
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, 

masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan 

yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah (Syaiful Sagala, 2014:1). Hal ini 

sejalan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yakni Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik  

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara (UU 

SISDIKNAS No. 20, 2003). Pendidikan yang dimaksud dalam UU SISDIKNAS 

tentu tidak hanya meliputi pendidikan umum saja, akan tetapi juga meliputi gaya 

mengajar seorang guru dimana untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik, 

maka menjadi seorang pendidik harus memliki gaya mengajar yang baik. 

Gaya mengajar guru merupakan salah satu kompetensi kinerja seorang guru, 

untuk membentuk dan memandu proses pembelajaran, cara guru memahami dan 

mengatur konten yang akan diajarkan dan memengaruhi cara mereka berinteraksi 

dengan peserta didik dan bagaimana mereka mengelolah kelas (Patel&Singh, 2014: 

20-26). Tujuan utama penerapan gaya mengajar tidak lain adalah untuk memberikan 

pengetahuan bagi peserta didik agar ilmu yang disampaikan oleh guru mudah 

dipelajari, serta tujuan dari inti materi dapat terlaksana, dan tujuan umumnya adalah 
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meningkatkan kualitas pendidikan, terutama apabila gaya pendidik tersebut dapat 

dibawah dan diterapkan dalam pembelajaran kurikulum sekarang yaitu kurikulum 

2013.  

Seorang guru dalam bidang kemanusian di sekolah dituntut untuk dapat 

menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Ia juga harus mampu menarik simpati 

sehingga ia menjadi idola peserta didiknya, serta pelajaran yang diberikan guru dapat 

diterima oleh peserta didik, seorang pendidik hendaknya dapat menjadi motivasi bagi 

peserta didik (Darmadi, 2015:161). dengan menerapkan beberapa gaya mengajar 

yang dianggap peserta didik sangat baik dan menarik perhatian. Gaya mengajar guru 

merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran karena sangat 

mempengaruhi peserta didik dalam belajar, jika guru tidak mempunyai gaya 

mengajar yang baik, maka besar pengaruhnya bagi peserta didik. Dari gaya mengajar 

tersebut guru dapat menggunakan cara atau metode yang digunakan ketika sedang 

melakukan pengajaran untuk mengatasi peserta didik agar tidak merasa jenuh dan 

bosan dalam proses belajar mengajar. Pada dasarnya gaya mengajar yang dimiliki 

guru adalah strategi yang digunakan untuk mentransfer informasi yang diberikan 

kepada peserta didik agar memiliki motivasi belajar. 

Motivasi dalam kegiatan belajar dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya 

penggerak dalam diri pesrta didik yang menimbulkan kegiatan belajar, yang 

menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan 

belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. 

Keberhasilan sebuah proses pembelajaran akan sangat ditentukan oleh motivasi 

intrinsik yang dimiliki seseorang. Begitu pentingnya motivasi dalam belajar, 
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membuat para ahli mengatakan bahwa motivasi merupakan kunci sukses belajar, hal 

ini sesuai dengan pernyataan Prihartanta, yang mengatakan bahwa motivasi 

mempunyai peranan strategis dalam keberhasilan belajar seseorang. Dengan kata 

lain, tidak ada seorang pun yang belajar tanpa motivasi, tidak ada motivasi berarti 

tidak ada kegiatan belajar. Agar peranan motivasi lebih optimal, maka prinsip-

prinsip motivasi dalam belajar tidak hanya diketahui, tetapi juga harus diterapkan 

dalam aktivitas sehari-hari (Prihartanta, 2015: 3). 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata motivasi yang berarti “dorongan yang 

timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan 

tujuan tertentu, atau usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang 

tertentu bergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang 

dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya” (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, 2012: 765). Menurut Suprijono (2011) Motivasi belajar adalah 

proses yang memberi semangat belajar, arah, dan kegigihan perilaku. Artinya 

perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah dan bertahan. 

Jadi peran motivasi bagi siswa dalam belajar sangat penting, dengan adanya motivasi 

akan meningkatkan, memperkuat, dan mengarahkan proses belajarnya, sehingga akan 

diperoleh keefektifan dalam belajar. 

Sebagai pendidik guru perlu mengajar dan melatih peserta didik untuk 

memiliki kompetensi dan kemampuan lain yang dibutuhkan dalam menjalani 

kehidupan sebagai bekal pengembangan diri dimasa mendatang. Pengaruh gaya 

mengajar guru terhadap motivasi belajar peserta didik adalah kemampuan yang dapat 

ditinjau berdasarkan individu. Permasalahan yang sering dihadapi oleh guru adalah 
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jika dalam proses pembelajaran murid sering bermain, mengantuk dan tidak 

memperhatikan pelajaran yang disampaikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, 

diantaranya kebanyakan guru hanya mengajar dengan gaya mengajar klasik 

(mentransfer ilmu), masih rendahnya kualitas motivasi guru dalam mengajar, guru 

yang kurang kreatif dalam menyampaikan pelajaran, gaya mengajar guru yang 

monoton dan hanya ceramah, sehingga membuat peserta didik cepat bosan dan tidak 

semangat untuk belajar di kelas. Sering kali peserta didik mengalami hambatan dan 

kesulitan dalam memahami serta menangkap pelajaran. Untuk itu guru harus 

mempunyai kepekaan terhadap peserta didik yang mengalami hal tersebut. 

