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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Gaya Mengajar Guru 

1. Pengertian Gaya Mengajar 

Menurut Uzer Usman Gaya Mengajar adalah suatu kegiatan guru dalam 

kontek proses interaksi belajar mengajar yang ditujukan untuk mengatasi 

kebosanan murid, sehingga dalam situasi belajar mengajar. Murid senantiasa 

menunjukkan ketekunan, antusiasme serta penuh partisipasi.4 Menurut Abu Ahmadi 

gaya mengajar adalah tingkah laku, sikap dan perbuatan guru dalam melaksanakan 

proses pengajaran.5 

Menurut Syahminan Zaini, dalam buku Abu Ahmadi mengatakan, gaya 

mengajar adalah gaya atau tindak-tanduk guru sebagai pernyataan kepribadiannya 

dalam menyampaikan bahan pelajarannya kepada siswa.6  

Dari definisi di atas,dapat ditarik kesimpulan bahwa gaya mengajar adalah 

pengubahan tingkah laku, sikap dan perbuatan guru dalam kontek belajar 

pembelajaran yang bertujuan untuk mengatasi kebosanan siswa, sehingga siswa 

memiliki minat belajar yang tinggi terhadap pelajarannya. Dan ini bisa dibuktikan 

melalui ketekunan, antusiasme, keaktifan mereka dalam belajar dan mengikuti 

pelajarannya di kelas. 

                                                           
4 Moh Uzer Usman dan Lilis Setiawati, Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarta. Cet. Pertama, 1993). h. 278 
5 Ahmadi, Abu dan TriJoko. Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Pusaka Setia, 2005). 

h.125  
6 Ibid. h.125 
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Mengajar adalah suatu cara seorang guru untuk mempersiapkan 

pengalaman belajar bagi peserta didiknya. Dengan kata lain bahwa mengajar 

merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seorang guru dalam membimbing, 

membantu, dan mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengalam belajar. 

Sehingga mengajar atau yang disebut dengan pembelajaran ini merupakan 

tumpuan individu dan masyarakat pada era sekarang, dikarenakan pembelajaran 

atau pengajaran pada dasarnya adalah suatu bentuk desakan bagi individu untuk 

bias memiliki dan mampu untuk mandiri dikehidupan yang mendatang, yaitu 

drngan menjdikan manusia yang seutuhnya. 

Mengajar pada umumnya adalah usaha guru untuk menciptakan kondisi-

kondisi atau mengatur lingkungan, sedemikian rupa, sehinnga terjadi interaksi 

antara murid dengan lingkungan, termasuk guru, alat pelajaran, dan sebagaimana 

yang disebut dalam proses pembelajaran. Dengan harapan tercazpainya tujuan 

pelajaran yang telah ditentukan.7 Didalam pengajaran akan melibatkan peran 

guru, karena gurulah yang bertanggung jawab atas proses pembelajaran. 

Sedangkan pembelajaran itu sendiri selain melibatkan guru juga melibatkan 

siswa Sehingga dengan adanya pengajaran atau mengajar itu bermaksud untuk 

menghantarkan siswa untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan 

sebelumnya dengan perantara seoarang guru. 

Ketika guru menyapaikan ilmu pengetahuan kepada siswa guru juga 

diharuskan memiliki kompetensi-kompetensi keguru dan setiap guru harus 

                                                           
7 S. Nasutiaon, Teknologi Pendidikan, (Jakarta:Bumi Aksara, 2011). h.43 
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menguasai serta trampil melaksanakan mengajar.8 Dengan itu maka guru 

diharapkan bisa mengemas pemebelajaran yang menarik dan tidak membosan 

agar pada saat proses pembelajaran siswa bisa nyaman, siswa aktif dalam 

pelajaran dan guru menjadi senang dalam menyampaikan materi didalam kelas.  

Dengan adanya guru dituntut untuk bisa memiliki potensi-pontensi yang 

dibutuhkan dalam mengajar serta trampil dalam mengajar maka diharapkan 

tingkat kebosanan lebih kecil dari pada tingkat ketertarikan pada saat proses 

pembelajaran. Seperti yang dikutib dalam bukunya Mulyasa bahwa dengan 

kebergaman variasi dalam pembelajaran menuntut kemungkinan adanya 

perubahan dalam proses kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi 

belajar peserta didik, serta mengurangi kebosanan dan kejenuhan.9 

Dengan beberapa Teori-teori mendefinisikan terkait dengan mengajar 

adalah:10 

a. Definisi lama, mengajar adalah penyerapan kebudayaan berupa 

pengalaman-pengalaman dan kecakapan  kepada  anak  didik  kita atau usaha 

mewariskan kebudayaan masyarakat pada generasi berikut sebagai generasi 

penerus. 

b. Definisi dari Gazali, mengajar adalah menanamkan pengetahuan pada 

seseorang dengan cara paling singkat dan tepat. 

c. Definisi yang modern dinegara-negara yang sudah maju, bahwa 

menjelaskan “Teaching is the guidance of  learning”. Dengan artian bahwa 

mengajar itu adalah bimbingan kepada siswa dalam proses belajar. 

