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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoretis 

1. Pengertian Keterampilan 

Keterampilan (Skill) merupakan salah unsur kemampuan yang dapat 

dipelajari pada unsur penerapannya. Keterampilan mengajar merupakan 

pengetahuan (knowledge) dan kemampuan (ability) yang diperlukan untuk 

melaksanakan tugas guru dalam pengajaran.
7
 Adapun keterampilan yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah keterampilan dalam membuka pelajaran. 

Hamzah B. Uno menjelaskan bahwa keterampilan adalah kemampuan 

atau keahlian seseorang untuk melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan 

fisik dan mental.
8
 Contoh kemampuan fisik adalah keterampilan memprogram 

komputer untuk menyusun data secara beraturan. Sedangkan kemampuan 

berfikir analitis dan konseptual adalah berkata dengan kamampuan mental atau 

kognitif seseorang. Sedangkan keterampilan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah  kemampuan guru dalam membuka pelajaran untuk menimbulkan minat 

siswa dalam proses pembelajaran. 

Tingkah laku manusia terdiri dari sejumlah aspek, hasil belajar akan 

tampak dari setiap perubahan aspek-aspek tersebut. Adapun aspek-aspek itu 

adalah: pengetahuan, pengertian, kebiasaan, keterampilan, apresiasi, emosional, 

hubungan sosial, jasmani, etis atau budi pekerti serta sikap. Jika seseorang telah 

                                                 
7
 Muhammad Nurdin, Kiat Menjadi Guru Profesional, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010, hlm. 

119 
8
 Hamzah B. Uno, Model Pembelajaran (Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif 

dan Efektif), Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hlm. 79.   

8 
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melakukan perbuatan belajar maka akan terlihat terjadinya perubahan dalam 

salah satu atau beberap aspek tingkah laku tersebut, dan salah satunya adalah 

aspek keterampilan.
9
 

Tohirin menjelaskan bahwa keterampilan adalah belajar dengan 

menggunakan gerakan-gerakan motorik, yakni yang berhubungan dengan urat-

urat saraf dan otot-otot (neoromuscular). Tujuan belajar keterampilan adalah 

untuk memperoleh dan menguasai keterampilan-keterampilan jasmaniah 

tertentu. Dalam belajar jenis ini, latihan-latihan secara intensif dan teratur amat 

diperlukan, misalnya dalam belajar olahraga, musik, menari, melukis, elektronik 

dan lain-lain. Sedangkan fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana keterampilan guru dalam membuka pelajaran.
10

 

2. Keterampilan Membuka Pelajaran 

a. Pengertian Keterampilan Membuka Pelajaran 

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.
11

 

Buchari Alma menjelaskan bahwa keterampilan membuka pelajaran 

adalah keterampilan yang berhubungan dengan: 1) menciptakan kesan 

                                                 
9
  Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hlm. 30   

10
 Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2006, hlm. 110 
11

 Moh. Uzer Usman, Loc.Cit. 
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respektif di kalangan siswa, pada saaat mulai memasuki kelas, 2) 

menciptakan kondisi emosional yang baik di dalam kelas, 3) menyampaikan 

“prolog” dari kegiatan belajar mengajar atau disebut juga mengadakan 

apersepsi.
12

 

Seringkali orang salah mengartikan bahwa kegiatan-kegiatan rutin 

seperti mentertibkan siswa, mengisi pre-sensi, memberi pengumuman, 

mengumpulkan tugas atau bahkan mengucapkan salam pembuka dan al-

fatihah atau basmalah, dianggap sebagai kegiatan membuka pelajaran. 

Kegiatan-kegiatan tersebut memang perlu dilakukan guru dan ikut 

menciptakan suasana kelas, namun tidak termasuk dalam keterampilan 

membuka pelajaran. Menurut Wahid Murni bahwa yang dimaksud dengan 

keterampilan membuka pelajaran adalah kegiatan guru pada awal pelajaran 

untuk menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa 

agar terarah pada hal-hal yang akan dipelajari.
13

 

Lebih lanjut Wahid Murni menyatakan bahwa  membuka pelajaran 

tidak hanya pada setiap awal pelajaran tetapi pada setiap penggal awal dan 

akhir pelajaran atau setiap kali beralih ke hal atau topik baru. Misalnya dari 

penggal pengertian sholat beralih ke penggal syarat dan rukun sholat dan 

seterusnya.
14

 

