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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Gaya Mengajar Guru 

1. Pengertian gaya mengajar 

Mengajar merupakan proses mentransper ilmu pengetahuan yang dimiliki 

guru kepada siswanya agar tercapainya suatu tujuan. Untuk mengetahui lebih jelas 

penulis akan menguraikannya satu persatu yakni; “Gaya dan Mengajar”. Gaya 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemakaian ragam tertentu  untuk  

memperoleh efek-efek tertentu.
5 

Gaya menjadi ciri khas yang dibawa seseorang 

dalam melakukan aktivitas.
6 

Aktivitas yang dilakukan oleh guru adalah aktivitas 

mengajar. 

Setiap orang pastilah memiliki gayanya sendiri yang banyak dipengaruhi 

oleh lingkungan dalam melakukan aktivitasnya termasuk dalam hal ini adalah 

mengajar didalam kelas. Mengajar adalah menyampaikan pengetahuan pada anak 

didik.
7
 Mengajar diartikan sebagai aktivitas mengorganiasasi atau mengatur 

lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan anak, sehingga terjadi 

proses belajar. Atau dikatakan, mengajar sebagai upaya menciptakan kondisi yang 

kondusif  untuk  berlangsungnya  kegiatan  belajar  bagi  para  siswa.
8   

Kegiatan 

mengajar merupakan inti dari sebuah pendidikan. Bukanlah dikatakan sebagai

                                                           
5
 Depdiknas, Kamus Besar   Bahasa Indonesia, Edisi IV (Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama,2008), h. 422. 
6
 Etza Wijatanti, Gaya Mengajar Guru, (Etzawijayanti.blogspot.co.id) diakses 

pada tgl 7 september 2016 
7
 Sardin A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2010), h. 47. 
8
 Ibid, h. 48 
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Lembaga pendidikan bila tidak ada proses belajar mengajar didalamnya. 

Teramat pentingnya kegiatan mengajar maka dibutuhkan formula yang tepat 

untuk membangkitkan semangat belajar siswa. Kegiatan belajar mengajar akan 

menjadi menarik bila seorang guru mampu mengelola serta mengemas 

pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Tingkat kejenuhan murid akan 

meningkat bila seorang guru hanya menggunakan pembelajaran yang monoton 

tidak dibarengi dengan variasi-variasi gaya mengajar. 

Adapun Menurut Thoifuri, gaya mengajar adalah bentuk penampilan guru 

saat mengajar, baik yang bersifat kurikuler maupun psikologis. Gaya mengajar 

yang bersifat kurikuler adalah guru mengajar yang disesuaikan dengan tujuan dan 

sifat mata pelajaran tertentu. Sedangkan gaya mengajar yang bersifat psikologis 

adalah guru mengajar yang disesuaikan dengan motivasi siswa, pengelolaan 

kelas dan evaluasi hasil belajar.
9
 

Gaya mengajar adalah cara atau metode yang dipakai oleh guru ketika 

sedang melakukan pengajaran. Gaya mengajar juga merupakan bentuk 

penampilan guru saat mengajar, baik yang bersifat kurikuler maupun psikologis. 

Gaya mengajar yang bersifat kurikuler adalah gaya mengajar yang disesuaikan 

dengan tujuan dan sifat mata pelajaran itu. Gaya mengajar kurikuler seperti 

metode atau cara guru mengajar dan sumber belajar yang digunakan.  Sedangkan  

yang dimaksud  dengan  gaya mengajar psikologis adalah gaya mengajar yang 

disesuaikan dengan motivasi siswa, penge.olaan kelas dan evaluasi hasil belajar. 

                                                           
9
 Thoifuri, Menjadi Guru Inisiator, (Semarang:  Media Group, 2007), h. 81 
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Gaya mengajar psikologis seperti pemberian hadiah dan teguran serta pemberian 

kesempatan siswa dalam bertanya atau berpendapat.
10 

Proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan lancar manakala 

ada interaksi yang kondusif antara guru dan murid. Faktor guru ikut menentukan 

dalam keberhasilan proses kegiatan belajar mengajar, sehingga guru 

diharuskan untuk memiliki keterampilan dalam mengajar, salah satunya adalah 

dalam gaya mengajar. Sehingga hasil belajar yang diinginkan bisa tercapi karena 

sala satu bentuk keberhasilan seorang pendidik dilihat dari nilai-nilai yang 

diperoleh oleh peserta didik.   

Jadi menurut peneliti gaya mengajar adalah suatu cara atau bentuk 

penampilan seorang guru dalam menanamkan pengetahuan, membimbing, 

mengubah atau mengembangkan kemampuan, perilaku dan kepribadian siswa 

dalam mencapai tujuan proses belajar. 

Jadi menurut peneliti gaya mengajar merupakan cara atau metode 

pembelajaran, variasi suara dan gerak tubuh, yang digunakan  guru  ketika  

sedang  melakukan  pengajaran  untuk meningkatkan hasil belajar peseta didik 

agar nilai – nilai dan minat peserta didik pun semakin baik. Gaya  mengajar  

merupakan salah   satu hal yang  sangat  menentukan keberhasilan suatu proses 

belajar mengajar. 

