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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Deskripsi Teori  

2.1.1 Konsep tentang  Gaya Mengajar Guru 

2.1.1.1 Pengertian Gaya Mengajar  

Gaya mengajar adalah tingkah laku, sikap, dan perbuatan guru 

dalam melaksanakan proses pembelajaran, jika guru dapat menampilkan 

gaya mengajar secara efisien dan efektif maka dapat mencapai tingkat 

keberhasilan yang diinginkan, namun sebaliknya jika seorang guru 

tersebut memaksakan kehendaknya dan bersifat emosional dalam belajar 

maka siswa akan tertekan dan akan membuat hasil belajar siswa tidak 

meningkat (Deswita, 2013). 

Mengajar adalah suatu cara seorang guru bagaimana 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 pengalaman 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 bisa memiliki 

dan mampu untuk mandiri di kehidupan yang mendatang, yaitu dengan 

menjadikan manusia yang seutuhnya.  
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Mengajar pada umumnya adalah “usaha guru untuk menciptakan 

kondisi-kondisi atau mengatur lingkungan sedemikian rupa, sehingga 

terjadi interaksi  antara murid dengan lingkungan,” termasuk guru, alat 

pelajaran, dan sebagaimana yang disebut dalam proses pembelajaran, 

dengan  harapan tercapai tujuan pelajaran yang telah ditentukan (Nasution, 

2011). 

Mengajar bukanlah hal yang mudah karena banyak hal yang harus 

dipahami, dipersiapkan dan dilakukan, mengajar bukan hanya transfer of 

knowledge namun juga transfer of value. Guru pemegang kunci dari 

tercapainya keberhasilan pembelajaran sehingga akan tercapai tujuan 

pendidikan. Guru harus mampu menyampaikan materi pelajaran serta 

menanamkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Guru yang baik 

adalah guru yang mampu mengajar dengan sepenuh hati, ikhlas, inovatif, 

memunculkan motivasi, memunculkan minat belajar peserta didik, serta 

membangkitkan semangat belajar peserta didik (Suparman, 2010). 

Dalam mengajar guru juga dituntut untuk menuntut siswanya 

menuju masa depan yang cerah dan memberikan motivasi serta 

pembelajaran yang profesional. Seorang guru juga harus memiliki 

kepribadian yang baik sehingga mampu dicontoh oleh guru-guru yang lain 

maupun siswanya. 

Gaya mengajar yang dimiliki guru menjadi syarat mutlak untuk 

efektifnya sebuah proses pembelajaran (Suparman, 2010). Gaya mengajar 

itu sendiri dapat berupa tingkah laku, sikap, dan perbuatan dalam proses 
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pembelajaran (Suparman, 2010). Gaya  mengajar guru mencerminkan cara 

melaksanakan pembelajaran yang dilakukannya (Ali, 2011). 

Gaya mengajar guru sangat erat hubungannya terhadap minat 

belajar siswa. Guru merupakan pemegang kunci keberhasilan dalam 

pembelajaran serta kunci kesuksesan untuk siswanya. Guru yang 

profesional adalah guru yang mampu mengembangkan minat belajar siswa 

dan mampu mengembangkan rasa keingintahuan siswa. Dengan demikian 

maka tantangan seorang guru adalah menumbuhkan minat belajar 

siswanya. 

2.1.1.2 Macam-Macam Gaya Mengajar 

Mengajar pada hakikatnya bermaksud mengantarkan siswa 

mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. 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 “Gaya Mengajar” atau teaching style (Ali, 

2014). 

Gaya mengajar seorang guru berbeda antara yang satu dengan yang 

lain pada saat proses pembelajaran walaupun mempunyai tujuan sama, 

yaitu menyampaikan ilmu pengetahuan, membentuk sikap siswa, dan 

menjadikan siswa terampil dalam berkarya. Gaya mengajar guru juga 

mencerminkan kepribadian guru itu sendiri dan sulit untuk diubah karena 
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sudah menjadi pembawaan sejak kecil atau sejak lahir. Dengan demikian, 

gaya mengajar guru menjadi faktor penting dalam menentukan 

keberhasilan prestasi siswa. Gaya mengajar adalah cara atau metode yang 

dipakai oleh guru ketika sedang melakukan pengajaran (Suparman, 2010).  

Adapun gaya mengajar dapat  dibedakan menjadi 4 kategori, yakni: 

2.1.1.2.1 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. Oleh karena itu isi 

pelajaran bersifat objektif, jelas dan diorganisir secara sistematis-logis. 

Proses penyampain bahan ajar tidak didasarkan pada minat anak, 

melainkan pada urutan tertentu. Gaya mengajar klasik memiliki peran 

yang sangat dominan karena harus menyampaikan bahan. Oleh karena itu 

Guru harus ahli (expert) tentang pelajaran yang dipegangnya 

(Kusumawati, 2019). 

