
 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Deskripsi Teori 

2.1.1   Hakikat Gaya Mengajar Guru 

2.1.1.1 Pengertian Gaya Mengajar 

Gaya adalah suatu strategi yang ada pada diri yang menjadi ciri dalam bentuk 

penampilan mengajar, sehingga dapat menarik perhatian peserta didik dan mengikuti 

pelajaran (Sondang Sanderina, dkk, 2018: 64). Gaya mengajar dapat diartikan sebagai 

perbuatan guru dalam konteks proses belajar mengajar yang bertujuan mengatasi 

kebosanan peserta didik, sehingga dalam proses belajarnya peserta didik senantiasa 

menunjukan ketekunan, keantusiasan, serta berperan secara aktif. (J.J. Hasibuan dan 

Moedjino, dalam Budiyanti, 2012:17). 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. Gaya mengajar yang bersifat psikologis adalah guru 

mengajar yang disesuaikan dengan motivasi siswa, pengelolaan kelas, dan evaluasi 

hasil belajar Thoifuri (2013: 81). Ketika guru menyampaikan ilmu pengetahuan 

kepada peserta didik guru juga diharuskan memiliki kompetensi-kompetensi 

keguruan dan setiap guru harus menguasai serta terampil dalam melaksanakan 

mengajar (Daryono, 2013: 159). 

Gaya mengajar merupakan salah satu yang dimiliki oleh setiap individu dalam 

menyerap, mengatur, dan mengolah informasi yang diterima. Gaya beajar yang sesuai 

adalah kunci keberhasilan peserta didik dalam belajar. Penggunaan gaya belajar yang 
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dibatasi hanya dalam satu gaya, terutama yang bersifat verbal atau auditorial tentunya 

dapat menyebabkan banyak perbedaan dalam menyerap informasi. Oleh karena itu 

dalam kegiatan belajar, peserta didik harus dibantu dan diarahkan untuk mengenali 

gaya belajar yang sesuai dengan dirinya sendiri agar hasil belajar bisa maksimal (Pino 

& Bengkulu, 2021). Sedangkan menurut Kemp dalam bukunya Tutik Rachmawati 

dan Daryanto yang berjudul “Teori Belajar dan Proses Pembelajaran yang 

Mendidik”menyatakan bahwa “Gaya belajar adalah cara mengenali berbagai metode 

belajar yang disukai yang mungkin lebih efektif bagi peserta didik tersebut”. Gaya 

belajar yang dimaksud adalah memahami metode-metode dalam pembelajaran itu 

sangat penting agar pembelajaran untuk peserta didik lebih efektif. 

Beberapa definisi gaya mengajar tersebut dapat disimpulkan bahwa Setiap 

manusia yang lahir ke dunia ini selalu berbeda satu sama lainnya. Baik bentuk fisik, 

tingkah laku, sifat, maupun berbagai kebiasaan lainnya. Tidak ada satupun manusia 

yang memiliki bentuk fisik, tingkah laku dan sifat yang sama walaupun kembar 

sekalipun. Suatu hal yang perlu kita ketahui bersama adalah bahwa setiap manusia 

memiliki cara menyerap dan mengolah informasi yang diterimanya dengan cara yang 

berbeda satu sama lainnya. Ini sangat tergantung pada gaya belajarnya. “Seperti yang 

dijelaskan oleh Hamzah B. Uno, “bahwa pepatah mengatakan lain ladang, lain 

ikannya. Lain orang, lain pula gaya belajarnya Peribahasa tersebut memang pas untuk 

menjelaskan fenomena bahwa tak semua orang punya gaya belajar yang sama, 

termasuk apabila mereka bersekolah disekolah yang sama atau bahkan duduk di kelas 

yang sama”(Tutik Rachmawati, Daryanto, 2015: 1). Tidak hanya itu saja menurut 

syahminan dalam buku strategi belajar mengajar mengenai gaya mengajar adalah 
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gaya guru sebagai pernyataan kepribadian dalam menyampaikan bahan pelajaran 

kepada peserta didik. Seorang guru profesional memiliki keahlian, keterampilan, dan 

kemampuan sebagai filosofi Ki Hajar Dewantara “Tut wuri handayani, ing ngarso 

sung tulodo, ing madya mangun karso”. Tidak cukup dengan menguasai materi 

pelajaran akan tetapi mengayomi murid, menjadi contoh atau teladan bagi murid 

untuk lebih baik dan maju. Selain itu dalam buku pedoman mengajar, gaya mengajar 

adalah gaya yang dilakukan guru pada waktu mengajar dimuka kelas yang termasuk 

cepat atau lambatnya langkah-langkah yang dilakukan melalui jalan pelajaran 

termasuk juga sikap dan tingkah laku dan tinggi rendanya, pelan suara guru pada 

waktu mengajar.  