  2. Jenis-jenis Gaya Mengajar 

Abdul Majid dalam bukunya yang berjudul Strategi Pembelajaran 

mengutip pendapat Hermawan dkk mengatakan bahwa gaya mengajar guru 

                                                           
10

 S. Suparman, „Gaya Mengajar Yang Menyenangkan Siswa, (Yogyakarta: Pinus Book 

Publisher, 2010), h. 59 
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terbagi menjadai 4, yaitu gaya mengajar klasik, gaya mengajar teknologis, gaya 

mengajar personalisasi, dan gaya mengajar interaksional.
11 

a. Gaya Mengajar Klasik 

Proses pengajaran dengan gaya klasik berupaya untuk memelihara dan 

menyampaikan nilai-nilai lama dari generasi terdahulu ke generasi berikutnya. Isi 

pelajaran berupa sejumlah informasi dan ide yang paling populer dan dipilih dari 

dunia yang diketahui anak. Peran guru dalam gaya ini lebih dominan. Oleh karena 

itu, guru harus terampil dalam menjelaskan materi pelajaran. Metode ceramah  

merupakan metode yang digunakan dalam gaya klasik yang digunakan guru   

dalam mengembangkan pembelajaran melalui cara penuturan (lecturer). 

Menurut Thoifuri, ciri-ciri gaya mengajar klasik adalah: 1) Bahan 

pelajaran berupa sejumlah informasi dan ide yang sudah populer dan 

diketahui siswa, bersifat obyektif, jelas, sistematis dan logis. 2) Proses 

penyampaian materi: menyampaikan nilai-nilai lama dari generasi  terdahulu  

ke generasi berikutnya yang bersifat memelihara, tidak didasarkan pada minat 

siswa, hanya didasarkan urutan tertentu. 3) Peran siswa: pasif, hanya diberi 

pelajaran untuk didengarkan. 4) Peran guru: dominan, hanyamenyampaikan 

bahan ajar, otoriter, namun ia benar-benar ahli.
12

 

b. Gaya Mengajar Teknologis 

Peranan guru hanya sebagai pemandu (guide), pengarah (director) atau 

pemberi kemudahan (facilitator) dalam belajar karena pelajaran sudah di  

program  sedemikian rupa dalam perangkat, baik lunak (software) maupun keras 

                                                           
11

 Abdul Majid, Strategi Pembelajarn, (Bandung: PT Remajarosdakarya, 2016), h. 279   
12

 Thoifuri, op.cit. h. 83-84 
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(hardware). Dengan memahami perannya, guru akan dapat mengarahkan diskusi 

kasus dengan benar, mengawasinya, mendorong munculnya ide-ide, merespon 

pertanyaan-pertanyaan dengan semestinya dan dapat menjadi pendengar yang 

baik.”Dalam menjadi pembimbing, guru perlu mengaktualisasikan (mewujudkan) 

kemampuannya dalam kegiatan seperti; 1) Membimbing kegiatan belajar para 

siswa; 2) Membimbing  pengalaman  belajar  para siswa.
13 

Selain  itu,  dalam  

gaya mengajar tekonogis guru menggunakan metode demonstrasi yaitu metode 

mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan penggunaan 

media pengajaran yang releban dengan pokok bahasan atau materi yang sedang 

disajikan.
14

  

   Ciri-ciri gaya mengajar teknologis: 1) Bahan pelajaran: terprogram  

sedemikian  rupa  dalam  perangkat lunak (software) dan keras (hardware) yang 

ditekankan pada kompetensi siswa secara individual, disusun oleh ahlinya 

masing- masing, materi ajar terkati dengan data obyektif dan keterampilan siswa 

untuk menunjang kompetensinya. 2) Proses penyampaian materi: menyampaikan 

sesuai dengan tingkat kesiapan siswa, memberi stimulan pada siswa untuk 

dijawab. 3) Peran siswa: mempelajari apa yang dapat memberi manfaat pada 

dirinya,  dan  belajar dengan  menggunakan  media secukukupnya, merespon apa 

yang diajukan kepadanya dengan bantuan media. 4) Peran guru: pemandu 

(membimbing siswa dalam belajar), pengarah (memberikan petunjuk pada siswa 

dalam belajar), fasilitator (memberi kemudahan pada siswa dalam belajar),
15

 

                                                           
13

 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, (Bandumg PTRemaja 

Rosdakarya, 2014) h. 181 
14

 Ibid. h. 205 
15

 Thoifuri, op.cit. h. 84-85 
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c. Gaya Mengajar Personalisasi 

Ciri gaya ini adalah guru harus mempunyai kemampuan dalam 

mengasuh, ahli dalam psikologi dan metodologi, serta bertindak sebagai 

narasumber (resource  person). Adapun  bahan  pelajaran  disusun  dan muncul 

berdasarkan atas minat dan kebutuhan siswa secara individual. 

Dalam pengajaran personalisasi guru diharapkan dapat memfasilitasi 

kebutuhan dari peserta didik, hal tersebut sesuai dengan pendapat Sagala, yang 

dapat disimpulkan sebagai berikut setiap anak mempunyai minat yang berbeda-

beda sehingga dalam hal pembelajaran, bahan ajar dan penyampaian sedapat 

mungkin disesuaikan dengan minat dan kebutuhan anak. Dalam gaya mengajar 

personalisasi guru mempunyai peran sebagai psikolog bagi mahasiswa hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Sardiman, “dalam tugas dan peranannya di 

sekolah guru juga sebagai pembimbing ataupun konselor”. 

Ciri-ciri gaya mengajar personalisasi yaitu: 1) Bahan pelajaran: disusun 

secara situasional sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa secara individual. 