Sedangkan menurut Hermawan bahwa guru dengan gaya 

mengajar klasik “masih menerapkan konsep sebagai satu-satunya cara 

belajar dengan berbagai konsekuensi yang diterimanya” (Majid, 2016) 

Gaya mengajar klasik ini “Guru mendominasi kelas dengan tanpa 

memberi kesempatan pada siswa untuk aktif,” sehingga akan 

menghambat perkembangan siswa dalam proses pembelajaran. Gaya 

mengajar klasik tidak sepenuhnya disalahkan saat kondisi kelas 
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mengharuskan seorang guru harus berbuat demikian, yaitu kondisi kelas 

yang mayoritas siswanya pasif. Dalam pembelajaran klasik, peran guru 

sangat dominan, karena dia harus menyampaikan materi pembelajaran. 

Oleh karena itu, guru harus ahli (expert) pada bidang pelajaran yang 

diampunya. Dalam model pembelajaran seperti ini, siswa cenderung 

bersikap pasif (hanya menerima materi pelajaran). 

Dari pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa gaya 

mengajar klasik adalah gaya mengajar guru dimana guru mendominasi 

kelas dengan tanpa memberi kesempatan pada siswa untuk aktif, 

pembelajaran bersifat pasif. Dalam penyampaian materi tidak 

didasarkan pada minat anak, melainkan pada urutan tertentu. Oleh 

karena itu guru harus ahli (expert) tentang pelajaran yang dipegangnya 

 Adapun ciri-ciri gaya mengajar klasik adalah sebagai berikut:  

1. Bahan pelajaran berupa: sejumlah informasi dan ide yang sudah  

popular yang diketahui siswa. Bersifat objektif, 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.  

4. Peran guru: dominan, hanya menyampaikan bahan ajar, otoriter, 

namun ia benar-benar ahli. 
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2.1.1.2.2 Gaya Mengajar Teknologis 

Fokus gaya mengajar ini pada kompetensi siswa secara individual. 

Dalam gaya mengajar teknologi bahan pembelajaran disesuaikan dengan 

tingkat kesiapan siswa. peran isi pembelajaran adalah dominan. Oleh 

karena itu bahan disusun oleh ahlinya masing-masing. Bahan itu bertalian 

dengan data objektif dan keterampilan yang dapat menuntun kompetensi 

vokasional siswa. Peranan siswa disini adalah belajar dengan 

menggunakan perangkat atau media. Dengan hanya merespon apa yang 

diajukan kepadanya melalui perangkat itu siswa dapat mempelajari apa 

yang dapat bermanfaat bagi dirinya dalam kehidupan. Peranan guru hanya 

sebagai pemandu (guide), pengarah (director), atau pemberi kemudahan 

(facilitator) dalam belajar  karena pembelajaran sudah diprogram 

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

(hardware). Sehingga perangkat ini dapat berfungsi sebagai guru, dengan 

demikian Guru tidak dipandang sebagai sentral atau pusat perhatian dalam 

pembelajaran (Kusumawati, 2019). 

Sedangkan menurut Hermawan bahwa guru yang menerapkan 

gaya mengajar teknologi sering menjadi bahan perbincangan yang tidak 

perna selesai."Argumentasinya bahwa setia guru dengan gaya mengajar 

tersebut mempunyai watak yang berbeda-beda, kaku, keras, modern, dan 

fleksibel”, (Majid, 2016) gaya mengajar teknologis ini mensyaratkan 

seorang guru untuk berpegang pada berbagai sumber media yang 

tersedia. Guru mengajar dengan memperhatikan kesiapan siswa dan 
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memberikan stimulus untuk mampu menjawab segala persoalan yang 

dihadapi. Guru memberi kesempatan pada siswa untuk mempelajari 

pengetahuan yang sesuai dengan minat masing-masing sehingga 

memberikan banyak manfaat pada diri siswa. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa gaya mengajar 

teknologis merupakan gaya mengajar Guru yang mensyaratkan seorang 

Guru untuk berpegang pada berbagai sumber media yang tersedia. Di 

mana bahan pembelajaran disesuaikan dengan tingkat kesiapan siswa. 

Peranan isi pembelajaran adalah dominan. Oleh karena itu bahan 

disusun oleh ahlinya masing-masing. Bahan itu bertalian dengan data 

objektif dan keterampilan yang menuntun kompetensi vokasional siswa. 

Dan Guru hanya berperan sebagai pemandu (guide), pengarah 

(director), atau pemberi kemudahan (facilitator)” dalam belajar.  

Ciri-ciri gaya mengajar teknologis adalah sebagai berikut:  

1) Bahan pelajaran: terprogram sedemikian rupa dalam perangkat 

lunak dan keras yang ditekankan pada kompetensi siswa secara 

individual, disusun oleh ahlinya masing-masing, materi ajar terkait 

dengan data obyektif dan keterampilan siswa untuk menunjang 

kompetensinya. 

2) Proses penyampaian materi: menyampaikan sesuatu dengan tingkat 

kesiapan siswa dan sumber stimulan pada siswa untuk dijawab.  
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3) Peran siswa: mempelajari apa yang dapat memberi manfaat pada 

dirinya, dan belajar dengan media secukupnya, merespon apa yang 

diajukan kepadanya dengan bantuan media. 

4) Peran Guru: pemandu (membimbing siswa dalam belajar), pengarah 

(memberikan petunjuk pada siswa dalam belajar), fasilitator 

(memberikan kemudahan pada siswa dalam belajar). 