                                                           
8 Daryono, Belajar dan Mengajar, (Bandung: CV yrama Widya,2013), h.159 
9 E Mulyasa, Menajdi Guru Profesional,( Bandung: Rosda Karya, 2011), h.78 
10 Daryono, Belajar Dan Mengajar,…h.159-164 



11 
 

 
 

d. Kilpatrik mendefinisika dengan tegas mengajar, yaitu dengan menggunakann 

Metode “Problem Solving” anak/siswa dapat mengatasi kesulitan-kesulitan 

didalam kehidupanya. 

e. Alvin W.Howard mendefinisikan mengajar itu adalah suatu aktivitas untuk 

mencoba menolong, membimbing seorang untuk mendapatkan, mengubah 

atau mengembangkan skill, cita-cita, penghargaan dan knowledge 

f. A. Morrison D.Mc memberikan definisi tentang mengajar adalah aktivitas 

personal yang unik 

g. Jhon R.Pancella mendefinisikan mengajar sebagai berikut: mengajar dapat 

dilukiskan sebagai membuat keputusan dalam interaksi dan hasil keputusan 

dari guru adalah jawaban siswa atau sekelompok siswa kepada siapa guru 

berintraksi. 

h. Pendapat Waini Rasidi, mengajar yang dipentingkan ialah adanya partisipasi 

guru dan siswa sama lainya.11 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa mengajar 

adalah sebuah proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada disekitar 

siswa sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong siswa untuk melakukan 

belajar. Dengan kata lain bahwa mengajar adalah suatu proses yang mengatur, 

mengorganisasi lingkungan yang ada disekitar siswa sehingga pada diri siswa 

tumbuh rasa untuk ingin belajar dan mendorong siswa untuk melakukan kegiatan 

belajar.12 dan guru disitu bertanggung jawab atas pemberian bimbingan kepada 

                                                           
 11 Nana Sujana, Dasar-Dasar ProsesnBelajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru 

Anglensindo, 2014), h.29 
12 Ibid. h.31 
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siswa. Dengan adanya seperti itu diharapakan pada saat proses pembelajaran bisa 

menarik dan tidak membosankan atau siswa cepat jenuh 

Dalam praktek, perilaku mengajar yang dipertunjukkan guru sangat 

beraneka ragam, meskipun maksudnya sama. Aneka ragam perilaku guru 

mengajar ini bila ditelusuri akan diperoleh gambaran tentang pola umum interaksi 

antara guru, isi atau bahan pelajaran dan siswa. pola umum ini oleh Dianne Lapp 

dan kawan-kawan diistilahkan dengan “gaya mengajar” atau Teaching style.13 

Sehingga dengan melihat dan pengelompokan gaya mengajar guru itu bisa 

mengurangi ketidak antusiasnya siswa terhadap mata pelajaran. Dari sinilah gaya 

mengajar merupakan bentuk penampilan guru saat proses belajar mengajar, gaya 

mengajar seorang guru pun berbeda antara yang satu dan yang lainnya walaupun 

dalam proses pembelajaran mempunyai tujuan yang sama yaitu menyampaikan 

ilmu pengetahuan, membentuk sikap siswa, dan menjadika siswa terampil dalam 

berkarya. 

Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu 

pengetahuan kepada anak didik di sekolah, dan guru adalah orang yang 

berpengalaman dalam bidang profesinya, dengan keilmuan yang dimilikinya 

dia dapat menjadikan anak didik dan orang lain cerdas. 

Maka dari situlah penampilan guru dalam mengajar sangat penting karena 

guru ibarat model atau artis yang sedang tampil di depan, setiap penampilan, 

tingkah laku, suara ataupun cara berjalan sangat diperhatikan siswa. Oleh sebab 

itu guru harus bisa menjaga penampilannya ketika mengajar, dengan itu maka 

                                                           
13 Muhammd Ali, Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 2014). h.57 
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seorang guru hendaknya menggunakan gaya mengajar yang menarik untuk anak 

didiknya, dengan tujuan agar siswa tidak mudah bosan dalam mengikuti 

pembelajaran yang ada dikelas. 

Gaya mengajar dapat diartikan sebagai perbuatan guru dalam konteks 

proses belajar mengajar yang bertujuan mengatasi kebosanan siswa, sehingga  

dalam proses belajarnya siswa  senantiasa menunjukkan ketekunan, keantusiasan, 

serta berperan serta secara aktif.14  Sehingga  dalam pembelajaran  itu  tidak  lepas 

dari adanya seorang pendidik atau guru yang senantiasa memberikan 

pendidikan dan pengajaran serta pengarahan terhadap peserta didik. Disampang 

itu juga pendidik diharapkan bisa membawa perubahan bagi anak didiknya 

karena pada hakikatnya pembelajaran itu memiliki misi yaitu salah satunya 

mendapatkan perubahan dalam diri individu untuk lebih baik 

Beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pendidik danpeserta 

didik merupakan dua komponen yang tidak bisa dilepaskan. Pendidik atau  

yang biasa dikenal dengan sebutan guru mempunyai tanggung jawab dalam 

mengajar atau proses pembelajaran, sedangkan seorang peserta didik sebagai 

seseorang yang belajar. Disamping guru menguasai  materi  guru  diharus  juga  

untuk  memiliki  kompetensi sebagai  guru  dan  juga  memiliki  kreatifitas  dalam  

mengajar  yaitu dengan gaya mengajar guru masing-masing, dengan hal diatas 

diharapkan dalam proses pembelajaran bisa menarik dan tidak membosan siswa 

dikelas, dengan kata lain siswa betah dikelas dan senang terhadap materi pelajar. 

 

                                                           
14 J.J Hasibuan dan Moedjiono, Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

1995), h.65 



14 
 

 
 

2. Tujuan Gaya Mengajar 

Pada dasarnya semua orang tidak menghendaki adanya kebosanan dalam 

hidupnya. Sesuatu yang membosankan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. 

Orang akan lebih suka bila hidup itu di isi dengan gaya atau gerakan badan dalam 

hal yang positif. Begitupun sama halnya seperti saat kegiatan belajar mengajar 

berlangsung, sangat penting diterapkannya gaya mengajar, supaya tidak dapat 

menimbulkan kejenuhan bagi siswa ataupun gurunya, dan pembelajaran tidak 

menjadi monoton. 

