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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kegiatan pembelajaran merupakan inti dari kegiatan pendidikan secara 

keseluruhan. Dalam prosesnya, kegiatan ini melibatkan interaksi individu, 

yaitu pengajar disatu pihak dan pelajar dipihak lain. Keduanya berintekrasi 

dalam satu proses yang disebut belajar mengajar atau proses pembelajaran 

yang berlangsung dalam situasi belajar mengajar pula. Supaya terjadi proses 

pembelajaran yang efektif dan efisien, maka perilaku yang terlibat dalam 

proses tersebut hendaknya dapat didinamiskan secara baik. Pengajar 

hendaknya mampu mewujudkan perilaku mengajar secara tepat agar mampu 

menghasilkan perilaku belajar siswa melalui interaksi belajar mengajar yang 

efektif dalam situasi belajar mengajar yang kondusif. 

Keterampilan mengajar bagi seorang guru adalah sangat penting kalau 

ia ingin menjadi guru yang profesional. Jadi, di samping dia harus menguasai 

substansi bidang studi yang diampu, keterampilan dasar mengajar juga 

merupakan keterampilan penunjang untuk keberhasilannya dalam proses 

belajar mengajar.
1

 Belajar merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh 

individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya.
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Surya juga menjelaskan bahwa belajar ialah suatu proses yang 

dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya.
3
 

Islam sebagai agama Rahmatan li-Al’amin sangat mewajibkan untuk 

selalu belajar. Aktivitas belajar sangat terkait dengan proses pencarian ilmu. 

Islam sangat menekankan pentingnya imu. Al-Quran dan Hadis mengajak 

kaum muslimin untuk mencari dan mendapatkan ilmu dan kearifan, serta 

menempatkan orang-orang yang berilmu pada derajat yang tinggi.
4
 

Belajar tidak hanya dijelaskan oleh para ahli namun dalam Al-Quran 

juga dijelaskan, yaitu pada Al-Quran surah Al-alaq ayat 1-5. 

                                    

                             

Artinya:  Bacalah dengan menyebut nama tuhanmu yeng telah menciptakan. 

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan 

tuhanmu adalah maha pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan 

perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya.
5
 

 

Ayat di atas menjelaskan betapa pentingnya belajar, dengan belajar 

terjadilah perubahan dalam diri individu. Perubahan yang diperoleh senantiasa 

bertambah sehingga berbeda dengan keadaan sebelumya. Orang yang belajar 

akan merasakan sesuatu yang lebih banyak, sesuatu yang lebih baik, dari 

keadaan yang sebelumnya. Misalnya pengetahuan menjadi lebih banyak,  
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prestasinya meningkat dan kecakapannya meningkat. Minat mempengaruhi 

proses dan hasil belajar anak didik, karena itu guru berkewajiban untuk        

menumbuhkan minat belajar siswanya.
6
 

Minat dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan yang menunjukkan 

bahwa siswa lebih menyukai suatu hal dari pada hal lainnya, dapat pula 

dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas siswa yang memiliki 

minat terhadap subjek tersebut. Dalam kenyataannya tidak semua minat belajar 

siswa didorong oleh faktor minatnya sendiri, ada yang mengembangkan 

minatnya terhadap materi pelajaran dikarenakan pengaruh dari gurunya, 

temannya, dan orang tuanya. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban dan 

tanggung jawab sekolah untuk menyediakan situasi dan kondisi yang bisa 

merangsang minat siswa terhadap belajar.  

Hakikat guru adalah mencerdaskan. Ini bisa dilakukan dengan cara 

memberikan motivasi kepada siswa, melakukan transfer ilmu secara moderat, 

melakukan dialog konstruktif dalam berbagai bidang yang diminati siswa, dan 

menjadi sahabat yang hangat bagi siswa.
7
 Dalam kegiatan belajar mengajar 

sering kita temui anak yang kurang berminat dalam belajar, banyak faktor yang 

menyebabkan siswa berminat atau tidaknya dalam belajar salah satunya yaitu 

keterampilan mengajar guru, keterampilan mengajar guru berpengaruh 

terhadap minat belajar siswa itu sendiri, dalam kegiatan pembelajaran seorang 

guru harus melakukan dengan cara yang baik. 
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Keterampilan guru dalam mengajar adalah salah satu faktor yang 

