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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoretis 

1. Persepsi  

a. Pengertian Persepsi 

Persepsi adalah “pandangan atau pengertian bagaimana 

seseorang memandang atau mengartikan sesuatu”.
11

  

“Persepsi berlangsung saat seseorang menerima stimulus dari 

dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang 

kemudian masuk ke dalam otak. Di dalamnya terjadi proses 

berpikir yang pada akhirnya terwujud dalam sebuah 

pemahaman. Pemahaman ini yang kurang lebih disebut 

persepsi”.
12

 

 

Melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan 

dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu 

indera penglihat, pendengar, peraba, perasa, dan pencium. “Mata dan 

telinga dianggap sebagai higher senses karena memberikan informasi 

indrawi yang lebih kaya dibandingkan hidung, lidah dan dan 

permukaan kulit”.
13

 “Kemudian  persepsi ini membentuk apa yang 

dipikirkan, mendefinisikan apa yang penting, dan selanjutnya juga 

menentukan bagaimana mengambil keputusan”.
14

  

                                                             
11

Alex Sobur, Loc. Cit.,  
12

 Sarlito W. Sarwono, Pengantar Psikologi Umum, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 86 
13

Abdul Rahman Shaleh dan Muhbid Abdul Whab, Psikologi Suatu Pengantar dalam 

Perspektif Islam, (Jakarta : Kencana,2004), h. 100 
14

 Rafi Safury, Psikologi Islam : Tuntunan Jiwa Modern, (Jakarta : Rajawali Pres, 2008), 

h. 294 
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Al-Quran hanya menyebut pendengaran dan penglihatan          

di antara alat-alat indera. Dikarenakan, “pertama, karena pentingnya 

pendengaran dan penglihatan dalam proses persepsi. Kedua, 

penyebutan pendengaran dan penglihatan cukup untuk menunjukkan 

urgensi semua alat indera dalam proses persepsi”.
15

 

“Seorang anak dilahirkan dalam keadaan tidak megetahui 

apapun. Tidak lama kemudian indera si anak mulai berfungsi. 

Si anak pun mulai terpengaruh oleh stimulus-stimulus dari luar 

yang terjadi pada dirinya. Kejadian-kejadian itu akan 

menimbulkan beragam perasaan. Itulah yang kemudian 

menjadi dasar terbentuknya persepsi”.
16

   

 

Al-Quran telah mengisyaratkan kenyataan tersebut pada 

banyak ayat. Salah satunya terdapat dalam Q.S An-Nahl ayat 78.  

                         

                  

 
Artinya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam 

keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi 

kamu pendengaran, penglihatan dan hati nurani, agar kamu 

bersyukur.” 

 

 Dalam ayat di atas ditafsirkan bahwa “Allah memberikan 

 pendengaran, penglihatan, dan hati. Secara khusus Allah 

 menyebutkan tiga anggota tubuh ini sebagai alat indera, karena 

                                                             
15

Muhammad Utsman Najati, Psikologi dalam Al-Qur’an : Terapi Qur’ani dalam 

Penyembuhan Gangguan Kejiwaan, (Bandung : Pustaka Setia, 2005), h.  200 
16

Ibid., h. 198 
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nilai kemuliaan dan keutamaannya (yang lebih), dan karena ketiganya 

merupakan kunci pembuka ilmu”.
17

  

Panca indera merupakan suatu alat yang berperan penting 

dalam melakukan persepsi. Karena proses persepsi dilalui dengan 

proses penerimaan stimulus melalui alat indera. Dengan panca indera 

inilah individu dapat memahami informasi menjadi sesuatu yang 

bermakna. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi  

1) Perhatian yang selektif. 

“Dalam kehidupan manusia setiap saat akan menerima 

banyak sekali rangsang dari lingkungannya. Meskipun 

demikian, ia tidak harus menanggapi semua rangsang yang 

diterimanya.  Seseorang hanya memusatkan perhatiannya 

pada  rangsangan tertentu. Dengan demikian, objek-objek 

atau gejala lain tidak akan tampil ke muka sebagai objek 

pengamatan”. 
18

 

 

Dalam penelitian ini yang dimaksud  perhatian yang selektif 

adalah perhatian siswa terhadap gaya mengajar guru  yang dapat 

menimbulkan minat belajar. 