Guru memberikan motivasi kepada peserta didik sangatlah penting, dimana 

sebagai seorang guru pendidik seharusnya bisa memotivasi peserta didik dalam 

proses pembelajaran dengan menggunakan gaya mengajar yang membuat peserta 

didik lebih semangat dan termotivasi untuk belajar. Dengan begitu proses transfer 

ilmu akan mudah ditangkap dan dipahami oleh peserta didik. Tetapi pada 

kenyataannya peneliti melihat bahwa guru seolah-olah akan menyalahkan peserta 

didik jika nilainya tidak memuaskan, sehingga pada saat proses pembelajaran peserta 

didik tidak bersemangat tidak ada motivasi untuk belajar dengan alasan malas, 

banyak tugas, apalagi dalam pembelajaran guru menerapkan gaya mengajar yang 

klasikal  monoton yang berpusat pada guru sehingga guru lebih mendominasi kelas 

hal ini membuat peserta didik tidak aktif (pasif) dalam proses pembelajaran, peserta 

didik hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru dan  guru memberikan 

tugas, jika tidak dikerjakan akan mendapatkan hukuman inilah yang membuat peserta 

didik merasa jenuh, bosan dan malas karena selalu diberi tugas. 



 

5 
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan peserta didik pada tanggal 21-22 Maret 

2022 yang peneliti lakukan di SDN 12 Tongkuno  di kelas IV, V, dan VI dapat 

dikatakan bahwa motivasi belajar peserta didik masih rendah. Ditemukan ada 

beberapa peserta didik yang masih terbata-bata dalam membaca serta pengenalan 

huruf abjadpun masih sangat kurang, ditemukan nilai ulangan yang rendah hal ini 

ditandai dengan penerimaan raport peserta didik dimana terdapat angkah yang rendah 

sehingga hasil belajar siswa kurang memenuhi standar KKM 75. Rendahnya nilai 

ulangan peserta didik dikarenakan penggunaan motode pembelajaran yang masih 

sangat rendah dan dalam memilih metode pembelajaran guru masih kurang, guru 

cenderung menggunakan gaya mengajar klasik dengan metode ceramah sehingga 

mengakibatkan kurangnya ketertarikan peserta didik pada setiap proses pembelajaran. 

Pada metode ceramah guru tidak melibatkan peserta didik secara aktif berperan dalam 

proses pembelajaran sehingga guru lebih mendominasi pembelajaran dan tidak terjadi 

interaksi antara peserta didik dan guru dalam pembelajaran. Hal ini mengakibatkan 

materi pelajaran tidak dapat dipahami oleh peserta didik secara keseluruhan dan 

berdampak pada motivasi belajar peserta didik. Untuk mengatasi permasalahan 

tersebut, guru dituntut untuk dapat menemukan solusi dalam proses pembelajaran 

tersebut.  

Usaha yang dapat dilakukan guru adalah memilih metode pembelajaran yang 

tepat, pemilihan metode pembelajaran atau gaya mengajar yang tepat dapat 

menumbuhkan keaktifan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, sehingga 

memungkinkan terjadinya peningkatan motivasi belajar peserta didik. Salah satu 
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metode atau gaya mengajar guru adalah dengan menggunakan gaya mengajar 

teknologis, personalisasi, dan interaksional. 

Gaya mengajar teknologis, personalisasi, dan interaksional dalam 

pembelajaran yaitu guru tidak hanya menjadikan dirinya sebagai pusat pembelajaran, 

melainkan dengan menggunakan media yang dibutuhkan oleh peserta didik, gaya 

mengajar personalisasi ini peserta didik lebih dominan dan bahan pengajaranya juga 

sesuai kebutuhan atau minat peserta didik, sedangkan gaya mengajar interaksional 

peran guru sangat dominan, dimana guru dan peserta didik berupaya memodifikasih 

berbagai ide atau ilmu yang dipelajari untuk mencari bentuk baru berdasarkan kajian 

yang dipelajari, yang artinya guru lebih mengedepankan dialog dengan peserta didik 

atau peserta didik dengan peserta didik saling ketergantungan, atau sama-sama 

menjadi subjek pembelajaran, dan tidak ada yang dianggap paling baik atau paling 

jelek (Majid, 2013: 280).  