Hal senada yang diungkapkan E. Mulyasa bahwa keterampilan 

membuka pelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guru untuk 

                                                 
12

 Buchari Alma, Guru Profesional Menguasai Metode dan Terampil Mengajar, Bandung: 

Alfabeta, 2009, hlm. 13 
13

 Wahid Murni, Keterampilan Dasar Mengajar, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010, hlm. 55 
14

 Ibid, hlm.55 
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menciptakan kesiapan mental dan menarik perhatian peserta didik secara 

optimal, agar mereka memusatkan diri sepenuhnya pada pelajaran yang akan 

disajikan.
15

 Untuk kepentingan tersebut, guru dapat melakukan upaya-upaya 

sebagai berikut: 

1) Menghubungkan materi yang telah dipelajari dengan materi yang 

akan disajikan. 

2) Menyampaikan tujuan yang akan dicapai dan garis besar materi 

yang akan dipelajari (dalam hal tertentu, tujuan bisa dirumuskan 

bersama peserta didik). 

3) Menyampaikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran dan tugas-

tugas yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan yang telah 

dirumuskan. 

4) Mendayagunakan media dan sumber belajar yang sesuai dengan 

materii yang disajikan 

5) Mengajukan pertanyaan, baik untuk mengetahui pemahaman 

peserta didik terhadap pelajaran yang telah lalu maupun untuk 

menjaga kemampuan awal berkaitan dengan bahan yang akan 

dipelajari.
16

 

 

Hamid Darmadi menambahkan bahwa keterampilan membuka 

pelajaran merupakan kegiatan dan pernyataan guru untuk mengaitkan 

pengalaman siswa dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kegiatan 

ini dimaksudkan untuk menciptakan prakondisi agar mental dan perhatian 

siswa tertuju pada materi pelajaran yang akan dipelajari mereka. Kegiatan 

membuka pelajaran tidak hanya dilakukan pada awal pelajaran saja 

melainkan juga pada awal setiap penggal kegiatan, misalnya, pada saat 

memulai kegiatan tanya jawab, mengenalkan konsep baru, memulai kegiatan 

diskusi, mengawali pengerjaan tugas, dan lain-lainnya.
17

 

                                                 
15

 E. Mulyasa, Menjagi Guru Profesional (Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 

Menyenangkan), Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013, hlm. 84 
16

 Ibid, hlm. 84 
17

 Hamid Darmadi, Kemampuan Dasar Mengajar (Landasan Konsep dan Implementasi), 

Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 4 
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Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

membuka pelajaran dimaksudkan untuk menyiakan metal siswa agar ikut 

merasa terlibat mamasuki persoalan yang akan dibahas dan memicu minat 

serta pemusatan perhatian siswa pada materi pelajaran yang akan dibicarakan 

dalam kegiatan pembelajaran 

b. Komponen-Komponen Keterampilan Membuka Pelajaran 

E. Mulyasa menjelaskan bahwa komponen-komponen yang berkaitan 

dengan membuka pelajaran meliputi:  

1) Menarik perhatian peserta didik 

2) Membangkitkan motivasi 

3) Memberikan acuan 

4) Membuat kaitan.
18

 

Secara rinci Wahid Murni menjelaskan bahwa komponen-komponen 

membuka pelajaran adalah sebagai berikut: 

1) Menarik Perhatian Siswa 

a) Sikap dan keterampilan mengajar, yaitu guru memvariasi 

keterampilan mengajarnya, seperti berdiri di tengah-tengah 

kemudian berjalan ke belakang atau ke samping dengan memilih 

kegiatan yang berbeda dari yang biasa 

b) Guru membuka pelajaran dengan suara dan intonasi yang jelas 

dan lembut. 

c) Guru memulai pelajaran dengan ekspresi muka tersenyum  

                                                 
18

 E. Mulyasa, Op. Cit. hlm. 85 
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d) Guru membuka pelajaran dengan menunjukkan media gambar 

tentang materi pelajaran  

e) Guru memberikan pertanyaan pembuka, kemudian siswa 

langsung menjawab. 