2) Ciri-ciri Rangsang 

“Rangsang yang bergerak diantara rangsang yang diam akan 

lebih menarik perhatian. Demikian juga rangsang yang paling besar 

di antara yang kecil, yang kontras dengan latar belakangnya dan 

                                                             
17

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Tafsir Al-Quran, (Jakarta : Darul Haq, 2013), 

h. 206 
18

 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta : CV. Andi Ofset, 2005), 

h.101   
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intensitas rangsangnya paling kuat”.
19

 Dalam penelitian ini yang 

dimaksud  ciri-ciri rangsang yang mempengaruhi persepsi adalah 

seluruh kegiatan, sikap dan tingkah laku  guru dalam proses 

pembelajaran. 

3) Nilai dan Kebutuhan Individu. 

“Seorang seniman tentu punya pola dan cita rasa yang 

berbeda dalam pengamatannya dibanding seorang bukan seniman. 

Penelitian juga menunjukkan, bahwa anak-anak dari golongan 

ekonomi rendah melihat koin lebih besar daripada anak-anak orang 

kaya”.
20

 Dalam penelitian ini yang dimaksud  nilai dan kebutuhan 

individu yang mempengaruhi persepsi adalah minat setiap  siswa 

dengan siswa yang lainnya berbeda. Sehingga kebutuhan untuk 

meningkatkan minat pun berbeda-beda.  

4) Objek yang dipersepsikan 

“Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera 

atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang 

mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri 

individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf 

penerima yang bekerja sebagai reseptor. Namun bagian 

terbesar stimulus datang dari luar individu”.
21

 

 

Dalam penelitian ini yang dimaksud Objek yang yang 

dipersepsikan adalah gaya mengajar guru pendidikan agama islam. 

 

 

                                                             
19

 Ibid., 
20

 Ibid., 
21

 Ibid.,  
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5) Pengalaman dahulu 

Pengalaman-pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi 

bagaimana seseorang mempersepsi dunianya.
22

 

c. Proses Terjadinya Persepsi 

 Proses terjadinya persepsi dapat dijelaskan sebagai berikut Objek 

menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau 

reseptor. Proses stimulus mengenai alat indera merupakan proses 

kealaman atau proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera 

diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak. Proses ini yang disebut sebagai 

proses fisiologis. Kemudian terjadilah proses psikologis, dimana 

terjadi proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu 

menyadari apa yang dilihat, atau apa yang didengar, dan apa yang 

diraba.  Dan ini merupakan taraf terakhir dari proses persepsi individu 

yang menyadari apa yang dilihat, didengar, dan diraba. 
23

 

2. Gaya Mengajar Guru 

a. Pengertian Gaya Mengajar 

Mengajar pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk 

menciptakan kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan 

memungkinkan untuk berlangsungnya proses mengajar.  

“Gaya mengajar adalah suatu kegiatan dalam konteks proses 

interaksi belajar mengajar antara guru, siswa dan bahan 

pelajaran, yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan  murid, 

sehingga dalam situasi belajar mengajar murid senantiasa 

                                                             
22

 Abdul Rahman Shaleh, Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam, (Jakarta : 

Kencana, 2008), h. 129 
23

Bimo Walgito, Op. Cit.,  h. 102 
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menunjukkan ketekunan, antusiame serta penuh partisipasi 

untuk memperhatikan pelajaran yang diberikan oleh guru”.
24

 

 

Guru merupakan kunci dalam proses belajar mengajar di 

kelas.
25

 Mengajar adalah menyampaikan pengetahuan pada anak didik. 

Menurut pengertian ini berarti tujuan belajar siswa itu hanya sekedar 

ingin mendapatkan atau menguasai pengetahuan. Sebagai konsekuensi 

pengertian semacam ini dapat membuat suatu kecenderungan anak 

menjadi pasif, karena hanya menerima informasi atau pengetahuan 

yang diberikan oleh gurunya. Sehingga pengajarannya bersifat teacher 

centered. Oleh karena itu untuk membuat proses belajar mengajar 

menjadi aktif dan efektif, maka diperlukan yang namanya gaya 

mengajar guru yang baik dan sesuai dengan  minat belajar siswa. 

“Aneka ragam perilaku guru mengajar ini bila ditelusuri akan 

diperoleh gambaran tentang pola umum interaksi antara guru, isi atau 

bahan pelajaran dan siswa. Pola umum ini oleh Dianne Lapp 

diistilahkan Gaya Mengajar atau teaching style”.
26

 Gaya mengajar 

pada hakikatnya bermaksud mengantarkan siswa mencapai tujuan yang 

telah direncanakan sebelumnya. Dalam prakteknya, perilaku mengajar 

yang dipertunjukkan guru sangat beraneka ragam. Meskipun 

maksudnya sama.  

