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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang 

Proses belajar mengajar pada dasarnya merupakan perubahan perilaku anak 

selama ia belajar. Keberhasilan belajar mengajar dari segi guru dapat dilihat dari 

ketetapan guru dan memilih gaya mengajar yang menarik sehingga dapat 

menciptakan suasana belajar yang menggairahkan, menyenangkan dan 

menggembirakan yang pada gilirannya membuat peserta didik mudah clan dapat 

memahami pelajaran yang diberikan guru. 

"Kemampuan seseorang untuk memahami  dan  menyerap  pelajaran  sudah 

pasti berbeda tingkatnya, Ada yang cepat, sedang, dan ada pula yang sangat lambat. 

Oleh karena itu, mereka sering sekali harus menempuh cara berbeda untuk bisa 

memahami  sebuah infonnasi  atau pelajaran  yang sama".1   Perbedaan di dalam 

gaya mengajar juga menunjukkan  salah satu cara tercepat clan terbaik bagi setiap 

individu untuk bisa menyerap sebuah informasi dari luar dirinya. 

Penggunaan  strategi pembelajaran  yang baik sangat tergantung  pada 

kemantapan guru dalam menggunakan metode, teknik, dan taktik pembelajaran. 

"Diyakini,  setiap  guru akan memiliki  penglaman,  pengetahuan,  kemampuan,  

gaya dan bahkan  pandangan  yang  berbeda  dalam mengajar".2 Guru yang  

menganggap mengajar  hanya sebatas menyampaikan  materi pelajaran akan

                                                           
1 Hamzah B.Uno, Orientasi Baru Dalam Psikologi Pembelajaran, (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2005), h.108 
2 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Standar Proses Pendidikan, (Jakarta; Kencana, 

2008), h.52 



2 
 

 
 

berbeda dengan guru yang menganggap  mengajar  adalah suatu proses pemberian  

ilmu pengetahuan  atau informasi kepada peserta didik. 

Guru memegang peran yang sangat penting dalam keseluruhan proses 

pembelajaran. Guru pun dituntut untuk mampu mewujudkan prilaku mengajar 

secara tepat agar terjadi perilaku belajar yang efektif pula  dalam  diri siswa. Dalam 

keseluruhan kegiatan di atas pengajar memegang peran kunci artinya keberhasilan 

proses pembelajaran banyak· tergantung dari pihak pengajar itu sendiri. Salah satu 

hal yang dinggap penting dalam menunjang keberhasilan mengajar yaitu bagaimana 

seorang guru menggunakan teknik atau gaya mengajar. 

Kemudian dengan adanya suatu teknik atau gaya dalam mengajar 

diharapkan peserta didik dapat memahami dan memyerap informasi yang 

disampaikan pendidik. "Perbedaan dalam melakukan kegiatan, termasuk dalam hal 

penggunaan metode, media, alat, teknik, dan gaya dalam proses belajar mengajar 

akan mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar". Dengan demikian, gaya 

mengajar berpengaruh terhadap keberhasilan belajar mengajar, gaya mengajar ikut 

berpengaruh terhadap pengetahuan siswa dalam menyerap dan menerima berbagai 

infonnasi dari pendidik. Seharusnya guru di SMAN 7 Rarowatu juga dapat 

menampilkan gaya mengajar yang menarik, sehingga siswa dapat dengan mudah 

menyerap pelajaran yang diberikan. 

Penggunaan gaya  mengajar   dalam  proses  pembelajaran peserta  didik  

dapat  lebih memahami  isi materi  pelajaran  dari  guru, sehingga prestasi siswa 

dapat lebih meningkat dan siswa lebih cepat dapat mengerti maksud dan tujuan dari 

pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik.  
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Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di SMP Negeri 7 

Rarowatu, peneliti menemukan bahwa prestasi belajar siswa dalam pembelajaran 

PAI dikatakan cukup dengan nilai rata-rata 61,02, hal ini dapat diketahui bahwa 

kurangnya motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran PAI, dikelas sehingga 

akibatnya prestasi belajar siswa di SMP Negeri 7 Rarowatu tidak memenuhi kriteria 

kelulusan minimal (KKM) yang sudah ditentukan sekolah. Hal ini dikarenakan 

guru yang menggunakan gaya mengajar yang monoton dikelas sehingga 

mempengaruhi prestasi belajar peserta didik. Berdasarkan hasil penelitian yang 

peneliti lakukakan peneliti menemukan bahwa peserta didik di SMP Negeri 7 

Rarowatu cenderung hanya sebagian saja yang mampu menunjukkan sikap 

menyesuaikan diri dengan gaya mengajar guru di kelas masing-masing.  

Gaya mengajar guru dikelas merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar peserta didik di kelas tersebut. Proses belajar 

mengajar di kelas tentulah melibatkan interaksi antara guru dan peserta didik, yang 

ditunjang dan ditunjukkan dengan gaya mengajar guru di kelas sewaktu pelajaran 

berlangsung. Penelitian ini dikatakan penting karena untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh gaya mengajar guru terhadap hasil prestasi belajar yang diperoleh 

peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. 

