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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoretis 

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai 

landasan berpikir untuk melaksanakan penelitian atau dengan kata lain untuk 

mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk 

mengkaji permasalahan. Kajian ini berkenaan dengan keterampilan guru 

dalam membuka pelajaran terhadap kesiapan belajar siswa pada pelajaran 

Pendidikan Agama Islam. 

1. Teknik dan Keterampilan Mengajar 

“Teknik pembelajaran merupakan cara guru menyampaikan bahan 

ajar yang disusun berdasarkan pendekatan yang dianut. Istilah lain dari 

teknik adalah keterampilan. dalam keterampilan, pembelajaran juga 

mencangkup kegiatan perencanaan yang dikembangkan guru dalam proses 

pembelajaran.”
1
 pelaksanaan proses belajar mengajar adalah proses 

berlangsungnya belajar mengajar di kelas yang merupakan inti dari 

kegiatan pendidikan di sekolah. Jadi pelaksanaan pengajaran adalah 

interaksi guru dengan murid dalam rangka menyampaikan bahan pelajaran 

kepada siswa dan untuk mencapai tujuan pengajaran.”
2
 Dengan demikian 
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13 



14 

 

dapat disimpulkan bahwa teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan 

oleh guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

2. Keterampilan Membuka Pelajaran 

a. Pengertian Keterampilan Membuka Pelajaran 

Keterampilan membuka pelajaran merupakan keterampilan 

dasar dalam mengajar yang harus dikuasai dan dilatihkan bagi calon 

guru agar dapat mencapi tujuan pembelajaran secara efektif, efisien, 

dan menarik. 

Berikut adalah beberapa pendapat yang menjelaskan tentang 

pengertian membuka pelajaran atau bisa disebut dengan set induction. 

Menurut Moh. Uzer Usman membuka pelajaran ialah “usaha atau 

kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan belajar-mengajar 

untuk menciptakan prakondisi bagi murid agar mental maupun 

perhatian terpusat pada apa yang akan dipelajarinya sehingga usaha 

tersebut akan memberi efek yang positif terhadap kegiatan belajar.”
3
 

Dengan kata lain, kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk 

menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa 

agar terpusat pada hal-hal yang akan dipelajarinya. 

Wina Sanjaya menjelaskan Membuka pelajaran atau Set 

Induction adalah “usah dilakukan oleh guru dalam kegiatan 

                                                           
3
 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2013), h.91 
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pembelajaran untuk menciptkan prakondisi bagi siswa agar mental 

maupun perhatian terpusat pada pengalaman belajar yang disajikan 

sehingga akan mudah mencapai kompetensi yang diharapkan. Dengan 

kata lain, membuka pelajaran itu adalah mempersiapkan mental dan 

perhatian siswa agar siswa terpusat pada hal-hal yang akan 

dipelajari.”
4
  

Menurut Syaiful Bahri Djamarah siasat membuka pelajaran 

“bertujuan pokok untuk menyiapkan mental siswa agar siap memasuki 

persoalan yang akan dipelajari/dibicarakan, menimbulkan minat serta 

perhatian siswa pada materi yang akan dibicarakan dalam kegiatan 

interaksi edukatif.”
5
 

Dari beberapa pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan 

bahwa keterampilan membuka pelajaran adalah keahlian yang harus 

dimiliki guru dalam menciptakan kesiapan mental dan perhatian siswa 

sebelum memasuki materi pelajaran agar siswa siap dan berminat 

untuk mengikuti proses pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran 

dapat tercapai dengan maksimal. 

Kegiatan membuka pelajaran tidak hanya dilakukan oleh guru 

pada awal jam pelajaran, tetapi juga pada awal setiap penggalan 

                                                           
4
Wina Sanjaya, Pembelajaran dalam Implementasi kurikulum berbasis kompetensi, 

(Jakarta:Kencana, 2011), h.171 
5
Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan anak didik dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta:Rieneka 

Cipta, 2010), h.139 
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kegiatan inti pelajaran yang diberikan selama jam pelajaran itu. hal 

tersebut dapat dilakukan dengan cara mengemukakan tujuan yang 

akan dicapai, menarik perhatian siswa, memberi acuan, dan membuat 

kaitan antara materi pelajaran yang telah dikuasai oleh siswa dengan 

bahan yang akan dipelajarinya. 

b. Tujuan Keterampilan Membuka 

Kegiatan membuka pelajaran mempunyai tujuan: 

1) Menimbulkan perhatian dan motivasi siswa terhadap tugas-

tugas yang akan dihadapi. 