2.1.1.2.3  Gaya Mengajar Personalisasi 

Pengajaran personalisasi dilakukan berdasarkan atas minat, 

pengalaman dan pola perkembangan mental siswa. Gaya mengajar 

personalisasi ini proses pembelajaran didominasi oleh siswa. Dalam hal 

ini, siswa dipandang sebagai suatu pribadi. Perkembangan kecerdasannya. 

peran Guru adalah menuntun dan membantu perkembangan itu melalui 

pengalaman belajar. Oleh karena itu Guru harus mempunyai kemampuan 

dalam mengasuh, ahli dalam psikologi dan metodologi, serta bertindak 

sebagai narasumber (resource person). Adapun bahan pembelajaran 

disusun dan muncul berdasarkan atas minat dan kebutuhan siswa secara 

individual (Kusumawati, 2019). 

Sedangkan menurut Hermawan bahwa pembelajaran 

personalisasi dilakukan berdasarkan atas minat, pengalaman, dan pola 

perkembangan mental siswa (Majid, 2016). Dominasi pembelajaran ada 

ditangan siswa, dimana siswa dipandang sebagai suatu pribadi, guru 

yang menerapkan gaya mengajar personalisasi menjadi salah satu kunci 

keberhasilan pencapaian prestasi belajar siswa. Guru tidak hanya 
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memberi materi pembelajaran untuk membuat siswa lebih pandai, 

melainkan agar siswa menjadikan dirinya lebih pandai. Guru dengan 

gaya mengajar personalisasi ini akan selalu meningkatkan belajar siswa 

dan senantiasa memandang siswa seperti dirinya sendiri. Guru tidak 

dapat memaksakan siswa untuk menjadi sama dengan gurunya, karena 

siswa tersebut mempunyai minat, bakat dan kecenderungan masing-

masing (Majid, 2016). 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa gaya mengajar 

personalisasi merupakan gaya mengajar Guru dimana siswa dominan 

saat pembelajaran. Pembelajaran dilakukan berdasarkan atas minat, 

pengalaman dan pola perkembangan mental siswa. Guru tidak hanya 

memberi materi pembelajaran untuk membuat siswa lebih pandai, 

melainkan agar siswa menjadikan dirinya lebih pandai. 

Adapun ciri-ciri gaya mengajar personalisasi adalah :  

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 dan menuntun perkembangan siswa melalui 

pengalaman belajar, menjadi psikologi. Menguasai metodologi dan 

sebagai narasumber. 
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2.1.1.2.4 Gaya Mengajar Interaksional 

Peranan Guru dan siswa disini sama-sama dominan. Guru dan 

siswa berupaya untuk memodifikasi berbagai ide atau ilmu pengetahuan 

yang dipelajari untuk mencari bentuk baru berdasarkan kajian yang 

bersifat radikal. Guru dalam ini menciptakan iklim saling ketergantungan 

dan timbulnya dialog antar siswa. Siswa belajar melalui hubungan 

dialogis. Dia mengemukakan pandangan tentang realita, juga 

mendengarkan pandangan siswa lain. Dengan demikian dapat ditemukan 

pandangan baru hasil pertukaran pikiran tentang apa yang dipelajari. 

Adapun isi pembelajaran yang difokuskan pada masalah-masalah yang 

berkaitan dengan sosiol-kultural terutama yang bersifat kontemporer 

(Kusumawati, 2019). 

Sedangkan menurut Hermawan bahwa dalam pembelajaran 

interaksional, peran guru sangat dominan (Majid, 2016).  Guru dan siswa 

berupaya memodifikasi berbagai ide atau ilmu yang dipelajari untuk 

mencari bentuk baru berdasarkan kajian yang dipelajari. Guru dengan gaya 

mengajar interaksional lebih mengedepankan dialog dengan siswa atau 

siswa dengan siswa. Saling ketergantungan artinya mereka sama-sama 

menjadi subjek pembelajaran dan tidak ada yang dianggap paling baik atau 

paling jelek (Majid, 2016). 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa gaya mengajar 

interaksional merupakan gaya mengajar guru dimana saat pembelajaran 

guru dan siswa sama-sama dominan. Gaya mengajar ini guru dan siswa 
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berupaya untuk memodifikasi berbagai ide atau ilmu pengetahuan yang 

dipelajari untuk mencari bentuk baru berdasarkan kajian yang bersifat 

radikal. Guru dalam gaya mengajar ini menciptakan iklim saling 

ketergantungan sehingga memicu timbulnya dialog antara guru dan 

siswa maupun siswa dan siswa sehingga siswa dapat belajar melalui 

hubungan dialogis tersebut. 

Adapun ciri-ciri dari gaya mengajar interaksional sebagai 

berikut: 

1) Bahan pelajaran: berupa masalah-masalah situasional yang terkait 

dengan sosio-kultural dan kontemporer 

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

guru dengan siswa, maupun siswa dengan siswa.  

