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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses mengajar bukan hanya kegiatan memindahkan pengetahuan dari

guru kepada subjek belajar atau siswa, melainkan memungkinkan subjek

belajar merekonsrtruksi sendiri pengetahuannya menggunakan pengetahuan

untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.1Mengajar merupakan suatu

aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan

menghubungkannya dengan anak, sehingga terjadi belajar mengajar. Menurut

Achmad Badawi, mengatakan bahwa mengajar guru dikatakan berkualitas

apabila seorang guru  dapat menampilkan kelakuan yang baik dalam usaha

mengajarnya.2

Guru yang profesional adalah guru yang memiliki seperangkat

kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan perilaku) yang harus dimiliki,

dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas

keprofesionalannya.3 Mengingat peranannya yang begitu penting, maka guru

dituntut untuk memiliki pemahaman dan kemampuan secara komprehensif

tentang kompetensinya sebagai pendidik. salah kompetensi yang harus

dimiliki oleh guru adalah performance (kinerja), yaitu seperangkat perilaku

nyata yang ditunjukkan oleh guru yang terkait dengan gaya mengajar,

kemampuan berinteraksi dengan siswa, dan karakteristik pribadinya yang

1Aan Hasanah, Pengembangan Profesi Guru, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 81.
2B. suryosubroto, Proses Belajar Mengajar Di Sekolah, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009),

h. 157.
3Ali Mudlofir, Pendidikan Profesional, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2013), h. 75
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ditampilkan pada waktu melaksanakan tugas profesionalnya sebagai pendidik

(pemibimbing, pengajar dan pelatih).4 Gaya mengajar merupakan salah satu

kompetensi kinerja seorang guru.

Dalam hal ini guru memerlukan adanya variasi dalam mengajar.

mengadakan variasi merupakan keterampilan yang harus dikuasai guru dalam

pembelajaran, untuk mengatasi kebosanan peserta didik, agar selalu antusias,

tekun dan penuh partisipasi. variasi dalam pembelajaran adalah perubahan

dalam proses kegiatan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik,

serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan.5 Salah satunya yaitu variasi

dalam gaya mengajar. Menurut Donald Medley dalam Syamsu Yusuf dan

Nani M. S gaya mengajar guru adalah kemampuan guru untuk menciptakan

iklim kelas (classroom climate). Sementara ahli lain menggambarkan gaya

mengajar, yaitu sebagai:

1. Aspek ekspresif mengajar, yang menyangkut karakteristik hubungan

emosional antara guru-siswa, seperti hangat atau dingin; dan

2. Aspek instrumental mengajar, yang menyangkut bagaimana guru

memberikan tugas-tugas, mengelola belajar, dan merancang aturan-aturan

kelas.6

Gaya mengajar guru merupakan hal yang sangat penting dalam proses

pembelajaran karena sangat mempengaruhi siswa dalam belajar. Jika guru

tidak memiliki gaya mengajar yang baik, maka besar pengaruhnya bagi

4Syamsu Yusuf dan Nani M. S, Perkembangan Peserta Didik, (Jakarta: Rajawali Pers,
2013), h. 139-140

5E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2008), h. 78-
79

6Syamsu Yusuf dan Nani M. S.Op.Cit., h. 140-141



3

peserta didik. Dari gaya mengajar tersebut guru dapat menggunakan cara atau

metode yang digunakan guru ketika sedang melakukan pengajaran untuk

mengatasi siswa agar tidak merasa bosan dalam proses belajar mengajar. pada

dasarnya gaya mengajar yang dimiliki guru adalah strategi yang digunakan

untuk mentransfer informasi yang diberikan kepada siswa agar memliki

motivasi belajar.