Guru sebagai pendidik merupakan faktor penentu kesuksesan setiap usaha 

pendidikan. Guru merupakan suri tauladan bagi peserta didik, maka peserta didik 

akan mengamati, memperhatikan kemudian mereka akan menirukan apa yang 

dilakukan oleh seorang guru. Rendahnya kualitas gaya mengajar guru akan 

mempengaruhi keberhasilan peserta didik (Triumiana dan Sumadi, 2016: 2). Banyak 

orang pintar dan berilmu akan tetapi tidak mampu menyampaikan ilmunya, apalagi 

untuk mentransfer ilmunya kepada orang lain. Sedangkun guru dikaruniai dua 

kemampuan, yaitu menyampaikan ilmu dan mentransfer ilmu. Hanya saja proses 

penyampaian dan transferisasi ilmu tidak akan berhasil dengan baik jika tidak 

memiliki metode atau gaya mengajar yang jelas, terarah, memiliki tujuan, dan 

sistematis. Oleh karena itu gaya mengajar guru sangat diperlukan agar proses 

penyampaian dan transferisasi ilmu dapat berjalan dengan baik. 
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Gaya mengajar guru adalah perbuatan guru dalam konteks belajar mengajar 

yang bertujuan mengatasi kebosanan peserta didik. Setiap guru memiliki gaya 

mengajar yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan kepribadiannya. Gaya 

mengajar guru memiliki tujuan yang sama yaitu menyampaikan ilmu, pengetahuan, 

membentuk sikap peserta didik dan menjadikan peserta didik terampil dalam 

berkarya. Dengan adanya variasi gaya mengajar guru maka daya tarik peserta didik 

untuk mengikuti pembelajaran secara optimal. Variasi gaya mengajar guru adalah 

perubahan cara guru dalam pembelajaran yang bertujuan meningkatkan efektifitas 

serta menghilangkan kebosanan peserta didik ketika belajar (Rosyida dkk, 2018: 2). 

Maka dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa gaya 

mengajar guru adalah gaya mengajar yang dilakukan guru sebagai bentuk penampilan 

baik itu tingkah laku, sikap dan perbuatan dalam menyampaikan bahan pelajaran 

kepada peserta didik. Gaya mengajar ini ada dan dilakukan ketika menjadi seorang 

guru, karena setiap gaya mengajar guru sangat dibutuhkan dan penting untuk peserta 

didik serta gaya membuat para guru muncul dihadapan peserta ddik sebagai manusia 

yang unik. Gaya memberikan cara untuk menghubungkan peserta didik walaupun 

ditemukan mata pelajaran yang membosankan. Hal ini menjadikan guru itu sangat 

efektif atau individu unik yang tidak hanya membawa kepribadian dan gaya ke dalam 

kelas melainkan menciptakan suatu lingkungan yang dikelola dengan baik dan 

peserta didik terlibat dan belajar. Dapat dikatan bahwa guru yang bergaya itu adalah 

guru yang memiliki tampilan manarik dalam berbagai hal bergaya. Sedangkan guru 

yang tidak bergaya adalah guru yang tidak memiliki tampilan atau kurang terampil, 

kurang menarik dalam bergaya. 
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2.1.1.2 Macam-Macam Gaya Mengajar Guru 

Gaya mengajar guru yang perlu diterapkan dalam proses belajar mengajar 

sebaiknya bersifat variatif, inovatif, serta muda diterima oleh peserta didik (Mulyasa 

E, 2011: 79). Memiliki klasifikasi yang beragam tergantung kebutuhan dan kondisi 

belajar anak didik (adabtabilitas). Dengan demikian setiap tenaga pendidik guru 

diharapkan mampu menerapkan gaya dan variasi mengajar secara cermat, selektif dan 

efektif, sehingga materi pelajaran yang diajarkan kepada peserta didik dapat dengan 

mudah diterima. Dan pada setiap guru memiliki perbedaan cara dalam menyampaikan 

materi. Menurut Ali (2014: 59) bahwa gaya mengajar guru itu dibedakan kedalam 

empat macam yaitu: Gaya mengajar klasik, Gaya mengajar teknologis, Gaya 

mengajar personalisasi, Gaya mengajar interaksional. 

Penerapan gaya mengajar guru di kelas secara variatif dapat dilakukan secara 

baik dan optimal bilamana guru memiliki maksud tertentu, relevan dengan tujuan 

yang ingin dicapai, sesuai dengan materi dan latar belakang sosial budaya serta 

kemampuan peserta didik, serta dlakukan secara wajar dan terencana. Tanpa adanya 

pemahaman guru yang baik terhadap kondisi obyektif terhadap perkembangan 

psikologi anak didik, maka penerapan gaya mengajar guru tidak akan banyak 

membantu dalam meningkatkan dan mengefektifkan aktifitas kegiatan belajar 

mengajar di kelas. Mengingat jenis dan ragam gaya mengajar yang sangat kompleks, 

maka guru dituntut lebih mengoptimalkan kompetensinya dalam mengelolah 

pengajaran, sehingga menciptakan kondisi belajar yang rileks, santai, dan 

menyenangkan sesuai dengan pola gaya mengajar yang diterapkan dalam kegiatan 
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belajar mengajar (KBM) di kelas. Untuk lebih jelasnya tentang macam-macam gaya 

mengajar guru, maka diuraikan sebagai berikut: 