3) Peran siswa: yakni mengemukakan pandangannya tentang realita, 

mendengarkan pendapat temannya, memodifikasi berbagai ide 

untuk mencari bentuk data yang lebih tajam dan valid.  

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

bersama siswa memodifikasi berbagai ide atau pengetahuan untuk 

mencari bentuk baru yang lebih tajam dan valid. 

Untuk seorang guru yang berlatar belakang kependidikan perlu 

mengetahui dan dapat menerapkan beberapa prinsip mengajar agar dapat 

melaksanakan tugasnya secara profesional, yaitu: 1) guru harus dapat 

membangkitkan perhatian siswa pada materi pembelajaran yang diberikan 

serta dapat menggunakan berbagai media dan sumber belajar yang 
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bervariasi, 2) guru harus dapat membangkitkan minat siswa untuk aktif 

dalam berpikir serta mencari dan menemukan sendiri pengetahuan, 3) guru 

harus dapat membuat urutan dalam pemberian materi pembelajaran dan 

penyesuaiannya dengan usia dan tahapan tugas perkembangan siswa, 4) 

Guru perlu menghubungkan materi pelajaran yang akan diberikan dengan 

pengetahuan yang telah dimiliki siswa (kegiatan apersepsi), agar siswa 

menjadi mudah dalam memahami materi pelajaran yang diterimanya, 5) 

guru dapat menjelaskan unit materi pelajaran secara berulang-ulang 

sampai tanggapan siswa menjadi jelas. Dan 6) guru wajib memperhatikan 

dan memikirkan korelasi atau hubungan antara materi pelajaran dan/atau 

praktik nyata yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari (Subliyanto, 

2015). 

2.1.1.3 Karakteristik Gaya Mengajar Guru 

Seorang guru dalam mengajar memiliki penampilan yang berbeda-

beda, berikut ini adalah karakteristik guru dalam mengajar. Karakteristik 

Guru dalam mengajar dibagi menjadi dua yaitu: 

Karakteristik gaya mengajar guru yang positif terdiri 10 karakter 

(Asmani, 2010): 1) menguasai materi pelajaran secara mendalam, 2) 

mempunyai wawasan yang luas, 3) Komunikatif, 4) dialogis, 5) 

menggabungkan teori dan praktik, 6) bertahap, 7) mempunyai variasi 

pendekatan, dan tidak memalingkan materi pelajaran. 

Karakteristik gaya mengajar Guru yang negatif terdiri dari 

beberapa  karakter (Rahman, 2011):1) duduk di atas meja ketika mengajar, 
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2) mengajar sambil merokok, 3) mengajar sambil main HP, 4) tidur 

sewaktu mengajar, 5) menganggap diri paling pandai, 6) mengajar secara 

monoton, 7) sering bolos mengajar, 8) tidak disiplin, 9) tidak berpakaian 

rapi, 10) membiarkan murid saling mencontek, dan suka memberi PR 

tanpa mengoreksi 

2.1.2 Konsep tentang Disiplin Belajar 

2.1.2.1 Pengertian disiplin belajar  

Disiplin merupakan proses pengajaran, pelatihan, seni mendidik, dan 

materi kedisiplinan dalam sekolah. Sedangkan menurut Farida disiplin 

merupakan tindakan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 

Kedisiplinan sekolah erat hubungannya dengan kerajinan siswa dalam 

sekolah dan juga dalam belajar, belajar mengajar juga dipengaruhi oleh 

disiplin belajar siswa.  

Disiplin adalah salah satu tata tertib yang memberikan tatanan 

kehidupan pribadi dan kelompok. Disiplin timbul dari dalam jiwa, karena 

dengan adanya dorongan untuk mentaati tata tertib tersebut. Dalam belajar 

disiplin sangat diperlukan karena disiplin akan melahirkan semangat 

menghargai waktu, bukan menyia-nyiakan waktu dalam kehampaan 

(Djamarah, 2010). Salah satu hal yang mendasari disiplin belajar siswa adalah 

timbulnya kesadaran siswa untuk melakukan dan menyelesaikan tugas-tugas 

belajarnya dengan baik, sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai pelajar. 

Sikap disiplin merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

hasil belajar. Apabila seorang siswa memiliki sikap disiplin dalam kegiatan 

belajarnya, maka kepatuhan dan ketekunan belajarnya akan terus meningkat 
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sehingga membuat hasil belajarnya meningkat. Jadi apabila siswa memiliki 

sikap disiplin yang tinggi dalam kegiatan belajar mengajar tentunya hasil 

belajar yang diperoleh menjadi baik. Sebaliknya jika siswa tidak memiliki 

sikap disiplin dalam belajar maka kegiatan belajarnya tidak terencana dengan 

baik sehingga kegiatan belajarnya tidak teratur dan membuat hasil belajarnya 

menurun. 