2) Proses penyampaian materi: menyampaikan sesuai dengan perkembangan 

mental, emosional, dan kecerdasan siswa. 3) Peran siswa: dominan dan dipandang 

sebagai pribadi. 4) Peran guru: membantu menuntun perkembangan siswa  

melalui pengalaman belajar, menjadi psikolog, menguasai metode pengajaran dan 

sebagai narasumber.
16

 

 

 

                                                           
16

 Ibid., h. 86 
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d. Gaya mengajar interaksional 

  Guru dalam hal ini menciptakan iklim saling ketergantungan dan 

timbulnya dialog antar peserta didik. Murid belajar melalui hubungan 

dialogis. Dia mengemukakan pandangannya tentang realita, juga mendengarkan 

pandangan peserta didik  lain. 

Menurut Sagala, beberapa langkah yang dapat di tempuh guru dalam 

model interaksi sosial adalah sebagai berikut, (1) Guru memberikan masalah 

situasi sosial kepada siswa, (2) Siswa dengan dibantu oleh guru menelusuri 

berbagai macam masalah dalam situasi tersebut, (3) Siswa diberikan  tugas  untuk  

memecahkan,  menganalisis, dan  mengerjakan sesuai dengan situasi tersebut, (4) 

siswa berdiskusi untuk memecahkan masalah, (5) Siswa membuat kesimpulan 

hasil diskusi dan, (6) Kemudian  membahas  kembali hasil yang  telah  diperoleh. 

Dalam gaya mengajar interaksional ini guru harus memberikan 

penghargaan kepada murid yang aktif dalam mengemukakan pendapat, hal 

tersebut seperti pendapat Sardiman yang dapat disimpulkan sebagai berikut, untuk 

menumbuhkan motivasi hal yang dapat dilakukan guru adalah sebagai berikut, 

memberi angka, hadiah,  saingan,  ego-involment,  memberi  ulangan,  

mengetahui hasil,  pujian,  hukuman,  hasrat  untuk  belajar,  minat,  dan  tujuan  

yang diakui. 

 Menurut Abdul Majid bahwa cara guru yang demikian dapat merangsang 

siswa untuk lebih kreatif, khususnya dalam memberikan gagasan dan ide-ide,  

dapat  melatih  untuk  membiasakan  diri  bertukar pikiran dalam mengatasi setiap 



15 
 

 
 

permasalahan serta dapat melatih murid untuk dapat mengemukakan pendapat 

atau gagasan secara verbal.
17

 

Ciri-ciri gaya mengajar interaksionis yaitu: 1) Bahan pelajaran: berupa 

masalah-masalah situasional yang terkait dengan sosio-kultural dan kontemporer. 

2) Proses penyampaian materi: menyampaikan dengan dua arah, dialogis, tanya 

jawab guru dengan siswa, siswa dengan siswa. 3) Peran siswa: dominan,  

mengemukakan pandangannya tentang realita, mendengarkan pendapat temannya, 

memodifikasi berbagai ide untuk mencari bentuk baru yang lebih tajam dan valid. 

4) Peran guru: dominan, menciptakan iklim belajar saling ketergantungan, dan 

bersama siswa memodifikasi berbagai ide atau pengetahuan untuk mencari bentuk 

baru yang lebih tajam dan valid. 

3. Komponen Variasi Gaya Mengajar 

Variasi  gaya  mengajar  pada  dasarnya  meliputi  variasi  suara,  variasi 

gerakan anggota badan, dan variasi perpindahan posisi guru dalam kelas.
18 

Variasi yang dilakukan oleh guru yang dilihat oleh peserta didik dapat menjadi 

sesuatu yang energik, antusias, bersemangat, dan memiliki relevansi dengan hasil 

belajar. Perilaku guru seperti itu dalam proses interaksi edukatif akan menjadi 

dinamis dan mempertinggi komunikasi antara guru dan siswa, menarik perhatian 

siswa, serta menolong penerimaan bahan pelajaran dan memberi stimulasi. 

Variasi dalam gaya mengajar ini adalah sebagai berikut: 

 

                                                           
17

 Abdul Majid, op cit, h 194 
18

 Syaiful Bahri dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2010), h. 167 
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a. Variasi Suara 

  Dalam proses belajar mengajar bisa saja akan terjadi kurangnya perhatian  

peserta didik yang disebabkan oleh suara guru, mungkin  terlalu lemah sehingga 

suaranya tidak bisa didengar oleh seluruh siswa, atau pengungkapan kalimat yang 

kurang jelas. Guru yang baik akan terampil mengatur volume suaranya sehingga 

pesan dapat mudah ditangkap dan dipahami oleh seluruh  siswa.
19  

Suara  guru  

dapat bervariasi dalam intonasi, nada, volume, dan kecepatan. Guru dapat  

mendramatisasi suatu peristiwa, menunjukkan hal-hal yang dianggap penting, 

berbicara secara pelan dengan seorang anak didik, atau berbicara secara tajam 

dengan anak didik yang kurang perhatian, dan seterusnya.
20

 

b. Penekanan atau pemusatan perhatian (focusing) 

Untuk memfokuskan perhatian anak didik pada suatu aspek yang penting 

atau aspek kunci, guru dapat menggunakan “penekanan secara verbal”; 

misalnya, “Perhatikan baik-baik, nah ini yang penting, ini adalah bagian yang 

sukar, dengarkan baik-baik!” Penekanan seperti itu biasanya dikombinasikan 

dengan gerakan anggota badan yang dapat menunjukkan dengan jari atau  

memberi tanda pada  papan  tulis.
21

 

Dengan  teknik-teknik  tertentu,  perhatian  anak  akan  terpusat  pada 

pengetahuan yang diharapkan guru untuk dikuasai. 