                                                             
24

Mohammad Ali, Loc. Cit., 
25

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

2010), h. 47 
26

 Mohammad Ali,  Loc. Cit.,  
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Gaya mengajar seorang guru berbeda antara yang satu dengan 

yang lain pada saat proses belajar mengajar walaupun mempunyai 

tujuan sama, yaitu menyampaikan ilmu pengetahuan, membentuk 

sikap siswa, dan menjadikan siswa terampil dalam berkarya. Gaya 

mengajar guru juga mencerminkan kepribadian guru itu sendiri dan 

sulit untuk diubah karena sudah menjadi pembawaan sejak kecil atau 

sejak lahir.  

b. Macam-macam Gaya Mengajar 

Ahmad Rohani dalam bukunya mengatakan bahwa terdapat 3 tipe 

gaya mengajar
27

, diantaranya adalah : 

1) Gaya Mengajar Otoriter 

Gaya mengajar otoriter ini akan menghasilkan sikap peserta 

didik yang apatis dan juga akan menimbulkan sikap yang agresif.  

Kedua sikap peserta didik yang apatis dan agresif ini dapat menjadi 

sumber problem pengelolaan, baik yang sifatnya individual 

maupun kelompok kelas sebagai keseluruhan. Dengan tipe otoriter 

ini peserta didik hanya akan aktif kalau ada guru. Dan ketika guru 

tidak mengawasi, maka semua aktivitas menjadi menurun. 

Aktivitas ini  lebih membuat siswa menjadi pasif karena proses 

                                                             
 
27

Ahmad, Rohani. 2010. Pengelolaan Pengajaran : Sebuah Pengantar Menuju Guru 

Profesional. Jakarta: Rineka Cipta. h. 151 
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belajar mengajar sangat tergantung pada guru dan menuntut 

banyak perhatian dari guru.
28

 

2) Gaya Mengajar Laize- Faire 

Gaya mengajar Laize- Faire ini biasanya tidak produktif, 

dikarenakan peserta didik lebih banyak melakukan kegiatan yang 

sifatnya individual. Gaya mengajar ini cocok bagi peserta didik 

yang aktif, penuh kemauan, berinisiatif, dan tidak selalu menunggu 

pengarahan.
29

 

3) Gaya Mengajar Demokratis 

Gaya mengajar demokratis ini lebih menekankan kepada 

terbinanya sikap persahabatan guru dan peserta  didik.  Sikap ini 

dapat membantu menciptakan iklim yang menguntungkan bagi 

terciptanya kondisi proses belajar mengajar yang optimal  dan 

peserta didik akan belajar secara produktif baik pada saat diawasi 

guru maupun tanpa pengawasan guru.
30

 

Banyak aspek yang terlibat dalam membentuk suatu gaya 

mengajar, seperti kepribadian, penampilan, cara berbicara, bergerak, 

dan menggunakan ruangan, serta tingkat pengendalian, bahkan semua 

yang dilakukan di ruang kelas dan diluar kelas akan memperkaya gaya 

mengajar.  

Sue Cowley dalam bukunya mengatakan bahwa terdapat 

beberapa gaya mengajar
31

, diantaranya : 

                                                             
 28 Ibid., 

29
Ibid.,  

30
Ibid., 

31
Sue Cowley, Panduan Manajemen Perilaku Siswa (diterjemahkan oleh Gina Gania), 

(Erlangga, 2011), h. 88 
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1) Gaya Mengajar Pasif 

Gaya mengajar ini memiliki ciri-ciri, diantaranya ditandai 

dengan ketidakaktifan guru dan keaktifan siswa, guru bersikap 

tertutup dan menahan diri, guru menggunakan suara yang pelan 

dan postur yang defensive. Kemudian guru juga menggunakan 

lebih banyak pertanyaan dari pada pernyataan dan guru membuat 

siswa merasa tidak yakin akan apa yang diinginkan oleh gurunya.
32

 

