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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

 

Mata pelajaran geografi merupakan salah satu disiplin ilmu yang dipelajari 

di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan termasuk ke dalam mata pelajaran wajib 

untuk peserta didik pada program Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Adapun di dalam 

kurikulum 2013 mata pelajaran geografi memiliki tujuan yaitu menuntut pendidik 

untuk mampu membuat peserta didik siap menghadapi dampak globalisasi pada 

setiap lingkup kehidupannya mulai dari lokal, regional, nasional hingga global. 

Selain itu Sumaatmadja (1997, hlm. 16) mengungkapkan bahwa: 

“Pendidikan dan pengajaran geografi berfungsi mengembangkan 

kemampuan calon warga masyarakat dan warga negara yang akan datang 

untuk berpikir kritis terhadap masalah kehidupan yang terjadi di sekitarnya, 

dan melatih mereka untuk cepat tanggap terhadap kondisi lingkungan serta 

kehidupan di permukaan bumi pada umumnya.”  

 

Tujuan dan fungsi pembelajaran geografi di atas menunjukkan bahwa 

mempelajari geografi sangatlah penting terutama dalam membina  masyarakat 

untuk lebih kritis dan bertanggungjawab terhadap keadaan dan permasalahan 

kehidupan yang terdapat di lingkungan baik dalam skala sempit seperti lingkungan 

sekitar maupun dalam skala luas atau mendunia. Oleh karena itu, proses 

pembelajaran hendaknya berjalan dengan efektif dan efisien sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai secara optimal. 

Berdasarkan survei terhadap seratus orang peserta didik dari beberapa 

Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bandung sebagian besar menyatakan 

bahwa mata pelajaran geografi termasuk mata pelajaran yang menarik untuk 

dipelajari. Berikut merupakan tabel persentase yang menunjukkan bahwa geografi 

merupakan mata pelajaran yang menarik dan untuk dipelajari : 

Tabel 1.1 Persentase Mata Pelajaran Geografi Menarik untuk Dipelajari 

 

Skala Jumlah Responden Persentase (%) 

Sangat Setuju 12 12 

Setuju 52 52 

Tidak Setuju 31 31 

Sangat Tidak Setuju 5 5 

Jumlah Total 100 100 



2 
 

 
Annisa Mutmainnah 2016 
PENGARUH KETERAMPILAN MEMBUKA DAN MENUTUP PELAJARAN TERHADAP MINAT BELAJAR 
GEOGRAFI DI SMA NEGERI KOTA BANDUNG  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

  Sumber : Hasil Penelitian (2015) 

Minat merupakan keinginan yang kuat untuk mempelajari sesuatu lebih dari 

pada hal yang lainnya. Seseorang akan berminat mempelajari sesuatu yang 

cenderung menarik perhatiannya begitupun sebaliknya. Winkel (2004, hlm. 211) 

berpendapat bahwa : 

“Dari sekian banyak pengalaman di sekolah atau dari sekian banyak 

pengalaman mendapat pelajaran di bidang studi tertentu dan dari guru 

tertentu, lama kelamaan akan terbentuk suatu nada perasaan yang bergema 

lama dalam hati siswa. Sekian kali merasa puas, merasa gembira, merasa 

tertarik dan lain sebagainya, lama kelamaan membentuk nada perasaan 

senang. Perasaan senang akan menimbulkan minat dan membentuk 

pengembangan sikap positif, dan sebaliknya, perasaan tidak senang tidak 

membantu mengembangkan sikap yang positif ataupun minat dalam 

belajar.” 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa menarik atau 

tidaknya sesuatu akan mempengaruhi minat seseorang untuk mempelajari hal 

tersebut. Jika dihubungkan dengan hasil survei terhadap peserta didik yang 

menunjukkan sebesar 64% peserta didik menganggap bahwa mata pelajaran 

geografi menarik untuk dipelajari, maka besar kemungkinan minat peserta didik 

terhadap mata pelajaran geografi tinggi. Namun, hal tersebut belum dapat 

dibuktikan karena terdapat kendala pada peserta didik dalam mempelajari geografi, 

salah satunya adalah perhatian peserta didik. Hasil observasi menunjukkan bahwa 

perhatian peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung cenderung kurang, 

kendala tersebut ditunjukkan dengan aktifitas diluar pembelajaran yang dilakukan 

peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung seperti mengobrol, memainkan 

handphone, serta kurangnya konsentrasi belajar. Kurangnya perhatian peserta didik 

dapat berpengaruh pula pada minat belajar karena perhatian merupakan salah satu 

komponen dari minat belajar seperti yang diungkapkan oleh Santoso (2008, hlm. 