 Bila guru dalam proses belajar mengajar tidak menggunakan gaya 

mengajar, maka akan membosankan siswa, perhatian siswa berkurang, 

mengantuk, dan akibatnya tujuan belajar tidak tercapai. Dalam hal ini guru 

memerlukan adanya gaya mengajar dalam mengajar siswa. Keterampilan 

mengadakan gaya mengajar dalam proses belajar mengajar akan meliputi tiga 

aspek, yaitu variasi dalam gaya mengajar, variasi dalam menggunakan media dan 

bahan pengajaran, dan variasi dalam interaksi antara guru dengan siswa. Apabila 

ketiga komponen tersebut dikombinasikan dalam penggunaannya atau secara 

integrasi, maka akan meningkatkan perhatian siswa, membangkitkan keinginan 

dan kemauan belajar. Keterampilan dalam mengadakan gaya mengajar ini lebih 

luas penggunaannya dari pada keterampilan lainnya, karena merupakan 

keterampilan campuran atau diintegrasikan dengan keterampilan yang lain. 

Misalnya, gaya mengajar dalam memberikan penguatan, gaya mengajar dalam 

memberi pertanyaan, dan gaya mengajar dalam tingkat kognitif. 
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Dalam proses belajar mengajar guru dapat menunjukkan adanya 

perubahan gaya mengajar, media yang digunakan berganti-ganti, adanya 

perubahan dalam pola interaksi antara guru-siswa, siswa-guru, dan siswa-siswa. 

Gaya mengajar lebih bersifat proses dari pada produk. Penggunaan gaya mengajar 

terutama ditujukkan pada perhatian siswa, motivasi, dan belajar siswa. Tujuan 

mengadakan gaya mengajar dimaksud adalah : 

a. Meningkatkan dan Memelihara Perhatian Siswa Terhadap Relevansi 

Proses Belajar Mengajar 

Di dalam proses belajar mengajar perhatian siswa terhadap materi 

pelajaran yang diberikan sangat dituntut. Sedikitpun tidak diharapkan adanya 

siswa yang tidak atau kurang memperhatikan penjelasan guru, karena hal itu akan 

menyebabkan siswa kurang mengerti akan bahan yang diberikan guru. Dalam 

jumlah siswa yang besar biasanya ditemukan kesukaran untuk mempertahankan 

agar perhatian siswa tetap pada materi yang diberikan. Berbagai faktor memang 

mempengaruhinya, misalnya: faktor penjelasan guru yang kurang mengenai 

sasaran, situasi di luar kelas yang dirasakan siswa lebih menarik daripada materi 

pelajaran yang diberikan guru, siswa kurang menyenangi materi pelajaran yang 

diberikan guru. 

Kurang senangnya seorang siswa terhadap guru dan materi pelajaran 

yang diberikan guru dapat diatasi dengan pemilihan gaya mengajar guru yang 

sejalan dengan gaya belajar siswa. Perhatian siswa dalam proses belajar mengajar 

lebih fokus karena dengan perhatian yang diberikan siswa terhadap materi 

pelajaran yang dijelaskan guru, akan mendukung tercapainya tujuan pelajaran 

yang dicapai. Indikator penguasaan siswa terhadap materi pelajaran adalah 
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terjadinya perubahan dalam diri siswa. Fokus perhatian siswa adalah masalah 

yang tidak bisa dikesampingkan dalam konsteks pencapaian tujuan pembelajaran. 

Gaya mengajar guru mampu meningkatkan dan memelihara perhatian siswa 

terhadap materi yang dijelaskan atau belum. Siswa menjadi aktif selama proses 

belajar mengajar berlangsung. 

b. Memberikan Kesempatan Kemungkinan Berfungsinya Motivasi 

Motivasi memegang peranan penting dalam belajar. Seorang siswa tidak 

akan dapat belajar dengan baik dan tekun jika tidak ada motivasi didalam dirinya. 

Bahkan tanpa motivasi, seorang siswa tidak akan melakukan kegiatan belajar. 

Maka dari itu, guru selalu memberikan masalah motivasi ini dan berusaha agar 

tetap tergejolak didalam diri setiap siswa selama pengajaran langsung. Dalam 

proses belajar mengajar dikelas, tidak semua siswa mempunyai motivasi yang 

sama terhadap sesuatu bahan. Untuk bahan tertentu boleh jadi seorang siswa 

menyenanginya, tetapi untuk bahan yang lain boleh jadi siswa tersebut tidak 

menyenanginya. Ini merupakan masalah bagi guru dalam setiap kali mengadakan 

pertemuan. Guru selalu dihadapkan pada masalah motivasi. Guru selalu ingin 

memberikan motivasi terhadap siswanya yang kurang memperhatikan materi 

pelajaran yang diberikan. 

Bagi siswa yang selalu memperhatikan materi pelajaranyang diberikan, 

bukanlah maslah bagi guru. Karena didalam diri siswa tersebut sudah ada 

motivasi, yaitu motivasi instrisik. Siswa yang demikian biasanya dengan 

kesadarannya sendiri memperhatikan penjelasan guru. Rasa ingin tahunya lebih 

banyak terhadap materi pelajaran yang diberikan. Berbagai gangguan yang ada di 

https://www.blogger.com/null
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sekitarnya sangat dapat mengganggu perhatiannya. Lain halnya bagi siswa yang 

tidak ada motivasi didalam dirinya, maka motivasi ekstrinsik yang merupakan 

dorongan dari luar dirinya mutlak diperlukan. 

Disini peranan guru lebih dituntut untuk memerankan fungsi motivasi, 

yaitu motivasi sebagai alat yang mendorong manusia untuk berbuat, motivasi 

sebagai alat yang menentukan arah perbuatan, dan motivasi sebagai alat untuk 

menyeleksi perbuatan. 

c. Membentuk Sikap Positif Terhadap Guru dan Sekolah 

Adalah kenyataan yang tidak biasa dipungkiri bahwa di dalam kelas ada 

siswa tertentu yang kurang senang terhadap seorang guru. Sikap negatif ini tidak 

hanya terjadi pada siswa, tetapi juga pada siswi. Konsekuensinya bidang studi 

yang dipegang oleh guru tersebut juga tidak disenangi. Acuh tak acuh selalu 

ditunjukkan lewat sikap dan perbuatan ketika guru tersebut sedang memberikan 

materi pelajaran kelas.  