2) Gaya Mengajar Agresif 

Gaya mengajar ini memiliki ciri-ciri, diantaranya guru 

cenderung untuk “keluar” dari dirinya sendiri dan 

“melepaskannya” kepada siswa. Guru sering kali bereaksi 

berlebihan terhadap apa yang sebenar-benarnya merupakan 

perilaku buruk yang ringan, guru tidak menawarkan atau hanya 

menawarkan sedikit fleksibilitas ketika menangani perilaku.Bahasa 

tubuhnya tidak bersahabat dan ia memiliki kecenderungan untuk 

sering berteriak, ada kemungkinan terjadi “kemarahan” yang serius 

jika siswa memutuskan untuk melawan guru tersebut.
33

 

3) Gaya mengajar Asertif 

Gaya mengajar ini memiliki ciri-ciri, diantaranya guru 

menegaskan pengendaliannya atas situasi, pada waktu yang 

bersamaan, ia tetap bersikap logis dan sopan dengan 

permintaannya, memiliki ekspektasi yang jelas, konsisten, dan 

realistis tentang perilaku dan pembelajaran. Guru bersikap fleksibel 

                                                             
32

Ibid,. h. 89 
33

Ibid,. h. 90 
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ketika situasi mengharuskannya, bahasa tubuh dan penggunaan 

suaranya santai tetapi tetap percaya diri, tetap tenang dan sopan 

sepanjang waktu serta memperlakukan siswa seperti ia ingin 

diperlakukan.
34

 

Kemudian Muhammad Ali dalam bukunya mengemukakan ada 

4 gaya mengajar, yaitu :  

1) Gaya Mengajar Klasik 

“Dalam gaya pengajaran ini guru masih menerapkan 

konsepsi sebagai satu-satunya sumber belajar dengan 

berbagai konsekuensi yang diterimanya. Guru mendominasi 

kelas tanpa memberikan kesempatan siswa untuk kreatif. 
Gaya mengajar guru seperti ini tidak dapat disalahkan 

manakala kondisi kelas dimana siswanya mayoritas 

pasif”.
35

 

 

Adapun ciri-ciri gaya mengajar klasik adalah sebagai 

berikut ; 

a) Guru mendominasi kelas 

b) Guru hanya menggunakan media sekedar saja 

c) Guru menggunakan sumber belajar atau literatur yang  kurang 

bervariasi. 

d) Guru banyak menggunakan metode ceramah 

e) Guru sering memberikan punishment ketika siswa melakukan 

kesalahan. 

f) Guru kurang memberikan kesempatan siswa untuk aktif dan 

kreatif. 

                                                             
34

Ibid,. h. 91 
35 Mohammad Ali,  Op. Cit. h. 59. 
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g) Guru kurang memperhatikan minat belajar siswa. 

2) Gaya Mengajar Teknologis 

Setiap guru mempunyai watak yang berbeda-beda, ada 

yang kaku, keras, dan fleksibel. Gaya mengajar teknologis ini 

mensyaratkan guru untuk berpegang pada media yang tersedia. 

Guru mengajar dengan memperhatikan kesiapan siswa dan selalu 

member rangsangan pada siswa untuk mampu menjawab 

persoalan. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mempelajari pengetahuan sesuai dengan minatnya sehingga dapat 

memberikan manfaat pada diri siswa tersebut. Ciri-ciri gaya 

mengajar teknologis adalah sebagai berikut : 

a) Guru menyusun seluruh bahan pelajaran dalam bentuk file, 

power point, audio, audiovisual, dan lain-lain.  

b) Guru hanya menyampaikan materi pelajaran yang sudah 

diprogram dalam file, power point, audio, audiovisual, dan 

lain-lain.   

c) Guru menggunakan media dalam melaksanakan 

prosespembelajaran. 

d) Guru memberikan kesempatan siswa untuk mempelajari 

pengetahuan yang sesuai dengan minatnya melalui media. 

e) Guru hanya sebagai pemandu, pengarah, dan fasilitator  dalam 

belajar. 

3) Gaya Mengajar Personalisasi  
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Pengajaran personalisasi dilakukan berdasarkan atas minat, 

pengalaman dan pola perkembangan mental siswa. Dominasi 

perngajaran ada di tangan siswa. Dalam hal ini siswa dipandang 

sebagai pribadi.  