 

 

                                                           
19

 Wina Sanjaya, Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasi Kompetensi, 

(Jakarta: Kencana, 2008), h. 167  
20

 Syaiful Bahri dan Aswan Zain, op.cit. h. 168-169 
21

 Ibid, h. 169 
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c. Pemberian waktu (Pausing) 

  Untuk membangkitkan perhatian siswa terhadap kegiatan belajar 

mengajar, guru dapat melakukan teknik “pemusatan   perhatian” beberapa   teknik   

yang   dapat   dilakukan   guru   untuk   memusatkan perhatian siswa yaitu sebagai 

berikut: 

  1.  Meminta anak untuk memperhatikan “coba perhatikan.....” 

  2.  Mengatur tekanan suara yang bermakna perlu mendapat perhatian 

  3.  Dengan menunjukkan pengetahuan atau konsep yang penting 

  4.  Dengan pengulangan pengungkapan
22

 

Untuk menarik perhatian anak didik, dapat dilakukan dengan mengubah  

yang  bersuara  menjadi sepi, dari  suatu  kegiatan  menjadi tanpa kegiatan atau 

diam, dari akhir bagian pelajaran ke bagian berikutnya. Dalam keterampilan 

bertanya, pemberian waktu dapat diberikan setelah guru mengajukan  beberapa  

pertanyaan  yang  lebih tinggi tingkatannya setelah keadaan memungkinkan.
23 

d. Mengadakan kontak pandang dan gerak 

Kontak pandang yang menyeluruh menimbulkan perasaan peserta didik 

bahwa dirinya mendapat perhatian guru. Bahkan siswa merasa diawasi guru. Bila 

guru sedang bicara atau berinteraksi dengan siswa, sebaiknya pandangan 

pandangan menjelajahi seluruh kelas dan melihat kemata murid-murid untuk 

menunjukkan adanya hubungan yang intim dengan mereka
24  

atau dapat diartikan  

                                                           
22

Wahid Murni, et al, Keterampilan Dasar Mengajar, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 

h. 135 
23

 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Op.Cit, h. 169 
24

 Ahmad Sabri, Strategi Belajar Mengajar & Micro Teaching, cet. II. (Ciputat:  

Quantum Teaching, 2007), h. 96.  
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sebagai sikap antusiasme guru dalam mengajar. Jika demikian perasaan siswa, 

maka tergugah motivasi belajarnya. 

e. Gerakan Badan Mimik 

Variasi dalam ekspresi wajah guru, gerakan kepala, dan gerak badan 

aadalah aspek yang sangat penting dalam berkomunikasi. Gunanya untuk menarik 

perhatian dan untuk menyampaikan arti pesan dari pesan lisan yang  

dimaksudkan. Ekspresi wajah misalnya tersenyum, mengerut dahi, cemberut, 

menaikkan  alis  mata, untuk menunjukkan kagum, tercengang, atau heran.  

Gerakan kepala dapat dilakukan dengan bermacam-macam, misalnya 

menganggukkan, menggeleng, mengangkat atau merendahkan kepala untuk 

menunjukkan setuju  atau sebaliknya.  Jari  dapat  digunakan  untk  menunjukkkan 

ukuran, jarak arah ataupun menjentik untuk menarik perhatian.
25

 

f. Pergantian posisi guru didalam kelas dan gerak guru   (teacher inovoment) 

Pergantian posisi guru didalam kelas dapat digunakan untuk 

mempertahankan perhatian siswa.
26

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa gaya mengajar guru terdiri  

dari 6 komponen yaitu: suara, pemusatan perhatian,  kesenyapan, kontak pandang, 

gerakan anggota badan atau mimik, perpindahan posisi guru. Keenam komponen 

tersebut harus menjadi komposisi dalam mengajar dan harus dilakukan karena 

untuk menghindari faktor kebosanan yang disebabkan oleh adanya penyajian 

materi pelajaran yang monoton yang dapat berakibat pada  perhatian,  motivasi  

dan  minat  siswa  terhadap  pelajaran,  guru,  dan sekolah mengalami penurunan. 

                                                           
25

 Ibid, h. 96-97 
26

 Ibid, h. 97  
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4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Gaya Mengajar 

Adapun beberapa factor-faktor yang mempengaruhi gaya mengajar guru 

dalam kelas adapun lebih jelasnya sebagai berikut 

a. Tujuan pengajaran 

Setiap guru yang akan mengajarkan unit materi pelajaran, terlebih dahulu 

merumuskan tujuan yang ingin dicapai dari materi yang akan diajarkan karena 

bahan pelajaran memiliki sifat dan keluasan yang berbeda-beda, maka guru dalam 

mengajarkan menjadikan tujuan pengajaran sebagai dasar pijakan dalam proses 

belejar mengajar di kelas. Tujuan pelajaran sangatlah penting dalam sebuah 

pengajaran agar tujuan pelajaran yang ingin dicapai bisa terwujud dengan jalur 

yang sudah ditentukan. Tujuan pengajaran bagi guru menurut Dra.Roestiyah.NK 

dalam buku yang berjudul masalah pengajaran sebagai suatu sistem dinyatakan 

bahwa : 

Untuk mendesain pengajaran, guru harus mengidentifikasi tujuan dan 

penampilan yang diharapkan. Dengan tujuan pengajaran bagi guru memberi 

petunjuk bahwa bagaimana cara melihat wujud kesatuan dari berbagai 

macam sistem, kemudian mengintegrasikan konsep sistem itu dalam pikiran 

kemudian membuktikan dalam praktek pelaksanaanya.
27

 

Dari pernyataan di atas, dipahami bahwa dalam proses belajar mengajar di 

kelas, guru harus mempertimbangkan tujuan pengajaran yang hendak dicapai. 