Motivasi adalah aspek yang sangat penting untuk membelajarkan

siswa. Tanpa adanya motivasi, tidak mungkin siswa memiliki kemauan untuk

belajar. Oleh karena itu, membangkitkan motivasi merupakan salah satu peran

dan tugas guru, dalam setiap proses pembelajaran, motivasi dapat diartikan

sebagai dorongan yang memungkinkan siswa untuk bertindak atau melakukan

sesuatu. Dorongan itu hanya mungkin muncul dalam diri siswa manakala

siswa merasa membutuhkan. Siswa yang merasa butuh akan bergerak dengan

sendirinya untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu dalam rangka

membangkitkan motivasi, guru harus dapat menunjukkan pentingnya

pengalaman dan materi belajar bagi kehidupan siswa, dengan demikian siswa

akan belajar bukan hanya sekedar untuk memperoleh nilai atau pujian akan

tetapi didorong oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhannya.7.

Pada intinya, motivasi merupakan kondisi psikologis yang mendorong

seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat

dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang

menimbulkan, menjamin kelangsungan, dan memberikan arah kegiatan

7Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta:
Putra Grafika, 2006), h. 135.
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belajar, sehingga diharapkan tujuan dapat tercapai. Dalam kegiatan belajar,

motivasi sangat diperlukan, sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi

dalam belajar, tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar dengan baik.8

Persepsi siswa mengenai gaya mengajar guru akan menentukan motivasi

belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diajarkannya.

Persepsi mempunyai implikasi penting dalam bertingkah laku, sangat

menentukan bagaimana seseorang bersikap dan berinteraksi dengan objek yang

ia persepsikan. Misalnya, jika siswa menganggap gaya mengajar guru baik dan

menarik, maka siswa akan termotivasi untuk belajar sebaliknya jika gaya

mengajar guru tidak bervariasi cenderung akan membuat siswa bosan dan

malas belajar. Berdasarkan studi pendahuluan yang telah penulis lakukan di

SMP IT Az-Zuhra Islamic School Pekanbaru, penulis menemuka bahwa guru

telah memiliki gaya mengajar yang terlihat sebagai berikut:

1. Guru memberikan pujian ketika siswanya berprestasi

2. Guru memberitahu sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran.

3. Guru memberikan kesempatan siswa bertanya serta menerima dan

mengarahkan pendapat siswa.

4. Guru melibatkan siswa untuk berpatisipasi aktif dalam pembelajaran.

Mengingat mata pelajaran Pendidikan Agama Islam itu penting

seharusnya siswa memiliki motivasi belajar yang kuat, Namun Berdasarkan

hasil studi pendahuluan yang penulis lakukan masih ditemukan gejala-gejala

sebagai berikut:

8Jamal Ma’mur Asmani, 7 Tips Aplikasi PAIKEM, (Yogyakarta: Diva Press, 2011), h.
150-151.
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1. Masih ada siswa yang terlambat masuk kedalam kelas.

2. Masih ada siswa yang kurang aktif ketika pembelajaran pendidikan agama

islam berlangsung.

3. Masih ada siswa yang bermain-main dan bercerita-cerita ketika guru sedang

menjelaskan pelajaran pendidikan agama islam.

4. Siswa tidak memperhatikan guru dengan baik sewaktu guru menerangkan

pelajaran.

5. Adanya siswa yang tidak mampu menjawab pertanyaan guru yang berkaitan

dengan materi.

6. Adanya siswa yang ribut saat guru menjelaskan pelajaran.

Berdasarkan gejala-gejala diatas, maka penulis tertarik untuk

melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh Persepsi Siswa

tentang Gaya Mengajar Guru Pendidikan Agama Islam terhadap

Motivasi Belajar Siswa di SMP IT Az-Zuhra Islamic School Pekanbaru”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian yang

penulis maksudkan diatas, maka dirasa perlu adanya penegasan istilah, yaitu

sebagaimana berikut:

1. Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi

ke dalam otak manusia. Melalui persepsi manusia terus menerus

mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan

lewat inderanya yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, perasa dan
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pencium.9 Persepsi yang dimaksud penulis adalah tanggapan siswa tentang

gaya mengajar guru ketika mengajar.

