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BAB II 

 KAJIAN TEORI  

A. Konsep Teoretis  

1. Variasi  Gaya Mengajar 

a. Pengertian Variasi Gaya Mengajar 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa kata variasi 

mengandung arti  “tindakan, keadaan, atau hasil perubahan dari 

keadaan semula”
7
. Helmiati mengatakan bahwa variasi adalah 

“keanekaan yang membuat sesuatu tidak monoton. Variasi dapat 

berwujud perubahan-perubahan atau perbedaan-perbedaan yang 

sengaja diciptakan untuk memberi kesan yang unik dan menarik 

perhatian siswa pada pembelajaran”
8
. Sedangkan menurut Hamid 

Darmadi, pengertian variasi dalam pembelajaran merujuk pada  

“tindakan dan perbuatan guru, yang disengaja ataupun spontan, yang 

dimaksudkan untuk memacu dan mengikat perhatian siswa selama 

pelajaran berlangsung. Tujuan utama mengurangi kebosanan siswa 

sehingga perhatian mereka berpusat pada pelajaran”.
9
 

Gaya mengajar dipandang sebagai dimensi atau kepribadian 

yang luas yang mencakup posisi guru, pola perilaku, modus kinerja, 

serta sikap terhadap diri sendiri dan orang lain. Penelope Peterson 

dalam Abdul Majid mendefenisikan gaya mengajar sebagai gaya guru 

                                                 
7
 Tim Penyusun, KBBI, (Jakarta:Pusat Bahasa, 2008). h.1797 

8
 Helmiati, Micro Teaching Melatih Keterampilan Dasar Mengajar,(Yogyakarta:Aswaja 

Pressindo, 2013), h.65 
9
 Hamid Darmadi, Kemampuan Dasar Mengajar, (Bandung:Alfabeta, 2003), h. 3 
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dalam hal bagaimana guru memanfaatkan ruang kelas, pilihan 

kegiatan pembelajaran dan materi, dan cara pengelompokan siswa 

mereka.Sementara Manen dalam Abdul Majid mengemukakan bahwa 

gaya mengajar adalah ciri-ciri kebiasaan, kesukaan yang penting 

hubungannya dengan murid, bahkan gaya mengajar lebih dari suatu 

kebiasaan dan cara istimewa dari tingkah laku atau pembicaraan
10

. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa, variasi gaya mengajar adalah 

perubahan gaya mengajar yang dilakukan oleh guru disaat 

pembelajaran atau menjelaskan materi pelajaran, dengan tujuan untuk 

mengatasi kebosanan siswa dalam proses belajar. 

b. Tujuan dan Prinsip Penggunaan Variasi Gaya Mengajar 

Penggunaan variasi terutama ditunjukkan terhadap perhatian 

siswa, motivasi, dan belajar siswa. Tujuan mengadakan variasi 

dimaksud adalah : 

1) Meningkatkan dan memelihara perhatian siswa terhadap relevansi 

proses belajar mengajar. 

2) Memberikan kesempatan kemungkinan berfungsinya motivasi 

3) Membentuk sikap positif terhadap guru dan sekolah 

4) Memberikan kemungkinan pilihan dan fasilitas belajar individual, 

5) Mendorong anak didik untuk belajar.
11

 

Adapun penggunaan variasi gaya mengajar memiliki beberapa 

prinsip, yaitu : 

1) Bertujuan 

2) Fleksibel 

3) Lancar dan berkesinambungan 

4) Wajar/tidak dibuat-dibuat 

5) Pengelola yang matang.
12

 

                                                 
10

 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 274 
11

 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, op cit, h. 161 
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Sedangkan menurut Syaiful Bahri Djamarah, prinsip 

penggunaan variasi gaya mengajar adalah : 

1. Dalam menggunakan keterampilan variasi sebaiknya semua jenis 

variasi digunakan, disamping juga harus ada variasi penggunaan 

komponen untuk tiap jenis variasi. 

2. Menggunakan variasi secara lancar dan berkesinambungan 

sehingga momen proses mengajar yang utuh tidak rusak dan 

perhatian sanak didik dan proses belajar tidak terganggu. 