Kurang senangnya seorang siswa terhadap guru bisa jadi disebabkan 

gaya mengajar guru yang kurang bervariasi. Gaya belajar guru tak sejalan dengan 

gaya belajar siswa. Metode mengajar yang digunakan itu-itu saja. Misalnya, 

hanya menggunakan metode ceramah untuk setiap kali melaksanakan tugas 

mengajar dikelas. Tidak pernah terlihat menggunakan metode mengajar yang lain. 

Misalnya, metode diskusi, resitasi, tanya jawab, problem solving atau cerita. 

Ketika mengajar, guru selalu duduk dengan santainya dikursi, tidak 

perduli bagaimana tingkah laku dan perbuatan anak didik, gaya mengajar seperti 

itu adalah jalan pengajaran yang cepat membosankan. Guru kurang dapat 

https://www.blogger.com/null
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menguasai keadaan kelas. Kegaduhan biasanya sering terjadi pada sudut-sudut 

kelas. Akibatnya jalan pengajaran kurang menguntungkan bagi kedua belah pihak, 

yaitu guru dan siswa. Guru gagal menciptakan suasana belajar yang 

membangkitkan kreativitas dan kegairahan belajar siswa. Guru yang bijaksana 

adalah guru yang pandai menempatkan diri dan pandai mengambil hati siswa. 

Dengan sikap ini siswa merasa diperhatikan oleh guru. Siswa ingin selalu dekat 

dengan guru. Apabila guru tidak ada dalam sehari saja, maka siswa tidak jarang 

selalu mempertanyakan guru tersebut. Siswa akan merasa rindu untuk selalu dekat 

di sisi guru dan belajar dengan semangat.  

Guru yang seperti itu biasanya gaya mengajarnya dan pendekatannya 

yang sesuai dengan psikologis siswa. Gaya mengajarnya mempunyai relevansi 

dengan gaya belajar siswa. Disela-sela pengajaran sering diselangi humor dengan 

pendekatan yang edukatif, jauh dari sikap permusuhan. 

d. Memberikan Kemungkinan Pilihan dan Fasilitas Belajar Individual 

Sebagai seoarang guru dituntut untuk mempunyai berbagai keterampilan 

yang mendukung tugasnya dalam mengajar. Penguasaan metode mengajar yang 

dituntut kepada guru tidak hanya satu atau dua metode, tatapi lebih banyak dari 

itu.  

Karena diakui, penguasaan metode mengajar dalam jumlah yang banyak 

lebih memungkinkan guru untuk melakukan pemilihan metode mana yang dipakai 

dalam rangka menunjang tugasnya mengajar dikelas. Penguasaan terhadap 

bagaimana menggunakan media merupakan keterampilan lain yang juga 

diharuskan bagi seorang guru. Demikian juga penguasaan terhadap berbagai 

https://www.blogger.com/null


19 
 

 
 

pendekatan dalam mengajar dikelas. Penguasaan dari ketiga keterampilan tersebut 

(Metode, media, pendekatan) memudahkan bagi guru melakukan pengembangan 

gaya mengajar. Tetapi, jika sebaliknya, maka sulitlah bagi guru mengembangkan 

gaya mengajar untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.  

Fasilitas merupakan kelengkapan belajar yang harus ada disekolah. 

Fungsinya berguna sebagai alat bantu pengajaran, peraga dan sumber belajar. Jika 

guru mampu menghadirkan gaya mengajar yang bervariasi maka dengan 

sendirinya akan memicu sekolah menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung 

bagi penggunaan gaya mengajar yang bervariasi. Atau setidak-tidaknyan siswa 

secara kreatif menyediakan berbagai fasilitas yang memungkinkan ketika guru 

mengajar tersedia fasilitas yang memadai. 

3. Macam-Macam Gaya Mengajar 

Gaya mengajar yang perlu diterapkan dalam proses belajar mengajar 

sebaiknya bersifat variatif, inovtif, serta mudah diterima oleh siswa, dan pada 

setiap guru memiliki keperbedaan cara dalam penyampaian  materi.  Sehingga  

gaya  mengajar  guru  dalam penyampaian materi terbagi menjadi empat macam, 

yaitu sebagai berikut.15 

a. Gaya Mengajar Klasik  

b. Gaya mengajar Teknologis 

c. Gaya mengajar Personalisasi 

d. Gaya Mengajar Intersksional 

Dari  keempat  macam  gaya  mengajar  diatas  dapat  diuraikan 

                                                           
15 Muhammad Ali, Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 2014), h.59 
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a. Gaya Mengajar Klasik  

Pada gaya mengajar klasik guru sangat dominan terhadap pembelajaran 

yang diadakan guru, dan guru dengan gaya mengajar klasik masih menerapkan  

konsepsi sebagai satu-satunya cara belajar dengan berbagai konskuensi yang 

diterimanya. Pada pendidikan klasik ini lebih menekankan guru sebagai model, 

sehingga siswa dituntut  untuk bisa seperti  gurunya atau  meniru semua apa 

yang ada pada guru. Hal ini berlandaskan teori bahwa anaka akan menirukan apa 

yang diamati dan telah memperoleh re- inforcement.16 Sehingga anak akan 

meniru apa yang telah dia dapat dari gurunya. Serta penumbuhan motivasi anak 

dalam belajar lebih banyak pada motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi berasal 

dari luar diri anak. Sedangkan masalah transfer dalam belajar, sebagaimana yang 

diterapkan dalam teori daya, bahwa dalam belajar dipandang terjadi secara 

mutlak bila siswa telah menguasai plajaran atau tercapainya mental displin. 