2) Memungkinkan siswa mengetahui batas-batas tugasnya yang 

akan dikerjakan. 

3) Siswa dapat mengetahui pendekatan-pendekatan yang akan 

digunakan dalam mempelajari bagian-bagian pelajaran. 

4) Memungkinkan siswa mengetahui hubungan antara 

pengalaman-pengalaman yang dikuasai dengan hal-hal baru 

yang akan dia pelajari.”
6
 

c. Komponen keterampilan membuka pelajaran 

Komponen dan aspek-aspek yang berkaitan dengan membuka 

pelajaran adalah: 

1) Menarik perhatian siswa: Beberapa cara yang digunakan guru 

untuk menarik perhatian siswa, antara lain: gaya mengajar, 

penggunaan alat-alat bantu mengajar, pola interaksi yang 

bervariasi. 

                                                           
6
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2) Menimbulkan motivasi: untuk menmbulkan motivasi dapat 

dikerjakan dengan cara menunjukkan kehangatan dan 

keantusiasan, menimbulkan rasa ingin tahu, mengemukakan ide-

ide yang bertentangan, serta memperhatikan minat siswa. 

3) Memberikan acuan: acuan merupakan usaha memberikan 

gambaran yang jelas kepada siswa mengenai hal-hal yang akan 

dipelajari dengan cara mengemukakan secara spesifik dan singkat 

serangkaian alternative yang relevan. Usaha-usaha yang biasa 

dikerjakan guru antara lain: mengemukakan tujuan dan batas-batas 

tugas, menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan, 

mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas, dan mengajukan 

pertanyaan. 

4) Membuat kaitan: bahan pengait sangat penting digunakan bila 

guru ingin memulai pelajaran baru. Beberapa usaha guru untuk 

membuat bahan pengait antara lain: membuat kaitan antara aspek-

aspek yang relevan dari mata pelajaran yang dikenal siswa, guru 

membandingkan atau mempertentangkan pengetahuan baru 

dengan pengetahuan yang telah diketahui siswa, atau guru 

menjelaskan konsepnya terlebih dahulu baru kemudian uraian 

secara terinci.”
7
 

                                                           
7
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Sedangkan menurut Marno, komponen-komponen keterampilan membuka 

pelajaran meliputi:”
8
 

1. Membangkit perhatian/minat siswa 

Dalam upaya membangkitkan perhatian dan minat siswa untuk 

memngikuti hal-hal yang akan dipelajari, ada beberapa cara yang dapat 

digunakan guru: 

a. Variasi gaya mengajar guru 

Perhatian siswa dapat ditimbulkan dengan memvariasikan sikap dan 

gaya mengajar guru. Seorang guru yang mengajar dengan duduk saja atau 

hanya berdiri di sudut tanpa banyak gerak akan membuat siswa 

mengantuk. Sebaiknya, guru memvariasi gaya mengajarnya, minsalnya 

dengan berdiri di tengah-tengah kemudian berjalan kebelakang atau 

kesamping. Juga variasi dalam pengunaan suara dan intonasi dan gerak 

tangan atau tubuh serta ekspresi muka sangat membantu menarik 

perhatian siswa dalam belajar. 

b. Penggunaan alat bantu mengajar 

Jika guru hanya berbicara terus tanpa menulis di papan atau 

menunjukkan sesuatu pada siswa, maka siswa akan menjadi bosan. Agar 

siswa tertarik hendaknya menggunakan alat bantu seperti gambar, model, 

skema,surat,dan sebagainya. 

                                                           
8
 Marno, Strategi, Metode, dan Teknik Mengajar, (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2014), h.86-

89 



19 

 

c. Variasi dalam pola interaksi 

Pola interaksi guru yang monoton antara guru-siswa, minsalnya guru 

menerangkan-siswa mendengarkan atau guru bertanya dan murid 

menjawab, biasanya tidak berhasil memikat perhatian siswa untuk waktu 

yang lama. Oleh karena itu, perlu adanya variasi dalam pola interaksi. 