3. Penggunaan komponen variasi harus benar-benar terstruktur dan 

direncanakan oleh guru. Karena itu memerlukan penggunaan yang 

luwes dan spontan sesuai dengan umpan balik yang diterima
13

. 

c. Variasi Gaya Mengajar 

Variasi ini pada dasarnya meliputi suara, memusatkan perhatian, 

membuat kesenyapan sejenak, mengadakan kontak, variasi gerakan 

badan dan mimik, mengubah posisi dengan bergerak.
14

 Bagi siswa variasi 

tersebut dilihat sebagai sesuatu yang energik, antusius, bersemangat dan 

semuanya memiliki relevansi dengan hasil belajar. Adapun variasi dalam 

gaya mengajar sebagai berikut : 

1) Variasi Suara 

Suara guru dapat bervariasi dalam intonasi, nada, volume, 

dan kecepatan. Guru dapat mendramatisasi suatu peristiwa, 

menunjukkan hal-hal yang dianggap penting, berbicara secara pelan 

dengan seorang anak didik, atau berbicara secara tajam dengan anak 

didik yang kurang perhatian, dan seterusnya.
15

 

                                                                                                                                      
12

 Helmiati, op cit, h.72-73  
13

 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif : Suatu 

Pendekatan Teoretis Psikologis, (Jakarta:Rineka Cipta, 2010), h. 125-126 
14

 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan zain, op cit, h.167 
15

 Ibid 
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Guru yang baik akan terampil mengatur volume suaranya, 

sehingga pesan akan mudah ditangkap dan dipahami oleh seluruh 

siswa.
16

 Guru harus mampu mengatur suara kapan ia harus  

mengeraskan suaranya, dan kapan harus melemahkan suaranya. 

2) Memusatkan Perhatian 

Perhatian adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa itu 

semata-mata tertuju kepada suatu objek (benda/hal) atau sekumpulan 

objek. 

Memusatkan perhatian siswa pada hal-hal yang dianggap 

penting dapat dilakukan oleh guru untuk memfokuskan perhatian 

siswa.
17

 Karena interaksi didalam kelas melibatkan orang banyak, 

maka guru harus bijaksana dalam mengatur situasi dalam mengatur 

situasi proses belajar-mengajar dapat berlangsung dengan baik. 

3) Membuat Kesenyapan Sejenak 

Kesenyapan adalah suatu keadaan diam secara tiba-tiba di 

tengah-tengah kegiatan pembelajaran / saat menerangkan sesuatu. 

Adanya kesenyapan tersebut merupakan alat yang baik untuk 

menarik perhatian siswa. Perubahan stimulus dari adanya suara ke 

keadaan tenang atau senyap, atau dari adanya kesibukan kegiatan 

lalu dihentikan, akan mendapatkan perhatian karena siswa ingin tahu 

apa yang terjadi. Memberi kesenyapan dapat juga dilakukan dengan 

memberi waktu siswa berfikir, supaya siswa bisa mengingat kembali 

                                                 
16

 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasis Standar Proses Pendidikan, 

(Jakarta:Kencana, 2010), h. 39 
17

 Ibid,  h. 38  



12 

 

informasi-informasi yang mungkin ia hafal, sehingga bisa menjawab 

pertanyaan guru dengan baik dan tepat.
18

 

4) Mengadakan Kontak 

Yang dimaksud dengan kontak dalam hal ini menyangkut 

hubungan batiniah antara guru dan siswa dalam kaitannya dengan 

bahan yang sedang dibahas bersama.
19

 

Saat guru berbicara atau berinteraksi dengan siswa, 

sebaiknya pandangan guru menjelajahi seluruh kelas dan melihat ke 

mata siswa untuk menunjukkan hubungan yang intim dengan 

mereka. Kontak pandangan dapat digunakan untuk menyampaikan 

informasi, atau dapat juga digunakan untuk mengetahui pengertian 

dan pemahaman siswa.
20

 

5) Gerakan Badan dan Mimik 

Gerak anggota badan dalam memberikan bahan pelajaran 

sangat besar peranannya untuk memperjelas atau menegaskan hal-

hal yang penting.
21

 

Guru yang baik akan terampil mengekspresikan wajah sesuai 

dengan pesan yang ingin disampaikan. Gerakan-gerakan guru dapat 

membantu untuk kelancaran berkomunikasi, sehingga pesan yang 

disampaikan mudah diterima dan diterima oleh siswa.
22 

                                                 
18

 Abdul Majid, op cit, h. 268 
19

 Sardiman, A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar,(Jakarta:Rajawali Pers, 

2011), h. 199 
20

 Abdul Majid, loc cit 
21

 Sardiman, op cit,  h. 201 
22

 Wina Sanjaya, op cit, h. 41 
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6) Mengubah Posisi dengan Bergerak 

Perpindahan posisi guru dalam ruang kelas dapat membantu 

menarik perhatian anak didik, dapat meningkatkan kepribadian guru. 