b. Gaya mengajar Teknologis 

Gaya mengajar teknologis ini mengisyaratkan seorang guru untuk 

berpegang pada berbagai sumber media yang tersedia atau dengan kata lain 

bahwa sumber belajar bukan hanya berpusat pada guru  saja  namun  pada  yang  

lainya. Sumber pembelajaran yang dapat digunakan guru berupa perangkat 

hardware (seperti mesin, TV, dan sebagainya).17 Ataupun software (seperti 

programa, modul dan sebagainya). Sehingga perangkat ini dapat berfungsi 

sebagai guru, dengan demikian guru tidak dipandang sebagai senteral atau pusat 

perhatian dalam pembelajaran. Sehingga guru dalam mengajar agar 

                                                           
16 Ibid.,h.62  
17 Ibid.,h.63 
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memperhatikan kesiapan siswa dan selalu memberikan stimulan untuk mampu 

menjawab stimulan untuk mampu menjawab segala persoalan yang mempelajari 

pengetahuan yang sesuai dengan minat masing-masing sehingga memberi banyak 

manfaat kepada diri siswa. 

c. Gaya mengajar Personalisasi 

Pendidikan sesungguhnya berpusat pada anak serta pengalaman yang 

disadarinya. Gaya mengajar personalisasi merupakan pengajaran yang berpusat 

pada anak didik atau siswa, yang mana pada pengajaran ini berlandaskan bahwa 

anak harus bebas dalam perkembanganya. Sehingga dengan gaya mengajar ini 

guru akan selalu senantiasa memandang siswa seperti dirinya siswa sendiri. 

Dikarenkan guru tidak dapat memaksakan  siswa  untuk sama dengan dirinya, dan 

juga sesungguhnya pada diri siswa mempunyai minat, bakat, dan kecenderungan 

masing-masing, sehingga   dibutuhkan perkembangan dalam diri siswa untuk 

mandiri. Adapun tujuan utama pengajaran personalisasi adalah mengembangkan 

pribadi siswa secara utuh sehigga dia dapat menangani masalah yang dihadapi 

dalam kehidupanya.18 Sehingga siswa bisa mandirin secara sendirinya. 

d. Gaya Mengajar Intersksiona 

Pengajaran interaksional lebih mengedepankan dialogis, yaitu dialog 

antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa sebagai bentuk interaksi dalam 

pembelajaran. Dengan artian bahwa mereka sama-sama menjadi subyek dalam 

pembelajaran dan tidak ada yang dianggap baik atau sebaliknya. Dasar 

pandangan pengajaran interaksional adalah bahwa hasil belajar diperoleh melalui 

                                                           
18 Ibid.,h.64 
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interaksi  antara  guru-siswa,  dan  siswa-siswa lain,  juga interaksi antara  siswa  

dengan  bahan  yang  dipelajari,  serta  antara  pikiran siswa dengan kehidupan.19 

Berdasarkan interaksi diatas bahwa dengan interaksi akan terciptanya kehidupan 

social yang saling ketergnatungan sehingga akan tumbuh berkembangnya secara 

sendirinya pada diri individu. Yaitu perkembangan dari segi psikologis maupun 

sosiologisl 

4. Karakteristik Gaya Mengajar 

Dalam mengajar seorang guru mempunyai penampilan yang berbeda-

beda, berikut ini adalah karakteristik guru dalam mengajar yaitu dibagi menjadi 

dua: 

a. Karakteristik gaya mengajar guru yang positif 

Adapun karektristik gaya mengajar guru yang positif terdiri dari 10 

karakter, yaitu :20 1) Menguasai materi pelajaran secara mendalam, 2)  

Mempunyai  wawasan  luas,  3)  Komunikatif,  4)  Dialogis,  5)Menggabungkan  

teori  dan  praktik,  6)  Bertahap,  7)  Mempunyai variasi pendekatan, 8) Tidak 

memalingkan materi pelajaran, 9) Tidak terlalau menekan dan memaksa, 10) 

Humoris, tapi serius. 

b.   Karakteristik gaya mengajar guru yang negative 

Adapun karektristik gaya mengajar guru yang negative terdiri dari11 

karakter, yaitu :  

1) Duduk diatas meja ketika mengajar,  

2) Mengajar sambil merokok,  

3) Mengajar sambil main HP, 4) Tidur sewaktu mengajar,  

                                                           
19 Ibid., h.65 
20 Jamal Ma’mur Asmani, Tips Menjadi Guru Inspiratif, Kreatif Dan Inovasi Yang Efektif 

(Jokjakarta: Diva press, 2009), h.115-137 
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4) Menganggap diri paling pandai,  

5) Mengajar secara monoton,  

6) Sering bolos mengajar,  

7) Tidak disiplin,  

8 )  Berpakaian tidak rapi,  

9) Membiarkan murid saling menyontek, 

10) Suka memberi PR tanpa mengoreksi.21 

 

5. Faktor yang mempengaruhi Gaya Mengajar Guru Terhadap Prestasi 

Belajar Siswa 

Seorang guru dalam mengajar memiliki karakteristik yang berbeda 

sehingga hal itu membuat cara mengajarnya juga berbeda, perbedaan karakteristik 

siswa juga menuntut untuk di mengerti guru dan guru menyesuaikan cara 

mengajarnya dengan keberagaman siswa, meskipun tidak sedikit guru yang 

enggan mengerti perbedaan siswa karena nerasa tidak punya banyak waktu  

Adapun penjelasan tentang faktor karakteristik siswa yang potensi 

mempengaruhi gaya mengajar guru atau cara mengajar guru  dalam proses 

pembelajaran yaitu: 

a) Materi atau peralatan 

b) Persiapan mengajar 

c) Ruang kelas 

d) Waktu 

e) Pelatihan guru  

f) Kebijakan Nasional 

 