Dengan memahami tujuan mengajar, maka tenaga pendidik akan mampu memilih 

metode, strategi dan gaya mengajar yang sesuai dengan materi ajarnya, karena 

tujuan mengajar merujuk pada karakteristik materi itu sendiri. Untuk memberi 

hasil yang berdaya guna dalam mengajar, maka guru dituntut kompoten 

merancang dan mendesain tujuan pengajaran. Hal ini sangat menentukan 

                                                           
27

 Roestiyah, Pengajaran Sebagai Suatu Sistem, (Jakarta: Bina aksara, 1986) , h. 10 
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keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar sesuai tujuan yang telah 

ditetapkan lembaga pendidikan. 

b. Materi 

Dalam proses mengajar guru di kelas, sifat materi pelajaran sangat 

berpengaruh dalam pembelajaran, sehingga mengharuskan guru harus mampu 

menguasai materi ajar yang akan disampaikan pada murid. Gaya mengajar, 

metode dan cara apapun yang diterapkan guru di kelas dalam mengajar, akan 

tetapi bilamana penguasaan materi ajar tidak dimiliki oleh seorang guru, maka 

akan menyebabkan hilangya motivasi dan kreatifitas anak dalam belajar. Sealin 

itu, guru akan bias dalam menyajikan materi, hal ini disebabkan karena transfer 

pengetahuan diberikan murid tidak sistematik yang mengakibatkan matinya daya 

pikir anak didik itu sendiri. Hal ini sesuai pernyataan bahwa: 

Dalam mengajar, Guru harus menguasai materi pelajaran yang akan 

diberikan kepada murid. Selain itu, dituntut memiliki kemampuan 

mengorganisasikan materi itu, sehingga dapat menyusun kegiatan belajar 

mengajar yang efisien dengan ruang lingkup mengajar yang sistematik dan 

logis dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan kepada anak didik.
28

 

Jelaslah bahwa dengan penguasan materi ajar bagi guru, memberikan hasil  

yang lebih optimal dalam pembelajaran, karena dengan menguasai materi ajar, 

maka dengan sendirinya gaya mengajar, metode dan strategi dalam proses belajar 

mengajar akan lebih berguna dan penyampaiyan materi lebih mudah. Dalam dunia 

pengajaran, guru yang tidak optimal dalam mengjar memiliki potensi dalam 

menguasai materi ajar untuk disampaikan di kelas, maka dapat membuat hasil 

yang tidak memuaskan. Dengan demikian bagi tenaga pendidik, menguasai materi 
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harus menjadi keharusan, sehingga proses belajar berlangsung lebih bermakana 

sesuai harapan skolah, keluarga, dan masyarakat. 

c. Karakteristik siswa 

Dalam penerapan gaya mengajar guru di kelas, guru tidak akan optimal 

apabila guru tidak mengenali sifat dan karakter pribadi siswanya itu sendiri. Guru 

yang baik adalah yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi tentang 

bakat, perhatian, hoby, cita-cita, latar belakang sosial dan ekonomi. Dengan 

mengenal karakteristik pribadi siswa, maka otomatis guru memahami apa 

sesungguhnya yang terbaik diterapkan dalam metode, strategi dan variasi gaya 

mengajar yang tepat dan sesuai kondisi pisikologi siswa. Karena anak didik 

memiliki kondisi ragam karakter berbeda-beda, maka menjadi keharusan bagi 

guru mengenal karakter setiap anak didik. Hal ini dinyatakan bahwa: 

Seorang guru dalam mengajar dituntut memiliki data tentang bakat, 

perhatian, minat, kecerdasan, kemampuan orang tua, dan cita-cita. Hal ini 

dimaksudkan agar guru dalam proses belajar mengajar di kelas lebih tepat 

dalam menerapkan variasi gaya mengajar, metode dan strategi sehingga 

menghasilkan pembelajaran yang lebih berhasil
29

   

Dengan demikian bahwa dengan mengetahui latar belakang kondisi belajar 

anak didik dapat menjadikan guru lebih tepat dalam memilih cara yang tepat 

untuk diterapkan dalam proses belajar mengajar di kelas. Tanpa adanya potensi 

guru untuk mengidentifikasi kondisi karakter siswa yang sangat beragam, maka 

otomatis tidak akan berhasil secara optimal dalam pembelajaran. Denagn 

mengenal karakter anak didik, maka guru tidak akan kesulitan dalam menerapkan 
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berbagai cara, metode,dan strategi sehingga pengajaran berlangsung efektif dalam 

suasana pembelajaran yang rileks, nyaman, dan menyenangkan. 