Perpindahan posisi dapat dilakukan dari muka ke bagian belakang, 

dari sisi kiri ke sisi kanan, atau diantara anak didik dari belakang ke 

samping anak didik. 
23

 

2. Minat Belajar 

a. Pengertian Minat 

Minat adalah 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 sendiri dengan sesuatu di luar 

diri.
24

 Minat mengacu pada keterlibatan diri yang disukai dan dikehendaki 

pada sebuah aktivitas.
25

 

Jadi, minat dapat diekspresikan melalui pernyataan yang 

menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal daripada hal lainnya, 

dapat pula dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. 

Minat adalah suatu bentuk motivasi intrinsik. Siswa yang mengejar suatu 

tugas yang menarik minatnya mengalami efek positif yang signifikan 

seperti kesenangan, kegembiraan, dan kesukaan.
26

 

“Yudrik Jahja mengatakan minat ialah suatu dorongan yang 

menyebabkan terikatnya perhatian individu pada objek tertentu 

                                                 
23

 Syaiful Bahri djamarah dan Aswan Zain, op cit,  h. 169 
24

 Djaali, Psikologi Pendidikan, (Jakarta:Bumi Aksara, 2012), h. 121 
25

 Dale H. Schunk, Paul R. Pintrich, Judith L. Meece, Motivasi dalam Pendidikan:Teori, 

Penelitian dan Aplikasi, Edisi Ketiga (Jakarta:PT Indeks, 2012), h. 316 
26

 Jeanne Ellis Ormroad, Psikologi pendidikan, (Pearson:Merril Prentice Hall, 2008), h. 

101 
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seperti pekerjaan, pelajaran, benda dan orang. Minat berhubungan 

dengan aspek kognitif, afektif, dan motorik dan merupakan 

sumber motivasi untuk melakukan apa yang diinginkan.
27

 

Minat berhubungan dengan sesuatu yang menguntungkan dan 

dapat menimbulkan kepuasan bagi dirinya. Kesenangan merupakan 

minat yang sifatnya sementara. Adapun minat bersifat tetap (persistent) 

dan ada unsur memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan. Semakin 

sering minat diekspresikan dalam kegiatan akan semakin kuat minat 

tersebut, sebaliknya minat akan menjadi pupus kalau tidak ada 

kesempatan untuk mengekspresikannya. 

Setiap minat memuaskan suatu kebutuhan dalam kehidupan anak, 

walaupun kebutuhan ini mungkin tidak segera tampak. Semakin kuat 

kebutuhan ini, semakin kuat dan bertahan pada minat tersebut. 

Selanjutnya, semakin sering minat diekspresikan dalam kegiatan, 

semakin kuatlah ia. Sebaliknya minat akan padam bila tidak disalurkan.
28

 

b. Sifat-sifat dan Faktor-faktor Minat 

Minat memiliki sifat dan karakter khusus sebagai berikut : 

1) Minat bersifat pribadi (individual), ada perbedaan antara minat 

seseorang dan orang lain. 

2) Minat menimbulkan efek diskriminatif. 

3) Erat hubungannya dengan motivasi, mempengaruhi dan dipengaruhi 

motivasi. 

4) Minat merupakan sesuatu yang dipelajari, bukan bawaan lahir dan 

dapat berubah tergantung pada kebutuhan, pengalaman, dan mode.
29

 

Adapun faktor-faktor yang meliputi minat, sebagai berikut : 

1) Kebutuhan fisik, sosial, dan egoistik. 

                                                 
27

 Yudrik Jahja, Psikologi Perkembangan, (Jakarta:Kencana, 2011), h. 63 
28

 Elizabeth B. Hurlock, Perkembangan Anak, (Jakarta:PT. GeloraAksara Pratama, 

1978),h. 114 
29

 Yudrik Jahja, loc cit 
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2) Pengalaman.
30

 

Menurut Abdul Hadis faktor-faktor yang mempengaruhi minat 

belajar peserta didik di antaranya faktor objek belajar, metode, strategi, 

dan perilaku guru, media pembelajaran, fasilitas pembelajaran, lingkungan 

belajar, suara guru dan lainnya. Faktor tersebut perlu diperhatikan dan 

dilaksanakan oleh guru dalam upaya untuk menumbuh kembangkan minat 

belajar peserta didik.
31

 

c. Ciri-ciri Minat Belajar 

Abdul Hadis dan Nurhayati mengemukakan siswa yang memiliki 

minat dalam belajar dapat dilihat dengan ciri-ciri sebagai berikut : 

1) Siswa menunjukkan gairah belajar yang tinggi dalam melakukan 

aktivitas belajar. 