B. Prestasi Belajar Siswa dalam Pembelajaran PAI 

1. Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi belajar adalah kalimat yang didalamnya terdapat dua kata yang 

makna serta pengertianya berbeda namun ada kesinambungan antara dua kalimat 

tersebut. Pengertian prestasi belajar dalam kamus besar bahasa Indonesia 

diartikan sebagai penguasaan pengetahuan atau ketrampilan yang dikembangkan 

oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang 

diberikan oleh pendidik. Dengan artian bahwa prestasi  belajar  merupakan  suatu 

                                                           
21 Masykur Arif Rahman, Kesalahan-Kesalahan FatalPaling Sering dilakukan Para Guru 

dalam Kegiatan Belajar-Mengajar, (Yokyakarta: Diva Press, 2011), h.5-6 
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kemajuan  dalam  perkembangan peserta didik setelah mengikuti kegiatan belajar 

dalam waktu tertentu.22 

Prestasi  belajar merupakan  unsur  yang sangat  penting dalam dunia 

pendidikan, karena memiliki beberapa fungsi utama, yaitu: 

a. Prestasi belajar sebagai indicator kualitas dan kuantitas pengetahuan 

yang telah dikuasai peserta didik. 

b. Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. 

c. Prestasi sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan.  

d. Prestasi belajar sebagai  indikator  intern  dan  ekstren  dari  suatu 

institusi pendidikan. 

e. Prestasi belajar sebagai indicator terhadap daya serap (kecerdasan) 

peserta didik.23 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar 

adalah merupakan alat untuk mengukur atau mengetahui atas keberhasilan dalam 

proses pembelajaran, disamping itu juga prestasi belajar memiliki fungsi yang 

sangat penting dalam dunia pendidikan yaitu sebagai alat ukur tingkat 

keberhasilan dalam pembelajaran 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar dalam 

Pembelajaran PAI 

 

Prestasi yang dicapai seseorang merupakan hasil intraksi berbagai factor 

yang mempengaruhinya baik dari dalam diri maupun dari luar, yaitu yang biasa 

disebut dengan faktor internal dan eksternal. Pengenalan terhadap faktor-faktor 

yang mempengaruhi prestasi belajar penting  sekali,  yang  artinya  bahwa  dalam 

rangka membantu  murid dalam mencapai prestasi belajar yang sebaik-baiknya.24 

                                                           
22 Satriyono Wahyusi, Supervisi Pendidikan dan Aspek-aspek yang melengkapi, (Malang: 

Surya Pene Gemilang, 2012). h.176 
23 Herman Hudjono, Strategi Mengajar Matematika, (Surabaya: IKIP Malang,1990). h.12 
24 Abu Ahmadi Dan Widodo Supriyono, Prestasi Belajar, (Jakarta: PT Renika Cipta, 

2008). h.138 
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Dibawah ini dikemukakan faktor-faktor yang menentukan pencapaian prestasi 

belajar, yaitu: 

a. Faktor Internal 

Faktor-faktor yang mempengaruhi yang berasal dari dalam atau faktor 

internal dibagi menjadi 3 faktor, yaitu 

1. Factor jasmani 

Kesehatan merupakan factor yang sangat mempengaruhi terhadap 

kemampuan siswa dalam belajar. Bila seseorang selalu tidak sehat (sakit  kepala, 

demam, pilek, dan lain sebagainya), dapat mengakibatkan tidak bergairah untuk 

belajar.25 Seseorang individu agar dapat belajar dengan baik, maka harus 

mengusahakan kesehatan badannya tetap terjamin dengan cara selalu 

mengindahkan ketentuan-ketentuan tentang bekerja, belajar, istirahat, tidur, 

makan, olah raga, rekreasi dan ibadah.26 

Jika seseorang memiliki cacat tubuh bias mempengaruhi belajarnya, 

seperti halnya buta, tuli, lumpuh dan lain sebagainya. Dari situ diharuskan bagi 

yang mengalami hal tersebut untuk belajar  dengan  alat  bantu,  seperti  yang 

telah dikutib dalam bukunya Slameto bahwa bagi penyandang cacat tubuh 

hendaknya ia belajar pada lembaga pendidikan khusus atau diusahakan alat bantu 

agar dapat menghindari pengaruh kecacatan itu.27 

                                                           
25 M. Dalyno, Prestasi Pendidikan,…h.55 
26 Slameto, Belajar Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi, ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2010), h.55 
27 Ibid.,55 
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Berdasarkan uraikan diatas dapat disimpulkan bahwa factor jasmani 

meliputi faktor kesehatan badan maupun kesempurnaan dalam fisik seseorang 

atau peserta didik dapat mempengaruhi semangat dan dorongan belajar siswa 

2. Factor psikologi 

Inteligensi adalah merupakan kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu 

kecapan untuk menghadapi dan menyesuaikan kedalam situasi yang baru dengan 

cepat dan efektif, mengetahui/ menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara 

efektif, mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. 
28

Sedangkan   

seorang guru merupakan orang yang member informasi terhadap peserta didik 

sehingga sikap positif dari siswa terhadap guru harus ada. Namun jika sebaliknya 

jika sikap siswa negatif terhadap guru dan pelajara, apalagi diiringi dengan 

kebenciaan dapat menimbulkan kesulitan belajar. Disamping adanya kecintaan 

siswa terhadap guru dan pelajaran minat siswa pun dalam belajar sangat 

dibutuhkan karena minat adalah merupakan kecenderungan yang tetap 

memperhatikan dan mengenang beberapa kagiatan.29 

Belajar  tanpa  memperhatikan  teknik  dan  faktor  fisiologi, psikologi  dan  

ilmu kesehatan, akan memperoleh hasil yang kurang memuaskan. Sehingga teknik 

belajar perlu deperhatikan yaitu bagaimana caranya belajar membaca, mencatat, 

menggaris bawahi, membuat ringkasan dan lain sebagainya Dari pengertian  di ini  

dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa faktor psikologi dapat mempengaruhi belajar 

seseorang, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi belajar seseorang adalah 

faktor inteligensi, sikap, minat dan motivasi, dan cara belajar. 