Disiplin juga menjadi sarana pendidikan. Dalam mendidik disiplin 

berperan mempengaruhi, mendorong, mengendalikan, mengubah, membina 

dan membentuk perilaku-perilaku tertentu sesuai dengan nilai-nilai yang 

ditanamkan, diajarkan dan diteladankan. Oleh karena itu, perubahan perilaku 

seseorang termasuk hasil belajar dari suatu proses pendidikan dan 

pembelajaran yang terencana, informal atau otodidak. Orang yang disiplin 

selalu membuka diri untuk mempelajari banyak hal. Sebaliknya, orang 

terbuka untuk belajar selalu membuka diri untuk belajar disiplin dan 

mendisiplinkan diri. Dengan demikian, disiplin bukan lagi suatu paksaan atau 

tekanan dari luar. Tetapi, disiplin muncul dari dalam batin yang telah sadar, 

sehingga disiplin telah menjadi bagian dari perilaku kehidupan sehari-hari 

(Tu’u, 2011). 

Untuk mencapai suatu keberhasilan dalam suatu pembelajaran sangat 

tergantung dari faktor-faktor dan kondisi yang mempengaruhi proses 

pembelajaran, seperti faktor kecerdasan, bakat, minat, perhatian, motif, cara 

belajar dan sekolah. Adapun yang menjadi salah satu faktor penghambat 

suatu keberhasilan adalah faktor ketidakdisiplinan. Dimana jika kedisiplinan 
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terabaikan maka seseorang akan tertinggal jauh dari orang lain, karena 

ketidakarifannya dalam mengatur waktu, menjalankan suatu peraturan, dan 

bertanggung jawab dalam suatu tugas yang telah dibebankan dipundaknya 

(Nasution, 2010). 

Selanjutnya menurut moenir indikator-indikator yang dapat digunakan 

untuk mengukur tingkat disiplin belajar siswa adalah sebagai berikut (Moenir, 

2010). 

Disiplin waktu, antaranya: 1) tepat waktu dalam belajar, mencakup 

datang dan pulang sekolah tepat waktu, mulai selesai belajar di sekolah tepat 

waktu dan mulai selesai belajar dirumah, 2) tidak keluar dan membolos, 3) 

menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang ditetapkan  

Disiplin perbuatan meliputi antaranya: 1) patuh dan tidak menentang 

aturan, 2) tidak malas belajar, 3) tidak menyuruh orang lain untuk 

mengerjakan tugasnya, 4) tidak suka berbohongan dan tingkah laku yang 

menyenangkan, mencakup tidak mencontek. 

Menurut rufi, sutrisno dan bambang mengatakan bahwa dari beberapa 

disiplin belajar yaitu meliputi: 1) disiplin siswa selama pelajaran berlangsung, 

2) disiplin siswa dalam waktu mengerjakan tugas dan ulangan, 3) disiplin  

 siswa pada saat mengumpulkan tugas, 4) disiplin siswa pada saat 

menggunakan fasilitas belajar sekolah (Sutrisno, 2016). 

2.1.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin belajar  

Disiplin mengajar Guru merupakan hal yang penting untuk mencapai 

keberhasilan belajar siswa. tinggi rendahnya hasil belajar siswa dapat 
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dipengaruhi oleh beberapa faktor Hal ini dikemukakan oleh Menurut Azmi 

faisa (2014) Rendahnya hasil belajar siswa disebabkan oleh dua faktor utama 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal” Faktor internal adalah faktor dalam 

diri siswa yang dapat berupa motivasi, minat, persepsi, dan lain-lain. 

Sedangkan Faktor eksternal adalah faktor di luar diri siswa yang dapat berupa 

disiplin belajar, metode mengajar guru, kedisiplinan seorang guru, kurikulum, 

ketersediaan sarana belajar di sekolah atau di rumah, jarak tempuh dari rumah 

ke sekolah, dan lain-lain.  

Sedangkan menurut Slameto (2010) faktor-faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar adalah sebagai berikut: 

2.1.2.2.1 Faktor yang berasal dari dalam diri siswa (faktor intern) yaitu: 

a) faktor jasmaniah meliputi kesehatan dan cacat tubuh 

b) faktor psikologi meliputi intelegensi, perhatian, minat, bakat, 

motivasi, kematangan, dan sikap. 

c) faktor kelelahan, dibedakan menjadi kelelahan jasmani dan kelelahan 

rohani. Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah  lunglainya tubuh 

dan timbul kecenderungan untuk  membaringkan tubuh. Sedangkan 

kelelahan rohani dapat  dilihat dengan adanya kelesuan dan 

kebosanan sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu 

hilang. 
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2.2.2.2  Faktor yang berasal dari luar diri siswa (eksternal) yaitu: 

a) faktor keluarga berupa cara orang tua mendidik, hubungan antar 

anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 

pengertian keluarga, dan latar belakang budaya. 

b) faktor sekolah mencakup metode mengajar, kurikulum, hubungan 

guru dengan siswa, hubungan siswa dengan siswa,  disiplin sekolah, 

pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, 

metode mengajar, dan tugas rumah 

c) faktor masyarakat mencakup kegiatan siswa dalam  masyarakat, mass 

media, teman bergaul, dan bentuk  kehidupan masyarakat. 

2.1.3 Konsep Hasil Belajar Biologi 

2.1.3.1 Pengertian  hasil belajar  

 

Menurut Hamalik hasil belajar adalah sebagai terjadinya perubahan 

tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati dan diukur bentuk 

pengetahuan, sikap dan keterampilan (Hamalik, 2010). Perubahan tersebut 

dapat diartikan sebagai peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dari 

sebelumnya dan yang tidak tahu menjadi tahu. 