d. Media pengajaran 

Media pengajaran sangat dominan berpengaruh terhadap guru dalam 

mengajar, karena dengan media mengajar mengharuskan guru untuk memilih 

perangkat yang cocok untuk diaplikasikan dalam pembelajaran. Tanpa adanya 

media, maka dapat dipastikan bahwa keberlangsungan proses belajar mengajar 

tidak berjalan secara efektif dan efisien. Mengajar sebagai tranfer pengatahuan 

pada anak didik, maka untuk memudahkan menyerap materi pelajaran dituntut 

menggunakan media mengajar sebagai rancangan teknologi untuk efektifitas 

mengajar guru kelas. Untuk itulah, perlunya pemahaman guru dalam 

mengaplikasikan media pengajaran bagi anak didik, dengan harapan hasil belajar 

akan semakin optimal dan berdaya guna bagi anak didik. Hal ini dinyatakan 

bahwa: 

Dalam mengajar media sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran, 

karena dengan media yang tepat,maka dapat membantu guru menjelaskan 

materi yang akan disampaikan dikelas. Bahkan dengan media dapat 

menyusun materi dan proses pengajaran menjadi program-program yang 

lebih menarik dan berhasil.
30

 

Jelaslah bahwa media sangat berpengaruh dominan dalam proses belajar 

mengajar di kelas, karena dengan media pengajaran dapat membantu guru 

menjelaskan materi yang diajarkan. Tanpa adanya media mengajar, maka proses 

belajar mengajar tidak akan berlangsung efektif dan efisien. Untuk itu, guru dalam 

mengajar dituntut menggunakan media bengajar secara lebih baik, sehingga hasil 
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belajar semakin lebih berhasil, guna dalam belajar. Hal ini, dirasakan anak didik 

karena dapat mengamati secara konkret materi yang diajarkan di kelas. 

B. Deskripsi Prestasi Belajar 

Prestasi belajar adalah kalimat yang didalamnya terdapat dua kata yang 

makna serta pengertianya berbeda namun ada kesinambungan antara dua kalimat 

tersebut. Sebelum membahas tentang prestasi belajar terlebih dahulu mengkaji 

hal-hal yang berhubungan dengan prestasi belajar sebagaiberikut: 

1.  Prestasi  

Secara etimologis istilah prestasi merupakan kata serapan dan bahasa 

belanda yaitu dari kata prestatie, yang bisa diartikan sebagai hasil usaha, atau 

suatu hasil yang telah dicapai, baik itu dilakukan ataupun dikerjakan.
31

 Seperti 

menurut mas‟ud Khasan Abdul Qohar yang juga telah dikutip dalam bukunya 

Syaiful Bahri Djamarah adalah prestasi merupakan apa yang telah dapat 

diciptakan, hasil pekerjaan, hasil yang menyenangkan hati yang diperoleh dengan 

jalan keuletan kerja. Sedangkan Nasrun Harahap dan kawan-kawan, memberi 

batasan, bahwa prestasi adalah penilaian pendidikan tentang perkembangan dan 

kemajuan murid yang berkenan dengan penguasaan bahan pelajaranyang disajikan 

kepada mereka serta nilai-nilai yang terdapat dalam kurikulum.
32

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa prestasi adalah hasil 

penilaian atas usaha seseorang individu atau kelompok terhadap apa-apa yang 

telah dilakukan atau dikerjakannya yang mana dari usaha tersebut memiliki target 
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dan tujuan tertentu. Sehingga dengan adanya prestasi itu bisa mengukur tingkat 

keberhasilan seseorang dalam melakukan sesuatu khususnya dalam meningkatkan 

prestasinya itu sendiri 

2. Pengertian belajar 

Belajar merupakan suatu usaha untuk mendapatkan perubahan perilaku. 

Perubahan ini diperoleh dari pengalaman-pengalaman seorang dalam berinteraksi 

dengan lingkungannya. Dalam konteks ini maka dapat dipahami bahwa 

lingkungan merupakan factor yang mempengaruhi dalam perubahan perilaku 

individu. Oemar Hamalik mengemukakan pengertian belajar adalah sebagai 

berikut : 

Suatu bentuk pertumbuhan dalam diri seseorang yang dinyatakan dalam 

cara-cara bertingkah laku yang baru itu, misalnya dari tidak tahu menjadi 

tahu, timbulnya perubahan sikap, kebiasaan-kebiasaan, keterampilan. 

Kesanggupan menghafal, perkembangan sifat-sifat sosial, emosional dan 

pertumbuhan jasmani.
33

 

 Pengertian tentang belajar dikemukakan pula oleh Winkel sebagaimana 

yang di kutip oleh Kadir dalam bukunya psikologi belajar yang menyatakan 

bahwa : 

Belajar adalah suatu aktifitas mental/psikis yang berlangsung dalam 

interaksi yang aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-

perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai sikap. 

Perubahan itu bersifat relative konstan dan berbekas.
34

   

 Belajar merupakan suatu proses yang dilakukan individu untuk melakukan 

sesuatu perubahan sikap maupun sifat. Karena perubahan proses belajar ini akan 

nampak pada sikapnya maupun sifatnya. Ada tiga aspek yang sangat berpengaruh 

pada perubahan belajar soorang siswa : Aspek kognitif, afaktif dan psikomotorik. 
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Aspek kognitif ini kepada belajar akan mengalami perubahan dari tidak tahu 

menjadi tahu. Pada aspek afektif yaitu terjadinya perubahan pada belajar dari 

tidak sopan menjadi sopan, sedangkan pada aspek psikomotorik adalah terjadinya 

perubahan pada pembelajaran yakni dari tidek bisa melakukan sesuatu menjadi 

bisa melakukannya. 