Salah satu strategi yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik 

adalah gaya mengajar teknologis, personalisasi, dan interaksional. Alasan ini 

diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Veronika male (2021) yang 

menunjukan bahwa gaya mengajar guru dengan motivasi belajar siswa memiliki 

hubungan yang signifikan dan positif. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad 

Mutaqin (2022) yang menunjukan bahwa pengaruh antara variasi mengajar guru 

terhadap motivasi belajar peserta didik tidak memiliki pengaruh. Penelitian yang 

dilakukan oleh Siti Nurul Aini (2020) yang menunjukan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara gaya mengajar guru dengan motivasi belajar siswa dengan 

perhitungan rumus korelasi product moment.  
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Meskipun penelitian terkait dengan hal ini sudah banyak dilakukan namun 

didalam penelitian ini memfokuskan pada gaya mengajar guru dan motivasi belajar  

peserta didik, dimana perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada indikator gaya 

mengajar guru yang digunakan. Peneliti terdahulu tidak mencantumkan indikator 

yang jelas dan hanya membahas secara umum, dan ada yang menunjukan bahwa 

tidak ada pengaruh antara gaya mengajar guru dan motivasi belajar peserta didik. 

Berdasarkan uraian tersebut peniliti melakukan suatu penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Gaya Mengajar Guru Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Di SDN 12 

Tongkuno Kabupaten Muna” 

1.2 Indentifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka ditentukan indentifikasi masalah  

diantaranya: 

1.2.1 Gaya mengajar guru yang bersifat monoton. 

1.2.2 Guru melaksanakan pembelajaran yang kurang kreatif. 

1.2.3 Rendahnya motivasi belajar peserta didik terhadap proses pembelajaran.  

1.2.4 Peserta didik kurang antusias dalam menghadapi dan menyelesaikan 

permasalahan   atau tugas-tugas yang diberikan oleh guru. 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi fokus dalam 

penelitian ini adalah: 

1.3.1 Gaya mengajar guru di SDN 12 Tongkuno. 

1.3.2 Motivasi belajar peserta didik di SDN 12 Tongkuno. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari fokus penelitian, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang hendak diteliti, yaitu: 

1.4.1 Bagaimana gaya mengajar guru di SDN 12 Tongkuno? 

1.4.2 Bagaimana motivasi belajar peserta didik di SDN 12 Tongkuno? 

1.4.3 Apakah ada pengaruh gaya mengajar guru terhadap motivasi belajar peserta 

didik di SDN 12 Tongkuno? 

Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan 

masalah yang akan diteliti adalah “apakah terdapat pengaruh gaya mengajar guru 

terhadap motivasi belajar peserta didik di SDN 12 Tongkuno?” 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1.5.1 Mengetahui gaya mengajar guru terhadap motivasi belajar  peserta didik di 

SDN 12 Tongkuno 

1.5.2 Mengetahui motivasi belajar peserta didik di SDN 12 Tongkuno 

1.5.3 Mengetahui apakah ada pengaruh gaya mengajar guru terhadap motivasi 

belajar peserta didik 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi dan manfaat sebagai 

berikut: 

1.6.1 Manfaat Teoritis  

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi maupun 

tambahan bacaan bagi para peminat studi tentang profesi keguruan dalam lembaga 

pendidikan. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi sekolah, sebagai panduan sumber untuk mengetahui macam-macam gaya 

mengajar guru 

2. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi wawasan 

tentang hakikat gaya mengajar terutama dalam hal tentang pengaruh gaya 

mengajar guru di dalam kelas. 

3. Bagi peserta didik, dapat memberikan sumbangan bagi peserta didik dalam usaha 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik dilihat dari sudut pandang gaya 

mengajar guru 

1.7 Defenisi Operasional 

Dalam rangka memberikan pemahaman awal tentang judul penelitian ini, 

maka variabel-variabel penelitian ini akan dijelaskan secara operasional sebagai 

berikut: 

1. Gaya mengajar klasik guru adalah cara atau metode yang digunakan oleh guru 

dalam menanamkan, membimbing, mengubah atau mengembangkan kemampuan 

perilaku atau kepribadian peserta didik dalam mencapai tujuan  pembelajaran. 
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Adapun indikatornya antara lain: (1) gaya mengajar klasik, (2) gaya mengajar 

teknologis, (3) gaya mengajar personalisasi, (4) gaya mengajar interaksional.  

2. Motivasi belajar adalah keinginan untuk mempelajari suatu bidang studi yang 

akan diajarkan oleh guru. Motivasi belajar yang dimaksud adalah motivasi 

intrinsik (motivasi yang berasal dari dalam diri peserta didik) dan motovasi 

ekstrinsik (motivasi yang bersumber dari luar diri peserta didik termaksud 

lingkungan). Adapaun indikator motivai belajar yaitu: (1) motivasi intrinsik, (2) 

motivasi ekstrinsik 
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