Hasil belajar dapat  diartikan sebagai hasil maksimum yang telah 

dicapai oleh peserta didik setelah mengalami proses belajar mengajar dalam 

mempelajari pelajaran materi tertentu. Hasil belajar tidak mutlak hanya 

berupa nilai, tetapi dapat berupa perubahan atau peningkatan sikap kebiasaan, 

pengetahuan, keuletan, ketabahan, penalaran, kedisiplinan, keterampilan dan 

lain sebagainya yang menuju pada perubahan yang positif. 
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Purwanto (2010) Hasil belajar menunjukkan kemampuan peserta 

didik yang sebenarnya yang telah mengalami proses pengalihan ilmu 

pengetahuan dari seseorang yang dapat dikatakan dewasa atau memiliki 

pengetahuan lebih. Jadi dengan adanya hasil belajar, orang dapat 

mengetahui seberapa jauh siswa dapat menangkap, memahami, memiliki 

materi pelajaran tertentu. Atas dasar itu pendidik dapat menentukan 

strategi belajar mengajar yang baik. 

2.1.3.2 Macam-macam Hasil Belajar 

Pengungkapan hasil belajar yang ideal pada prinsipnya meliputi 

ranah psikologis yang berubah sebagai akibat pengalaman dan proses 

belajar peserta didik. Kunci pokok untuk memperoleh ukuran dan data 

hasil belajar siswa adalah mengetahui garis besar indikator dikaitkan 

dengan jenis prestasi yang hendak diungkapkan atau diukur. Indikator 

hasil belajar menurut Benjamin S. Bloom dengan Taxonomy of 

Educational Objectives dalam buku Burhan Nurgiantoro membagi tujuan 

pendidikan menjadi tiga ranah, yaitu “ranah kognitif, afektif , 

psikomotorik”. (Nurgiantoro, 2010). 

2.1.3.2.1 Ranah Kognitif: dalam buku Ngaling Purwanto Bloom 

membagi tingkat kemampuan atau tipe hasil belajar yang 

termasuk aspek kognitif menjadi enam, yaitu “pengetahuan 

hafalan, pemahaman atau komprehensif, penerapan aplikasi, 

analisis, sintesis, dan evaluasi” (Purwanto, 2013) 
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2.1.3.2.2 Ranah Afektif: ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. 

Beberapa ahli mengatakan bahwa “sikap seseorang dapat 

diramalkan perubahannya, bila seseorang telah memiliki 

penguasaan kognitif tingkat tinggi” (Sudjana, 2014). Hasil 

belajar afektif tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku 

seperti perhatiannya terhadap pelajaran, disiplin, motivasi 

belajar, menghargai guru dan teman sekelas, kebiasaan 

belajar,dan hubungan sosial. 

2.1.3.2.3 Ranah Psikomotorik: hasil belajar psikomotrik tampak dalam 

bentuk keterampilan (skill) dan kemampuan bertindak individu. 

Ada enam tingkatan keterampilan yaitu sebagai berikut 

(Sudjana, 2014): 

� Gerakan refleks (keterampilan pada gerakan tidak sadar)  

� Keterampilan pada gerakan sadar  

� Kemampuan perseptual, termasuk didalamnya dalam 

membedakan visual, membedakan auditif, motoris, dll.  

� Kemampuan di bidang fisik. Misalnya kekuatan, 

keharmonisan, dan ketepatan.  

� Gerakan-gerakan skill, mulai dari keterampilan sederhana 

sampai pada keterampilan kompleks.  

� Kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi non 

decursive seperti gerakan ekspresif dan interpretatif. 
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2.1.3.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

Menurut Rusman faktor yang mempengaruhi hasil belajar antara 

lain meliputi faktor internal dan faktor eksternal (Rusman, 2012). 

2.1.3.3.1 Faktor Internal  

Faktor fisiologis seperti kesehatan yang prima, tidak dalam keadaan 

lelah dan capek, tidak dalam keadaan cacat jasmani dan sebagainya. 

Hal tersebut dapat mempengaruhi peserta didik dalam menerima 

materi pelajaran. Selain itu faktor psikologis setiap individu dalam 

hal ini peserta didik pada dasarnya memiliki kondisi psikologis 

yang berbeda-beda, tentunya hal ini turut mempengaruhi hasil 

belajarnya. Beberapa faktor psikologis meliputi intelegensi (IQ), 

perhatian, minat, bakat, motif, motivasi, kognitif dan daya nalar 

peserta didik. 

         2.1.3.3.2 Faktor Eksternal  

Faktor lingkungan dapat mempengaruhi hasil belajar. Faktor 

lingkungan ini meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial. 