2. Menimbulkan Motovasi 

Perhatian dan minat merupakan unsur penting dalam menimbulkan 

motivasi. Dalam mengikuti pelajaran, ada siswa yang memiliki motivasi 

belajar tinggi, tetapi ada juga yang bermotivasi rendah. Selama proses belajar 

mengajar berlangsung, motivasi belajar siswa juga bisa berubah-ubah yang 

disebabkan oleh faktor eksternal, seperti kondisi dan cara belajar mengajar 

yang menjenuhkan, seram, sulit diikuti, tidak menarik, dan lain sebagainya. 

Dengan adanya motivasi belajar yang tinggi, akan mempermudah proses 

belajar mengajar dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. 

Ada berbagai cara untuk menimbulkan motivasi belajar pada siswa, 

antara lain: 

a. Bersemangat dan antusias 

Guru yang kelihatan tidak segar, gerak lambat, dan suara lirih serta 

kurang hangat, akan memengaruhi siswa dalam belajar. Guru hendaknya 

bersikap ramah, antusias dan penuh semangat. Sebab, sikap yang 

demikian itu dapat menimbulkan reaksi dalam diri siswa yang mendorong 

mereka untuk ikut aktif dan mau terlibat. 
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b. Menimbulkan rasa ingin tahu 

Guru dapat menimbulkan motivasi yang kuat dengan cara 

menimbulkan rasa ingin tahu dan keheranan pada diri siswa. 

Menceritakan suatu peristiwa actual yang menimbulkan pertanyaan atau 

menunjukkan model atau gambar yang merangsang siswa untuk berpikir. 

3. Memberi Acuan atau Struktur 

Dalam membuka pelajaran, guru hendaknya mengemukakan secara 

singkat kopetensi dasar dan hal-hal yang diperlukan agar siswa mendapat 

gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dipelajari. 

a. Mengemukakan kompetensi dasar, indikator hasil belajar, dan batas-batas 

tugas. 

b. Memberi petunjuk atau saran tentang langkah-langkah kegiatan pada awal 

pembelajaran 

4. Menunjukkan Kaitan 

Dalam proses belajar mengajar, penting sekali mengintegrasikan 

pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa.beberapa hal 

yang perlu dilakukan guru adalah sebagai berikut: 

a. Mencari batu loncatan 

Hal-hal yang sudah diketahui, seperti pengalaman-pengalaman, minat, 

dan kebutuhan siswa adalah bahan pengait atau bahan apersepsi. 
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b. Mengusahakan kesinambungan 

Sebelum memulai pelajaran baru, guru dapat meninjau kembali inti 

pelajaran yang lalu atau dapat meminta siswa untuk meringkas, kemudian 

baru membuat kaitan dengan pelajaran baru. 

3. Pengertian Kesiapan Belajar 

a. Pengertian Kesiapan Belajar 

Menurut Etimologi kesiapan berasal dari “kata siap yang 

berimbuhan ke-an yang artinya sudah sedia, kesediaan untuk suatu 

perbuatan.”
9
 Belajar menurut bahasa Indonesia adalah berusaha, 

berlatih, berubah tingkah laku atau tanggap yang disebabkan oleh 

pengalaman.”
10

 

“Kesiapan adalah Keseluruhan kondisi seseorang yang 

membuatnya siap untuk memberi respon/jawaban di dalam cara 

tertentu terhadap suatu situasi.” 
11

 

Menurut Jamies Drever yang dikutip oleh slameto, “Kesiapan 

adalah kesediaan untuk memberi respon atau bereaksi. 

