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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam dunia pendidikan, guru dituntut untuk mampu mengembangkan 

potensi-potensi anak didik secara optimal. Upaya untuk mendorong terwujudnya 

perkembangan potensi anak didik, tentu merupakan proses yang tidak diukur 

dalam masa tertentu. Oleh karena itu, kompetensi guru dituntut dalam mendesain 

kegiatan pembelajaran melalui penerapan kemampuan gaya mengajar efektif yang 

memungkinkan anak didik dapat  belajar secara aktif dan menyenangkan, 

Penerapan gaya mengajar guru dalam proses belajar mengajar tidak dapat 

dilakukan oleh guru secara keseluruhan, karena penerapan gaya mengajar 

merupakan seni mengajar  yang digunakan secara komunikatif antara guru dan 

anak didik, sehingga segala disajikan guru dalam mengajar dapat  di serap dan 

dipahami siswa dangan baik. 

Seorang guru merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam 

kegiatan belajar mengajar (KBM), memiliki posisi yang sangat menentukan 

keberhasilan pembelajaran, karena fungsi utama guru ialah merancang,  

mengelola, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Disamping itu, 

kedudukan guru dalam kegiatan belajar mengajar juga sangat strategis dan 

menentukan. Strategis karena guru yang akan menentukan kedalaman dan 

keluasan materi pelajaran, sedangkan bersifat menentukan karena guru yang 

memilahdan memilih bahan pelajaran yang akan disajikan kepada peserta didik. 
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Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan tugas guru, ialah kinerjanya 

didalam merencanakan/merancang, melaksanakan dan mengevaluasi proses 

belajar mengajar. 

Pola mengajar guru di kelas sangat menentukan atau meningkatkan 

keterlibatan siswa salama proses belajar mengajar. Selain itu keaktifan siswa juga 

ditentukan oleh kebermaknaan isi/materi serta proses pembelajaran dan modul 

kegiatan pembelajaran, Interaksi edukatif dilakukan guru adalah melakukan 

variasi gerak, kontak pandang dan pergantian posisi dan gerak dalam mengajar. 

Mengajar merupakan suatu proses yang kompleks. Tidak hanya sekedar 

menyampaikan informasi dari guru kepada siswa. Banyak kegiatan maupun 

tindakan yang harus dilakukan, terutama bila diinginkan hasil belajar yang lebih 

baik pada seluruh siswa. Oleh karena itu, rumusan pengertian mengajar tidaklah 

sederhana. Dalam arti, membutuhkan rumusan yang dapat meliputi seluruh 

kegiatan dan tindakan dalam perbuatan mengajar itu sendiri. 

Mengajar dalam konteks standar proses pendidikan tidak hanya sekedar 

menyampaikan materi pelajaran, akan tetapi juga dimaknai sebagai proses 

mengatur lingkungan supaya siswa belajar. Makna lain mengajar yang demikian 

sering diistilahkan dengan pembelajaran. Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam 

proses belajar mengajar siswa harus dijadikan sebagai pusat dari kegiatan. Hal ini 

dimaksudkan untuk membentuk watak, peradaban dan meningkatkan mutu 

kehidupan peserta didik. Pembelajaranperlu memberdayakan semua potensi. 

Jelaslah bahwa dengan memahami berbagai karakteristik belajar anak 

didik mengharuskan guru menerapkan berbagai cara gaya mengajar dengan 
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maksud untuk lebih menumbuhkan semangat belajar dan menghidupkan suasana 

belajar di kelas. Dalam Proses belajar mengajar, guru diharap lebih profesional 

dalam mengelola proses pembelajarn, agar ikatan emosional guru dan murid 

terjalin dengan baik  

Gaya mengajar adalah 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.
1
 

Secara umum sekolah-sekolah di Indonesia menggunakan pengajaran 

klasikal.
2
 Dengan membentuk siswa dikelompokkan dalam kelas yang jumlahnya 

berkisar 20 – 40 anak kemudian guru memberikan pelajaran serentak kepada 

mereka dan kemampuan mereka dianggap sama antara yang satu dengan yang 

lain.
3
 Sehingga dari situ seorang guru dituntut untuk variatif dalam memilih 

metode atau cara dalam mengajar. Berangkat dari keseuaian dalam menentukan 

metode atau teknik mengajar maka akan mengurai sedikit banyak siswa jenuh dan 

bosan dalam pemebelajaran dan tidak fokus dalampelajaran. Padahal keragaman 

siswa adalah sebuah potensi besar yang harus dikembangkan di 

sekolah.sedangkan guru yang kurang kreatif adalah guru yang selalu 

mengedepankan keseragaman siswa. Tak boleh ada yang berbeda. Sedangkan 

guru kreatif adalah guru dimana dirinya sadar akan kekurangan diri dan 

                                                           
1
 J.J Hasibuan dan Moedjiono, Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

1995),h. 65 
2
M. Nur Ghufron dan Rini Risnawati, Gaya Belajar Kajian Teoritik, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2013), h. 146 
3
Elfi Mu‟awanah dan Rifa Hidayah, Bimbingan Konseling Islam di Sekolah Dasar, 

(Jakarta: Bumi Aksara. 2009), h. 51 
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membuatnya untuk belajar sepanjang hayat. Namun guru yang kreatif seperti itu 

masih langka dalam dunia pendidikan kita. Sehingga yang terjadi dikelas adalah 

suasana yang membosankan dikarenakan kurang variatif guru dalam mengajar. 