Lingkungan alam misalnya suhu, kelembaban dan lain-lain. Belajar 

pada tengah hari di ruangan yang kurang akan sirkulasi udara akan 

sangat berpengaruh dan akan sangat berbeda pada pembelajaran 

pada pagi hari yang kondisinya masih segar dan dengan ruangan 

yang cukup untuk bernafas lega. Selain itu faktor instrumental 

merupakan faktor yang keberadaan dan penggunaannya dirancang 

sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan. Faktor-faktor ini 

diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana untuk tercapainya tujuan-
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tujuan belajar yang direncanakan. Faktor-faktor instrumental ini 

berupa seluruh hal yang diterapkan guru baik gaya mengajar, 

kedisiplinan, kompetensi guru,kurikulum,serta sarana dan prasarana 

di sekolah. 

 

2.2  Penelitian Relevan  

Berdasarkan hasil penelusuran penulis terdapat berbagai penelitian yang 

memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sebagai 

berikut: 

2.2.1 Penelitian ini ditulis oleh Yuliana menunjukkan bahwa secara parsial 

ada pengaruh yang negatif signifikan antara keterampilan mengajar 

guru terhadap hasil belajar siswa, sedangkan kedisiplinan belajar siswa 

secara parsial berpengaruh positif atau signifikan terhadap hasil belajar 

siswa kelas IV SDN Dinoyo 01 Malang (Yuliana, 2016). 

2.2.2 Penelitian ini ditulis oleh Katarina Y Sagulu menunjukan bahwa: 1) 

Terdapat pengaruh positif dan signifikan disiplin belajar terhadap hasil 

belajar siswa kelas XI mata pelajaran ekonomi SMA N 1 Kasihan 

Bantul tahun ajaran 2016/2017. 2) Terdapat pengaruh positif dan 

signifikan lingkungan keluarga terhadap hasil belajar siswa kelas XI 

mata pelajaran ekonomi SMA N 1 Kasihan bantul tahun ajaran 

2016/2017 (Sagulu, 2017). 

2.2.3 Penelitian ini ditulis oleh Siti Hasrah menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosional dan gaya 
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belajar dengan hasil belajar pendidikan agama Islam siswa SMA Negeri 

2 Raha (Hasriah, 2016). 

2.2.4 Penelitian ini ditulis oleh Fitria menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan antara variabel kepercayaan diri terhadap hasil belajar 

PAI siswa SMP Negeri 2 Roko-Roko Kecamatan Wawonii Tenggara 

Kabupaten Konawe Selatan (Fitria, 2017). 

2.2.5 Penelitian yang ditulis oleh Harianti berdasarkan analisis deskriptif data 

variabel X memiliki rata 65, 76 dengan frekuensi tertinggi skor nilai 

variabel x= 27 (57%) yang berada pada interval 81-100 yang berarti 

termasuk dalam kategori sangat baik, sedangkan analisis deskriptif 

variabel Y memiliki rata-rata 61,01 dengan frekuensi tertinggi skor nilai 

y= 28 (62%) yang berada pada interval 61-80 yang termasuk kategori 

sangat tinggi (Harianti, 2018). 

Penelitian yang dilakukan di atas identik dengan judul yang diteliti oleh 

peneliti sehingga tidak ada keraguan untuk meyakini hasil penelitian bahwa 

terdapat pengaruh gaya mengajar Guru dan disiplin belajar terhadap hasil belajar 

biologi, sebab hasilnya didukung oleh tiga penelitian yang di atas. Namun 

demikian tidak berarti peneliti melakukan duplikasi terhadap penelitian 

sebelumnya. Penelitian yang disebutkan diatas hanya memiliki keidentikan 

dengan penelitian yang peneliti lakukan, yakni membahas gaya mengajar guru 

dan disiplin belajar terhadap hasil belajar biologi di MAN 1 Kendari. 

Adapun aspek lain memiliki perbedaan dengan penelitian yang peneliti 

lakukan, diantaranya sebab penelitian/latar belakang, lokasi dan waktu serta 
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populasi dan sampel penelitian. Sedangkan persamaan dengan penelitian yang 

peneliti lakukan diantaranya hasil belajar siswa. 

2.3 Kerangka Pikir 

Gaya mengajar Guru adalah   salah satu faktor yang mempengaruhi di 

dalam proses pembelajaran antara Guru dan siswa di dalam kelas dalam mata 

pelajaran Biologi. 

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar, seorang Guru memiliki gaya 

mengajar sekurang-kurangnya meliputi aspek-aspek berikut: a) Guru sangat 

dominan terhadap pembelajaran yang dilakukan, b) Guru sebagai model sehingga 

siswa dituntut untuk seperti gurunya, c) guru tidak dipandang sebagai sentral, d) 

Guru memperhatikan kesiapan siswa, e) perkembangan dalam diri siswa untuk 

mandiri, dan interaksi antara Guru dan siswa. Selain itu Guru yang profesional 

akan menghasilkan peserta didik yang mampu menguasai pengetahuan baik dalam 

aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Dengan demikian, seorang Guru 

dikatakan memiliki gaya mengajar apabila mampu menciptakan proses 

pembelajaran yang berkualitas sehingga dapat membangkitkan disiplin belajar 

serta meningkatkan hasil belajar siswa.  

