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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Mengajar merupakan pekerjaan profesional yang memerlukan keahlian 

khusus yang ditempuh melalui pendidikan dan pengalaman. Karena itu, tidak 

semua orang dapat menjadi guru yang baik. Untuk dapat melaksanakan tugas 

dan tanggung jawab secara professional, guru harus memiliki kemampuan dan 

keterampilan mengajar secara teori maupun praktik. “Kemampuan mengajar 

merupakan perpaduan antara kemampuan intelektual, keterampilan mengajar, 

bakat, dan seni. Keterampilan mengajar dapat dilatih secara terus-menerus 

melalui pelatihan mengajar. Kemampuan Intelektual dapat dipelajari dari teori 

pendidikan. Sedangkan bakat dan seni mengajar dapat dikembangkan melalui 

berbagai pengalaman mengajar.”
1
 

“Tugas mengajar adalah pekerjaan khusus yang dilakukan guru atau 

dosen. Pekerjaan ini berwujud rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh guru 

dengan melaksanakan proses mengatur dan mengorganisasi kegiatan belajar 

sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong siswa melakukan proses 

belajar.”
2
 

Untuk dapat mampu melaksanakan tugas mengajar dengan baik, guru 

harus memiliki keterampilan dasar dalam mengajar, yang meliputi: 
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1. Keterampilan membuka (Set Induction), 

2. Keterampilan mengelola kelas 

3. Keterampilan memberi penguatan (Feinforcement), 

4. Keterampilan membimbing diskusi klompok kecil (Guiding Small 

Discussion) 

5. Keterampilan bertanya (Questioning Skills) 

6. Keterampilan menjelaskan pelajaran (Exsplaning) 

7. Keterampilan menutup Pelajaran (Closure skill).”
3
 

Jadi, selain unsur-unsur dalam proses pembelajaran, seorang guru 

harus menguasai seluruh keterampilan dasar mengajar yang telah disebutkan 

sebelumnya. Keterampilan-keterampilan tersebut sangat menunjang 

keberhasilan seorang guru dalam mengajar. Dengan pelaksanaan keterampilan 

mengajar secara maksimal maka diharapkan tujuan pembelajaran pun akan 

tercapai secara maksimal. 

Penelitian ini hanya akan membahas tentang keterampilan membuka 

pelajaran. Artinya fokus penelitian ini adalah keterampilan membuka 

pelajaran. Dalam pembelajaran, kegiatan membuka pelajaran mempunyai 

kedudukan penting. Dalam keterampilan membuka pelajaran guru harus 

memberikan pengantar atau pengarahan terhadap materi yang akan diajarkan 

pada peserta didik agar siap mental dan tertarik untuk mengikutinya. 

Sering kali orang salah mengartikan bahwa kegiatan-kegiatan rutin 

seperti menertibkan siswa, mengisi presensi, memberi pengumuman, 

mengumpulkan tugas, atau bahkan mengucapkan salam pembuka dan Al-
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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. 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. 

Keterampilan membuka pelajaran merupakan kunci dari seluruh proses 

pembelajaran yang harus dilaluinya. Sebab jika seorang guru pada awal 

pembelajaran tidak mampu menarik perhatian peserta didik, maka proses 

tujuan pembelajaran tidak akan tercapai dengan baik.  “Kegiatan membuka 

pelajaran tidak hanya dilakukan oleh guru pada awal pelajaran, tetapi juga 

pada setiap awal kegiatan inti pelajaran. Ini dapat dilakukan dengan cara 

mengemukakan tujuan yang akan dicapai, menarik perhatian peserta didik, 

memberi acuan, dan membentuk kaitan antara materi pelajaran yang akan 

dikuasai oleh peserta didik dengan bahan  yang akan diajarkan.”
4
 

“Pada awal pelajaran, tidak semua siswa memiliki kesiapan mental dan 

tertarik untuk mengikuti hal-hal yang akan dipelajari. Siswa yang selesai 

mengikuti pelajaran olahraga atau matematika kemudian berpindah ke 

pelajaran berikutnya seperti Pendidikan Agama, maka kondisi pikiran dan 

perhatian siswa kebanyakan masih pada pelajaran yang pertama. Demikian 
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pula selama proses pelajaran berlangsung, kesiapan mental dan perhatian 