1) Gaya mengajar klasik 

Gaya mengajar klasik yaitu proses pembelajaran dengan konsep teacher 

centre, dimana proses pembelajaran difokuskan kepada guru. Guru mempertahankan 

konsep-konsep atau nilai-nilai lama dan mengajarkannya disetiap generasi (Ali, 2015: 

59). Isi pembelajaran berupa sejumlah informasi dan ide yang paling populer dan di 

pilih dari dunia yang diketahui anak. Oleh karenanya isi pembelajaran bersifat 

objektif, jelas, dan di organisir secara sistematis-logis. Proses penyampaian bahan 

ajar tidak didasarkan pada minat peserta didik, melainkan pada urutan tertentu. Gaya 

mengajar klasik ini guru memiliki peran “sangat dominan” guru masih mendominasi 

kelas dengan tanpa memberi kesempatan pada peserta didik untuk aktif, sehingga 

akan menghambat perkembangan peserta didik dalam proses pembelajaran. Gaya 

mengajar klasik merupakan gaya mengajar yang masih menerapkan konsepsi sebagai 

satu-satunya cara belajar dengan berbagai macam konsekuensi yang diterimanya 

(Abdul Majid, 2013:7). 

2) Gaya mengajar teknologis 

Gaya mengajar ini fokus pada kompetensi yang dimiliki peserta didik secara 

individual. Bahan pengajaran yang akan disampaikan disesuaikan dengan tingkat 

kesiapan dari masing-masing peserta didik dimana antara peserta didik satu dengan 

yang lainya memiliki tingkat kesiapan yang berbeda-beda. Dalam gaya mengajar 

teknologis, isi pelajaran memiliki peran yang dominan sehingga bahan pelajaran akan 

disusun oleh orang yang dikatakan ahli dalam bidang tersebut sedangkan guru hanya 
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berperan sebagai pemandu (Thoifuri, 2013:84). Gaya mengajar teknologis 

mensyaratkan guru untuk berpegang pada media yang tersedia. Guru mengajar 

dengan memperhatikan kesiapan peserta didik dan selalu memberikan rangsangan 

pada anak didiknya untuk mampu menjawab persoalan. Peran peserta didik disini 

adalah belajar dengan menggunakan perangkat atau media, peserta didik dapat 

mempelajari apa yang dapat bermanfaat bagi dirinya dalam kehidupan.  

3) Gaya mengajar personalisasi 

Gaya mengajar personalisasi dilakukan berdasarkan pada minat, pengalaman, 

dan pola perkembangan mental peserta didik dimana peran yang dominan dalam 

gaya mengajar ini adalah peserta didik sehingga bahan pengajaran yang akan 

digunakan pun berasal dari minat dan kebutuhan peserta didik secara individu. Peran 

guru dalam gaya mengajar personalisasi adalah sebagai penuntun dan membantu 

perkembangan peserta didik melalui pengalaman belajar sehingga guru harus 

mempunyai kemampuan dalam mengasuh, ahli dalam psikologi dan metodologi serta 

dapat bertindak sebagai narasumber. Guru tidak hanya memberikan materi pelajaran 

untuk membuat peserta didik lebih pandai, melaikan agar peserta didik menjadi 

dirinya lebih pandai. Guru dengan gaya mengajar personalisasi ini akan selalu 

meningkatkan belajar peserta didik dan senantiasa memandang peserta didik seperti 

dirinya sendiri. Guru tidak dapat memaksakan peserta didik untuk menjadi sama 

dengan gurunya karena peserta didik tersebut mempunyai minat, bakat dan 

kecenderungan masing-masing (Ahmed Khaled, 2013: 280). 
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4) Gaya mengajar interaksional 

Dimana peran guru dan peserta didik sama-sama mendominasi dan bahan 

pelajaran yang akan digunakan difokuskan pada masalah yang berkenaan dengan 

sosio-kultural serta peserta didik dapat belajar melalui hubungan logis sehingga hasil 

dari pembelajaran dengan gaya mengajar interaksional ini dapat ditemukan 

pandangan baru sebagai hasil tukar pikiran tentang apa yang sudah dipelajari (Ali, 

2014:59). Pada gaya mengajar ini seorang guru dan peserta didik sama-sama 

dominan, seorang guru menciptakan situasi yang saling berkegantungan dan 

timbulnya dialog dengan peserta didik. Bahan pengajaran difokuskan pada masalah-

masalah yang berkenaan dengan sosio-kultural terutama yang bersifat kontenporer 

(Muhammad Ikhsanuddin, 2017:1). 