31) bahwa seseorang yang berminat terhadap suatu objek, akan cenderung 

bertindak dan memusatkan perhatiannya terhadap objek tersebut. Sehigga dengan 

adanya kendala tersebut penelitian terhadap minat belajar peserta didik perlu 

dilakukan.  

Keberadaan minat sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran, seperti 

yang dikemukakan oleh Sardiman (2010, hlm. 95) bahwa minat merupakan alat 
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motivasi belajar dan minat memiliki berkontribusi terhadap kelancaran suatu proses 

pembelajaran. 

Meskipun peserta didik menganggap bahwa mata pelajaran geografi 

menarik, namun dengan adanya kendala yang dihadapi peserta didik menimbulkan 

kekhawatiran akan berkurangnya minat peserta didik dalam mempelajari geografi, 

padahal jika melihat fungsi pembelajaran geografi yang disebutkan di atas, maka 

mempelajari geografi sangatlah penting. 

Guru merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi 

minat belajar peserta didik. Keterampilan dasar membuka dan menutup pelajaran 

merupakan salah satu dari keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh 

seorang guru agar dapat menjalakan peranannnya dengan baik. Sejalan dengan hal 

tersebut, Marno dan Indris (2010, hlm. 75) mengungkapkan bahwa keberhasilan 

pembelajaran sangat dipengaruhi oleh keterampilan membuka dan menutup 

pelajaran. Selain itu, Hasibuan dan Moedjiono (1993, hlm. 42) menyebutkan bahwa 

key person seorang guru diantaranya terletak pada sifat hangat dan antusias guru 

yang merupakan bagian dari komponen keterampilan membuka dan menutup 

pelajaran.  

Keterampilan membuka dan menutup pelajaran merupakan keterampilan 

yang bersifat sistematis karena dalam praktiknya keterampilan ini dilakukan oleh 

guru dari mulai awal sampai dengan akhir pembelajaran, bahkan pada setiap 

penggal kegiatan inti (Sukirman, 2012, hlm. 228). Keterampilan ini memungkinkan 

guru untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian peserta didik termasuk minat 

belajar didalamnya, oleh karena itu, keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

merupakan bagian penting dalam kegiatan pembelajaran. 

Berkaitan dengan minat, Usman (2011, hlm. 91) menyebutkan bahwa 

“Tujuan pokok siasat membuka pelajaran yaitu untuk menimbulkan minat serta 

pemusatan perhatian siswa terhadap apa yang akan dibicarakan dalam kegiatan 

belajar mengajar.” Begitu pula dengan menutup pelajaran, guru dituntut untuk 

dapat membangkitkan minat peserta didik dalam mempelajari lebih dari apa yang 

didapat dari hasil pembelajaran. Seperti yang dikemukakan oleh Benson (dalam 

Risal, 2011) bahwa pada akhir pembelajaran seorang guru harus bisa memberikan 
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pertanyaan atau pernyataan yang berkesan untuk dapat membangkitkan minat dan 

rasa ingin tahu peserta didik terhadap apa yang ia pelajari. 

Pendapat di atas menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara 

keterampilan membuka dan menutup pelajaran dengan minat belajar geografi, 

namun pada praktiknya belum diketahui pengaruh keterampilan membuka dan 

menutup pelajaran terhadap minat belajar geografi, sehingga perlu diidentifikasi 

sejauh mana pengaruh keterampilan membuka dan menutup pelajaran terhadap 

minat belajar geografi di SMA Negeri Kota Bandung. 

Oleh karena itu, permasalahan mengenai mata pelajaran geografi di sekolah, 

keberadaan minat yang sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran, serta 

keterampilan membuka dan menutup pelajaran yang dapat mempengaruhi minat 

belajar geografi melatarbelakangi penulis untuk mengangkat judul “Pengaruh 

Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran Terhadap Minat Belajar 

Geografi di SMA Negeri Kota Bandung” 

 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi 

permasalahan melalui hasil observasi dan kuisioner yang berfokus terhadap minat 

belajar peserta didik. Berikut merupakan identifikasi masalah tersebut: 

1. Berdasarkan hasil survei terhadap seratus orang peserta didik, 64% meyatakan 

bahwa mata pelajaran geografi menarik untuk dipelajari, namun terdapat  

beberapa kendala dalam mempelajari geografi diantaranya perhatian peserta 

didik yang cenderung kurang pada saat pembelajaran berlangsung. 