                                                           
28 Ibid.,55 
29 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Suatu Pendekatan Baru, (Bandung: PT 

RemajaRosdakarya, 1995), h.134 
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3. Factor kelelahan 

Kelelahan pada seseorang walaupun sulit untuk dipisahkan tetapi dapat 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani 

(bersifat psikis). Kelemahan jasmani terlihat dengan lemah tubuh dan timbul 

kecenderungan untuk membaringkan tubuh. Kelelahan jasmani terjadi  karena  

kekacauan substansi  sisa  pembakaran  didalam tubuh, sehingga mengakibatkkan 

kurang lancarnya darah pada bagian-bagian tertentu. 

Kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan, 

sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang. Kelelahan ini 

sangat terasa pada bagian kepala sering merasakan pusing sehingga sulit untuk 

berkonsentrasi, seolah-olah otak kehabisan daya untuk bekerja. Kelelahan rohani 

dapat terjadi terus-menerus memikirkan masalah yang dianggap berat  tanpa  

istirahat,  menghadapi  hal-hal  yang  selalu sama/konstan tanpa ada variasi, dan 

mengerjakan sesuatu karena terpaksa dan tidak sesuai dengan bakat, minat dan 

perhatiannya. 
30

Sehingga kelelahan  yang dialami  oleh  jasmani  maupun  rohani 

sangat  berpengaruh  terhadap  semangatnya  atau  loyonya  siswa dalam belajar. 

b. Faktor Eksternal  

Faktor-faktor  yang mempengaruhi  yang berasal  dari  luar atau faktor 

eksternal dibagi menjadi 4 faktor, yaitu: 

1. Faktor keluarga 

Didalam suatu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak- anak serta famili 

yang mana didalamnya terjadi intraksi antara satu dengan yang lainya yaitu 

                                                           
30 Slemento, Belajar Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi,…h.59 
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disebut dengan komunikasi antar anggota keluarga. Sedangkan faktor orang tua 

sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan anak dalam belajar. Sehingga 

Tinggi rendahnya pendidikan orang tua, besar kecilnya penghasilan, cukup atau 

kurang perhatian dan bimbingan orang tua, rukun atau tidaknya kedua orang tua, 

akrab atau tidaknya hubungan orang tua dengan anak- anak, tenang atau tidaknya 

situasi dalam rumah, semuanya itu turut mempengaruhi percapaian prestasi 

belajar anak. Keadaan rumah merukan situasi setiap harinya anak saksikan, 

sehingga besar kecilnya rumah tempat tinggal, ada atau tidak peralatan/media 

belajar seperti papan tulis, gambar, peta, ada atau tidak kamar atau meja belajar, 

dan sebagainya, semuanyaitu juga turut menentukan keberhasilan seseorang 

dalam belajar.31 

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa keadaan keluarga 

serta lingkungan yang ada dalam keluarga itu memiliki peran atas keberhasilan 

seseorang siswa dalam belajarnya, sehingga dibutuhkan suasana atau lingkungan 

yang bisa mendukung atas kelangsungan anak dalam belajar misalnya saja 

memberikan contoh yang baik terhadap anak dalam keseharian. 

2. Factor sekolah  

Keadaan sekolah merupakan tempat belajar siswa dalam pembelajaran 

PAI untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, keadaan sekolah itu juga yang turut 

mempengaruhi tingkat   keberhasilan proses mengajar dikelas. Adapun kualitas 

guru, metode mengajarnya, kesesuaian kurikulum dengan kemampuan anak, 

keadaan fasilitas/perlengkapan di sekolah, keadaan ruangan, jumlah murid per 

                                                           
31 M.Dalyono, Psikologi Pendidikan,…h.59 



29 
 

 
 

kelas, pelaksanaan tata tertib disekolah, dan lain sebagainya. Kesemua itu juga 

turut mempengaruhi keberhasilan anak dalam proses belajar. 

Bila sesuatu sekolah kurang memperhatikan tata tertib (Disiplin), maka 

murid-muridnya akan kurang mematuhi perintah para guru dan akibatnya mereka 

tidak mau belajar sungguh- sungguh di sekolah maupun di rumah. Hal ini 

mengakibatkan prestasi belajar anak menjadi rendah. Demikian pula jika jumlah 

murid  perkelas  terlalu  banyak  (50–60  siswa),  dapat mengakibatkan  kelas 

kurang  tenang,  hubungan  guru  dengan murid kurang akrab, control guru 

menjadi lemah, murid menjadi kurang ajar kepada gurunya, sehingga motivasi 

belajar menjadi lemah.32 Sehinggga dibutuhkan kekondisifan didalam kelas 

diperlukan agar proses belajar yang ada bisa tercapai pada sasaranya. 

3. Factor masyarakat  

Keadaan  masyarakat  juga  menentukan  prestasi  belajar siswa dalam 

pembelajaran PAI. Bila disekitar tempat tinggal keadaan masyarakatnya terdiri 

dari  orang-orang  yang  berpendidikan,  terutama  anak-anaknya rata-rata 

bersekolah tinggi dan bermoralnya, maka hal ini akan mendorong anak lebih giat 

dalam belajar. Tetapi sebaliknya, apabila tempat tinggalnya dilingkungan banyak 

anak-anak yang nakal,   tidak   bersekolah   dan   pengangguran   hal   ini   akan 

mengurangi semangat belajar atau dapat di katakan tidak menunjang sehingga 

motivasi belajarnya berkurang.33 

 

 

                                                           
32 Ibid.,h.59 
33 Ibid.,h.60 
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4. Factor lingkungan sekitar 

Keadaan lingkungan tempat tinggal juga sangat penting dalam 

mempengaruhi prestasi belajar. Keadaan lingkungan, bangunan rumah, suasana 

sekitar, keadaan lalu lintas, iklim dan sebagainya. Keadaan lalu lintas yang sangat 

membisingkan, suara hiruk-pikuk orang di  sekitar, suara pabrik, polusi udara, 

iklim yang terlalu panas, semuanya ini akan mempengaruhi kegairahan belajar. 