Indikator gaya mengajar yang dimaksud adalah: (1) gaya mengajar klasik, (2) 

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

interaksional. 

2.1.2 Konsep Tentang Motivasi Belajar 

2.1.2.1 Pengertian Motivasi Belajar 

Istilah motivasi berasal dari bahasa latin“movere” yang bermakna bergerak, 

istilah ini bermakna mendorong, mengarahkan tingkah laku manusia. Motivasi dan 

belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Belajar adalah perubahan 

tingkah laku secara relatif permanen dan secara potensial terjadi sebagai hasil dari 

pratik atau penguatan (reinforced practice) yang dilandasi tujuan untuk mencapai 

tujuan tertentu. Menurut Hidayatullah (2012:17) istilah motivasi dalam bahasa arab 

diartikan dengan dafa’a ilay yang bermakna mendorong ke depan.
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Menurut Robbin, yang di kutip Khairani motivasi adalah kemauan untuk 

mengerjakan  sesuatu. Menurut Greenberg dan Baron, yang dikutip Khairani (2014: 

176), motivasi adalah suatu proses yang mendorong, mengarahkan, dan memelihara 

perilaku manusia ke arah pencapaian tujuan dan segala yang ada dalam diri manusia 

untuk membentuk motivasi. Menurut Sumadi Suryabrata, yang dikutip Djalali (2013: 

101), motivasi adalah keadaan yang terdapat dalam diri seseorang yang 

mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna pencapaian suatu tujuan. 

Motivasi merupakan proses internalisasi yang dimulai dengan adanya perubahan 

energi yang bersumber dari dalam diri individu  yang muncul sebagai akibat adanya 

rangsangan atas adanya tujuan yang ingin dicapai. Karena itu motivasi “ada dua, 

yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ektrinsik. Motivasi intrinsik timbul dari dalam 

diri individu sendiri tanpa adanya paksaan dorongan orang lain, tetapi atas dasar 

kemauan sendiri, sedangan motivasi ektrinsik timbul sebagai akibat pengaruh dari 

luar individu, baik karena adanya ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain 

sehingga mau melakukan sesuatu (Khairani, 2014: 176).
 

Motivasi dapat pula dinyatakan sebagai sebuah alasan atau dorongan 

seseorang untuk bertindak. Orang yang tidak mau bertindak sering kali disebut tidak 

memiliki motivasi. Alasan atau dorongan itu bisa datang dari luar maupun dari dalam 

diri. Pada dasarnya semua motivasi itu datang dari dalam diri, faktor luar hanyalah 

pemicu munculnya motivasi tersebut. Motivasi dari luar adalah motivasi yang 

pemicunya datang dari luar diri kita. Sedangkan motivasi dari dalam adalah 

motivasinya muncul dari inisiatif diri kita. Motivasi diri adalah sebuah kemampuan 

kita untuk memotivasi diri kita tanpa memerlukan bantuan dari orang lain. Kita 
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memiliki kemampuan untuk mendapatkan alasan atau dorongan untuk bertindak. 

Proses mendapatkan dorongan bertindak ini pada  dasarnya sebuah proses penyadaran 

akan keinginan diri sendiri yang biasanya terkubur, setiap orang memiliki keinginan 

yang merupakan dorongan untuk bertindak, namun seringkali dorongan tersebut 

melemah karena faktor luar. Melemahnya dorongan ini bisa dilihat dari hilangnya 

harapan dan ketidakberdayaan. 

Motivasi belajar merupakan suatu dorongan yang dapat mengubah energi 

yang ada pada diri sesorang kedalam bentuk aktivitas nyata bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan tertentu. Sehingga motivasi belajar adalah kondisi psikologis 

seseorang yang mendorong untuk belajar (Khodijah, 2014:150). Motivasi belajar 

merupakan daya penggerak psikis dari dalam diri seseorang utnuk dapat melakukan 

kegiatan belajar dan menambah keterampilan, pengalaman. Motivasi mendorong dan 

mengarah minat belajar untuk mencapai suatu tujuan. Peserta didik akan bersungguh-

sungguh belajar karena termotivasi mencari prestasi, mendapatkan kedudukan dalam 

jabatan, menjadi politik, dan  memecahkan masalah (Martinis Yamuin, 2013: 158). 