Seperti yang terjadi di SD Negeri 1 Tinete Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka 

Timur, bahwa disana gaya mengajar guru masih cenderung membosankan 

terutama guru PAI yang menjadi objek penelitin ini.Dimana guru tersebut dalam 

menjelaskan materi, suara yang dikerluarkan cenderung datar tidak ada 

penekanan-penekanan yang menjadi inti materi yang diajarkan. Guru PAI yang 

menjadi objek penelitian ini juga saat pertama kali masuk di dalam kelas sampai 

selesai pembelajaran hanya duduk di satu tempat saja dan sangat minim 

menggunakan atau memanfaatkan media pembelajaranapalagi ditambah tidak 

adanya umpan balik kepada siswa agar suasana yang sudah membosankan tadi 

menjadi sedikit tidak membosankan. Hal inilah yang menyebabkan prestasi 

belajar siswa masih kurang terutama kelas IV dan Kelas V
4
.  

Memahami persoalan tersebut maka penulis terdorong untuk mengadakan 

kegiatan penelitian yang berjudul“Pengaruh Gaya Mengajar Guru Terhadap 

Prestasi Belajar PAIdi SD Negeri I Tinete Kecamatan Aere Kabupaten 

Kolaka Timur”. 

 

 

 

 

                                                           
4
Observasi Awal di SD Negeri 1 Tinete tanggal 19-23 Februari 2018. 
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B.Batasan Masalah 

Masalah penelitian ini dibatasi dua masalah yaitu: gaya mengajar guru dan 

prestasi belajar siswa kelas IV dan kelas V di SD Negeri 1 Tinete Kecamatan Aere 

Kabupaten Kolaka Timur. 

C. Rumusan masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang dipaparkaan di atas maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana gaya mengajar guru pendidikan agama Islam di kelas IV dan kelas 

V di SD Negeri 1 Tinete Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur? 

2. Bagaimana prestasi belajar siswa di kelas IV dan kelas V di SD Negeri 1 Tinete 

Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur? 

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

kelas IV dan kelas V di SD Negeri 1 Tinete Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka 

Timur? 

D. Definisi Oprasional 

Dalam rangka memberikan pemahaman awal tentang judul penelitian ini, 

maka ada dua variabel yang akan dijelaskan secara operasional agar para pembaca 

tidak keliru dalam memahaminya 

1. Gaya mengajar, yang di maksud penulis adalah bentuk penampilan guru saat 

proses belajar mengajar, seperti; ekspresi mengajar, vocal (tinggi rendahnya 

suara), demonstrasi langsung dalam mengajar, tindakan umpan balik dalam 

mengajar, memanfaatkan media secara optimal, serta pola-pola gerakan badan 

secara emosional menarik simpati murid  dalam mengajar. 
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2. Prestasi belajar, adalah skor atau nilai yang diperoleh siswa setelah selesai 

seluruh pembahasan dalam satu semester, yang dapat dilihat pada nilai raport 

pada semester ganjil tahun akdemik 2017/2018 

E. Tujuan dan Kegunan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui gaya mengajar guru pendidikan agama Islam kelas IV 

dan V di SD Negeri 1 Tinete Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur. 

b. Untuk mengetahui Prestasi belajar pendidikan agama Islam siswa kelas 

IVdan kelas V di SD Negeri 1 Tinete Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka 

Timur. 

c. Untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh gaya mengajar guru 

terhadap prestasi belajar pendidikan agama Islam pada siswa kelas IV 

dan kelas V di SD Negeri 1 Tinete Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka 

Timur. 

2. Kegunaan penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi dan manfaat 

sebagai berikut: 

a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

maupun tambahan bacaan bagi para peminat studi tentang profesi guru 

b. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

wawasan tentang hakekat gaya mengajar terutama dalam hubungannya 

dengan tugas-tugas keguruan. 
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c. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk memenuhi syarat momperoleh 

gelar akademik sarjana pendidikan Islam Strata Satu (S1).  

F. Hipotesis penelitian 

 Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hₐ (Hipotesis Alternative) menyatakan bahwa Ada pengaruh gaya mengajar 

guru terhadap prestasi belajar pendidikan agama Islam pada siswa di kelas IV 

dan kelas V di SD Negeri 1 Tinete Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur 

2. Hₒ (Hipotesis Nihil) menyatakan bahwa tidak Ada pengaruh gaya mengajar 

guru terhadap prestasi belajar pendidikan agama Islam pada siswa di kelas IV 

dan kelas V di SD Negeri 1 Tinete Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


