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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan yang paling pokok 

dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah.Sehingga dalam peristilahan 

kependidikan kita mengenal ungkapan proses belajar mengajar yang disingkat 

dengan PBM. Dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah terjadi sebuah 

proses yaitu interaksi antara guru dengan siswa, dan antara siswa dengan 

siswa.  

Inti dari proses pendidikan secara formal adalah mengajar. Sedangkan 

inti dari proses pengajaran adalah siswa belajar. Oleh karena itu, mengajar  

tidak dapat dipisahkan dari belajar. “Belajar diartikan sebagai suatu proses 

usaha seseorang untuk mendapatkan perubahan tingkah laku sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi lingkungannya”
1
. Sedangkan menurut 

William H Burton mengajar adalah “upaya dalam memberi perangsang 

(stimulus), bimbingan, pengarahan dan dorongan kepada siswa agar terjadi 

proses belajar”.
2
 

Proses pembelajaran dianggap sebagai suatu sistem. Dengan demikian 

keberhasilannya dapat ditentukan oleh berbagai komponen yang membentuk 

sistem itu sendiri. Apabila kita petakan banyak komponen yang berpengaruh 

terhadap proses dan hasil belajar. Diantara sekian banyak komponen yang 
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berpengaruh itu, komponen guru merupakan komponen yang menentukan. 

Oleh karena itu, berkualitas dan tidaknya proses pembelajaran sangat 

tergantung pada kemampuan dan perilaku guru dalam pengelolaan 

pembelajaran. Dengan kata lain, guru merupakan faktor penting yang dapat 

menentukan kualitas pembelajaran. 

“Guru sangat menentukan keberhasilan pendidikan suatu Negara. 

Berbagai kajian dan hasil penelitian menggambarkan tentang peran 

strategis guru dalam mengantarkan keberhasilan pendidikan suatu 

negara. Sebagaimana dikatakan bahwa keberhasilan pembaruan 

sekolah sangat ditentukan oleh guru, karena guru adalah pemimpin 

pembelajaran, fasilitator, dan sekaligus merupakan inisiatif 

pembelajaran.”
3
 

 

Pelaksanaan pengajaran selayaknya berpegang pada apa yang tertuang 

dalam perencanaan. Namun, situasi yang dihadapi guru dalam melaksanakan 

pengajaran mempunyai pengaruh besar terhadap proses belajar mengajar itu 

sendiri. Oleh sebab itu, guru sepatutnya peka terhadap situasi yang dihadapi, 

sehingga dapat menyesuaikan pola tingkah lakunya dalam mengajar dengan 

situasi yang dihadapi.  

Situasi pengajaran banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor.  Salah 

satunya adalah faktor guru. Setiap guru memiliki pola mengajar sendiri-

sendiri. Pola mengajar ini tercermin dalam tingkah laku pada waktu 

melaksanakan pengajaran. Dianne Lapp dan kawan-kawan  menamakan pola 

umum tingkah laku mengajar yang dimiliki guru dengan istilah  gaya 

mengajar atau teaching style. “Gaya mengajar ini mencerminkan bagaimana 

pelaksanaan pengajaran guru yang bersangkutan, yang dipengaruhi oleh 
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pandangannya sendiri tentang mengajar, konsep-konsep psikologi yang 

digunakan, serta kurikulum yang dilaksanakan”.
4
 

Dalam proses pembelajaran, minat belajar peserta didik menjadi salah 

satu kunci keberhasilan. Hal tersebut juga dikatakan oleh R. Ibrahim dan Nana 

Syaodah. S dalam buku syaiful bachri djamarah bahwa minat adalah “suatu 

prinsip yang perlu diperhatikan dalam proses belajar mengajar”.
5
Sesuatu yang 

menarik minat dan dibutuhkan anak maka mereka akan bersungguh-sungguh 

dalam belajar. 

Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas mengajar, seorang pendidik 

dituntut untuk mampu membangkitkan minat belajar siswa. Salah satunya 

dengan menggunakan gaya mengajar yang membuat siswa tertarik dengan  

pelajaran yang guru terangkan.Gaya mengajar itu sendiri terdiri dari banyak  

macam, diantaranya gaya mengajar klasik, personalisasi, teknologis, gaya 

mengajar interaksional, dan lainnya. Kemudian juga terdapat beberapa gaya 

mengajar yang disebut dengan gaya mengajar kepemimpinan, yang terdiri dari 

gaya mengajar otoriter, laize-faire, dan gaya mengajar demokrasi. Kemudian 

juga tedapat gaya mengajar pasif, agresif, dan asertif. 