           Belajar adalah suatu peroses yang menghendaki adanya perubahan dalam 

diri seseorang, apakah itu perubahan kebiasaan, perubahan pengetahuan, maupun 

perubahan sikap/ kepribadian. “keberhasilan belajar peserta didik tidak semata-

mata ditentukan oleh kemampuan yang dimilikinya, tetapi juga ditentukan oleh 

minat, perhatian dan motivasi belajarnya”.
35

  

           Surapranata mengemukakan bahwa perubahan individu setelah belajar 

meliputi: 1) Sifat intensional yang merupakan perubahan karena pengalaman yang 

dilakukan peserta didik. 2) Sifat positif aktif dimana positif pada perubahan 

yangbermanfaat dan aktif yang berarti kegiatan pembelajaran dilakukan oleh 

siswa sendiri. 3) Sifat efektif fungsional  yang berarti memberikan pengaruh dan 

manfaat bagi peserta didik secara pribadi dan dapat dimanfaatkan kapanpun  

manakala dibutuhkan.
36

 

Kebiasaan belajar baik dari segi cara belajar, waktu belajar, keteraturan 

belajar, suasana belajar merupakan faktor penunjang keberasilan belajar peserta 

didik. Kebiasaan itu perlu diketahui oleh giru bukan hanya untuk menyelesaikan 

masalah pengajaran tapi juga untuk meningkakan hasil belajar peserta didik. 
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Kebiasaan belajar yang salah harus diperbaiki dan di tinggalkan serta guru 

mencoba mengembangkan kebiasaan belajar baru yang lebih bermakna. Untuk 

memperoleh informasi mengenai kebiasaan belajar peserta didik, guru harus 

menggunakan tekhnik observasi atau pengamatan terhadap cara belajar misalnya 

cara membaca buku, cara mengerjakan tugas, cara menjawab pertanyaan, cara 

memecahkan masalah, cara diskusi dan sebagainya. 

3.  Definisi Prestasi Belajar 

 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 kemajuan 

dalam perkembangan peserta didik setelah mengikuti kegiatan belajar dalam 

waktu tertentu
37

 

 Prestasi belajar merupakan unsur yang sangat penting dalam dunia 

pendidikan, karena memiliki beberapa fungsi utama, yaitu 

1. Prestasi  belajar  sebagai  indikator   kualitas  dan   kuantitas   pengetahuan     

yang dikuasai peserta didik. 

2. Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. 

3. Prestasi sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan. 

4. Prestasi  belajar  sebagai  indikator  intern  dan  ekstren  dari  suatu institusi  

    pendidikan. 
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5. Prestasi belajar sebagai indicator terhadap daya serap (kecerdasan) peserta 

didik.
38

 

 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 

 Menurut WS Winkel prestasi belajar adalah keberhasilan usaha yang 

dicapai seseorang setelah memperoleh pengalaman belajar atau mempelajari 

sesuatu.
39

  

 Menurut Drs. H. Abu Ahmadi menjelaskan Pengertian Prestasi Belajar 

sebagai berikut: Secara teori bila sesuatu kegiatan dapat memuaskan suatu 

kebutuhan, maka ada kecenderungan besar untuk mengulanginya. Sumber 

penguat belajar dapat secara ekstrinsik (nilai, pengakuan, penghargaan) dan dapat 

secara ekstrinsik (kegairahan untuk menyelidiki, mengartikan situasi).Disamping 

itu siswa memerlukan/ dan harus menerima umpan balik secara langsung derajat 

sukses pelaksanaan tugas (nilai raport/nilai test).
40

 

 Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian prestasi belajar ialah 

hasil usaha bekerja atau belajar yang menunjukan ukuran kecakapan yang dicapai 

dalam bentuk nilai. Sedangkan prestasi belajar hasil usaha belajar yang berupa 

nilai-nilai sebagai ukuran kecakapan dari usaha belajar yang telah dicapai 
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seseorang, prestasi belajar ditunjukan dengan jumlah nilai raport atau test nilai 

sumatif.  

 Belajar dapat membawa suatu perubahan pada individu yang belajar. 

Perubahan ini merupakan pengalaman tingkah laku dari yang kurang baik menjadi 

lebih baik. Pengalaman dalam belajar merupakan pengalaman yang dituju pada 

hasil yang akan dicapai siswa dalam proses belajar di sekolah. Prestasi belajar 

adalah hasil yang dicapai (dilakukan, dekerjakan), dalam hal ini prestasi belajar 

merupakan hasil pekerjaan, hasil penciptaan oleh seseorang yang diperoleh 

dengan ketelitian kerja serta perjuangan yang membutuhkan pikiran.
41

 

 Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa prestasi belajar yang 

dicapai oleh siswa dengan melibatkan seluruh potensi yang dimilikinya setelah 

siswa itu melakukan kegiatan belajar. Pencapaian hasil belajar tersebut dapat 

diketahui dengan megadakan penilaian tes hasil belajar. Penilaian diadakan untuk 

mengetahui sejauh mana siswa telah berhasil mengikuti pelajaran yang diberikan 

oleh guru. Di samping itu guru dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan guru 

dalam proses belajar mengajar di sekolah.  

 Sejalan dengan prestasi belajar, maka dapat diartikan bahwa prestasi 

belajar Pendidikan Agama Islam adalah nilai yang dipreoleh siswa setelah 

melibatkan secara langsung/aktif seluruh potensi yang dimilikinya baik aspek 

kognitif (pengetahuan), afektif (sikap) dan psikomotor (keterampilan) dalam 

proses belajar mengajar Pendidikan Agama Islam .  
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 Prestasi Belajar adalah suatu hasil yang dicapai setelah ia melalui suatu 

proses belajar yang berwujud angka simbol-simbol yang menyatakan kemampuan 

siswa dalam suatu materi pelajaran tertentu.  