Menurut Abdul Majid menyebutkan bahwa motivasi adalah energi aktif yang 

menyebabkan terjadinya sesuatu perubahan pada diri seseorang yang tampak pada 

gejala kejiwaan, perasaan dan juga emosi sehingga mendorong individu untuk 

bertindak atau melakukan sesuatu dikarenakan adanya tujuan, kebutuhan, atau 

keinginan yang harus terpuaskan (Majid, 2014: 308). Sedangkan menurut MC Donald 

mendefenisikan bahwa motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang 

ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap 

tujuan (Sardiman, 2014: 73).   
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Sardiman mengatakan bahwa “motivasi belajar adalah keseluruhan daya 

penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin 

kelangsungan dari kegiatan belajar, sehinngga tujuan yang dikehendaki oleh subjek 

belajar itu dapat tercapai” (Sardiman, 2011). Hal tersebut menjelaskan bahwa 

motivasi belajar adalah dorongan yang menggerakan siswa untuk melakukan belajar 

dengan harapan agar apa yang menajdi tujuan siswa dapat tercapai. Menurur Winkel 

menyatakan bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri 

peserta didik untuk menimbulkan kegiatan belajar dan memberi arah pada kegiatan 

belajar agar tujuan yang dikehendaki peserta didik tercapai (dalam Susanto, 2018: 

43). sama halnya dengan (dalam Najati, 155) motivasi diartikan sebagai kekuatan 

penggerak yang membangkitkan aktivitas pada makhluk hidup dan menimbulkan 

tingkah laku serta mengarahkan menuju tujuan tertentu. Lebih lanjut, motivasi 

merupakan tenaga pendorong bagi seseorang agar memiliki energi atau kekuatan 

melakukan sesuatu dengan penuh semangat. Motivasi sebagai suatu kekuatan yang 

mampu mengubah energi dalam diri seseorang dalam bentuk aktivitas nyata yang 

mencapai tujuan tertentu (Ainurrahaman, 2009: 114). 

Amstrong, mengemukakan bahwa motivasi berkaitan dengan kekuatan dan 

arah perilaku dan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk berperilaku 

dengan cara tertentu. Istilah motivasi dapat merujuk kepada berbagai tujuan yang 

dimiliki oleh individu, cara dimana individu memiliki tujuan, dan cara dimana orang 

lain mencoba untuk mengubah perilaku mereka (Donni Juni Priansa Dkk, 2015: 132). 

Dalam sumber lain juga disebutkan bahwa motivasi adalah perubahan energi dalam 

diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk 
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mencapai tujuan “motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang 

yang ditandai dengan timbulnya afektif (perasaan) dan reaksi untuk mencapai tujuan. 

Berdasarkan beberapa pendapat maka disimpulkan bahwa motivasi 

merupakan suatu dorongan yang timbul pada diri seseorang serta dapat menentukan 

tingkah laku dengan tujuan tertentu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu dan 

insting seseorang untuk menginspirasikan kegiatan serta inovasi untuk mencapai 

tujuan yang dikehendaki sesuai dengan tujuan pendidikan. Sedangkan menurut 

Setiani dan Donni Juni Priansa, menyatakan bahwa sumber peserta didik sedikitnya 

bisa digolongkan menjadi dua yaitu: motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. 

2.1.2.2 Jenis-Jenis Motivasi Belajar 

Jenis-jenis motivasi belajar, menurut Sardiman dalam Saefullah mengatakan 

motivasi dibagi menjadi dua bagian yaitu intrinsik dan ekstrinsik, (1) motivasi 

intrinsik, motivasi yang kuat berasal dari dalam diri individu tanpa adanya pengaruh 

dari luar yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu kegiatan, (2) motivasi 

ekstrinsik, motivasi yang dipengaruhi atau dirangsang dari luar individu (Saefullah, 

2012: 296). Adapun jenis-jenis motivasi menurut Setiani dan Donni Juni Priansa 

yaitu sebagai berikut: 

1. Motivasi intrinsik (rangsangan dari dalam diri peserta didik) 

Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif dan berfungsi tidak 

perlu dirangsang dari luar. Motivasi ini timbul dari dalam diri peserta didik tanpa 

adanya paksaan dorongan dari orang lain. Faktor individual yang biasanya 

mendorong seseorang untuk melakukan  sesuatu yaitu: (1) Minat, peserta didik akan 

merasa terdorong untuk belajar, jika kegiatan belajar tersebut sesuai dengan 
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minatnya, (2) Sikap positif, peserta didik yang mempunyai sifat positif terhadap  

seuatu kegiatan, maka ia akan berusa sebisa mungkin menyelesaikan kegiatan 

tersebut dengan sebaik-baiknya, (3) Kebutuhan, peserta didik mempunyai kebutuhan 

tertentu dan akan berusaha melakukan kegaitan apapun sesuai dengan kebutuhanya. 

2. Motivasi ekstrinsik (rangsangan dari luar peserta didik) 

Motivasi ektrinsik adalah motif-motif yang akan dan berfungsi karena daya 

rangsangan dari luar. Motivasi ini timbul sebagai akibat pengaruh dari luar peserta 

didik seperti ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain. sehingga dengan keadaan 

demikian maka peserta didik mau melakukan sesuatu, contohnya belajar. Bagi peserta 

didik dengan motivasi intrinsik yang lemah, misalnya kurang rasa ingin tahunnya, 

maka motivasi ektrinsik ini perlu untuk diberikan (Setiani dkk, 2015: 133-134). 