Kesediaan itu timbul dari dalam diri seseorang dan juga 

berhubungan dengan kematangan, karena kematangan berarti 

kesiapan untuk melaksanakan kecakapan. Kesiapan ini perlu 

diperhatikan dalam proses belajar, karena jika siswa belajar dan 

padanya sudah ada kesiapan, maka belajarnya akan lebih baik.
12

 

                                                           
9
Desi Anwar, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, (Surabaya:Amelia), h.439 
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https://octavianinur.wordpress.com/2013/11/07/definisi-belajar-mengajar-dan-
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Di dalam bukunya, Tohirin mengartikan kesiapan atau readiness 

merupakan “kesediaan memberi respon atau bereaksi. Kesediaan itu 

datang dari dalam diri siswa dan juga berhubungan dengan 

kematangan. Kesiapan sangat perlu diperhatikan dalam pembelajaran, 

karena jika siswa belajar dengan adanya kesiapan, maka hasil 

belajarnya akan lebih baik.”
13

 

“Dengan kata lain agar proses pembelajaran dapat berlangsung 

dengan lancar dan siswa lebih berpartisipasi mutlak maka diperlukan 

kesiapan. Karena untuk dapat melakukan perbuatan belajar dengan 

baik anak atau individu perlu memiliki kesiapan, baik kesiapan psikis 

maupun fisik.”
14

 Dan banyak sedikitnya kesiapan akan mempengaruhi 

kelancaran studi, kesiapan yang sempurna akan mempelancar belajar, 

sebaliknya kesiapan yang kurang lengkap akan mempengaruhi proses 

belajar. 

“Hubungan antara stimulus dan respon akan mudah terbentuk 

manakala ada kesiapan dalam diri individu. Secara lengkap 

bunyi hukum ini adalah: pertama, jika pada seseorang ada 

kesiapan untuk merespons atau bertindak, maka tindakan atau 

respon yang dilakukannya akan memberi kepuasan, dan 

megakibatkan orang tersebut untuk tidak melakukan tindakan-

tindakan lain. Kedua, jika seseorang memiliki kesiapan untuk 

merespons, kemudian tidak dilakukannya, maka dapat 

menyebabkan ketidakpuasan, dan akibatnya orang tersebut akan 

melakukan tindakan-tindakan lain. Ketiga, jika seseorang tidak 
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Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 

2005), h.124-125 
14

Nana Syaodih Sukma Dinata, Landasan Psikologis Proses Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2005), h.157 
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memiliki kesiapan untuk merespons, maka respons yang 

diberikan akan mengakibatkan ketidakpuasan. Implikasi praktis 

dari hukum ini adalah, keberhasilan belajar seseorang sangat 

tergantung dari ada atau tidak adanya kesiapan.”
15

 

 

Jadi pengertian diatas jelas bahwa kesiapan dan kondisi siap 

akan berpengaruh atau cenderung memberikan respons terhadap 

sesuatu, jika dalam pembelajaran seorang siswa itu sudah mempunyai 

kesiapan dan kematangan maka dalam pembelajaran seorang siswa itu 

sudah mempunyai kesiapan dan kematangan maka dalam 

pembelajaran ia akan memberikan respon atau akan aktif. 

b. Faktor-faktor kesiapan 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesiapan belajar 

siswa: 

1. Kondisi fisik, mental, dan emosional; 

Kondisi fisik adalah kesiapan tubuh jasmani seseorang 

untuk mengikuti kegiatan belajar. Kondisi fisik erat dengan 

kesehatan tubuh seseorang. Sehingga seseorang harus bisa 

menjaga kondisi fisiknya, minsalnya menjaga pola makan, 

olahraga, waktu tidur. Kondisi mental adalah keadaan siswa yang 

berhubungan dengan kecerdasan siswa. Minsalnya kecakapan 

siswa dalam menyampaikan pendapat, memiliki rasa percaya diri. 

Kondisi emosional adalah kondisi seseorang untuk dapat mengatur 
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Wina Sanjaya, Strategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan, 

(Jakarta:Kencana, 2010), h.116 
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emosinya dalam menghadapi masalah. Minsalnya mampu 

mengontrol emosi saat marah. 

2. Kebutuhan-kebutuhan, motif dan tujuan; 

Hubungan motif dan kesiapan adalah sebagai berikut: 

a. Kebutuhan ada yang disadari dan ada pula yang tidak disadari 

b. Kebutuhan yang tidak disadari akan mengakibatkan tidak 

adanya dorongan untuk berusaha 

c. Kebutuhan mendorong usaha, dengan kata lain timbul motif 

d. Motif atas dasar pikiran tersebut diarahkan kepencapaian 

tujuan. 