2) Siswa tekun dan ulet dalam melakukan aktivitas belajar. 

3) Siswa aktif dalam belajar. 

4) Siswa memiliki sifat kreatif dan ingin lebih maju dalam belajar. 

5) Siswa produktif dalam melaksanakan aktivitas dan menyelesaikan 

tugas-tugas belajar. 

6) Siswa tidak mengenal lelah dalam belajar. 

7) Siswa tidak cepat bosan dalam belajar. 

8) Siswa menganggap aktivitas belajar sebagai hobi dan bagian dari 

hidup.
32

 

 

Sedangkan menurut Zalyana, siswa yang memiliki minat dalam 

belajar dapat dilihat dengan ciri-ciri sebagai berikut : 

1) Pernyataan lebih menyukai sesuatu dari yang lain. 

2) Partisipasi dalam suatu aktifitas belajar seperti, kehadiran, mencatat, 

bertanya dan sebagainya. 

                                                 
30

 Ibid, h.64 
31

 Abdul Hadis dan Nurhayati B, Psikologi dalam Pendidikan, (Bandung:Alfabeta, 

2014),h. 45 
32

 Ibid,  h. 44 
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3) Cenderung memberikan perhatian terhadap objek tersebut.
33

 

Syaiful Bahri Djamarah juga mengemukakan bahwa minat dapat 

diekspresikan anak didik melalui :  

1) Pernyataan lebih menyukai sesuatu dari pada yang lainnya; 

2) Partisipasi aktif dalam suatu kegiatan; 

3) Memberikan perhatian yang lebih besar terhadap sesuatu yang 

diminatinya tanpa menghiraukan yang lain (fokus).
34

 

Menurut Slameto, siswa yang berminat dalam belajar mempunyai 

ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Mempunyai kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang sesuatu yang dipelajari secara terus menerus. 

2. Ada rasa suka dan senang pada sesuatu yang diminati 

3. Memperoleh suatu kebanggaan dan kepuasan pada sesuatu yang 

diminati. Ada rasa keterikatan pada sesuatu aktivitas-aktivitas yang 

diminati. 

4. Lebih menyukai suatu hal yang menjadi minatnya daripada yang 

lainnya.  

5. Dimanifestasikan melalui pastisipasi pada aktivitas dan kegiatan.
35

 

Sedangkan menurut Abdul Hadi siswa yang berminat dalam belajar 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Memiliki sifat ingin tahu dan berantusias belajar lebih aktif, 

2. Siswa senang bergairah dalam proses belajar yang sedang 

berlangsung, 

3. Siswa memiliki perhatian yang lebih besar terhadap pembelajaran, 

4. Siswa memiliki sifat ingin maju, 

5. Siswa produktif dalam melaksanakan aktivitas dan menyelesaikan 

tugas-tugas belajar, 

6. Sisa tidak mengenal lelah dalam belajar, 

7. Siswa tidak cepat bosan dalam belajar, 

                                                 
33

  Zalyana, Psikologi Pembelajaran, (Pekanbaru:Mutiara Pesisir Sumatra, 2014), h.145 
34

 Syaiful Bahari Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta:Rineka Cipta, 2011), h.167 
35

Slameto, Proses Belajar Mengajar dalam Sistem Kredit Semester (SKS), (Jakarta:Bumi 

Aksara1991), h.58 
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8. Siswa menganggap aktivitas belajar sebagai hobi dan bagian dari 

hidup.
36

 

 

3. Pengaruh Variasi Gaya Mengajar Guru terhadap Minat Belajar 

Siswa 

Interaksi antara guru dan murid merupakan dua komponen 

terpenting dalam proses pembelajaran. Guru sebagai salah satu 

komponennya harus memiliki cara-cara tertentu dalam menyampaikan 

materi kepada siswa. Salah satunya adalah melakukan 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.
37

 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Azwan Zain, bila guru dalam 

proses belajar mengajar tidak menggunakan variasi gaya mengajar, maka 

akan membosankan siswa, perhatian siswa berkurang, mengantuk dan 

akibatnya tujuan belajar tidak tercapai. Dalam hal ini guru memerlukan 

adanya variasi dalam gaya 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.
38

