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Persiapan guru PAK dalam mengajar adalah bagian yang sangat penting dari 
proses pembelajaran. Perlu dipahami bahwa persiapan mengajar harus disusun 
dengan baik dan matang, supaya proses belajar mengajar pun dapat dilaksanakan 
dengan baik dan terarah. Dengan adanya persiapan mengajar yang baik dan terarah, 
maka akan menghasilkan hasil belajar yang baik dan bermutu.  

Salah satu faktor yang sering dianggap menurunkan motivasi siswa remaja 
dalam belajar adalah materi pelajaran itu sendiri dan guru yang menyampaikan materi 
pelajaran. Perlu diketahui, bahwa guru yang tidak mempersiapkan segala sesuatu yang 
berkaitan dengan proses belajar mengajar, akan mengakibatkan murid tidak tertarik 
kepada mata pelajaran yang disajikan oleh guru dan akibatnya adalah murid tidak ingin 
berlama-lama di dalam kelas. Hal inilah yang merupakan faktor dari kesalahan guru, 
sehingga proses belajar mengajar tidak dapat berjalan dengan efektif. Selain itu, 
merupakan suatu bahaya di dalam pendidikan apabila guru hanya mencari mudahnya 
saja, seperti dengan selalu memberikan tugas atau sanksi-sanksi yang sama kepada 
anak didik. Metode menghafal secara mekanis selain dapat mematikan kreativitas juga 
menyebabkan murid mengalami kejemuan atau kebosanan. Faktor penunjang yang 
menimbulkan rasa bosan atau jemu adalah metode pengajaran yang tidak didukung 
oleh persiapan yang baik, sehingga guru tidak dapat menyampaikan materi secara 
maksimal dan hanya asal-asalan saja.  

Inilah yang melatarbelakangi penulis menulis skripsi ini dengan judul: 
Pemahaman Guru PAK di SMP Negeri Kota Mojokerto Tentang Pentingnya Persiapan 
Mengajar. Adapun beberapa pertanyaan yang dirumuskan adalah mengapa penting 
persiapan guru PAK dalam mengajar dan bagaimana pemahaman guru PAK di SMP 
negeri kota Mojokerto tentang pentingnya persiapan mengajar.  
Tujuan penulisan ini pertama, supaya setiap guru PAK memiliki konsep dan 
pemahaman yang benar tentang persiapan dalam mengajar. Kedua, supaya setiap 
guru PAK dapat memahami pentingnya persiapan dalam mengajar serta dapat 
menerapkannya dalam kegiatan belajar mengajar.  

Untuk mencapai tujuan penulisan, penulis memakai metode penelitian literatur 
sebagai landasan teori dari tulisan ini dan penelitian lapangan. Adapun hasil-hasil yang 
diperoleh dari penulisan ini ialah pengertian persiapan guru PAK dalam mengajar, 
tujuan persiapan guru PAK dalam mengajar bagi guru dan siswa, hal-hal yang 
dipersiapkan guru PAK dalam mengajar, alasan pentingnya persiapan guru PAK dalam 
mengajar, hal-hal penting yang dipertimbangkan guru PAK dalam melakukan persiapan 
mengajar, prinsip-prinsip dalam persiapan mengajar, dampak apabila guru melakukan 
persiapan dalam mengajar bagi guru dan siswa, cara guru merencanakan 
pembelajaran PAK dalam persiapan mengajar. Dari hasil pembahasan pentingnya 
persiapan guru PAK dalam mengajar, maka ada hal penting yang perlu diketahui bahwa 
persiapan mengajar harus disusun dengan baik dan matang, supaya proses belajar 
mengajar pun dapat dilaksanakan dengan baik dan terarah.  



Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah persiapan mengajar perlu dilakukan 
dengan baik dan matang, supaya proses belajar mengajar pun dapat dilaksanakan 
dengan baik dan terarah. Dengan adanya persiapan mengajar yang baik dan terarah, 
maka akan menghasilkan hasil belajar yang baik dan bermutu, serta dapat memperoleh 
kualitas belajar mengajar yang memuaskan. Pentingnya persiapan guru PAK dalam 
mengajar sudah dipahami oleh para guru PAK di SMP negeri kota Mojokerto, namun 
perlu ditingkatkan. 


