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ANGKET PENELITIAN 

PENGARUH GAYA MENGAJAR GURU TERHADAP PRESTASI 

BELAJAR SISWA DI SMP NEGERI7 RAROWATU UTARA 

KECAMATAN LANTARI JAYA KEBUPATEN  

BOMBANA 

I.  Identitas Pribadi Responden 

1. Nama       : ......................................................... 

2. Umur       : ......................................................... 

3. Kelas      : ......................................................... 

4. Hari / Tanggal       : ......................................................... 

 

II. Keterangan Pilihan Jawaban 

1. Bacalah baik-baik setiap item soal dan seluruh alternative jawabanya. 

2. Pilihlah salah satu yang anda anggap paling tepat, dan berilah tanda ceklist 

(√ ) pada salah satu jawaban yang tersedia (a,b,c,d). 

3. Dimohon agar semua item soal ini di isi. 

Angket Variabel (X) (Pengaruh Gaya Mengajar Guru). 

1. Apakah setiap kali guru mengajar dapat memberikan arahan yang baik kepada 

semua siswa?  

a) Selalu  

b) Sering  

c) Kadang-Kadang 

d) Tidak Pernah 

 

2. Apakah guru menegur siswa yang melakukan perbuatan yang tidak baik 

diwaktu proses belajar mengajar?  

a) Selalu  

b) Sering  

c) Kadang-Kadang 

d) Tidak Pernah 

 

3. Apakah anda senang apabila guru menggunakan gaya mengajar dalam 

menyampaikan materi pelajaran?  

a) Selalu  

b) Sering  

c) Kadang-Kadang 

d) Tidak Pernah 

 

4. Apabila ada siswa yang mengalami kesulitan belajar, apakah guru memberikan 

bimbingan?  

a) Selalu  
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b) Sering  

c) Kadang-Kadang 

d) Tidak Pernah 

 

5. Ketika mengajar dikelas apakah guru bertutur kata yang baik?  

a) Selalu  

b) Sering  

c) Kadang-Kadang 

d) Tidak Pernah 

 

6. Bagaimana pendapat anda tentang penguasaan bahan pelajaran yang diajarkan 

oleh guru apakah anda paham? 

a) Selalu  

b) Sering  

c) Kadang-Kadang 

d) Tidak Pernah 

 

7. Apakah anda senang apabila guru dalam menjelaskan pelajaran selalu 

menggerakan badan?  

a) Selalu  

b) Sering  

c) Kadang-Kadang 

d) Tidak Pernah 

 

8. Apakah guru ketika mengajar dapat membantu mengembangkan sikap yang 

baik?  

a) Selalu  

b) Sering  

c) Kadang-Kadang 

d) Tidak Pernah 

 

9. Apakah guru ketika mengajar mampu membuat suasana kelas menjadi aktif?  

a) Selalu  

b) Sering  

c) Kadang-Kadang 

d) Tidak Pernah 

 

10.Apakah guru dalam mengajar selalu menggunakan media dan sumber 

pengajaran yang ada?  

a) Selalu  

b) Sering  

c) Kadang-Kadang 
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d) Tidak Pernah 

 

11.Menurut pendapat anda bagaiman gaya mengajar guru saat dikelas apakah 

sangat baik?  

a) Selalu  

b) Sering  

c) Kadang-Kadang 

d) Tidak Pernah 

 

12.Menurut pendapat anda, bagaimana guru dalam menyampaikan pelajaran 

dikelas apakah anda paham dengan materi yang diberikan olehnya?  

a) Selalu  

b) Sering  

c) Kadang-Kadang 

d) Tidak Pernah 

 

13.Apakah sikap seorang guru yang baik itu dapat mempengaruhi minat belajar 

anda?  

a) Selalu  

b) Sering  

c) Kadang-Kadang 

d) Tidak Pernah 

 

14.Apabila guru dalam mengajar hanya memberikan tugas-tugas saja, bagaimana 

sikap anda apakah anda senang?  

a) Selalu  

b) Sering  

c) Kadang-Kadang 

d) Tidak Pernah 

 

15.Apabila guru dalam mengajar tidak pernah tersenyum bagaimana perasaan 

anda dalam mengikuti pembelajaran apakah anda menyukainya?  

a) Selalu  

b) Sering  

c) Kadang-Kadang 

d) Tidak Pernah 

16.Menurut anda, saat memberikan penjelasan pandangan guru selalu merata 

keseluruh siswa yang ada di kelas? 

a) Selalu  

b) Sering  

c) Kadang-Kadang 

d) Tidak Pernah 
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17.Menurut anda, wajah guru di dalam ruangan yang terlihat serius dalam 

memberikan pelajaran apakah mebuat siswa merasa takut?. 

a) Selalu  

b) Sering  

c) Kadang-Kadang 

d) Tidak Pernah 

 

18.Ketika mengajar di kelas apakah guru selalu memberikan pujian pada siswa 

yang bisa menjawab pertanyaan dari guru?. 

a) Selalu  

b) Sering  

c) Kadang-Kadang 

d) Tidak Pernah 

 

19.Pada saat mengajar apakah guru di kelas tidak hanya duduk di kursi dan 

membacakan materi? 

a) Selalu  

b) Sering  

c) Kadang-Kadang 

d) Tidak Pernah 

 

20.Apakah guru di kelas tidak hanya berdiri didepan kelas baik saat menjelaskan 

maupun saat siswa mencatat? 

a) Selalu  

b) Sering  

c) Kadang-Kadang 

d) Tidak Pernah 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 