belajar siswa tidak selalu tertuju pada hal-hal yang dipelajari, sehingga 

memengaruhi perolehan hasil belajar siswa.”
5
 

Menurut Marno, “dalam membuka pelajaran,cara guru memilih dan 

menerapkan komponen keterampilan membuka pelajaran mempunyai 

nilai yang sangat tepat bagi siswa dalam mengkondisikan kesiapan 

belajar dan ketertarikan siswa untuk mengikuti pelajaran. Oleh karena 

itu, dalam memilih jenis kegiatan untuk membuka pelajaran, perlu 

mempertimbangkan relevansinya dengan tujuan membuka pelajaran 

tersebut.”
6
 

Aktifitas awal yang dilakukan dan kalimat-kalimat awal yang 

diucapkan guru merupakan penentu keberhasilan jalannya seluruh proses 

pembelajaran. “Ketercapaian tujuan pembelajaran tergantung pada 

keterampilan guru di awal pembelajaran. Apabila keterampilan guru dalam 

membuka pelajaran baik maka siswa akan siap mental, pisik dan emosional 

sehingga memusatkan perhatian mereka pada materi dan kegiatan 

pembelajaran yang akan dilalui.”
7
 

Dengan demikian keterampilan membuka pelajaran merupakan salah 

satu kunci keberhasilan dari seluruh proses belajar mengajar yang akan dilalui 

siswa. Jika pada awal pelajaran seorang guru gagal mengondisikan mental dan 

menarik perhatian siswa, maka proses belajar mengajar yang dinamis tidak 

dapat tercapai. Keterampilan membuka pelajaran merupakan upaya guru 
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dalam memberikan pengantar/pengarahan mengenai materi yang akan 

dipelajari siswa sehingga siswa siap mental dan tertarik mengikutinya.  

“Kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya 

siap untuk memberi respon/jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu 

situasi. Penyesuaian kondisi pada suatu saat akan berpengaruh pada atau 

kecenderungan untuk memberi respon.”
8
 

“Kesiapan merupakan suatu keadaan rohani ( emosional, intelektual, 

dan sosial). Dalam keadaan ini, anak merasa siap dan sanggup untuk 

menerima tugas perkembangan atau pelajaran baru. Kesiapannya menyatakan 

bahwa ia sudah matang, sudah menguasai apa yang diperlukan untuk 

menerima tugas perkembangan atau pelajaran (pengalaman) baru. Dengan 

kata lain, ia sudah siap, karena telah menguasai tingkat pelajaran yang 

diperlukan untuk menerima tingkat berikutnya.”
9
 

Menurut Bruner pandangannya tentang kesiapan belajar, 

perkembangan anak tidak menjadi salah satu faktor membuat kesiapan 

belajar, yang penting adalah peranan guru dalam mengajar. 

Menurutnya, setiap bahan pelajaran atau mata pelajaran apapun dapat 

diajarkan pada setiap siswa, pada setiap tingkat perkembangan yang 

mana saja asal diberikan/diajarkan dengan cara yang sebaik-baiknya.
10

   

Menurut Tohirin dalam proses pembelajaran, “kesiapan untuk belajar 

sangat menentukan aktivitas belajar siswa. Siswa yang belum siap 

belajar, cendrung akan berperilaku tidak kondusif, sehingga akan 
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menggangu proses belajar secara keseluruhan. Kesiapan sangat perlu 

diperhatikan dalam proses belajar, karena jika siswa belajar dalam 

keadaan siap, maka hasil belajarnya akan lebih baik.”
11

  

 

Dengan demikian keterampilan guru dalam membuka pelajaran 

memiliki pengaruh terhadap kesiapan belajar siswa karena membuka 

pelajaran merupakan komponen awal dalam mengajar yang harus 

memberikan pengantar atau pengarahan terhadap materi yang akan diajarkan 

pada peserta didik agar siap mental dan tertarik untuk mengikutinya.  

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan di Sekolah Menegah 

Atas Negeri 2 Pekanbaru, Guru telah menerapkan keterampilan membuka 

pelajaran di dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari gejala-gejala 

sebagai berikut: 

1. Guru menunjukkan tayangan video yang bertujuan untuk menimbulkan 

rasa ingin tahu siswa  

2. Guru bersemangat dalam mengajar dilihat dari penggunaan intonasi 

suara dan gerak tangan/tubuh 

3. Guru menyampaikan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran 

4. Guru menyampaikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

5. Guru mendayagunakan media dan sumber belajar yang sesuai dengan 

materi 
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 Namun siwa masih kurang kesiapannya dalam belajar. Adapun gejala-

gejala yang penulis lihat dari siswanya adalah sebagai berikut: 

1. Masih ada siswa perhatiannya kurang dalam belajar 

2. Masih ada siswa mengantuk dalam belajar 

3. Masih ada siswa kurang minat dalam belajar  

4. Masih ada siswa kurang kosentrasi dalam belajar 

5. Masih ada siswa yang tidak membawa buku pelajaran Pendidikan 

Agama Islam. 

