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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Variasi mengajar merupakan faktor yang terpenting dalam 

menyelenggarakan pengajaran di sekolah. Gaya mengajar guru yang monoton 

dalam pembelajaran haruslah dihindari agar pembelajaran berjalan secara 

efektif dan efisien. Guru harus menerapkan komponen-komponen variasi gaya 

mengajar agar pembelajaran tidak berjalan pasif. Berkaitan dengan hal ini, 

Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain mengatakan, “bila guru dalam proses 

belajar mengajar tidak menggunakan variasi, maka akan membosankan siswa, 

perhatian siswa berkurang, mengantuk dan akibatnya tujuan belajar tidak 

tercapai. Dalam hal ini guru memerlukan adanya variasi dalam mengajar. 

Keterampilan mengadakan variasi dalam proses belajar mengajar meliputi tiga 

aspek, yaitu variasi dalam gaya mengajar guru, variasi dalam menggunakan 

media dan bahan pengajaran, dan variasi dalam interaksi antara guru dengan 

siswa”.
1
 

Keterampilan atau gaya mengajar menjadi syarat mutlak untuk 

efektifnya sebuah proses dalam mengajar. Gaya mengajar merupakan salah 

satu kompetensi kinerja seorang guru. Menurut Donald Medley dalam Syamsu 

Yusuf dan Nani M.S gaya mengajar guru adalah kemampuan guru untuk 

menciptakan iklim kelas (classroom climate). Serta sebagai aspek ekspresif 
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mengajar, yang menyangkut karakteristik hubungan emosional antara guru-

siswa, seperti hangat atau dingin; dan aspek instrumental mengajar, yang 

menyangkut bagaimana guru memberikan tugas-tugas, mengelola belajar, dan 

merancang aturan-aturan kelas.
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Setiap siswa mempunyai kecenderungan fundamentil untuk 

berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam lingkungannya. Apabila sesuatu 

itu memberikan kesenangan kepada dirinya, kemungkinan ia akan berminat 

terhadap sesuatu itu. “Menurut Crow and Crow dalam Ramayulis minat itu 

diartikan sebagai kekuatan pendorong yang menyebabkan individu 

memberikan perhatian kepada seseorang, atau kepada aktifitas-aktifitas 

tertentu”.
3
 

Minat cukup berpengaruh besar terhadap proses belajar karena 

merupakan hal pertama yang harus diperhatikan pada saat belajar. Siswa akan 

belajar sebaik-baiknya apabila suatu materi pelajaran dirasakan memiliki 

daya tarik untuk dipelajari, sehingga dengan adanya minat terhadap materi 

pelajaran diharapkan prestasi belajarnya juga akan memuaskan.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam mengajar seorang guru 

diharapkan mampu mengadakan variasi dalam gaya mengajar agar dapat 

menarik perhatian dan mempertahankan minat, semangat, dan aktivitas siswa 

dalam belajar. Bila guru dalam proses belajar mengajar tidak menggunakan 

variasi, maka akan membosankan siswa, perhatian siswa berkurang, 

mengantuk, dan akibatnya tujuan belajar tidak tercapai. Dalam hal ini guru 
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memerlukan adanya variasi dalam menghdapi siswa, salah satunya variasi 

dalam gaya mengajar. 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan zain, ada beberapa 

variasi gaya mengajar guru, variasi ini pada dasarnya meliputi suara, 

memusatkan perhatian, membuat kesenyapan sejenak, mengadakan kontak, 

variasi gerakan badan dan mimik, mengubah posisi dengan bergerak.
4
 

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di Sekolah 

Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru, diketahui bahwa dalam 

proses pembelajaran guru sudah baik dalam mengadakan variasi gaya 

mengajar, karena penulis menemukan gejala-gejala variasi gaya mengajar 

sebagai berikut : 

1. Guru mengajar menggunakan variasi dalam intonasi, nada, volume dan 

kecepatan. 