Perkembangan emosional dan penyesuaian diri dalam 

lingkungan sosial merupakan sesuatu yang vital, sebagaimana 

perkembangan kecerdasannya. Peranan guru adalah menuntun dan 

membantu perkembangan itu melalui pengalaman belajar. Oleh 

karena itu guru harus mempunyai kemampuan dalam mengasuh, 

ahli dalam psikologi dan metodologi, serta bertindak sebagai 

narasumber. Adapun bahan pelajaran disusun dan muncul 

berdasarkan atas minat dan kebutuhan siswa secara individual. 

Adapun ciri-ciri gaya mengajar personalisasi adalah: 

a) Guru mengembangkan materi pelajaran berdasarkan minat dan 

kebutuhan siswa 

b) Guru menyampaikan materi sesuai dengan perkembangan 

mental siswa, emosional, dan kecerdasan siswa. 

c) Guru memberi peluang atau kesempatan kepada siswa untuk 

lebih aktif dan kretaif. 

d) Guru membantu siswa mengembangkan jati diri siswa 

e) Guru memakai media untuk meningkatkan minat belajar siswa.  

4) Gaya Mengajar Interaksional  

Peranan guru dan siswa di sini sama-sama dominan. Guru 

dan siswa berupaya untuk memodifikasi berbagai ide atau ilmu 

pengetahuan yang dipelajari untuk mencari bentuk baru 
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berdasarkan kajian yang bersifat radikal. Guru dalam hal ini 

menciptakan iklim saling ketergantungan dan timbulnya dialog 

antarsiswa.  

“Siswa belajar melalui hubungan dialogis. Dia 

mengemukakan pandangannya tentang realita, juga 

mendengarkan pandangan siswa lain. Dengan demikian 

dapat ditemukan pandangan baru hasil pertukaran fikiran 

tentang apa yang dipelajari”. 
36

 

 

Adapun ciri-cirinya sebagai berikut : 

a) Guru menciptakan suasana pembelajaran yang bersifat dialogis 

b) Guru mengarahkan atau mengajak siswa-siswanya untuk saling 

bertukar pikiran 

c) Guru mengajak siswa-siswanya untuk saling berinteraksi antara 

guru dengan siswa, dan siswa dengan siswa 

d) Guru mengajak siswa siswa-siswanya untuk mampu 

memecahkan masalah melalui diskusi atau kerja kelompok. 

3. Minat Belajar  

a. Pengertian Minat Belajar  

“Minat adalah dorongan yang kuat bagi seseorang untuk 

melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan pencapaian 

tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginannya. Dalam 

psikologi minat diartikan sebagai sumber motivasi yang 

mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan 

apabila mereka bebas memilih”.
37

 

 

Dalam definisi lain minat adalah “kecenderungan dan dorongan 

untuk memperhatikan dan melakukan beberapa kegiatan atau aktivitas. 

                                                             
36

 Ibid., h. 60 
37

 Sumanto, Psikologi Umum, (Yogyakarta : CAPS (Center of Academic Publishing 

Service, 2014), h. 161 
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Kegiatan yang diminati seseorang, diperhatikan terus menerus yang 

disertai dengan rasa senang”.
38

 

“Ketika seseorang menilai bahwa sesuatu akan memberi 

manfaat baginya maka barang tersebut akan menumbuhkan 

minat, kemudian hal tersebut akan mendatangkan kepuasan. 

Ketika kepuasan menurun maka minatnya juga akan menurun.  

Sehingga minat tidak bersifat permanen, akan tetapi bersifat 

sementara atau dapat berubah-ubah. Minat merupakan suatu 

pemusatan perhatian secara tidak sengaja yang muncul dengan 

penuh kemauan , rasa ketertarikan, keinginan dan 

kesenangan”.
39

 

 

Minat menurut slameto sebagaimana dikutip zalyana 

mengemukakan bahwa minat adalah “suatu rasa lebih suka dan rasa 

ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang 

menyuruh”.
40

Sedangkan belajar adalah “perubahan tingkah laku atau 

penampilan, dengan serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, 

mengamati, mendengarkan, meniru dan lain sebagainya. Dan belajar 

akan lebih baik, kalau si subjek belajar itu mengalami atau 

melakukannya, jadi tidak bersifat verbalistik”.
41

 

Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan minat 

belajar adalah suatu kecenderungan dan dorongan untuk 

memperhatikan dan melakukan beberapa kegiatan atau aktivitas 

disertai adanya perhatian dan keaktifan yang saling berhubungan untuk 

mencapai tujuan. Dan melalui aktivitas yang disengaja yang akhirnya 

melahirkan perubahan pada pengetahuan, sikap dan keterampilan. 