 

                                                 
36

 Abdul Hadi, Psikologi dalam Pendidikan, (Bandung:Alfabeta, 2006), h.44 
37

 Helmiati, op cit, h.66 
38

 Syaiful Bahri Djamarah dan Azwan Zain, loc cit 
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Apabila ketiga komponen tersebut dikombinasikan dalam 

penggunaannya atau secara integrasi, maka akan meningkatkan perhatian 

siswa, membangkitkan keinginan dan kemauan belajar.
39

 Zainal Asril 

mengemukakan bahwa pemberian variasi gaya mengajar akan 

menumbuhkembangkan minat belajar peserta didik agar belajar lebih 

baik.
40

 Variasi gaya mengajar merupakan kegiatan guru dalam proses 

pembelajaran yang tujuannya mengatasi kebosanan peserta didik dan 

menjaga perhatian peserta didik.
41

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya variasi dalam 

gaya mengajar guru maka akan menumbuhkan minat siswa dalam proses 

belajar. Siswa akan lebih memberi perhatian kepada pelajaran dan 

keinginan serta kemauannya untuk belajar semakin besar. 

B. Penelitian yang Relevan 

1. Marlia Julianti, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan, pada tahun 2017 meneliti dengan judul Pengaruh Keterampilan 

Guru Mengadakan Variasi Mengajar terhadap Minat Belajar Siswa pada 

Mata Pelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Darel 

Hikmah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Dari hasil penelitiannya 

diperoleh kesimpulan bahwa ada pengaruh yang signifikan keterampilan 

guru mengadakan variasi mengajar terhadap minat belajar siswa. Yang 

mana besarnya koefesien korelasinya 0,388 lebih besar dari 0,217 taraf 

                                                 
39

Ibid, h. 160-161 
40

 Zainal Asril, Micro Teaching, (Jakarta:Rajawali Pers, 2011), h. 86 
41

 Barnawi & Mohammad Arifin, Etika dan Profesi Kependidikan, (Jogjakarta:Ar-Ruzz 

Media, 2012), h. 214 
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signifikansi 5 % dan 0,283 taraf signifikansi 1 %. Dengan demikian Ho 

ditolak, yang berarti ada korelasi yang signifikan antara keterampilan guru 

mengadakan variasi mengajar terhadap minat belajar siswa. 

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah 

sama-sama meneliti tentang variasi dan minat belajar siswa, sedangkan 

letak perbedaan penelitiannya yaitu penulis fokus meneliti variasi gaya 

mengajar guru, bukan keterampilan mengadakan variasi mengajar seperti 

yang diteliti oleh saudari Marlia Julianti. 

2. Burmawan, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan, pada tahun 2014 meneliti dengan judul Pengaruh Gaya 

Mengajar Guru Pendidikan Agama Islam terhadap Prestasi Belajar Siswa 

di Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Sungai Putih Tapung Kabupaten 

Kampar. Dari hasil penelitiannya diperoleh kesimpulan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan antara gaya mengajar guru Pendidikan Agama 

Islam terhadap prestasi belajar siswa. Yang mana besarnya koefesien 

korelasinya 0,793 lebih besar dari 0,220 taraf signifikansi 5 % dan 0,286 

taraf signifikansi 1 %. Dengan demikian Ho ditolak, yang berarti ada 

korelasi yang signifikan antara gaya mengajar guru Pendidikan Agama 

Islam dan prestasi belajar siswa.  

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah 

sama-sama meneliti tentang gaya mengajar guru (variabel X), sedangkan 

letak perbedaan penelitiannya yaitu penulis meneliti pengaruh variasi gaya 
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mengajar guru terhadap minat belajar siswa, bukan terhadap prestasi 

belajar siswa seperti yang diteliti oleh saudara Burmawan. 

3. Elvianti Amri, Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan, pada tahun 2014 meneliti dengan judul Pengaruh Kreativitas 

Guru terhadap Minat Belajar pada Mata Pelajaran Ekonomi di SMA 

Muhammadiyah Bangkinang. Dari hasil penelitiannya diperoleh 

kesimpulan bahwa ada pengaruh yang signifikan Kreativitas Guru 

terhadap minat belajar siswa. Yang mana besarnya koefesien korelasinya 

0,920 lebih besar dari 0,250 taraf signifikansi 5 % dan 0,325 taraf 

signifikansi 1 %. Dengan demikian Ho ditolak, yang berarti ada korelasi 

yang signifikan antara kreativitas guru terhadap minat belajar siswa. 