2) Menimbulkan motivasi 

a) Guru memulai pelajaran dengan ramah, penuh semangat dan 

antusias 

b) Guru membuka pelajaran dengan mencoba menceritakan suatu 

peristiwa aktual sehingga menimbulkan rasa ingin tahu siswa 

c) Guru mengemukakan ide atau permasalahan yang bertentangan 

d) Guru memanfaatkan persoalan sehari-hari yang berkaitan 

dengan materi pelajaran, sehingga menarik perhatian siswa 

3) Memberi acuan 

a) Guru menjelaskan tujuan dan batas-batas tugas yang akan 

dipelajari siswa 

b) Memberikan petunjuk tentang langkah-langkah kegiatan yang 

dilakukan 

c) Guru mengajukan beberapa pertanyaan awal untuk mengecek 

seberapa besar tingkat pengetahuan dan pemahaman siswa 

tentang materi yang akan dipelajari. 

4) Membuat Kaitan 

a) Guru membuat kaitan antara materi yang akan dipelajari dengan 

pengalaman dan hal-hal yang sudah diketahui siswa. 
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b) Sebelum memasuki pelajaran baru, guru meninjau kembali inti 

dari pelajaran yang lalu, kemudian baru membuat kaitan dengan 

pelajaran baru. 

c) Guru menjelaskan materi yang lalu dan membandingkan atau 

mempertentangkan dengan materi yang baru.
19

 

3. Minat Belajar 

a. Pengertian Minat Belajar 

Minat belajar adalah kecendrungan yang menetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas. Seseorang yang berminat 

terhadap suatu aktivitas akan memperhatikan aktivitas itu secara konsisten 

dengan rasa senang. Dengan kata lain, minat adalah suatu rasa lebih suka dan 

rasa ketertarikan pada suatu hal atau pelajaran, tanpa ada yang menyuruh. 

Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri 

sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan 

tersebut, semakin besar minat.
20

 

Muhibbin Syah menjelaskan minat belajar dapat mempengaruhi 

kualitas pencapaian hasil belajar siswa dalam bidang-bidang studi tertentu. 

Umpamanya, seorang siswa yang menaruh minat besar terhadap mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam akan memusatkan perhatiannya lebih 

banyak daripada siswa lainya. Kemudian, karena pemusatan perhatian yang 

                                                 
19

 Wahid Murni, Op.Cit, hlm. 75 
20

 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 166 
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intensif terhadap materi itulah yang memungkinkan siswa tadi untuk belajar 

lebih giat, dan akhirnya mencapai hasil belajar yang diinginkan.
21

 

Slameto menyatakan bahwa minat belajar adalah kecenderungan yang 

tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang 

diminati seseorang, diperhatikan terus-menerus yang disertai dengan rasa 

senang.
22

 Sedangkan Zakiah Daradjat menjelaskan minat belajar adalah 

kecendrungan jiwa yang tetap ke jurusan sesuatu hal yang berharga bagi 

orang. Sesuatu yang berharga bagi seseorang adalah yang sesuai dengan 

kebutuhannya.
23

 

Safari menjelaskan bahwa minat seseorang ditandai oleh adanya 

keinginan siswa untuk bertanya, mengumpulkan tugas tepat waktu, berusaha 

berpartisipasi dalam belajar, berpartisipasi dalam menjawab, dan selalu 

optimis dan kerja keras.
24

 

Tohirin menyatakan minat belajar berarti kecendrungan dan 

kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu atau 

materi pelajaran. Minat besar pengaruhnya terhadap hasil belajar, karena 

apabila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, 

maka siswa yang bersangkutan tidak akan belajar sebaik-baiknya, karena 

tidak ada daya tarik baginya. Sebaliknya bahan pelajaran yang diminati siswa, 

                                                 
21

 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, Bandung: PT. Rosda Karya, 

2008, hlm. 136  
22

 Slameto, Belajar & Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 57 
23

 Zakiah Daradjat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, 

hlm. 133 
24

 Safari, Penulisan Butir Soal Berdasarkan Penilaian Berbasis Kompetensi, Jakarta, 

Depdiknas, 2005, hlm. 104   
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akan lebih mudah dipahami dan disimpan dalam memori kognitif siswa 

karena minat dapat menambah kegiatan belajar.
25

 