2. Gaya mengajar adalah kemampuan guru untuk menciptakan iklim kelas

(classroom climate). Atau suatu kegiatan atau usaha guru baik dari segi

tingkah laku, sikap dan perbuatan dalam konteks proses mengajar yang

ditujukan untuk mengatasi kebosanan siswa.Adapun gaya mengajar yang

dimaksud penulis adalah gaya mengajar guru Pendidikan Agama Islam

SMP IT Az-Zuhra Islamic School Pekanbaru.

3. Motivasi Belajar adalah dorongan atau penggerak yang ada dalam diri

siswa untuk melakukan aktivitas belajar demi tercapainya suatu tujuan

belajar,10 yakni prestasi belajar. Motivasi yang dimaksud judul di atas

adalah dorongan dalam diri siswa yang menggerakkannya melakukan

aktivitas belajar khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah diatas ada beberapa

masalah yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu :

a. Bagaimana gaya mengajar guru Pendidikan Agama Islam di SMP IT

Az-Zuhra Islamic School Pekanbaru?

9 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya. (Jakarta: Rineka Cipta,
2010), h. 102

10Sardiman A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. Raja Gravindo
Persada, 2011), h. 73.
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b. Bagaimana persepsi siswa tentang gaya mengajar guru Pendidikan

Agama Islam di SMP IT Az-Zuhra Islamic School Pekanbaru?

c. Bagaimana motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam di SMP IT Az-Zuhra Islamic School Pekanbaru?

d. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Motivasi belajar siswa

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP IT Az-Zuhra

Islamic School Pekanbaru?

e. Bagaimanakah pengaruh persepsi siswa tentang gaya mengajar guru

Pendidikan Agama Islam terhadap motivasi belajar siswa di SMP IT

Az-Zuhra Islamic School Pekanbaru?

2. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang timbul, dan lebih terarahnya

penelitian ini dan untuk mengingat keterbatasan kemampuan penulis,

maka penulis memfokuskan penelitian ini pada “ Pengaruh persepsi siswa

tentang gaya mengajar guru Pendidikan Agama Islam terhadap motivasi

belajar siswa di SMP IT Az-Zuhra Islamic School Pekanbaru.”

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi dan pembatasan masalah, maka penulis

merumuskan masalah sebagai berikut:

a. Bagaimanakah persepsi siswa tentang gaya mengajar guru Pendidikan

Agama Islam di SMP IT Az-Zuhra Islamic School Pekanbaru?

b. Bagaimanakah motivasi belajar siswa di SMP IT Az-Zuhra Islamic

School Pekanbaru?
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c. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara persepsi siswa tentang

gaya mengajar guru Pendidikan Agama Islam terhadap motivasi

belajar siswa di SMP IT Az-Zuhra Islamic School Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini

adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui persepsi siswa tentang gaya mengajar guru

Pendidikan Agama Islam di SMP IT Az-Zuhra Islamic School

Pekanbaru.

b. Untuk mengetahui motivasi belajar siswa pada mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam di SMP IT Az-Zuhra Islamic School

Pekanbaru.

c. Untuk mengetahui pengaruh persepsi siswa tentang gaya mengajar guru

terhadap motivasi belajar siswa di SMP IT Az-Zuhra Islamic School

Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

1. Secara ilmiah (teoritis)

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi keilmuan yang terkait

dengan pengaruh gaya mengajar guru terhadap motivasi belajar

siswa di SMP IT Az-Zuhra Islamic School Pekanbaru.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat

bagi lembaga, guru dan peneliti yang lain.
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c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk melakukan

penelitian yang lebih mendalam tentang pengaruh persepsi siswa

tentang gaya mengajar guru pendidikan agama Islam terhadap

motivasi belajar siswa.

2. Secara Praktis

a. Sebagai masukan bagi pihak sekolah (Kepala madrasah) untuk lebih

meningkatkan pembinaan terhadap para guru dan siswa di SMP IT

Az-Zuhra Islamic School Pekanbaru.

3. Untuk Guru

Memberikan informasi dan masukan bahwa gaya mengajar guru

memberikan dampak pada perilaku siswa dan motivasi belajar siswa.


