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ABSTRAK 

Rudi Hartono,  (2018): Pengaruh Keterampilan Guru dalam Membuka 

Pelajaran terhadap Kesiapan Belajar Siswa pada 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru. 

 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu keterampilan guru dalam membuka 

pelajaran sebagai variabel X (variabel bebas/independen) dan kesiapan belajar siswa 

pada pelajaran Pendidikan Agama Islam sebagai variabel Y (variabel 

terikat/dependen). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada 

pengaruh yang signifikan antara keterampilan guru dalam membuka pelajaran 

terhadap kesiapan belajar siswa pada pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Menegah Atas Negeri 2 Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh antara keterampilan guru dalam membuka 

pelajaran terhadap kesiapan belajar siswa pada pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Menegah Atas Negeri 2 Pekanbaru . Subjek dalam penelitian ini adalah guru 

Pendidikan Agama Islam dan seluruh siswa. Sedangkan objek dalam penelitian ini 

adalah keterampilan guru dalam membuka pelajaran dan kesiapan belajar siswa. 

Untuk populasi dalam penelitian ini adalah guru Pendidikan Agama Islam yang 

berjumlah 3 orang dan seluruh siswa kelas X, XI dan XII dengan jumlah 745 siswa, 

sedangkan untuk sampel dalam penelitian ini adalah 1 orang guru Pendidikan Agama 

Islam dan 70 orang siswa. Teknik pengambilan sampel data menggunakan 

Proportionate Statified Random Sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 

observasi, angket, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan 

adalah korelasi product moment. Dari perhitungan di atas, hasil dari rxy adalah 0,331 

dan berdasarkan nilai koefisien korelasi “r” product moment taraf signifikan 5%, 

0,331 lebih besar dari 0,232 dan taraf signifikan 1% maka 0,331 lebih besar dari 0, 

302. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis altenatif (Ha) yang 

diajukan dalam penelitian ini berupa “terdapat pengaruh yang signifikan antara 

Keterampilan guru dalam membuka pelajaran terhadap kesiapan belajar siswa pada 

pelajaran Pendidikan Agama Islam  di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru” 

dapat diterima dan H0 ditolak. Dan nilai rxy 0,331 berada pada tingkat interpretasi 

0,200-0,400 yang berarti korelasinya lemah atau rendah.  

 

 

 

Kata Kunci:      Keterampilan Guru  Membuka Pelajaran, Kesiapan Belajar Siswa 