Berdasarkan beberapa teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

minat belajar merupakan suatu dorongan ataupun keinginan dan kemauan 

tanpa ada unsur paksaan terhadap suatu benda atau kegiatan. Sedangkan 

kegiatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah minat terhadap kegiatan 

belajar. 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Belajar 

Aunurrahman menjelaskan bahwa minat belajar siswa dismping 

ditentukan oleh faktor-faktor internal juga dipengaruhi oleh faktor-faktor 

eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah: 1) 

ciri khas/karakteristik siswa, 2) sikap terhadap belajar, 3) motivasi belajar, 4) 

konsentrasi belajar, 5) mengolah bahan belajar, 6) menggali hasil belajar, 7) 

rasa percaya diri, dan 8) kebiasaan belajar. 

Faktor eksternal adalah segala faktor yang ada di luar diri siswa yang 

memberikan pengaruh terhadap minat dan hasil belajar yang dicapai siswa. 

Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi minat belajar siswa antara lain 

adalah : 

1) Faktor Guru, dalam ruang lingkupnya guru dituntut untuk memiliki 

sejumlah keterampilan terkait dengan tugas-tugas yang dilaksanakannya. 

Keterampilan yang dimaksud adalah : 

a) Memahami peserta didik. 

b) Merancang pembelajaran. 

c) Melaksanakan pembelajaran. 

d) Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. 

                                                 
25

 Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2006, hal. 131  
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e) Mengembangkan peserta didk untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimilikinya. 

2) Faktor Lingkungan sosial (termasuk teman sebaya), lingkungan sosial 

dapat memberikan pengaruh positif dan dapat pula memberikan pengeruh 

negatif terhadap minat belajar siswa. 

3) Kurikulum Sekolah, dalam rangkaian proses pembelajaran di sekolah, 

kurikulum merupakan panduan yang dijadikan sebagai kerangka acuan 

untuk mengembangkan proses pembelajaran, dengan tujuan untuk 

meningkatkan minat belajar siswa. 

4) Sarana dan prasarana, merupakan faktor yang turut memberikan pengaruh 

terhadap minat belajar siswa. Keadaan gedung sekolah dan ruang kelas 

yang tertata dengan baik, ruang perpustakaan sekolah yang teratur, 

tersedianya fasilitas kelas dan laboratorium, tersedianya buku-buku 

pelajaran, media/alat bantu belajar merupakan komponen-komponen 

penting yang dapat mendukung terwujudnya kegiatan-kegiatan belajar 

siswa.
26

 

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa banyak sekali 

faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa, diantaranya faktor 

guru, faktor lingkungan sosial, faktor kurikulum sekolah, dan faktor sarana 

prasarana. Dari sekian banyak faktor, faktor guru merupakan faktor utama 

atau terdepan yang mempengaruhi minat belajar siswa, terutama dalam 

melaksanakan pembelajaran. Karena berminat atau tidaknya siswa mengikuti 

pembelajaran disebabkan oleh keterampilan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran, khususnya keterampilan membuka pelajaran. Apabila guru 

berhasil membuka pelajaran dengan baik, maka siswa akan benar-benar siap 

mental untuk belajar (timbul minat dan motivasi untuk belajar). 

 

c. Indikator Minat Belajar 

Menurut Kunandar bahwa penilaian minat dapat digunakan untuk: 1) 

mengetahui minat peserta didik sehingga memudahkan untuk pengarahan 

                                                 
26

 Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 188-195 
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pembelajaran, 2) mengetahui bakat dan minat peserta didik yang sebenarnya, 

3) pertimbangan penjurusan dan pelayanan individual peserta didik, 4) 

menggambarkan keadaan langsung di lapangan/kelas, 5) mengelompokkan 

peserta didik yang memiliki minat sama, 6) acuan dalam menilai kemampuan 

peserta didik secara keseluruhan dan memilih metode yang tepat dalam 

penyampaian materi, 7) mengetahui tingkat peserta didik terhadap pelajaran 

yang diberikan pendidik, 8) bahan pertimbangan menentukan program 

sekolah, 9) meningkatkan motivasi belajar peserta didik.
27

 