Minat juga berfungsi sebagai tenaga pendorong yang kuat. 

                                                             
38

 Slameto, Loc. Cit., 
39

 Sumanto, Loc. Cit.,  
40

Zalyana, Psikologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Pekanbaru : Al-Mujtahadah Press, 

2010), h. 196 
41

Sardiman, Op. Cit., h.  20. 
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Menurut dalyono, “ada tidaknya minat seseorang terhadap 

suatu pelajaran dapat dilihat dari cara anak mengikuti pelajaran, 

lengkap tidaknya catatan, dan memperhatikan garis miring tidaknya 

dalam pelajaran itu”
42

 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Minat Belajar 

Minat belajar dipengaruhi oleh dua faktor yaitu ekstrinsik dan 

instrinsik. Faktor instrinsik adalah keadaan yang berasal dari dalam 

diri siswa sendiri yang dapat mendorongnya melakukan tindakan 

belajar meliputi perasaan menyenangi materi dan perhatian terhadap 

materi tersebut. Sedangkan faktor ekstrinsik adalah hal dan keadaan 

yang datang dari luar individu siswa yang juga mendorongnya untuk 

melakukan kegiatan belajar yang meliputi sosok seorang guru, pujian 

dan hadiah, peraturan atau tata tertib sekolah dan suri tauladan orang 

tua.
 43

 

c. Indikator Minat Belajar 

1) Perasaan Senang  

Seseorang siswa yang memiliki perasaan senang atau suka 

terhadap pelajaran, maka ia akan terus mempelajari ilmu yang 

berhubungan dengan pelajaran tersebut. Sama sekali tidak ada 

perasaan terpaksa untuk mempelajarinya.
44

 Zalyana mengatakan 

bahwa “minat ditandai dengan suatu rasa lebih suka dan rasa 

                                                             
42

 Dalyono, Psikologi Pendidikan, Jakarta : Rineka Cipta, 2009, h. 235 
43

 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung : Remaja 

Rosdakarya, 2010), h. 129 
44

 Slameto, Loc. Cit., 
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ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang 

menyuruh”.
45

 

2) Perhatian Peserta Didik 

Ciri umum minat adalah “adanya perhatian dan harapan 

yang besar, berorientasi pada keberhasilan, mempunyai 

kebanggaan, kesediaan untuk berusaha dan mempunyai 

pertimbangan positif”.
46

Perhatian merupakan konsentrasi atau 

aktifitas jiwa terhadap pengamatan dan pengertian, dengan 

mengesampingkan yang lain dari pada siswa yang memiliki objek 

tertentu maka dengan sendirinya akan memperhatikan objek 

tertentu. 

3) Ketertarikan dan Partisipasi siswa  

Berhubungan dengan daya gerak yang mendorong siswa 

untuk cenderung merasa tertarik pada orang, benda, kegiatan, atau 

bisa berupa pengalaman yang efektif yang dirangsang oleh 

kegiatan itu sendiri. “Keterlibatan siswa akan sesuatu objek yang 

mengakibatkan siswa tersebut senang dan tertarik untuk melakukan 

atau mengerjakan kegiatan dari objek tersebut, seperti kehadiran, 

mencatat, bertanya dan sebagainya”.
47
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4. Pengaruh  Persepsi Siswa tentang Gaya Mengajar Guru terhadap 

Minat Belajar Siswa 

Persepsi terbagi atas dua macam, yakni persepsi positif dan 

persepsi negatif. Persepsi positif dimanifestasikan dalam wujud rasa 

senang sehingga dalam memberikan respon atau reaksi selanjutnya akan 

menampakkan kecenderungan untuk berbuat. Sedangkan persepsi negatif 

dimanifestasikan dalam wujud rasa tidak senang sehingga akan 

menampakkan kecenderungan reaksi untuk menghindar, menjauhi dan 

bisa menimbulkan sikap cuek.
48

 

“Kegiatan belajar siswa banyak dipengaruhi oleh kegiatan 

mengajar guru. Jika guru mengajar dengan hanya banyak ceramah, 

maka kegiatan siswa akan sangat sedikit, yaitu mereka hanya 

mendengarkan uraian guru. Akan tetapi jika kegiatan guru 

mengajar dilaksanakan dengan cara bertanya atau melemparkan 

masalah untuk dipecahkan siswa dengan cara berdiskusi atau 

berdialog, maka minat siswa untuk belajar akan lebih 

meningkat”.
49

 