2. Menarik atau tidaknya pembelajaran akan mempengaruhi minat peserta didik, 

semakin peserta didik menganggap suatu pelajaran menarik, maka akan timbul 

rasa senang mempelajarinya, dari rasa senang maka akan memacu minat peserta 

didik, begitupun sebaliknya ketika peserta didik memandang bahwa mata 

pelajaran tidak menarik, maka akan timbul rasa kurang senang dan tidak 

membantu mengembangkan minat untuk mempelajari pelajaran tersebut. 

Banyaknya peserta didik yang menganggap bahwa mata pelajaran geografi 

menarik untuk dipelajari belum dapat mencerminkan minat peserta didik yang 
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tinggi terhadap mata pelajaran geografi dikarenakan adanya kendala yang 

dihadapi peserta didik dalam mempelajari geografi. 

3. Adanya keterkaitan antara keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

dengan minat belajar pesera didik, namun belum diketahui bagaimana 

pengaruhnya. 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah “Pengaruh 

Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran terhadap Minat Belajar 

Geografi di SMA Negeri Kota Bandung.” 

 

C. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengkaji masalah minat belajar geografi yang berkaitan dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi proses belajar mengajar yaitu keterampilan membuka dan menutup 

pelajaran yang dijabarkan dalam rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Seberapa besar tingkat keterampilan guru dalam membuka dan menutup 

pelajaran di SMA Negeri Kota Bandung? 

2. Seberapa besar tingkat minat belajar geografi di SMA Negeri Kota Bandung? 

3. Adakah pengaruh keterampilan membuka dan menutup pelajaran terhadap minat 

belajar geografi di SMA Negeri Kota Bandung? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui tingkat keterampilan guru dalam membuka dan menutup 

pelajaran di SMA Negeri Kota Bandung. 

2. Untuk mengetahui tingkat minat belajar geografi di SMA Negeri Kota Bandung. 

3. Untuk mengidentifikasi pengaruh keterampilan membuka dan menutup 

pelajaran terhadap minat belajar geografi di SMA Negeri Kota Bandung. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah : 

1. Manfaat teoritis 



6 
 

 
Annisa Mutmainnah 2016 
PENGARUH KETERAMPILAN MEMBUKA DAN MENUTUP PELAJARAN TERHADAP MINAT BELAJAR 
GEOGRAFI DI SMA NEGERI KOTA BANDUNG  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan mengenai keterampilan dasar 

mengajar khususnya keterampilan membuka dan menutup pelajaran serta minat 

belajar 

2. Manfaat praktis 

a. Dapat menjadi informasi bagi tenaga pendidik dan sekolah dalam hal 

meningkatkan keterampilan guru dan minat belajar siswa. 

b. Dapat menjadi informasi untuk pemecahan masalah yang berkaitan dengan 

keterampilan dasar mengajar dan minat belajar siswa. 

c. Dapat menjadi pertimbangan bagi stakeholder pendidikan dalam upaya 

meningkatkan mutu pendidikan khususnya dalam kegiatan belajar mengajar. 

 

F.  STRUKTUR ORGANISASI 

Struktur organisasi tersusun atas lima bab yang disusun secara sistematis 

dan terpadu. Konten dari lima bab tersebut akan dijelaskan secara singkat sebagai 

berikut : 

Bab satu merupakan bab pendahuluan, dalam pendahulaun terdapat latar 

belakang penelitian, identifikasi masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi. 

Bab dua berisi kajian pustaka yaitu memuat teori – teori yang sesuai dengan 

tema penelitian. Kajian pustaka dalam penelitian ini memuat teori yang berkaitan 

dengan pembelajaran geografi, keterampilan dasar mengajar dan minat belajar. 

Bab tiga terdiri dari metode penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, 

populasi dan sampel, variabel penelitian, desain penelitian, metode penelitian, 

definisi operasional, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik 

pengolahan data dan teknik analisis data. 

Bab empat merupakan hasil dan pembahasan penelitian yang menjawab 

rumusan masalah pada BAB I. Pada bab ini dijabarkan mengenai gambaran umum 

lokasi penelitian, hasil dan pembahasan penelitian mengenai pengaruh 

keterampilan membuka dan menutup pelajaran terhadap minat belajar geografi. 

Bab lima merupakan bab terakhir dalam karya tulis ini yang terdiri dari 

simpulan dan saran dari hasil penelitian.                                     