Untuk itu, menurut Safari bahwa yang menjadi indikator penilaian 

minat siswa dalam belajar dapat dilihat dari indikator berikut: 

1) Siswa senang mengikuti pelajaran, dilihat selalu hadir tepat waktu 

2) Siswa tertarik mengikuti pelajaran, dilihat dari berani menjawab 

pertanyaan guru 

3) Siswa lebih fokus memperhatikan penjelasan guru 

4) Siswa terlibat aktif dalam mengerjakan tugas.
28

 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan digunakan sebagai perbandingan dari menghindari 

manipulasi terhadap sebuah karya ilmiyah dan menguatkan bahwa penelitian yang 

penulis lakukan benar-benar belum pernah diteliti oleh peneliti lainnya. Peneliti 

terdahulu yang relevan pernah dilakukan diantaranya: 

                                                 
27

 Kunandar, Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan Kurikulum 

2013), Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 109 
28

 Safari, Penulisan Butir Soal Berdasarkan Penilaian Berbasis Kompetensi, Jakarta, Depdiknas, 
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1. Penelitian Lisa Wahyuni pada tahun 2015 dengan judul: “Hubungan Keterampilan 

Mengajar Guru dengan Minat Belajar Siswa Kelas V SD Negeri Segugus I 

Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan 

Tahun Ajaran 2014/2015”. Hasil perhitungan yang diperoleh dengan teknik 

korelasi product moment adalah 0,864 yang menunjukkan bahwa hubungan kedua 

variabel bersifat positif, kemudian dibandingkan dengan rtabel jumlah N=115 dan 

taraf signifikan 5% yaitu 0,176 terbukti hasil rhitung lebih besar dari rtabel 

(0,864>0,176). Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan yang positif antara keterampilan mengajar guru dengan minat 

belajar siswa kelas V SD Negeri Segugus I Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tahun ajaran 2014/2015. 1. Besarnya 

sumbangan keterampilan mengajar guru terhadap minat belajar siswa sebesar 

74,6% dan sisanya 25,4% ditentukan oleh variabel lain. Besarnya sumbangan 

masing-masing indikator keterampilan mengajar guru adalah sebagai berikut: 

keterampilan memberikan penguatanr 20,5%, keterampilan bertanya sebesar 

16,3%, keterampilan menggunakan variasi 10,9%, keterampilan menjelaskan 

11,3%, keterampilan membuka dan menutup 13,6%, keterampilan mengelola 

kelas 14,5%, keterampilan membimbing diskusi kelompok 11,8% dan 

keterampilan mengajar kelompok kecil 12,7%.
29

 Perbedaannya adalah Lisa 

Wahyuni meneliti tentang hubungan keterampilan mengajar guru dengan minat 

belajar siswa, sedangkan penulis meneliti tentang pengaruh keterampilan 

membuka pelajaran terhadap minat belajar guru.  

                                                 
29

 Lisa Wahyuni, Hubungan Keterampilan Mengajar Guru dengan Minat Belajar Siswa Kelas 

V SD Negeri Segugus I Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan 

Selatan Tahun Ajaran 2014/2015, diakses tanggal 25 Agustus 2016 
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2. Leni Nofrianti dengan judul “Keterampilan Guru Pendidikan Agama Islam dalam 

Membuka dan Menutup Pelajaran Serta Faktor-faktor yang Mempengaruhinya di 

SMPN se Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar”. Penelitian yang 

dilakukan Leni Nofrianti bersifat deskriptif dan diketahui bahwa keterampilan 

guru pendidikan agama Islam dalam membuka dan menutup pelajaran di SMPN 

se Kecamatan Tapung Hilir tergolong cukup terampil karena termasuk pada 

kategori 56%-75%. Perbedaannya terletak pada jenis penelitian, yaitu jika 

penelitian Leni Nofrianti termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan 

penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian deskriptif kuaantitatif. 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan konsep yang digunakan untuk memberikan 

batasan-batasan terhadap kerangka teoritis dan merupakan gambaran dan peneliti 

mengenai konsep teoritis yang dipaparkan. Selain itu konsep operasional ini juga 

berguna untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dan sekaligus memudahkan 

dalam penelitian. 