Kebutuhan yang disadari mendorong usah/membuat 

seseorang siap untuk berbuat, sehingga jelas ada hubungannya 

dengan kesiapan. Kebutuhan akan sangat menentukan kesiapan 

belajar. Anak sebelum mempelajari permulaan, ia belum siap 

untuk belajar yang berikutnya, kondisi fisik/jasmani, mental, dan 

emosional mutlak perlu diperhatikan dalam belajar karena itu 

seorang siswa hendaklah betul-betul memperhatikan kesehatannya 

dalam pembelajaran. 
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3. Keterampilan, pengetahuan dan pengertian yang lain yang telah 

dipelajari. 

Keterampilan dan pengetahuan adalah kemahiran, 

kemampuan dan pemahaman yang dimiliki siswa terhadap materi 

yang hendak maupun yang sudah diajarkan termasuk materi-materi 

lain yang berhubungan dengan materi yang akan diajarkan.”
16

 

Menurut Djamarah faktor-faktor kesiapan belajar meliputi:  

1. Kesiapan fisik, berkaitan erat dengan kesehatan yang akan berpengaruh 

pada hasil belajar dan penyesuaian sosial individu. Individu yang kurang 

sehat mungkin kurangnya vitamin, badanya kurang energi untuk belajar. 

Hal ini dapat mempengaruhi pada kelancaran proses belajar. Begitu 

sebaliknya jika  badan tidak sakit. Hal ini akan memudahkan untuk 

belajar karena tidak ada gangguan dari kondisi fisiknya misalnya tubuh 

tidak sakit, jauh dari gangguan kelelahan, lesu, mengantuk, dan sebagainya.  

2. Kesiapan psikis, berkaitan dengan kecerdasan, daya ingat tinggi, kebutuhan 

yang terpuaskan, ada hasrat untuk belajar atau motivasi untuk belajar, 

dapat berkonsentrasi, dan ada perhatian. 

3. Kesiapan materiil, Individu dalam memperlajari materi tentunnya harus 

mempunyai bahan yang dapat dipelajari atau dikerjakan. Bahan belajar itu 

bisa didapatkan dari buku bacaan, buku paket dari sekolah, buku catatan 
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Slameto, Belajar dan Faktor-faktor  yang mempengaruhi, (Jakarta:Rineka Cipta, 2015), 

h.113.  
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dan masih banyak lagi bahan untuk belajar. Dengan di dukung dengan 

berbagai sumber bacaan maka akan memberikan pengetahuan dan akan 

membantu sisiwa dalam merespon atas pertanyaan-pertanyaan dari 

guru.”
17 

Menurut Darsono faktor kesiapan belahar meliputi: 

1. Kondisi fisik yang tidak kondusif. Misalnya sakit, pasti akan 

mempengaruhi faktor-faktor lain yang dibutuhkan untuk belajar. 

2. Kondisi psikologis yang kurang baik. Misalnya gelisah, tertekan, 

dan sebagainya. Merupakan konsisi awal yang tidak menguntunkan 

bagi kelancaran belajar.”
18

 

Menurut suryabarata keadaan jasmani dan keadaan fungsi fisiologis 

tertentu dapat mempengaruhi dalam pembelajaran. Keadaan jasmani pada 

umumnya ini dapat dikatakan melatarbelakangi aktivitas belajar, keadaan 

jasmani yang segar akan lain pengaruhnya dengan keadaan jasmani yang 

kurang segar, keadaan jasmani yang lelah lain pengaruhnya dari pada yang 

tidak lelah.”
19

 

“Kondisi fisik dan mental dalam pembelajaran harus selalu sehat dan 

terjaga, seseorang harus memiliki ketenagan jiwa dan pikiran dalam 

pembelajaran, hal ini diperlukan agar siswa dapat lebih mudah 

memahami pelajaran. Dan apabila kesiapan-kesiapan diatas dapat 

dilaksanakan dengan baik, maka siswa akan lebih aktif. Hal ini 
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 Syaiful Bahri Djamarah, Rahasia Sukes Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.35 
18

Darsono, Belajar dan Pembelajaran, (Semarang:Ikip Semarang Press, 2000), h.27 
19

Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.235 
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disebabkan karena siswa akan lebih siap dalam menghadapi 

pembelajaran.”
20

 

Untuk mengetahui atau mengukur kesiapan siswa untuk belajar, 

indikator dalam penelitian ini meliputi kesiapan fisik, kesiapan psikis dan 

kesiapan materiil. Kesiapan fisik dapat dilihat dari bagaimana kondisi tubuh 

siswa saat mengikuti proses pembelajaran, apakah dalam kondisi sehat atau 

sakit, apakah dalam kondisi bugar atau lesu/ngantuk. Kesiapan psikis adanya 

perhatian atau kemampuan siswa untuk berkonsentrasi dan mengabaikan segala 

sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pembelajaran yang dihadapi, 

adanya hasrat kesungguhan atau motivasi dari dalam diri siswa yang mendorong 

siswa untuk siap belajar. Dan kesiapan materiil dapat dilihat dari ada tidaknya, 

buku bacaan, catatan, laptop dan sarana penunjang lainnya. 

4. Pengaruh Keterampilan Membuka Pelajaran terhadap Kesiapan Siswa 

Tidak selamanya proses belajar mengajar di kelas berlangsung sesuai 

yang diharapkan guru. Seringkali ditemui siswa-siswa yang merasa tidak siap 

dalam mengikuti pelajaran. Dengan memperbaiki gaya mengajar saja belum 

tentu dapat mengatasi persoalan yang terjadi. Namun dengan keterampilan 

membuka pelajaran yang tepat diharapkan dapat menumbuhkan kesiapan 

siswa dalam belajar. 
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“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.”
21

 

Membangkitkan kesiapan belajar siswa itu juga merupakan salah 

satunya tugas guru, yang mana guru harus benar-benar bisa menguasai semua 

keterampilan yang menyangkut pengajaran, terutama keterampilan dalam 

membuka pelajaran. Keterampilan ini sangat mempengaruhi kesiapan belajar 

siswa seperti halnya guru membuka pelajaran dengan jelas sesuai langkah-

langkah keterampilan membuka pelajaran. 

B. Penelitian Yang Relevan 

Penelitian relevan dilakukan dengan maksud menghindari duplikasi pada 

desain dan temuan penelitian. Disamping itu untuk menunjukkan kesulitan 

penelitian bahwa topik yang diteliti belum pernah diteliti oleh Peneliti lain. 

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah: 

Pertama, “penelitian yang dilakukan oleh Fenny Sasmita, mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

dengan skripsi berjudul “keterampilan membuka pelajaran terhadap minat belajar 

siswa kelas v Sekolah Dasar Negeri 024 Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu 

Kabupaten Kampar” dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada hubungan 

antara kedua, diperoleh harga phi lebih besar dari “r” tabel baik pada taraf 

signifikan 5% maupun 1% yaitu 0,205 < 0,309 > 0,267. Dengan demikian dapat 
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Marno, Strategi, Metode, dan Teknik Mengajar, (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2014), h.78 
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disimpulkan bahwa ada pengaruh yang positif antara keterampilan membuka 

pelajaran terhadap minat belajar siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 024 Tanah 

Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.”
22

 

 Penelitian yang dilakukan peneliti ini memiliki kesamaan dengan 

penulis, yaitu sama-sama menggunakan variabel X sebagai keterampilan 

membuka pelajaran dan menggunakan jenis penelitian kolerasi. Sedangkan 

perbedaanya  penelitian ini terdapat pada variabel Y. Peneliti menggunakan 

variabel Y nya Minat belajar Siswa, sedangkan penulis menggunnakan variabel 

Y nya kesiapan belajar siswa. 