mempengaruhi minat belajar siswa. Udin Syaifuddin Saud mengatakan bahwa 

keterampilan mengajar guru adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam 

kegiatan pembelajaran untuk menciptakan kondisi belajar siswa agar minat dan 

perhatiannya terpusat pada apa yang akan dipelajarinya.
8
 

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

keterampilan mengajar guru dapat meningkatkan minat belajar siswa. Dari 

studi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis di SMP Negeri 21 Pekanbaru, 

bahwa guru Pendidikan Agama Islam telah mengajar dengan baik hal ini dapat 

dilihat dari guru telah menguasai keterampilan mengajar yang diterapkan 

dalam proses pembelajaran, seperti fenomena berikut: 

1. Pada saat proses pembelajaran guru sudah menggunakan media yang 

bervariasi 

2. Guru sudah menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa saat 

menyampaikan materi pelajaran 

3. Guru sudah menggunakan metode yang bervariasi 

4. Guru mampu mengelola kelas dengan baik 

5. Guru sudah menguasai materi yang diajarkan 

Tetapi masih banyak siswa yang minatnya seolah-olah masih kurang 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam hal ini dapat dilihat dari 

gejala-gejala sebagai berikut: 
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1. Masih ada siswa yang belum membawa buku pelajaran PAI 

2. Masih ada siswa yang belum mendengarkan guru saat menjelaskan 

pelajaran 

3. Masih ada siswa yang belum mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru 

4. Masih ada siswa yang bolos ketika proses pembelajaran berlangsung 

5. Masih ada siswa yang ribut ketika proses pembelajaran berlangsung 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik ingin 

melakukan penelitian yang berjudul: Pengaruh Keterampilan Mengajar Guru 

Terhadap Minat Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

Kelas VIII di SMP Negeri 21 Pekanbaru. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman yang ada dalam penelitian ini, 

maka penulis menegaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul yaitu: 

1. Keterampilan mengajar guru adalah kompetensi profesional yang 

kompleks sebagai integrasi dari berbagai kompetensi guru secara utuh dan 

menyeluruh yang dimiliki oleh guru.
9
  

2. Minat belajar adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada 

sesuatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh.
10
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3. Siswa adalah organisme yang unik yang berkembang sesuai dengan tahap 

perkembangannya.
11

 Siswa yang penulis maksud dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas VIII di SMP Negeri 21 Pekanbaru 

C. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat di 

identifikasi masalah-masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah keterampilan mengajar guru pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam kelas VIII di SMP Negeri 21 Pekanbaru? 

b. Bagaimanakah minat belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam kelas VIII di SMP Negeri 21 Pekanbaru? 

c. Apakah ada pengaruh keterampilan mengajar guru terhadap minat 

belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VIII 

di SMP Negeri 21 Pekanbaru?  

2. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya masalah penelitian ini, seperti yang 

dikemukakan dalam identifikasi masalah, maka penulis membatasi pada 

pengaruh keterampilan mengajar guru terhadap minat belajar siswa pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VIII di SMP Negeri 21 

Pekanbaru. 

3.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : Apakah ada Pengaruh yang signifikan keterampilan 
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mengajar guru terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam Kelas VIII di SMP Negeri 21 Pekanbaru? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian 

ini adalah: Untuk mengetahui apakah ada Pengaruh yang signifikan 

keterampilan mengajar guru terhadap minat belajar siswa pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VIII di SMP Negeri 21 

Pekanbaru. 

2.  Kegunaan Penelitian 

Setelah penelitian dilaksanakan, diharapkan dapat memberikan 

kegunaan atau manfaat sebagai berikut:   

a. Sebagai salah satu syarat yang harus dilengkapi penulis dalam rangka 

mengakhiri perkuliahan program Sarjana Strata Satu (S1) dan untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam pada Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau 

b. Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan 

minat belajarnya. 

c. Bagi guru, penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui seberapa besar 

minat yang ada pada diri siswa.  

d. Bagi sekolah, hasil penelitian ini bermanfaat agar lebih meningkatkan 

perhatian pada minat belajar siswa. 