4.  Faktor- faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

 Prestasi yang dicapai seseorang merupakan hasil intraksi berbagai faktor 

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 siswa dalam mencapai prestasi belajar yang sebaik-baiknya.
42

 

Dibawah inidikemukakan 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.  Faktor 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.
43

 Seseorang individu agar dapat belajar dengan baik, maka harus 

mengusahakan kesehatan badannya tetap terjamin dengan cara selalu 
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mengindahkan ketentuan-ketentuan tentang bekerja, belajar, istirahat, tidur, 

makan, olah raga, rekreasi dan ibadah.
44

 

 Jika seseorang memiliki cacat tubuh bisa mempengaruhi belajarnya, 

seperti halnya buta, tuli, lumpuh dan lain sebagainya. 

2. Faktor 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.
45

 

3.  Faktor 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 lemeh 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 
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terpaksa dan tidak sesuai dengan bakat, minat dan perhatiannya.
46

 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 

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, semuanya itu juga turut menentukan keberhasilan seseorang dalam 

belajar.
47
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2.  Faktor sekolah 

 Keadaan sekolah merupakan tempat belajar siswa 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 kelas, 

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

mempengaruhi keberhasilan anak dalam proses belajar. 

3.  Faktor masyarakat 

 Keadaan masyarakat juga menentukan prestasi belajar siswa. 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.
48

 

4.  Faktor 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. 
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Sebaliknya, tempat yang sepi dan iklim yang sejuk, ini akan menunjang proses 

belajar. 

 Dari uraian diatas mengenai jelaslah bahwa faktor internal dan eksternal 

sangat mempengaru prestasi belajar siswa itu sendiri. 

C. Penelitian Relevan 

1. Cintya Septiana Andri Astutie Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, 

Kampus Ketintang Surabaya. Skripsi Pengaruh Gaya Mengajar Guru Dan 

Gaya Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Ekonomi Di 

Kelas X Sma Negeri 18 Surabay. Berdasarkan hasil penelitiam dan hasil 

analisis data secara statistik yang telah dikemukakan dan sesuai dengan 

rumusan masalah, maka dapat disimpulkan bahwa gaya belajar siswa di kelas 

X SMA Negeri 18 Surabaya memiliki pengaruh terhadap hasil belajar 

Ekonomi siswa kelas X SMAN 18 Surabaya. Sedangkan hasil dari koefisien 

determinasi berganda menyatakan 24% perubahan  nilai  hasil  belajar  

dipengaruhi oleh dua variabel bebas yaitu gaya mengajar guru dan gaya 

belajar siswa, sedangkan 76% perubahan  nilai  hasil  belajar  dipengaruhi oleh 

variabel lain diluar variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini.
49

 

2. Dwi Setianingrum (Nim. 1123305109) Institut Agama Islam Negeri  

Purwokerto, Skripsi Pengaruh Gaya Mengajar Guru  Terhadap Prestasi 

Belajar Ipa Di Mi Ma’arif Nu Sanguwatang Kecamatan Karangjambu 

Kabupaten Purbalingga. Hasil analisis tentang pengaruh gaya mengajar 

terhadap prestasi belajar matapelajaran IPA siswa di MI Ma‟arif NU 

Sanguwatang Karangjambu Purbalingga di peroleh rata-rata gaya mengajar 

yaitu 76,7 dan dibulatkan menjadi 77. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan 

bahwa variabel gaya mengajar guru dalam kategori baik yaitu pada interval 77 

– 82. Hasil analisis tentang prestasi belajar mata pelajaran IPA diperoleh rata-

rata 76,3 atau dibulatkan menjadi 76. Dari nilai rata-rata tersebut dapat 
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disimpulkan bahwa variabel tentang prestasi belajar mata pelajaran IPA dalam 

kategori baik yaitu pada interval 75 – 79. Jadi ada pengaruh gaya mengajar 

terhadap prestasi belajar mata pelajaran IPA MI Ma‟arif NU Sanguwatang 

Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga. Dan koefisien determinasi 

atau R-square sebesar 0,760. Ini berarti bahwa 76% prestasi belajar siswa 

dipengaruhi oleh gaya mengajar guru.
50

 

 Dari dua penelitian diatas yang menjadi persamaan penelitian yang saya 

lakukan adalah melihat letak titik pengaruh maupun hubungan gaya mengajar 

guru terhadap perubahan siswa dalam proses pembelajaran. Adapun perbedaan 

dua penelitian diatas dengan penelitian yang saya lakukan adalah fokus penelitian 

saya pada pengaruh gaya mengajar guru terhadap prestasi belajar siswa pada 

tingkatan SD dan mata pelajaran yang saya  teliti yaitu pendidikan agama islam 

apkah ada pengaruhnya gaya mengajar seorang guru terhadap prestasi siswa itu 

sendiri 

Nama 
Penelitian Relevan 

Persamaan Perbedaan 

1. Cintya Septiana 

Andri Astutie 

2. Dwi Setianingrum 

Membahas Pengaruh 

Gaya Mengajar Guru 

1. Jenjang sekolah yang 

diteliti. 

2. Mata Pelajaran yang 

menjadi fokus penelitiannya. 

3. Salah satu dari penelitian 

relevan yang saya ambil 

tepatnya skripsi Cintya 

membahas tiga Variabel  
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