2. Guru membuat kesenyapan ketika menjelaskan, seperti adanya suatu 

kesibukan berubah menjadi tenang, atau berhenti sejenak di tengah-tengah 

kegiatan pembelajaran, 

3. Guru melakukan perpindahan posisi dalam ruang kelas 

4. Guru mengajar menggunakan gerakan anggota badan dan mimik seperti 

gerakan kepala atau badan. 

5. Guru mengajar mengarahkan pandangan ke seluruh kelas. 

6. Guru memusatkan perhatian siswa pada hal-hal yang dianggap penting. 
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Dari gejala tersebut, terlihat bahwa guru Pendidikan Agama Islam 

dalam proses pembelajaran sudah melakukan variasi gaya mengajar. Namun 

masih ditemui sebagian siswa kurang berminat dalam mengikuti 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Hal itu terlihat gejala-gejala sebagai 

berikut : 

1. Masih ada siswa yang kurang memperhatikan penjelasan guru. 

2. Masih ada siswa yang keluar masuk ketika proses pembelajaran 

berlangsung. 

3. Masih ada siswa yang tidak mau bertanya mengenai materi yang tidak 

dimengerti. 

4. Masih ada siswa yang kurang berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan 

guru. 

Berdasarkan gejala-gejala tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul Pengaruh Variasi Gaya Mengajar Guru 

Pendidikan Agama Islam terhadap Minat Belajar Siswa di Sekolah 

Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru. 

B. Penegasan Istilah 

1. Variasi Gaya Mengajar 

Variasi gaya mengajar adalah pengubahan tingkah laku, sikap dan 

perbuatan guru dalam konteks belajar mengajar yang bertujuan untuk mengatasi 

kebosanan siswa sehingga siswa memiliki minat belajar yang tinggi terhadap 

pelajarannya.
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2. Minat belajar 

Minat belajar ialah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan 

pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada 

dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri dengan 

suatu diluar dirinya.
6
 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah  

a. Bagaimanakah variasi gaya mengajar guru Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru? 

b. Bagaimanakah minat belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 

Pekanbaru? 

c. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat belajar siswa 

Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru? 

d. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara variasi gaya mengajar 

guru Pendidikan Agama Islam terhadap minat belajar siswa di Sekolah 

Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru ?  

2. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya persoalan-persoalan yang terkait dengan 

kajian ini. Seperti yang dikemukakan dalam identifikasi masalah di atas, 

maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas yaitu fokus pada 
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variasi gaya mengajar guru Pendidikan Agama Islam dan minat belajar 

siswa. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu apakah ada pengaruh yang 

signifikan antara variasi gaya mengajar guru Pendidikan Agama Islam 

terhadap minat belajar siswa di Sekolah Menengah Kejuruan 

Muhammadiyah 2 Pekanbaru ? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalahnya, maka 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variasi gaya 

mengajar guru Pendidikan Agama Islam terhadap minat belajar siswa di 

Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Secara Teoretis (Ilmiah) 

1) Memberikan penjelasan tentang beberapa hal yang berkaitan 

tentang pendidikan khususnya tentang  “variasi gaya mengajar 

guru terhadap minat belajar siswa”. 

2) Menambah khazanah pengetahuan dan literatur perpustakaan dan 

menjadi sebuah referensi bagi para pembaca 

3) Dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti lain yang 

melakukan kajian dalam masalah penelitian lanjutan 
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4) Menambah pengetahuan tentang variasi gaya mengajar guru 

terhadap minat belajar siswa. 

5) Menjadi dasar bagi peneliti lain dalam mengembangkan 

penelitian yang menggunakan variabel-variabel dalam penelitian 

ini baik secara keseluruhan maupun secara terpisah. 

b. Secara Praktis 

Nilai guna yang dapat diambil dari penelitian ini secara praktis 

adalah sebagai berikut: 

1) Bagi guru, penelitian tentang variasi gaya mengajar guru ini dapat 

dijadikan informasi dan juga bisa dijadikan bahan untuk 

meningkatkan variasi gaya mengajar guru. 

2) Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu 

menyadarkan siswa tentang minat belajar dalam proses 

pembelajaran  

3) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat untuk 

menambah khazanah ilmu pengetahuan di Program Srata 1 

Pendidikan Agama Islam. 

 