Disiplin belajar adalah salah satu faktor yang juga dapat mempengaruhi 

hasil belajar siswa. Siswa yang memiliki disiplin belajar yang tinggi, sehingga 

siswa akan memiliki disiplin waktu, disiplin perbuatan, disiplin selama pelajaran 

berjalan, disiplin saat mengerjakan tugas dan saat mengumpulkan tugas, dan 

disiplin sat menggunakan fasilitas belajar di sekolah. 
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Berdasarkan judul penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, peneliti 

membuat skema yang akan dijadikan sebagai kerangka pikir dalam penelitian ini. 

Sebagaimana yang tertera pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

  

Hasil belajar Biologi (Y) 

Nilai Akhir Semester  

 

       Gambar 2.1 

Kerangka Pikir Peneliti 

 

Dalam melaksanakan pembelajaran, guru harus menunjukkan 

keteladannya sebagai sosok yang kreatif. Seorang Guru yang kreatif tidak hanya 

dituntut memiliki keahlian dalam bidak akademik, tetapi dituntut juga untuk dapat 

menguasai berbagai teknik yang dapat merangsang rasa keingintahuan yang dapat 

menumbuhkan rasa percaya diri dan harga diri (self esteem) setiap anak didiknya. 

Banyaknya siswa yang dianggap lambat dan gagal menerima materi yang 

disampaikan dari guru karena disebabkan oleh ketidaksesuaian gaya mengajar 

guru dengan gaya belajar siswa, semua pelajaran akan terasa sangat mudah dan 

menyenangkan, penelitian yang dilakukan howard gardner menunjukkan bahwa 

Disiplin belajar (X2) 

1. Disiplin waktu 

2. Disiplin perbuatan  

3. Disiplin selama pelajaran 

berlangsung 

4. Disiplin saat mengerjakan tugas dan 

mengumpulkan tugas 

5. Disiplin saat menggunakan fasilitas 

belajar disekolah 

          (Meonir) Gaya mengajar Guru  

Biologi (X1) 

1. Gaya mengajar klasik  

2. Gaya mengajar teknologis  

3. gaya mengajar personalisasi 

4. Gaya mengajar interaksional 

(Endang dan Majid ) 
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ternyata gaya belajar siswa tercermin dari kecenderungan jenis kecerdasan yang 

dimiliki oleh siswa tersebut.  

Cara belajar siswa yang berbeda-beda, memerlukan cara pendekatan 

pembelajaran yang berbeda. Guru harus peka dan sensitif terhadap kondisi belajar 

siswa. Dia harus mampu menggunakan berbagai pendekatan agar anak tidak cepat 

bosan. 

Istilah disiplin dijelaskan sebagai kepatuhan dan ketaatan yang muncul 

karena adanya kesadaran dan dorongan dari dalam diri orang itu. “Disiplin pada 

anak terlihat bila mana pada anak ada pengertian-pengertian mengenai batas-batas 

kebebasan dari perbuatan-perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. 

Disiplin dapat disimpulkan sebagai kepatuhan dan ketaatan yang ditunjukkan 

dengan perbuatan atas kesadaran diri akan batasan perbuatan yang boleh atau 

tidak boleh dilakukan baik melalui binaan keluarga, sekolah, atau pengalaman 

individu. 

Siswa yang menunjukkan kedisiplinan selama pembelajaran terlihat 

berbeda dengan siswa yang kurang disiplin. Siswa yang disiplin cenderung untuk 

berani menjawab pertanyaan guru serta bertanya materi yang belum jelas, siswa 

ini juga bersemangat dalam selama pembelajaran di kelas dan penuh kesiapan 

sebelum menghadapi ujian. Hal-hal yang terlihat dari perilaku siswa menunjukkan 

siswa memiliki motivasi untuk belajar. 

Dari uraian di atas gaya mengajar Guru dan hasil belajar  belajar siswa  

dapat mempengaruhi proses pembelajaran yang menentukan hasil belajar  belajar 

siswa, karena disiplin belajar yang tinggi dari siswa dan disertai gaya mengajar 
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guru yang dapat menarik  disiplin belajar siswa untuk mengikuti pelajaran, 

sehingga siswa mampu menjadi siswa yang berprestasi. Karena peran penting 

dalam sebuah pendidikan diantaranya adalah peserta didik dan seorang pendidik. 

Sehingga dapat diketahui bahwa gaya mengajar guru dan disiplin belajar 

siswa  secara bersama-sama dapat  berpengaruh terhadap hasil belajar Biologi 

siswa MAN 1 Kendari Kelas XI. 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan berbagai hal di atas, maka hipotesis penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

2.4.1 Gaya mengajar guru berpengaruh langsung dan signifikan terhadap 

hasil belajar biologi siswa MAN 1 Kendari. 

2.4.2 Disiplin belajar berpengaruh langsung dan signifikan terhadap hasil 

belajar biologi siswa MAN 1 Kendari. 

2.4.3 Gaya mengajar guru berpengaruh langsung dan signifikan terhadap 

disiplin belajar pada siswa MAN 1 Kendari 

2.4.4 Gaya mengajar guru berpengaruh tidak langsung dan signifikan 

terhadap hasil belajar melalui disiplin belajar. 

 

 

 

 

 

 


