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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Guru memegang kunci utama bagi peningkatan mutu SDM masa depan 

terutama di bidang pendidikan. Pendidikan formal sangat erat kaitannya dengan 

kegiatan dan proses belajar mengajar yang terjadi di dalam kelas. Guru dan siswa 

merupakan komponen utama yang mendukung terjadinya kegiatan belajar mengajar. 

Agar memperoleh hasil yang baik, maka diperlukan interaksi yang baik pula antara 

guru dan siswa. Jika telah terjadi interaksi yang baik antara guru dan siswa maka 

akan tercapai pula tujuan pembelajaran yang diinginkan. Dengan kata lain, selain 

mampu menguasai pelajaran yang akan disampaikan, guru juga harus mampu 

memberikan rangsangan awal sebelum pelajaran dimulai sehingga para siswa tertarik 

dan berminat untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. 

Banyak orang beranggapan bahwa kesan pertama dari suatu bentuk hubungan 

merupakan kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan kata 

lain pertemuan atau kesan yang baik akan membuahkan hasil yang baik pula. Dengan 

demikian, keterampilan membuka pelajaran mempakan kunci yang harus didahului 

dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar yang dinamis tidak akan 

tercapai jika guru pada awal pelajaran tidak bisa menarik perhatian siswa. 

Membuka pelajaran atau set induction adalah usaha atau kegiatan yang 

dilakukan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk menciptakan prakondisi 

bagi siswa agar mental maupun perhatiannya terpusat pada apa yang akan 
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dipelajarinya sehingga usaha tersebut memberikan efek yang positif terhadap 

kegiatan belajar, dan pada akhirnya akan memudahkan untuk mencapai kompetensi 

yang diharapkan.
1
  

Membuka pelajaran juga merupakan kegiatan dan pernyataan guru untuk 

mengaitkan pengalaman siswa dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain 

membuka pelajaran itu adalah kegiatan mempersiapkan mental, minimbulkan minat 

serta pemusatan perhatian siswa terhadap apa yang akan dibicarakan dalam kegiatan 

belajar mengajar.
2
  

Hal ini sangat penting karena dengan terpusatnya perhatian siswa pada materi 

yang akan dipelajari akan memudahkan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran 

dan kegiatan belajar mengajar dapat terlaksana secara efektif. Dan yang lebih 

penting, kegiatan membuka pelajaran mampu menumbuhkan minat siswa sehingga 

belajar di kelas tidak dirasakan hanya sebagai rutinitas harian siswa yang 

membosankan, melainkan terciptanya pembelajaran yang bermakna yang akan 

berdampak positif pada kehidupan siswa. 

Kegiatan membuka pelajaran dilakukan di dalam kelas dimaksudkan agar 

siswa memperoleh pengaruh positif atau manfaat dalam belajarnya di sekolah. 

Diantara manfaat-manfaat itu adalah: 

1. Timbulnya perhatian dan minat siswa untuk menghadapi tugas-tugas yang akan 

dikerjakannya. 

2. Siswa tahu batas-batas tugas yang akan dikerjakannya. 
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3. Siswa mempunyai gambaran yang jelas tentang pendekatan-pendekatan yang 

mungkin diambil dalam mempelajari bagian-bagian dari mata pelajaran. 

4. Memungkinkan siswa dapat mengetahui tingkat keberhasilannya dalam pel 

ajaran.
3
 

Dengan demikian diharapkan apabila guru berhasil membuka pelajaran 

dengan baik, maka siswa akan benar-benar siap mental untuk belajar (timbul minat 

dan motivasi untuk belajar). Sebagai indikasi siswa yang berminat dapat dilihat dari 

pernyataan berikut: 

1. Siswa senang mengikuti pelajaran, seperti rajian mencatat materi yang 

disampaikan guru. 

2. Siswa tertarik mengikuti pelajaran, seperti selalu tiba di sekolah sebelum bel 

masuk kelas berbunyi karena tidak mau terlambat dalam mengikuti pelajaran.  

3. Siswa lebih fokus memperhatikan penjelasan guru, seperti bertanya saat guru 

menjelaskan materi pelajaran. 