Berdasarkan   uraian  tersebut  di  atas,  maka  kajian  tentang  pegaruh   

gaya mengajar  guru terhadap  prestasi  belajar  siswa merupakan  topik yang 

menarik  untuk  dibahas.  Atas dasar  itulah,  penulis  memilih judul  "Pengaruh 

Gaya Mengajar  Guru  Terhadap Prestasi Belajar Siswa dalam Pembelajaran 

PAI Di SMP Negeri 7 Rarowatu Utara Kabupaten Bombana". 
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B. Batasan Masalah 

Berdasarkan pemikiran serta uraian pada latar belakang di atas, maka 

batasan masalah diangkat dalam penelitian ini adalah dibatasi pada pengaruh gaya 

mengajar guru terhadap prestasi belajar siswa dalam Pembelajaran PAI di SMP 

Negeri 7 Rarowatu Utara Kabupaten Bombana Tahun pelajaran 2017-2018. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka pada bagian 

ini penulis akan mengemukakan beberapa permasalahan pokok sehubungan 

dengan judul penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Bagaimana gaya mengajar guru di  SMP Negeri 7 Rarowatu Utara Kabupaten 

Bombana? 

2. Bagaimana prestasi belajar siswa dalam Pembelajaran PAI di  SMP Negeri 7 

Rarowatu Utara Kabupaten Bombana? 

3. Apakah ada pengaruh gaya mengajar guru terhadap prestasi belajar siswa 

dalam Pembelajaran PAI di  SMP Negeri 7 Rarowatu Utara Kabupaten 

Bombana? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan  penelitian  dalam  suatu  karya  ilmiah  yang  penting  untuk  

dapat melihar arah dan sasaran yang dimaksud dari suatu pembahasan. Adapun 

tujuan penelitian skripsi ini adalah : 

1. Untuk mengetahui gaya mengajar guru di  SMP Negeri 7 Rarowatu Utara 

Kecamatan Rarowatu UtaraKabupaten Bombana. 
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2. Untuk mengetahui prestasi belajar siswa  dalam Pembelajaran PAI di  SMP 

Negeri 7 Rarowatu Utara Kabupaten Bombana. 

3. Untuk mengetahui pengaruh gaya mengajar guru terhadap prestasi belajar siswa 

dalam Pembelajaran PAI di  SMP Negeri 7 Rarowatu Utara Kabupaten 

Bombana. 

E. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai salah satu alternatif untuk 

menambah wawasan keilmuan dalam proses pendidikan  oleh para guru serta 

dengan hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian 

selanjutnya yang sejenis dengan penelitian ini, sekaligus sebagai upaya 

pengembagan wawasan keilmuan secara empiris, sehinggah di peroleh pemahaman 

mengenai pengaruh gaya mengajar guiru terhadap prestasi belajar siswa.  

2. Manfaat Praktis  

Manfaat  praktis penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Sebagai sarana untuk bahan informasi dan memberikan kontribusi yang 

bermanfaat bagi pihak fakultas. 

b. Sebagai masukan bagi gaya mengajar guru serta dapat menunjang   keberhasilan 

mengajar dan membantu peserta didik  lebih memahami sebuah  informasi  

yang di sampaikan pendidik.. 

c. Bagi penulis adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

kesarjanaan dalam bidang ilmu Pendidikan Agama Islam, selain itu di harapkan 

dapat meningkatkan penalaran, keluasan wawasan dan kemampuan pemahaman 



6 
 

 
 

penulis tentang pengaruh gaya mengajar guru terhadap prestasi belajar siswa 

dalam Pembelajaran PAI di SMP Negeri 7 Rarowatu Utara Kecamatan 

Rarowatu UtaraKabupaten Bombana. 

d. Bagi peneliti lain adalah sebagai acuan revrensi dan bahan bacaan bagi seluruh 

mahasiswa IAIN Kendari yang akan melakukan penelitian terkait pengaruh gaya 

mengajar guru terhadap prestasi belajar siswa khususnya mahasiswa  Fakultas  

Tarbiyah  &  Ilmu Keguruan. 

 

F. Hipotesis Masalah 

Hipotesis adalah "Penelitian jawaban sementara terhadap masalah 

penelitian, yang kebenarannya masih diuji secara empiris".3  

Adapun yang menjadi hipotesis penelitian ini adalah "Gaya Mengajar Guru 

Berpengaruh Terhadap Prestasi Belajar Siswa dalam Pembelajaran PAI SMPN 7 

Rarowatu Utara Kecamatan Rarowatu UtaraKabupaten Bombana". 

 

G. Definisi Operasional 

Adapun definisi Oprasional adalah “Pengaruh Gaya Mengajar Guru 

Terhadap Prestasi Belajar Siswa dalam Pembelajaran PAI di SMPN 7 Rarowatu 

Kabupaten Bombana.  

1. Gaya mengajar guru adalah suatu cara atau bentuk penampilan seorang guru 

dalam mengembangkan, membimbing, mengubah atau kemampuan, 

menanamkan pengetahuan perilaku dan kepribadian siswa dalam mencapai 

tujuan proses belajar mengajar dengan gaya mengajar guru yang penelitian 

                                                           
3 Absurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, 

(Jakarta:Rineka Cipta, 2005), h.20 
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gayanya dilihat dari gaya mengajar klasik, gaya mengajar teknologis, gaya 

mengajar personalisasi, gaya mengajar intersksional.  

2. Prestasi belajar PAI dapat diartikan sebagai hasil pencapaian peserta didik 

dalam mengerjakan tugas atau kegiatan pembelajaran, melalui penguasaan 

pengetahuan atau keterampilan mata pelajaran disekolah yang biasanya 

ditunjukan dengan nilai test atau angka nilai yang diberikan oleh guru yang 

dapat dilihat pada nilai rapor siswa semester ganjil Tahun Ajaran 2017/2018. 