 

Menurut William James, persepsi terbentuk atas dasar kata-kata 

yang kita peroleh dari lingkungan yang diserap oleh indra kita, serta 

sebagian lainnya diperoleh dari pengolahan ingatan (memori) dan diolah 

kembali berdasarkan pengalaman yang kita miliki. Persepsi juga 

merupakan psikologi sebagai hasil pengindraan serta proses terakhir dari 

kesadaran, sehingga membentuk proses berpikir. “Persepsi seseorang akan 

mempengaruhi minat belajar”.
50

 Ketika seseorang menilai bahwa sesuatu 

akan memberi manfaat baginya maka barang tersebut akan menumbuhkan 
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minat, kemudian hal tersebut akan mendatangkan kepuasan. Ketika 

kepuasan menurun maka minatnya juga akan menurun. Sehingga minat 

tidak bersifat permanen, akan tetapi bersifat sementara atau dapat berubah-

ubah.  

Minat memiliki pengaruh yang besar terhadap proses 

pembelajaran. “Apabila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai 

dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, 

karena tidak ada daya tarik baginya”.
51

 Ia menjadi segan untuk belajar 

karena tidak memperoleh kepuasan dari pelajaran itu. Bahan pelajaran 

yang menarik bagi siswa lebih mudah dipelajari dan dipahami. 

“Dari waktu ke waktu guru juga tidak terlepas dari pengamatan 

anak didik. Paling sedikit setahun, guru dan anak didik hidup 

bersama-sama dan dalam rentangan waktu bukan tak mungkin 

semua sikap dan perilaku guru terlepas dari pengamatan anak 

didik. Dalam pertemuan pertama sekolah pun anak didik sudah 

mulai menilai siapa guru itu sebenarnya. Karena anak didik 

mempunyai pandangan tersendiri terhadap guru-guru yang akan 

mengajar dan mendidiknya”.
52

 

 

Gaya mengajar itu sendiri adalah salah satu faktor yang mampu 

membuat siswa meningkatkan minat belajarnya, maka guru harus 

menggunakan sebaik mungkin gaya mengajarnya dalam proses 

pembelajaran agar persepsi siswa tentang gaya mengajar guru yang baik 

akan berakibat kepada minat belajarnya. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa semakin positif persepsi siwa tentang gaya mengajar 

yang digunakan guru, maka semakin tinggi pula minat belajar siswa. 
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Sebaliknya semakin negatif persepsi siswa tentang gaya mengajar guru, 

maka akan semakin berkurang minat siswa untuk belajar. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin positif 

persepsi siswa tentang gaya mengajar guru, akan semakin tinggi pula 

minat siswa untuk belajar. Sebaliknya semakin negatif persepsi siswa 

tentang gaya mengajar guru, maka semakin berkurang minat siswa untuk 

belajar. 

 

B. Penelitian Relevan 

Setelah penulis membaca dan mempelajari berbagai literatur hasil 

penelitian seperti dari perpustakaan,  penulis menemukan ada beberapa karya 

ilmiah yang ada relevansinya dengan penelitian yang penulis lakukan, 

diantaranya adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh : 

1. Burmawan (2014), Mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA RIAU, yang meneliti tentang 

“Pengaruh Gaya Mengajar Guru Pendidikan Agama Islam terhadap 

Prestasi Belajar Siswa di SMP Negeri 9 Sungai Putih Tapung Kabupaten 

Kampar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikangaya mengajar guru terhadap prestasi belajar siswa di SMP 

Negeri 9 Sungai Putih Tapung Kabupaten Kampar. 

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah 

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

letak perbedaannya adalah pada Variabel Y. Penulis meneliti tentang 

minat belajar siswa,sedangkan penelitian di atas meneliti tentang pretasi 

belajar Siswa.   
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2. Agna Wiwit Indri Yenis (2016),Mahasiswa jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA RIAU yang meneliti 

tentang “Pengaruh Sikap Guru Pendidikan Agama Islam dalam Proses 

Pembelajaran terhadap Minat Belajar Siswa”.Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan sikap guru 

Pendidikan Agama Islam dalam proses Pembelajaran terhadap minat 

belajar siswa. 

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah 

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

letak perbedaannya adalah pada Variabel X. Penulis meneliti tentang gaya 

mengajar guru sedangkan penelitian di atas meneliti tentang Sikap Guru 

Pendidikan Agama Islam. 