4. Siswa terlibat aktif dalam mengerjakan tugas.
4
 

Berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di SMPN 3 

Tambang Kabupaten Kampar, usaha-usaha yang dilakukan guru dalam membuka 

pelajaran adalah menarik perhatian siswa dengan cara menggunakan media gambar, 

menumbuhkan motivasi belajar dengan cara menimbulkan rasa ingin tahu siswa dan 

memberikan acuan tentang materi yang akan dipelajari dengan cara mengembangkan 

tujuan dan batas-batas pelajaran.  
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Namun dalam pelaksanaannya siswa masih belum berminat mengikuti 

pelajaran. Hal tersebut ditandai dengan gejala-gejala sebagai berikut: 

1. Masih ada siswa yang bermain saat pelajaran akan dimulai.  

2. Masih ada siswa yang terlambat masuk kelas. 

3. Masih ada siswa yang tidak mempersiapkan peralatan belajar saat pelajaran akan 

dimulai. 

Berdasarkan keadaan tersebut, maka penulis tertarik untuk membuktikan 

apakah masalah keterampilan guru dalam membuka pelajaran itu benar atau 

sebaliknya, dengan melakukan suatu penelitian dengan judul “Pengaruh 

Keterampilan Membuka Pelajaran Terhadap Minat Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 3 Tambang Kabupaten Kampar”. 

B. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah penelitian ini bertujuan untuk memperjelas dan 

mempertegas beberapa kata istilah, agar tidak terjadi kekeliruan bagi para pembaca. 

Adapun istilah yang perlu diperjelas adalah: 

1. Membuka pelajaran atau set induction adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan 

oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk menciptakan prakondisi bagi 

siswa agar mental maupun perhatiannya terpusat pada apa yang akan 

dipelajarinya sehingga usaha tersebut memberikan efek yang positif terhadap 

kegiatan belajar, dan pada akhirnya akan memudahkan untuk mencapai 

kompetensi yang diharapkan.
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2. Minat belajar adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal 

atau aktivitas dalam kegiatan belajar mengajar, tanpa ada yang meyuruh. Minat 

pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan 

sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar 

minatnya.
6
 Minat belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah minat siswa 

belajar siswa pada proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah 

penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana keterampilan guru membuka pelajaran? 

b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keterampilan guru membuka 

pelajaran? 

c. Bagaimana minat belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam? 

d. Faktor apakah yang dapat mempengaruhi minat belajar siswa? 

e. Apakah ada pengaruh keterampilan membuka pelajaran terhadap minat 

belajar siswa? 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dapat dilihat bahwa banyaknya 

masalah yang meliputi penelitian ini. Untuk mempermudah penelitian dan lebih 

memfokuskan kajian, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti. Jadi 
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penelitian ini difokuskan pada pengaruh keterampilan membuka pelajaran 

terhadap minat belajar siswa.  

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: Apakah terdapat pengaruh yang signifikan 

keterampilan membuka pelajaran terhadap minat belajar siswa pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 3 Tambang Kabupaten Kampar? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan 

keterampilan membuka pelajaran terhadap minat belajar siswa pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 3 Tambang Kabupaten Kampar.  

        

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis dan manfaat 

praktis sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoretis 

1) Untuk memperluas pandangan tentang bagaimana keterampilan guru 

dalam membuka pelajaran dengan minat belajar siswa. 

2) Untuk memberikan gambaran nyata tentang hubungan secara teoretis yang 

diketahui dengna kenyataan yang ada di lapangan. 
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b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna dan 

bermanfaat bagi: 

1) Bagi Siswa 

Untuk meningkatkan minat belajar siswa sehingga pencapaian hasil 

belajar yang lebih baik. 

2) Bagi Guru 

Memberikan masukan agar guru dapat menerapkan berbagai keterampilan 

mengajar, khususnya keterampilan membuka pelajaran dalam proses 

pembelajaran di kelas guna menumbuhkan dan meningkatkan minat 

belajar siswa.   

3) Bagi Kepala Sekolah 

Sebagai bahan pertimbangan atau pengawasan bagi guru yang 

keterampilan mengajarnya belum maksimal. 

4) Bagi Peneliti 

Sebagai acuan untuk meningkatkan keterampilan mengajar, khususnya 

dalam membuka pelajaran dimasa akan datang guna menumbuhkan minat 

belajar siswa. 

 

 

 

 

 