Adapun variabel yang dioperasionalkan yaitu keterampilan membuka pelajaran 

(variabel x) dan minat belajar (variabel y): 

1. Keterampilan membuka pelajaran, yang dapat dilihat dari indikator: 

a. Guru membuka pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan berdiri di tengah-

tengah siswa kemudian memberikan salam 

b. Guru membuka pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan suara dan intonasi 

yang jelas dan lembut.  
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c. Guru memulai pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan ekspresi muka 

tersenyum  

d. Guru membuka pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan menunjukkan 

media gambar tentang materi pelajaran  

e. Guru memberikan pertanyaan pembuka, kemudian siswa langsung menjawab. 

f. Guru memulai pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan ramah, penuh 

semangat dan antusias 

g. Guru membuka pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan mencoba 

menceritakan suatu peristiwa aktual sehingga menimbulkan rasa ingin tahu 

siswa 

h. Guru mengemukakan ide atau permasalahan yang bertentangan 

i. Guru memanfaatkan persoalan sehari-hari yang berkaitan dengan materi 

Pendidikan Agama Islam, sehingga menarik perhatian siswa 

j. Guru menjelaskan tujuan dan batas-batas tugas yang akan dipelajari siswa 

k. Memberikan petunjuk tentang langkah-langkah kegiatan yang dilakukan 

l. Guru mengajukan beberapa pertanyaan awal untuk mengecek seberapa besar 

tingkat pengetahuan dan pemahaman siswa tentang materi Pendidikan Agama 

Islam yang akan dipelajari. 

m. Guru membuat kaitan antara materi yang akan dipelajari dengan pengalaman 

dan hal-hal yang sudah diketahui siswa. 

n. Sebelum memasuki pelajaran baru, guru meninjau kembali inti dari pelajaran 

yang lalu, kemudian baru membuat kaitan dengan pelajaran baru. 
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o. Guru menjelaskan materi Pendidikan Agama Islam yang lalu dan 

membandingkan atau mempertentangkan dengan materi yang baru 

2. Minat belajar, yang dapat dilihat dari indikator: 

a. Siswa senang mengikuti pelajaran, dilihat dari: 

1) Senang saat mengikuti pelajaran di kelas karena guru menyampaikan 

materi dengan jelas 

2) Pada saat pembelajaran berlangsung, Rajin mencatat materi yang 

disampaikan guru 

3) Tidak pernah bosan ketika belajar di kelas karena cara guru mengajar 

menyenangkan 

4) Selalu mendengarkan dengan seksama ketika guru sedang menerangkan 

pelajaran 

b. Siswa tertarik mengikuti pelajaran, dilihat dari: 

1) Selalu tiba di sekolah sebelum bel masuk kelas berbunyi karena tidak mau 

terlambat dalam mengikuti pelajaran 

2) Saat guru menjelaskan pelajaran, selalu memperhatikan guru 

3) Membuat ringkasan dari materi yang disampaikan guru 

4) Dalam sehari membaca lebih dari satu buku pelajaran 

c. Siswa lebih fokus memperhatikan penjelasan guru, dilihat dari: 

1) Fokus mendengarkan guru menjelaskan materi pelajaran 

2) Selalu berusaha memahami materi pelajaran yang disampaikan guru 

3) Bertanya saat penjelasan guru dalam pembelajaran tidak saya pahami 

4) Mengulangi materi pelajaran di rumah yang telah diajarkan oleh guru 
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5) Terus membaca materi pelajaran walaupun tidak ada tugas dari guru 

6) Menandai bagian penting dalam buku pelajaran 

d. Siswa terlibat aktif dalam mengerjakan tugas.
30

 

1) Jika ada soal yang tidak dapat kerjakan maka siswa bertanya kepada guru 

2) Rajin mengerjakan tugas yang diberikan guru 

3) Mengerjakan latihan-latihan soal karena disuruh oleh guru 

4) Berusaha memahami tugas yang belum saya bisa 

D. Hipotesis Penelitian 

Untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh antara keterampilan membuka 

pelajaran dengan minat belajar, maka penulis mengajukan hipótesis sebagai berikut: 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan keterampilan membuka pelajaran terhadap 

minat belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMPN 3 Tambang Kabupaten Kampar. 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan keterampilan membuka pelajaran 

terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMPN 3 Tambang Kabupaten Kampar. 
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