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan, cara pengambilan data dilakukan dengan 

observasi, wawancara, angket dan dokumentasi berupa video dan foto serta 

catatan lapang.  

Dilihat dari persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang 

dilakukan, terletak pada subjek yang diteliti, objek dan teknik analisis data. 

Pada penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan,  menggunakan 

subjek yang sama yakni guru dan siswa walaupun tempat dilaksanakannya 

penelitian berbeda namun kegiatan sama-sama dilakukan didalam kelas. 

Objek yang diteliti dalam penelitian terdahulu memiliki kesamaan objek 

dengan penelitian yang dilakukan, yakni keterampilan dasar mengajar guru. 

Sedangkan pada teknik analisis data, memiliki kesamaan pada penggunakan 

analisis data deskriptif.  

Penelitian yang dilakukan oleh Safitri dan Sotani (2016: 159)  

diperoleh hasil yang menunjukan bahwa keterampilan dasar mengajar guru 

dan motivasi belajar siswa memiliki pengaruh yang kuat terhadap hasil 

belajar siswa baik secara parsial maupun simultan. Penelitian terdahulu 

tersebut memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang 

dilakukan. Perbedaan dilihat dari dari tempat dam objek yang diteliti. Pada 

penelitian terdahulu tempat dilakukannya penelitian berada di salah satu 

Sekolah Menengah Kejuruan Swasta di Bandung sedangkan penelitian yang 

dilakukan, berada di Sekolah Dasar Negeri Jatimulyo 1 Malang. Dilihat dari 

objek yang di diteliti, pada penelitian terdahulu ada tiga objek yang diambil 

yaitu keterampilan dasar guru, motivasi belajar siswa dan hasil belajar 
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siswa. Sedangkan pada penelitian yang diangkat, hanya mengambil dua 

objek yaitu keterampilan dasar mengajar guru dan motivasi belajar siswa.   

Pada penelitian terdahulu penelitian dilakukan dengan melihat 

pengaruh antara keterampilan dasar mengajar guru dan hasil belajar siswa, 

motivasi belajar siswa dan hasil belajar siswa, serta keterampilan dasar 

mengajar guru dan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar siswa. 

Sedangkan pada penelitian yang di angkat mencakup pemahaman guru 

tentang keterampilan dasar mengajar, keterampilan mengajar guru di 

Sekolah Dasar Jatimulyo 1 Malang, dan kendala guru dalam melakukan 

keterampilan dasar mengajar dalam mengembangkan motivasi belajar 

siswa.  

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

dilakukan dilihat dari subjek yang diteliti yaitu guru dan siswa. Walaupun 

guru dan siswa tentu berbeda karena pada penelitian terdahulu berada di 

Sekolah Menengah Kejuruan dan subjek penelitian yang dilakukan, berada 

di Sekolah Dasar Jatimulyo 1 Malang. Namun penelitian terdahulu maupun 

penelitian yang diangkat, dilakukan pada seorang guru dan siswa yang 

berada didalam kelas yang melakukan kegiatan belajar mengajar.  

Penelitian yang dilakukan oleh Sundari & Muliyawati (2017:35), 

ditemukan hasil penelitian pada mahasiswa PGSD yang sedang melakukan 

Program Pengalaman Lapangan (PPL) di lima SD yaitu SDN Semeru I, 

SDN Polisi 4, SDN Semplak I, SDM Lawanggintung I, dan SDN 

Lawanggintung II sangat baik dari segi keterampilan menjelaskan. 

Sedangkan keterampilan bertanya, keterampilan membuka dan mneutup 
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pelajaran, ketrampilan membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan 

mengajar kelompok kecil dan perorangan, keterampilan mengelola kelas, 

dan keterampilan memberikan penguatan memperoleh hasil yang baik  

Terdapat perbedaan dan persamaan pada penelitian ini dengan 

penelitian yang diangkat. Perbedaan terletak pada subjek dan objek yang 

diambil. Pada penelitian terdahulu subjek yang di ambil merupakan 

mahasiswa PGSD atau calon guru Sekolah Dasar yang masih dalam tahapan 

belajar untuk menjadi guru yang sesungguhnya sedangkan subjek pada 

penelitian yang diangkat, merupakan guru yang telah lulus sarjana dan 

sertifikasi serta subjek lain yang diteliti pada penelitian terdahulu dilakukan 

di lima Sekolah Dasar sedangkan peneliti meneliti hanya pada 1 sekolah 

namun dilakukan di kelas II dan IV. Dilihat dari objek yang diteliti, 

penelitian terdahulu hanya meneliti delapan keterampilan dasar mengajar 

guru yang dilakukan oleh mahasiswa PGSD sedangkan objek penelitian 

yang diangkat,  meneliti tentang delapan keterampilan mengajar guru  dan 

motivasi belajar siswa.  

 Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

diangkat dilihat dari objek, cara mengambil data dan teknik analisis data 

yang digunakan. Pada penelitian terdahulu dan penelitian yang diangkat, 

memiliki persamaan pada objek diteliti yaitu delapan keterampilan dasar 

mengajar yang terdiri dari keterampilan bertaya, keterampilan memberi 

penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan,  

keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, 
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keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Sedangkan cara 

mengambil data dan teknik analisis data yang dilakukan penelitian terdahulu 

dan penelitian yang diangkat memiliki persamaan cara mengambil data 

dengan melakukan observasi, wawancara, angket dan dokumentasi dengan 

teknik analisis dekskriptif.  
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C. Kerangka Berfikir 
	

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

Keterampilan mengajar 
Kegiatan pembuka: 

1). Membuka Pembelajaran 
2). Bertanya  

Kegiatan Inti:  
3). Mengajar kelompok kecil dan peroranganm  
4). Mengadakan variasi 
5). Memimpin/ membimbing diskusi kelompok 

kecil 
6). Mengelola kelas 
7). Penguatan 
8). Menjelaskan  

Kegiatan penutup: 
9). Menutup pembelajaran 

 

Motivasi Belajar   

Pelaksanaan 
Pembelajaran 
(Standar Proses) 
1). Kegiatan 

membuka 
2). Kegiatan Isi 
3). Kegiatan 

Penutup 
 

Delapan Keterampilan dasar mengajar:  
1). Membuka dan Menutup pelajaran 
2). Bertanya  
3). Menjelaskan 
4). Memberikan penguatan 
5). Mengadakan Variasi 
6). Mengelola Kelas  
7). Mengajar Kelompok kecil dan 

Peroranagan 
8). Membimbing diskusi kelompok kecil 

	

Guru  Siswa  

Standar Proses 

Keterampilan Mengajar Guru dalam Mengembangkan Motivasi Belajar Siswa  

Proses Pembelajaran di Sekolah Dasar  

Penerapan Pelaksanaan Pembelajaran  

Kompetensi Pedagogik  
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Deskripsi Gambar 2.1 Kerangka Berfikir : 

Proses belajar mengajar di sekolah dasar terdiri dari dua komponen 

utama yakni guru dan siswa, tanpa adaanya guru dan siswa proses belajar 

mengajar tidak akan dapat berjalan. Guru dalam mengajar memiliki tuntutan 

dimana guru harus memahami siswa secara mendalam dan guru harus 

memiliki kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran hal ini bertujuan 

untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Kemampuan guru dalam 

memhami siswa dan pelaksanaan pembelajaran termasuk dalam kompetensi 

pedagogik. Disisi lain dalam pelaksanaan pembelajaran guru juga harus 

berpedoman pada standar proses. Oleh karenanya, kompetensi pedagogik 

dan standar proses memiliki kaitan yang erat.  

Kompetensi pedagogik dalam pelaksanaan pembelajaran terdapat 

delapan keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasi guru yakni 

keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan bertanya, 

keterampilan menjelaskan, keterampilan memberikan penguatan, 

keterampilan mengadakan variasi, keterampilan mengelola kelas, 

keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, dan keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil. Sedangkan pada standar proses dalam 

pelaksanaan pembelajaran terdapat tiga kegitan pembelajaran yakni kegiatan 

pembuka,inti, dan penutup. Keterampilan dasar mengajar dan standar proses 

tersebut dikaitkan dalam pelaksanaan pembelajaran sehingga menjadi 

keterampilan mengajar guru (tabel 2.1 kaitan Permendikbud Nomor 22 

Tahun 2016 tentang Standar Proses dan Delapan Keterampilan Dasar 
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Mengajar). Keterampilan mengajar guru terdiri dari kegiatan pembuka 

(keterampilan membuka pembelajaran, dan keterampilan bertanya), 

kegiatan inti (keterampilan, mengajar kelompok kecil dan peroranganm, 

keterampilan mengadakan variasi, keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas keterampilan penguatan, 

keterampilan menjelaskan), dan kegiatan penutup  (keterampilan menutup 

pembelajaran)  

Pada pelaksanaan pembelajaran siswa dituntut untuk memiliki 

motivasi belajar sebagai daya penggerak siswa dalam mencapai hasil belajar 

yang optimal. motivasi belajar siswa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

salah satunya dapat melalui keterampilan mengajar guru sehingga 

berdasarkan hal tersebut mendorong peneliti untuk mengetahui 

Keterampilan Mengajar Guru dalam Mengembangkan Motivasi Belajar 

Siswa.  