3. Winarti (2015), Mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA RIAU, yang meneliti tentang 

“Pengaruh Gaya Mengajar Guru Pendidikan Agama Islam terhadap Sikap 

Belajar Siswa di SMP Islam As-Shofa Pekanbaru”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan gaya mengajar 

guru terhadap sikap belajar siswa di SMP Islam As-Shofa Pekanbaru. 

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah 

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

letak perbedaannya adalah pada Variabel Y. Penulis meneliti tentang 

minat belajar siswa,sedangkan penelitian di atas meneliti tentang sikap 

belajar siswa.   
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C. Konsep  Operasional 

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk menentukan 

bagaimana mengukur variabel dalam penelitian. Adapun variabel yang 

dioperasionalkan adalah persepsi siswa tentang gaya mengajar guru sebagai 

sebagai variabel bebas (Independent Variabel ) yang dilambangkan dengan 

(X) dan minat belajar siswa sebagai variabel terikat (dependent Variabel) yang 

dilambangkan dengan (Y). 

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur persepsi siswa 

tentang gaya mengajar guru adalah : 

1. Siswa menganggap guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengemukakan pendapat 

2. Siswa menganggap guru mampu mengarahkan siswanya untuk 

mengembangkan ide-ide yang didapat 

3. Siswa menganggap guru memberikan kesempatan untuk menanggapi 

pendapat siswa lain 

4. Siswa menganggap guru mampu mengarahkan siswanya untuk 

memecahkan atau menemukan jawaban dari suatu masalah. 

5. Siswa menganggap guru mengajak siswa untuk saling bertukar pikiran 

6. Siswa menganggap guru mengajak siswa untuk mendengarkan 

pandangan/pendapat dari siswa lain 

7. Siswa menganggap guru berinteraksi dengan siswanya 

8. Siswa menganggap guru  mengarahkan siswa dalam menyampaikan 

pendapatnya 

9. Siswa menganggap guru mengajak siswanya untuk saling berinteraksi 

dengan siswa lainnya. 
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10. Siswa menganggap guru menghargai pendapat siswa 

11. Siswa menganggap guru mengarahkan siswa memecahkan masalah 

dengan cara berdiskusi (tanya jawab) 

12. Siswa menganggap guru melibatkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran 

Adapun indikator untuk mengukur  minat belajar siswa adalah sebagai 

berikut : 

1. Siswa memperhatikan penjelasan guru Pendidikan Agama Islam 

2. Siswa senang mengikuti pelajaran Pendidikan Agama Islam 

3. Siswa bertanya kepada guru tentang materi yang kurang dipahami 

4. Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan guru Pendidikan Agama Islam 

5. Siswa membawa buku cetak saat belajar Pendidikan Agama Islam 

6. Siswa berkonsentrasi dalam mengikuti pelajaran Pendidikan Agama Islam 

7. Siswa mendengarkan dengan baik penjelasan guru Pendidikan Agama 

Islam 

8. Siswa mencatat apa yang dijelaskan guru Pendidikan Agama Islam. 

9. Siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran 

10. Siswa senang membaca buku-buku yang berkaitan dengan pelajaran 

Pendidikan Agama Islam 

11. Siswa memiliki catatan lengkap terkait materi pelajaran Pendidikan 

Agama Islam 

12. Siswa selalu hadir tepat waktu sebelum pelajaran dimulai 
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D. Asumsi Dasar dan Hipotesis Penelitian 

1. Asumsi Dasar 

a. Persepsi siswa tentang gaya mengajar guru Pendidikan Agama Islam 

berbeda-beda. 

b. Minat belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

berbeda-beda. 

c. Ada kecenderungan minat belajar siswa pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dipengaruhi oleh persepsi siswa tentang gaya 

mengajar guru. 

2. Hipotesis  

Berdasarkan kajian teori dan asumsi di atas, maka penulis 

merumuskan hipotesis sebagai berikut : 

      Ha : Ada pengaruh yang signifikan persepsi siswa tentang gaya 

mengajar guru Pendidikan Agama Islam terhadap minat belajar 

siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri Plus Provinsi Riau. 

      Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan persepsi siswa tentang gaya 

mengajar guru Pendidikan Agama Islam terhadap minat belajar 

siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri Plus Provinsi Riau”. 

 

 

 