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah 

sama-sama meneliti tentang minat belajar siswa (Variabel Y), sedangkan 

letak perbedaan penelitiannya yaitu penulis meneliti pengaruh variasi gaya 

mengajar guru terhadap minat belajar siswa, bukan Kreativitas Guru 

seperti yang diteliti oleh saudari Elvianti Amri. 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk menentukan 

bagaimana mengukur variabel dalam penelitian, adapun variabel yang 

dioperasionalkan adalah variasi gaya mengajar guru Pendidikan Agama Islam 

sebagai variabel bebas (Indipendent Variabel) yang dilambangkan dengan (X) 

dan minat belajar siswa sebagai variabel yang terikat (Dependent Variabel) 

yang dilambangkan dengan (Y) 
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1. Variasi Gaya Mengajar Guru PAI (Independent Variabel)  

Variasi gaya mengajar guru dapat diukur berdasarkan teori yang 

telah dijelaskan pada kerangka teoritis dengan indikator-indikator sebagai 

berikut : 

a. Guru memfokuskan perhatian siswa pada suatu aspek dengan 

penguatan penekanan 

b. Guru menjelaskan dengan intonasi suara dari tinggi ke rendah; 

c. Guru menjelaskan dengan intonasi suara dari cepat menjadi lambat; 

d. Guru menjelaskan dengan intonasi suara dari keras ke lembut. 

e. Guru memberi kesenyapan seperti suara kesibukan berubah menjadi 

tenang, atau berhenti sejenak di tengah-tengah kegiatan 

pembelajaran. 

f. Guru memberi siswa waktu berfikir dengan memberi kesenyapan 

untuk menjawab pertanyaan guru. 

g. Guru melayangkan pandang ke berbagai arah dan melakukan kontak 

pandang dengan siswa. 

h. Guru memusatkan perhatian siswa pada hal-hal yang dianggap 

penting 

i. Guru melakukan perpindahan posisi dari depan kelas ke belakang 

kelas 

j. Guru melakukan perpindahan posisi dari sisi kiri ke sisi kanan kelas 

k. Guru melakukan perpindahan posisi di antara anak didik dari 

belakang ke samping anak didik  
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l. Guru melakukan variasi gerakan mimik ketika menjelaskan, seperti 

kelihatan tertarik dengan memperhatikan, menaikkan alis, tersenyum, 

mengerut dahi atau cemberut. 

m. Guru melakukan variasi gerakan kepala ketika menjelaskan seperti 

mengangguk, dan menggelengkan kepala; 

n. Guru melakukan variasi gerakan badan ketika guru menjelaskan 

seperti menggunakan jari untuk menunjuk dan mengangkat tangan. 

2. Minat Belajar Siswa (Dependent Variabel) 

Adapun indikator-indikator yang meliputi minat belajar siswa 

(Variabel Y) adalah : 

a. Siswa selalu hadir di kelas ketika proses pembelajaran 

b. Siswa bertanya kepada guru bila ada yang tidak jelas 

c. Siswa mengumpulkan tugas dengan tepat waktu 

d. Siswa berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan yang diberikan guru 

e. Siswa membawa perlengkapan belajar, seperti buku paket pelajaran 

dan buku tulis 

f. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru saat proses pembelajaran, 

g. Siswa mempunyai sifat ingin tahu terhadap materi pelajaran yang 

diberikan guru. 

h. Siswa membuat catatan hal yang penting tentang materi yang 

diajarkan guru 

i. siswa memiliki buku paket pelajaran 

j. siswa tidak keluar masuk kelas 
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D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi Dasar 

a. Variasi gaya mengajar guru Pendidikan Agama Islam berbeda-beda 

b. Minat belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

bervariasi. 

c. Ada kecenderungan minat belajar siswa pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dipengaruhi oleh variasi gaya mengajar guru 

Pendidikan Agama Islam. 

2. Hipotesis 

Berdasarkan kajian teori dan asumsi di atas maka penulis 

merumuskan hipotesis sebagai berikut : 

Ha :  Ada pengaruh yang signifikan variasi gaya mengajar guru 

Pendidikan Agama Islam terhadap minat belajar siswa di Sekolah 

Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru. 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan variasi gaya mengajar guru 

Pendidikan Agama Islam terhadap minat belajar siswa di Sekolah 

Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru. 

 