Sebaliknya, tempat yang sepi dan iklim yang sejuk, ini akan menunjang 

proses belajar. 

C. Pengaruh Gaya Mengajar Guru Terhadap Prestasi Belajar Siswa dalam 

Pembelajaran PAI 

 

Menurut Syah faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa 

dalam pembelajaran PAI terdiri dari: tingkat kesehatan indera pendengaran, 

penglihatan, kelelahan, kecerdasan, sikap siswa, bakat siswa, minat siswa, 

motivasi siswa, guru, staf administrasi, teman sekelas, gedung sekolah dan 

letaknya, rumah tempat tinggal siswa dan letaknya, alat-alat belajar, keadaan 

cuaca, waktu belajar yang digunakan siswa, strategi dan metode belajar siswa.34 

Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa dalam 

pembelajaran PAI terdiri dari: kesehatan fisik, kelelahan, motivasi, minat, 

konsentrasi, natural curoiousity, self confidence, self dicipline, intelegensi, 

ingatan, tempat, peralatan belajar, suasana, waktu belajar dan pergaulan35. 

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar siswa dalam Pembelajaran PAI dapat 

                                                           
34 Syah, Muhibin. Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru. (Bandung: Remaja 

Rosda Karya, 2003 ). h. 144 
35 Ibid, 151 
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dikelompokkan ke dalam faktor internal siswa dan faktor eksternal siswa. Secara 

lebih terperinci faktor- faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Faktor internal, yaitu faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri siswa, yang 

terdiri dari: 

a. Aspek fisiologis (yang bersifat jasmani), seperti misalnya: tingkat 

kesehatan indera pendengaran, penglihatan, kelelahan dsb.  

b. Faktor psikologis, yang termasuk kedalam faktor psikologis antara lain 

adalah, suasana hati, motivasi, minat dan kebiasaan belajar, tingkat 

kecerdasan, sikap siswa, bakat siswa, minat siswa, disiplin. 

2. Faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang bersumber dari luar diri siswa, yang 

terdiri dari:  

a. Lingkungan sosial, yang termasuk ke dalam lingkungan sosial antara lain 

adalah guru, staf administrasi dan teman sekelas yang dapat 

mempengaruhi semangat belajar siswa, keluarga dan masyarakat. 

b. Lingkungan non sosial, yang termasuk ke dalam lingkungan nonsosial 

baik fisik maupun non fisik antara lain adalah gedung sekolah dan 

letaknya, rumah tempat tinggal siswa dan letaknya, alat-alat belajar, 

keadaan cuaca dan waktu belajar yang digunakan siswa. 

Mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa 

dalam pembelajaran PAI, maka agar penelitian ini dapat mengkaji sesuatu secara 

lebih mendalam, dalam penelitian ini peneliti akan memfokuskan penelitian pada 

aspek gaya mengajar guru terhadap motivasi belajar siswa dalam pembelajaran 

PAI. Dalam proses belajar seorang siswa, faktor-faktor tersebut saling berkaitan 
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dan saling mempengaruhi satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak 

langsung mempengaruhi prestasi belajar siswa. Berdasarkan uraian di atas dapat 

diambil suatu kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar siswa dalam pembelajaran PAI terdiri dari : faktor intern dan faktor 

ekstern. Faktor intern sebagai faktor dari dalam diri siswa dan faktor ekstern 

sebagai faktor dari luar diri siswa. Faktor intern yang mempengaruhi prestasi 

belajar siswa dalam pembelajaran PAI salah satu diantaranya adalah faktor 

motivasi siswa dalam belajar dan faktor ekstern yang mempengaruhi prestasi 

belajar antara lain adalah faktor variasi gaya mengajar guru dalam hal ini 

menunjuk pada kualitas pengajaran. 

D. Kajian Relevan 

Berdasarkan telaah literatur yang telah dilakukan, tidak ditemukan 

kajian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini, namun demikian 

berikut dikemukakan beberapa penelitian sebelumnya yang ada kaitannya dengan 

variabelveriabel penelitian ini, yaitu: 

1. Sinaga, dengan judul penelitian “Pengaruh Strategi Pembelajaran Dan Gaya 

Belajar Terhadap Hasil Belajar Kebutuhan Dasar Manusia Mahasiswa Akper 

Pemerintahan Langkat”, tesis yang diajukan pada Pascasarjana Universitas 

Negeri Medan, menyimpulkan bahwa mahasiswa yang dibelajarkan dengan 

strategi pembelajaran Problem Based Learning lebih tinggi dibandingkan 

dengan mahasiswa yang dibelajarkan dengan strategi konvensional. 

2. Ervin Tri Wahyudi, dengan judul penelitian “Pengaruh Motivasi Belajar Siswa 

Dan Variasi Gaya Mengajar Guru Terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Siswa 
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Kelas Xi IPS SMA Virgo Fidelis Bawen Tahun 2009/2010”. Berdasarkan 

hasil penelitian yang dilakukan ia menyimpulkan bahwa ada pengaruh 

motivasi belajar dan variasi gaya mengajar terhadap prestasi belajar akuntansi 

siswa kelas XI IPS SMA Virgo Fidelis Bawen Tahun 2009/2010 secara parsial 

maupun simultan.  