Pada dasarnya gaya mengajar yang dimiliki guru adalah strategi yang 

digunakan untuk mentransfer informasi yang diberikan kepada siswa agar 

memiliki minat belajar.Gaya mengajar guru di dalam kelas tidak lepas dari 

perhatian dan penilaian siswa, dan kemudian akan menimbulkan persepsi. 

Persepsi tersebut akan berpengaruh terhadap cara pandang pada suatu objek. 
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Persepsi siswa mempunyai implikasi penting dalam bertingkahlaku, dan 

sangat menentukan bagaimana seseorang bersikap dan berinteraksi dengan 

objek yang ia persepsikan.  

Persepsi seseorang akan mempengaruhi minat belajar. Ketika 

seseorang memiliki persepsi positif, maka akan diwujudkan dengan rasa 

senang sehingga akan menampakkan kecenderungan untuk berbuat. 

Sedangkan persepsi negatif diwujudkan dengan rasa tidak senang sehingga 

akan menampakkan kecenderungan reaksi untuk menghindar, menjauhi dan 

bisa menimbulkan sikap cuek.
6
  

Sebagai salah satu lembaga pendidikan yang terkenal berkualitas, 

seharusnya siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri Plus Provinsi Riau 

memiliki minat belajar yang jauh lebih baik dibandingkan siswa dari lembaga 

pendidikan yang lain. Karena, selain didukung oleh tenaga pengajar yang 

berkompeten, siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri Plus Provinsi Riau 

juga dituntut untuk memiliki keunggulan dan prestasi melebihi lembaga 

pendidikan yang lainnya.Berdasarkan studi pendahuluan  awal penulis di 

SMA Negeri Plus Provinsi Riau, penulis menemukan beberapa gejala terkait 

persepsi siswa tentang gaya mengajar guru pendidikan agama islam. gejala-

gejala tersebut dapat dilihat sebagai berikut :  

1. Siswa menganggap guru memberikan kesempatan siswa untuk 

menyampaikan pendapat atau pandangannya. 

2. Siswa menganggap guru merespon pertanyaan ataupun tanggapan siswa 
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3. Siswa menganggap guru memberikan kesempatan untuk bertanya jawab. 

4. Siswa menganggap guru melibatkan siswa untuk berpartisipasi aktif. 

5. Siswa menganggap guru memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada 

siswa untuk menjelaskanmateri yang akan dipelajari di depan kelas. 

Mengacu pada konsepsi sebelumnya, apabilapersepsi siswa tentang 

gaya mengajar guru Pendidikan Agama Islam sudah bagus, seharusnya siswa 

dapat menunjukkan minat belajar yang baik. Akan tetapi penulis melihat 

masih terdapat beberapa hal yang menunjukkan minat  belajar beberapa  siswa 

Sekolah Menengah Atas Negeri Plus Provinsi Riau yang masih rendah. Hal ini 

bisa dilihat dari gejala-gejala sebagai berikut: 

1. Masih ada siswa yang kurang memperhatikan guru menjelaskan pelajaran. 

2. Masih ada siswa yang kurang berpartisipasi aktif dalam proses 

pembelajaran. 

3. Masih ada siswa yang kurang berkonsentrasi dalam belajar. 

4. Masih ada siswa yang mengantuk dalam proses pembelajaran. 

5. Masih ada siswa yang memiliki catatan Pendidikan Agama Islam kurang 

lengkap 

Oleh karena itu berdasarkan gejala  di atas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih dalam lagi mengenai pengaruh persepsi siswa 

tentang gaya mengajar guru terhadap minat belajar. Maka dalam hal ini 

penulis akan melakukan penelitian ilmiah dengan judul “Pengaruh Persepsi 

Siswa tentang Gaya Mengajar Guru Pendidikan Agama Islam terhadap 

Minat Belajar Siswa di SMA Negeri Plus Provinsi Riau”.  
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B. Penegasan Istilah 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa kata kunci yang perlu 

ditegaskan maknanya, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Oleh Karena itu, 

penulis menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut :  

1. Pengaruh  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengaruh adalah “daya 

yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk 

watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang”.
7
 Pengaruh yang penulis 

maksud di sini adalah daya yang ada atau timbul dari persepsi siswa 

tentang gaya mengajar guru yang ikut membentuk minat belajar siswa.  