Kedua, “penelitian yang dilakukan oleh Jusmiati, mahasiswa Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan 

skripsi berjudul “pengaruh motivasi belajar siswa terhadap kesiapan belajar pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menegah Pertama Negeri 03 

Rimba Melintang Rokan Hilir” dari penelitian ini dapat disimpulkan pada taraf 

signifikan 5% = 0,239 pada taraf signifikan 1% = 0,310 dari hasil perhitungan di 

peroleh nilai r 0,804 ini berarti r hitungan atau ro lebih besar dari rt pada taraf 1% 

maupun 5% artinya ada pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar siswa 

terhadap kesiapan belajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.”
23

  

                                                           
22

Fenny Sasmita, Pengaruh Keterampilan Membuka Pelajaran Terhadap minat Belajar Siswa 

kelas V Sekolah Dasar Negeri 024 Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, 

Pekanbaru,2013. 
23

 Jusmiati, Pengaruh Motivasi Belajar  Siswa terhadap Kesiapan Belajar pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menegah Pertama Negeri 03 Rimba Melintang Rokan 

Hilir, Pekanbaru, 2015. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Jusmiati memiliki kesamaan dengan 

penulis, yaitu sama-sama menggunakan judul kesiapan belajar pada variabel Y. 

Kemudian penulis meneruskan dan ada hubungan yang relevan dengan 

penelitian diatas, maka saya mengambil penelitian dengan judul pengaruh 

keterampilan guru dalam membuka pelajaran terhadap kesiapan belajar siswa 

pada pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menegah Atas Negeri 2 

Pekanbaru. Pada intinya penelitian saya adalah apakah ada pengaruh 

keterampilan guru dalam membuka pelajaran terhadap kesiapan belajar siswa 

yang dilakukan oleh siswa. Hasil penelitiannya menunjukkan ada pengaruh yang 

signifikan. 
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C. Konsep Operasional 

Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel X adalah pengaruh 

keterampilan guru dalam membuka pelajaran dan variabel Y adalah Kesiapan 

belajar siswa . Adapun indikator dari masing-masing variabel adalah:  

Indikator keterampilan guru membuka pelajaran (variabel X) yaitu: 

1. Guru membangkitkan perhatian/minat siswa 

a. Guru menerapkan variasi gaya mengajar 

b. Guru menggunakan alat bantu dalam mengajar 

c. Guru menerapkan variasi dalam pola interaksi dalam mengajar 

2. Guru menimbulkan motifasi belajar siswa 

a. Guru bersemangat dalam mengajar 

b. Guru menimbulkan rasa ingin tahu siswa dalam mengajar 

3. Guru memberi acuan dalam mengajar 

a. Mengemukakan kompetensi dasar dan indikator hasil belajar dalam 

mengajar 

b. Guru mengemukakan tujuan pembelajaran 

c. Guru memberi petunjuk langkah-langkah kegiatan pada awal 

pembelajaran 

4. Guru menunjukkan kaitan dalam mengajar 

a. Guru membuat kaitan antara aspek-aspek yang relevan dari mata 

pelajaran yang dikenal siswa 
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b. Guru membandingkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang 

telah diketahui siswa 

Indikator Kesiapan Belajar siswa (Variabel Y),yaitu: 

1. Kesiapan fisik 

a. Siswa belajar dalam keadaan sehat 

b. Siswa belajar dalam keadaan tidak mengantuk 

2. Kesiapan psikis 

a. Siswa memiliki hasrat kesungguhan dalam belajar 

b. Siswa mampu untuk berkonsentrasi saat mengikuti pembelajaran 

c. Siswa memiliki motivasi dalam belajar 

d. Siswa memiliki perhatian dalam belajar 

3. Kesiapan materiil 

a. Siswa membawa buku paket pelajaran  

b. Siswa membawa buku catatan pelajaran  
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D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi  

Penelitian ini dapat dilaksanakan karena dilandasi asumsi sebagai berikut: 

a. Keterampilan guru dalam membuka pelajaran mempengaruhi 

kesiapan belajar siswa. 

b. Siswa Menegah Atas Negeri 2 Pekanbaru memiliki kesiapan belajar 

yang berbeda terhadap pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

2. Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara dari rumusan 

masalah yang telah dikemukakan. Hipotesis dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan menjadi hipotesis alternatif (Ha) dan hipotesis nihil (Ho) 

sebagai berikut:  

Ha: Ada pengaruh yang signifikan terhadap keterampilan guru dalam 

membuka pelajaran dengan kesiapan belajar siswa pada pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menegah Atas Negeri 2 

Pekanbaru. 

Ho: Tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap keterampilan guru 

dalam membuka pelajaran dengan kesiapan belajar siswa pada 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menegah Atas 

Negeri 2 Pekanbaru. 

 