Berdasarkan gejala-gejala di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH KETERAMPILAN 

GURU DALAM MEMBUKA PELAJARAN TERHADAP KESIAPAN 

BELAJAR SISWA PADA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA 

ISLAM DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 PEKANBARU” 
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B. Penegasan Istilah 

1. Keterampilan Membuka Pelajaran 

“Membuka pelajaran adalah kegiatan guru untuk menciptakan 

suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat 

kepada apa yang akan dipelajari.”
12

 

Sedangkan menurut penulis, keterampilan membuka pelajaran 

adalah usaha atau kegiatan pada awal pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru untuk menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian 

siswa agar siswa memiliki kesiapan untuk belajar sehingga tujuan 

pembelajaran tercapai. 

2. Kesiapan Belajar 

“Kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya 

siap untuk memberi respon/jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu 

situasi. Penyesuaian kondisi pada suatu saat akan berpengaruh pada atau 

kecenderungan untuk memberi respon.”
13

 

Sedangkan menurut penulis, kesiapan belajar adalah kondisi awal 

yang siap melakukan suatu kegiatan belajar baik dalam arti siap fisik, 

psikis, dan materi yang dialami oleh siswa sendiri dan maupun merespon 
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segala tindakan dalam proses belajar di dalam kelas sehingga tercapainya 

tujuan pembelajaran. 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

a. Keterampilan guru Pendidikan Agama Islam dalam membuka 

pelajaran di Sekolah Menegah Negeri 2 Pekanbaru kurang tepat. 

b. Kesiapan belajar siswa masih kurang di Sekolah Menegah Negeri 2 

Pekanbaru. 

c. Tidak ada pengaruh yang keterampilan guru dalam membuka 

pelajaran terhadap kesiapan belajar siswa pada pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru. 

2. Batasan Masalah 

Karena keterbatasan waktu, tenaga, dana, maka penulis batasi 

permasalahan yang akan diteliti yaitu, rendahnya keterampilan guru dalam 

membuka pelajaran terhadap kesiapan belajar siswa pada pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menegah Atas Negeri 2 Pekanbaru. 
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3. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah 

di atas, permasalahan yang akan di cari jawabannya melalui penelitian ini 

adalah:  “Apakah ada pengaruh yang signifikan keterampilan guru dalam 

membuka pelajaran terhadap kesiapan belajar siswa pada pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menegah Atas Negeri 2 Pekanbaru? 

D. Tujuan, Kegunaan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh keterampilan guru 

dalam membuka pelajaran terhadap kesiapan belajar siswa pada pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menegah Atas Negeri 2 Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian 

Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan perkulihan pada 

program Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau dan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) dari 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 
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a. Secara Teoretis 

1) Memberikan penjelasan tentang keterampilan guru dalam 

membuka pelajaran dengan kesiapan belajar siswa. 

2) Penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti lain yang 

melakukan kajian dalam masalah penelitian lanjutan. 

3) Menambah pengetahuan tentang keterampilan dalam membuka 

pelajaran guru Pendidikan Agama Islam 

b. Secara Praktis 

1) Memberikan masukkan kepada pimpinan lembaga pendidikan 

dalam membina para guru. 

2) Memberikan kontribusi bagi praktisi pendidikan dan masyarkat 

yang terkait dalam upaya mengelola sekolah dalam rangka 

kelancaran dan kesetiaan para pegawai di lembaga sekolah. 

3. Manfaat Penelitian 

Ada beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu: 

a. Teoretis 

1) Memberikan penjelasan tentang dasar-dasar yang dapat dilakukan 

guru dalam membuka pelajaran dalam proses belajar mengajar. 

2) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian yang 

melakukan kajian dalam masalah penelitian lanjutan. 
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3) Menjadi dasar bagi penelitian lain dalam mengembangkan 

penelitian yang menggunakan variabel-variabel dalam penelitian ini 

baik secara keseluruhan maupun terpisah. 

b. Praktis 

1) Bagi penulis 

Dapat pengembangan wawasan dan pengetahuan tentang 

keterampilan guru dalam membuka pelajaran dan menerapkannya 

dalam mengajar. 

2) Bagi guru 

Sebagai bahan pengkaji ulang bagi guru Pendidikan Agama Islam 

dalam menumbuhkan kesiapan belajar kepada siswa dalam proses 

belajar mengajar. 

3) Bagi sekolah 

sebagai bahan masukkan bagi sekolah guna meninggkatkan dan 

memperbaiki kinerja guru. 

 

 

 