2. Persepsi  

Persepsi adalah “pandangan atau pengertian bagaimana seseorang 

memandang atau mengartikan sesuatu yang dilakukan lewat inderanya, 

yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, perasa, dan pencium”.
8
Adapun 

yang dimaksud persepsi dalam penelitian ini adalah pandangan, 

tanggapan, reaksi atau perhatian  siswa yang terlihat melalui panca indera 

terhadap gaya mengajar guru Pendidikan Agama Islam dalam proses 

pembelajaran. 

 

 

 

 

                                                             
7
Yulius S, dkk,  Kamus besar bahasa Indonesia, (Surabaya: Usaha Nasional, 1984), h. 78 

8
Alex Sobur, Psikologi Umum : Dalam Lintasan Sejarah, (Bandung : Pustaka Setia, 

2003), h. 445 



 7 

3. Gaya Mengajar 

Gaya mengajar adalah “suatu kegiatan perilaku mengajar yang 

dipertunjukkan gurudalam konteks proses interaksi belajar mengajar antara 

guru, siswa dan bahan pelajaran”.
9
 Di antara gaya mengajar tersebut 

adalah gaya mengajar klasik/ otoriter, teknologis, personalisasi, 

interaksional dan lain-lain. Adapun yang penulis maksudkan dengan gaya 

mengajar dalam skripsi ini adalah gaya mengajar interaksional.  

4. Minat Belajar 

 Minat adalah “kecenderungan dan dorongan untuk memperhatikan 

dan melakukan beberapa kegiatan atau aktivitas. Kegiatan yang diminati 

seseorang, diperhatikan terus menerus yang disertai dengan rasa 

senang”.
10

Adapun minat yang dimaksud di sini adalah kecenderungan dan 

dorongan siswa  Sekolah Menengah Atas Negeri Plus Provinsi Riauuntuk 

memperhatikan dan melakukan beberapa kegiatan atau aktivitas khususnya 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah di atas ada beberapa 

masalah yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu : 

a. Bagaimana minat belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri Plus Prsovinsi Riau ? 
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b. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas 

Negeri Plus Provinsi Riau ? 

c. Bagaimana gaya mengajar guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Menengah Atas Negeri Plus Provinsi Riau ? 

d. Gaya mengajar manakah yang lebih dominan dipakai oleh guru 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri Plus 

Provinsi Riau ? Apakah  gaya mengajar klasik, teknologis, 

personalisasi, interaksional atau gaya mengajar yang lain ? 

e. Bagaimana persepsi siswa tentang gaya mengajar guru Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri Plus Provinsi Riau ? 

f. Apakah ada pengaruh persepsi siswa tentang gaya mengajar  guru 

Pendidikan Agama Islam terhadap minat belajar siswa di Sekolah 

Menengah Atas Negeri Plus Provinsi Riau ? 

2. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya masalah yang muncul dan keterbatasan 

kemampuan penulis, maka penelitian ini penulis fokuskan pada masalah 

pengaruh  persepsi siswa tentang gaya mengajar guru Pendidikan Agama 

Islam terhadap minat belajar siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri Plus 

Provinsi Riau. Gaya mengajar guru yang penulis teliti juga dibatasi hanya 

pada gaya mengajar  interaksional. 
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3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka dapat 

disusun rumusan masalah yaitu : “Apakah ada pengaruh yang signifikan 

persepsi siswa tentang gaya mengajar guru Pendidikan Agama 

Islamterhadap minat belajar siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri Plus 

Provinsi Riau?”. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini 

memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi siswa tentang gaya 

mengajar guru Pendidikan Agama Islam terhadap minat belajar siswa di 

SMA Negeri Plus Provinsi Riau. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

1) Memberikan penjelasan tentang gaya mengajar guru Pendidikan 

Agama Islam dan minat belajar siswa.  

2) Penelitian dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian lain yang 

melakukan kajian dalam masalah penelitian lanjutan 

b. Kegunaan Praktis 

1) Memberikan informasi kepada pimpinan Sekolah Menengah Atas 

Negeri Plus Provinsi Riau mengenai gaya mengajar guru 

Pendidikan Agama Islam dan minat belajar siswa.  

2) Memberikan kontribusi bagi praktisi pendidikan yang terkait dalam 

upaya mengelola pembelajaran di Sekolah Menengah Atas Negeri 

Plus Provinsi Riau. 
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3) Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi guru-guru mengenai arti 

pentingnya persepsi siswa tentang gaya mengajar guru Pendidikan 

Agama Islam terhadap minat belajar siswa di lingkungan sekolah 

secara optimal.   

 

 

 

 