2.1.2.3  Fungsi Motivasi Belajar 

Ada dua fungsi motivasi dalam proses pembelajaran seperti yang 

dikemukakan oleh Wina Sanjaya sebagai berikut: 

1. Mendorong peserta didik untuk beraktivitas  

Perilaku seseorang bisa berubah disebabkan karena adanya dorongan yang 

muncul untuk merubah perilaku menjadi lebih baik yang disebut dengan motivasi. 

Besar kecilnya semangat seseorang dalam merubah perilaku tergantung dengan 

motivasi orang tersebut. Semangat peserta didik dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan oleh guru dengan tepat waktu dan ingin memperoleh nilai yang baik 

karena peserta didik memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. 
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2. Sebagai pengarah   

Tingkah laku yang ditunjukan oleh setiap individu pada dasarnya diarahkan 

untuk memenuhi kebutuhannya sehingga dapat mencapai tujuan yang ditentukan. 

Dengan demikian motivasi berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian 

prestasi. Semakin besar motivasi seseorang maka semakin bagus hasil yang di dapat 

(Emda, 2018). 

2.1.2.4  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

Menurut Rifa’I dan Anni (2012:137) terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi motivasi belajar peserta didik, yaitu: (1) sikap, merupakan kombinasi 

dari konsep, informasi, dan emosi  yang dihasilkan didalam presdisposisi untuk 

merespon orang, kelompok, gagasan, peristiwa atau obyek tertentu yang 

menyenangkan atau tidak menyenangkan. Sebagai seorang guru seharusnya 

mempunyai sikap yang baik dan menyakini bahwa sikapnya akan memiliki pengaruh 

aktif terhadap motivasi belajar peserta didik. (2) kebutuhan, artinya kondisi yang 

dialami oleh individu sebagai suatu kekuatan interval yang memandu peserta didik 

untuk mencapai tujuan. Apabila peserta didik membutuhkan atau menginginkan 

sesuatu untuk dipelajari, maka mereka akan cenderung sangat termotivasi. (3) 

rangsangan, artinya perubahan didalam persepsi atau pengalaman dengan lingkungan 

dengan membuat seseorang bersifat aktif. Rangsangan secara langsung membantu 

memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, (4) afeksi, artinya konsep afeksi berkaitan 

dengan pengalaman emosional kecemasan, kepedulian, dan pemikiran dari individu 

atau kelompok pada waktu belajar. Peserta didik merasakan sesuatu saat belajar dan 

emosi peserta didik tersebut dapat memotivasi perilakunya kepada tujuan. (5) 
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kompetensi, artinya teori kompetensi mengasumsikan bahwa peserta didik secara 

alamiah berusaha keras berinteraksi dengan lingkungannya secara efektif, (6) 

penguatan, artinya peristiwa yang mempertahankan atau meningkatkan kemungkinan 

respon. 

Menurut para pakar psikologi, perilaku sesorang terbentuk melalui penerapan 

penguatan positif dan penguatan negatif. Sedangkan Penguatan positif 

menggambarkan konsekuensi atau peristiwa itu sendiri. Penguatan positif dapat 

berupa uang atau berupa sosial seperti afeksi. Penguatan negatif merupakan stimulasi 

aversif ataupun peristiwa yang harus diganti atau dikurangi intensitasnya. Apabila 

perilaku peserta didik dalam belajar diperkuat secara positif oleh pendidik maka 

proses belajar megajar akan menjadi afektif dan akan mendorong belajar peserta 

didik. 

Demikian maka sangatlah jelas peran guru yang begitu penting dalam 

interaksinya dengan anak didik. Para guru seharusnya lebih memahami secara 

mendalam mengenai hal-hal yang dibutukan oleh anak didik, terutama dalam hal 

kondisi psikologis mereka pada usia-usia tertentu, sebab akan memudahkan bagi 

seseorang guru dalam memberikan pendidikan dan pengajaran kepada peserta didik. 

Oleh karena itu motivasi ektrinsik ini sangat penting seperti yang dikemukakan oleh 

Usman bahwa: Jenis motivasi ini sebagai akibat pengaruh dari luar individu, apakah 

karena ajaran, suruhan, ataupun paksaan dari orang lain sehinga dengan kondisi yang 

demikian ia akan melakukan sesuatu atau belajar. Berdasarkan apa yang yang 

dikatakan maka disimpulkan bahwa motivasi bagi peserta didik sangat dipengaruhi 
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oleh interaksi yang dilakukan peserta didik dalam menjalankan kehidupannya sehari-

hari di masayarakat.  

Indikator motivasi belajar yaitu: (1) motivasi intrinsik: minat terhadap 

pelajaran, tekun menghadapi tugas, ulet menghadapi kesulitan belajar, senang 

mencari dan memecahkan masalah, yakin terhadap diri sendiri. (2) motivasi 

ekstrinsik: senang dalam mendapatkan pengahargaan, pembelajaran yang menarik, 

serta lingkungan yang kondusif. 

2.2  Penelitian Relevan 

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini  adalah 

sebagai berikut:  

1. Hasil penelitian yang dirilis oleh Lussy Nurhidayat (2021). Berdasarkan hasil 

penelitian, dapat disimpulkan bahwa (i) secara parsial variasi gaya mengajar guru 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap hasil belajar peserta didik pada 

mata pelajaran ekonomi yang terlihat dari nilai kansi sebesar 0,547 (>0,05), (ii) 

secara parsial kedisiplinan peserta didik berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi dengan nilai 

signifikansi 0,002 (<0,05), (iii) secara parsial motivasi belajar berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran 

ekonomi dengan nilai signifikansi sebesar 0,008 (<0,05), dan (iv) variasi gaya 

mengajar guru, kedisiplinan peserta didik dan motivasi belajar secara simultan 

berpengaruh positif signifikan terhadap hasil belajar terlihat dari signifikan untuk 

uji F adalah 0,000 (0,05). Nilai R
2
 sebesar 0,505. Hal ini menunjukan bahwa 

50.5% hasil belajar ekonomi peserta didik dipengaruhi oleh variasi gaya 
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mengajar guru, kedisiplinan peserta didik dan motivasi belajar, sedangkan 49.5% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. 

2. Hasil penelitian oleh linda cahya (2020). Hasil penelitian uji hipotesis  

menggunakan uji t regresi  sederhana  diperoleh  data  nilai  signifkansi  0,000  <  

0,05,  dengan  nilai  koefisien 0,654  yang  artinya  pengaruh  gaya  mengajar  

guru  terhadap  motivasi  belajar  siswa  yakni sebesar  65,4%.  Berdasarkan  

hasil  penelitian  dapat  disimpulkan bahwa penerepan variasi gaya  mengajar 

guru terhadap  motivasi  belajar  siwa  terdapat  pengaruh  signifikan. Oleh 

karena  itu  diharapkan  untuk  guru  dapat  menerapkan  variasi  gaya  mengajar  

pada  saat bertatap muka dengan siswa guna menicptakan motivasi belajar siswa. 

3. Penelitian yang dirilis oleh Niar Yuniarti. (2020). Pada penelitian ini gaya belajar 

guru tidak berpengaruh pada gaya atau cara mengajarnya. Berdasarkan hasil nilai 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara cara mengajar sebagai 

pengaruh dari gaya belajar guru terhadap prestasi siswa sangat rendah, artinya 

gaya mengajar guru memiliki korelasi yang rendah dengan hasil belajar siswa. 

4. Hasil penelitian yang dirilis oleh Nungki Khunaina, Ni’matush Sholikhah (2021) 

di MAN 2 Nganjuk kelas XI IPS, diperoleh bahwa gaya mengajar guru (X2) 

mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap motivasi belajar (Y) 

terhadap kelas XI IPS MAN 2 Nganjuk. Hasil tersebut diperoleh dari nilai t 

hitung sebesar 6,309 > t tabel sebesar 1,989 atau nilai signifikansi google 

classroom terhadap motivasi belajar sebesar 0,00< 0,05 sehingga menyebabkan 

H0 ditolak dan H2 diterima yang berarti gaya mengajar yang dierapkan guru 
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mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap motivasi belajar pada 

peserta didik XI IPS MAN 2 Nganjuk.  

5. Hasil penelitian oleh Risda Kusumadewi (2021). Berdasarkan hasil analisa yang 

dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara variabel gaya mengajar guru akhida akhlak dan motivasi belajar siswa, 

besarnya pengaruh dengan variabel motivasi belajar siswa adalah sebebsar 2,6% 

dan sisanya 97,4%, ditentukan oleh vaktor lain, sehingga dapat dikatakan 

bahwasanya pengaruh variasi gaya mengajar guru akidah akhlak terhadap 

motivasi belajar siswa MA Terpadu Hadatul Muna 2 Jenes Ponorogo dalam 

kategori kecil. Hal ini menunjukan bahwa variasi gaya mengajar guru akidah 

akhlak harus selalu diperhatikan dan ditingkatkan agar mempunyai dampak baik 

terhadap motivasi belajar siswa.  

Berdasarkan beberapa penelitian relevan terdahulu terdapat perbedaan dan 

persamaan dengan penelitian yang akan diteliti: (1) Pada penelitian  pertama, 

persamaanya sama-sama membahas gaya mengajar guru sedangkan perbedaannya 

meningkatkan  motivasi belajar siswa. (2) Pada penelitian kedua persamaanya adalah 

ingin mengetahui tentang gaya mengajar guru serta indikator yang sama yaitu: gaya 

mengajar klasik, teknologis, personalisasi, interaksional dan motivasi belajar siswa 

serta sama-sama meneliti di Sekolah Dasar (SD) sedangkan perbedaanya terletak 

pada tempat penelitian SDN Ngebruk 1  Poncokusumo Kabupaten Muna, sedangkan 

peneliti bertempat di SDN 12 Tongkuno. (3) Pada penelitian ketiga letak 

persamaanya terletak pada fokus gaya mengajar guru, sedangkan perbedaanya pada 

penelitian sekarang tidak hanya fokus pada gaya mengajar guru tetapi fokus juga 
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terhadap motivasi belajar peserta didik. (4) Pada penelitian keempat persamaanya 

sama-sama membahas tentang gaya mengajar guru serta indikatornya yaitu: gaya 

mengajar klasik, gaya mengajar interaksional, gaya mengajar personalisasi, gaya 

mengajar teknologis dan motivasi belajar siswa serta indikatornya: motivasi intrinsik, 

motivasi ekstrinsik. Sedangkan perbedaanya  terletak pada tempat peneliti, dan 

menggunakan 3 variabel yaitu penggunaan learning management system google 

classroom terhadap motivasi belajar siswa. (5) Dan penelitian kelima persamaanya 

fokusnya pada gaya mengajar guru dan motivasi belajar siswa, adapaun perbedaanya 

pada skripsi ini variabel (X) variasi gaya mengajar guru sedangkan penelitian 

sekarang menggunakan gaya mengajar guru, dan lokasi penelitian yang berbeda pula. 

2.3  Kerangka Berpikir 

Gaya mengajar adalah bentuk penampilan guru saat proses belajar mengajar. 

Gaya mengajar guru berbeda antara yang satu dengan yang lain pada saat proses 

belajar mengajar walaupun mempunyai tujuan yang sama yaitu menyampaikan ilmu 

pengetahuan, membentuk sikap peserta didik, dan menjadikan peserta didik terampil 

dalam berkarya. Gaya mengajar seorang guru sangat berpengaruh terhadap motivasi 

belajar peserta didik karena gaya mengajar guru yang membosankan akan membuat 

peserta didik tidak memiliki motivasi belajar, maka dari itu guru harus 

memperlihatkan gaya mengajar yang kreatif. Hal ini berdasarkan fakta yang terjadi di 

dalam proses pembelajaran di sekolah. Dalam proses belajar mengajar terjadi 

hubungan antara aktivitas guru dengan peserta didik. Jika guru mampu 

memvariasikan gaya mengajar di dalam kelas, maka hal yang akan terjadi dalam 
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proses pembelajaran adalah peserta didik akan termotivasi dan pembelajaran menjadi 

efektif serta menyenangkan, karena keaktifan peserta didik akan terjadi didalamnya. 

Gaya mengajar guru dan motivasi belajar peserta didik merupakan kesatuan 

yang saling mempengaruhi satu sama lain. Gaya mengajar guru merupakan cara atau 

kebiasaan guru mengajar dan memiliki cara yang berbeda-beda untuk menarik 

perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran. Tujuan tersebut tidak akan 

tercapai jika peserta didik tidak memiliki motivasi terhadap pelajaran yang terkait. 

Motivasi ini dipengaruhi oleh cara guru menyiapkan kondisi peserta didik untuk 

mengikuti antara keterampilan dasar guru membuka dan menutup pelajaran dengan 

motivasi belajar peserta didik. Oleh karena itu, dengan menggunakan gaya mengajar 

teknologis dan interaksional di kelas diharapkan keaktifan peserta didik lebih 

meningkat dalam proses pembelajaran di SDN 12 Tongkuno. 

Motivasi berfungsi mendorong, menggerakkan dalam kegiatan belajar. 

Sebagai seorang guru senantiasa menanamkan konsep diri yang positif terhadap anak 

karena semua orang akan senang jika diberikan motivasi positif, dengan motivasi 

tersebut peserta didik akan semakin bersemangat untuk berkreasi dan menunjukan 

kreatifitasnya. Dari penjelasan tersebut secara garis besar pengaruh gaya mengajar 

guru terhadap motivasi belajar peserat didik di SDN 12 Tongkuno Kecamatan 

Tongkuno Kabupaten Muna dapat dilihat melalui bagan seperti dibawah ini. 
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Kerangka berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan teori pembelajaran dan hasil penelitian yang telah dipaparkan 

pada kajian teori, penelitian sebelumnya, peneliti dapat menyusun hipotesis tindakan 

sebagai berikut: 

H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan gaya mengajar guru terhadap motivasi 

belajar peserta didik di SDN 12 Tongkuno Kabupaten Muna. 

H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan gaya mengajar guru terhadap motivasi belajar 

peserta didik di SDN 12 Tongkuno Kabupaten Muna. 
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