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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Komseptual

a. Pengertian Profesional

Kata profesional berasal dari kata profesi yang artinya menurut

Syafruddin Nurdin, diartikan sebagai suatu pekerjaan yang memerlukan

pendidikan lanjut di dalam science dan teknologi yang digunakan sebagai

perangkat dasar untuk diimplementasi dalam berbagai kegiatan yang  bermanfaat.1

Sedangkan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian profesi adalah

“bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan,

dll) tertentu.2 Menurut Kunandar profesi diartikan sebagai “suatu jabatan atau

pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang

diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif”.3 Berdasarkan beberapa

pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pengertian profesi adalah suatu

pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjut, profesi juga memerlukan

keterampilan melalui ilmu pengetahuan yang mendalam, ada jenjang pendidikan

khusus yang mesti dilalui sebagai sebuah persyaratan.

Adapun pengertian profesional adalah, dalam Kamus besar Bahasa

Indonesia yang dimaksud dengan profesional adalah “suatu profesi yang

1 Syafruddin Nurdin, Guru Profesional dan Impelementasi Kurikulum, (Cihutat:
Quantum Teaching, 2005), h. 13-14.

2 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Balai Pustaka, 1997), h. 789

3 Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP) dalam Sertifikasi Guru, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 45
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memerlukan keahlian atau kepandaian khsus untuk menjalankannya.4 Dalam UU

Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 dijelaskan bahwa, “profesional adalah

pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber

penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan

yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu atau memerlukan pendidikan

profesi.5

Guru juga merupakan suatu profesi yang profesional. Sebagaimana yang

dijelaskan dalam Undang-Undang tentang Guru dan Dosen tersebut dijelaskan

pula bahwa guru merupakan salah satu pendidik profesional.6 Dengan demikian

profesi guru merupakan pekerjaan yang menuntut profesionalitas yaitu keahlian

khusus yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik,

pengajar, pembimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevauasi peserta

didiknya.

Untuk itu menurut Uzer Usman yang dimaksud dengan guru profesional

adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman

yang kaya dibidangnya. Yang dimaksud dengan terdidik dan terlatih bukan hanya

memperoleh pendidikan formal tetapi juga harus menguasai berbagai strategi atau

teknik di dalam kegiatan belajar mengajar serta menguasai landasan-landasan

pendidikan.7 Sedangkan menurut Kunandar bahwa guru profesional adalah guru

yang dalam pelaksanaan tugas dan pengabdiannya ditandai dengan keahlian baik

4 Ibid.
5 Departemen Agama RI, Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005,

(Jakarta: Depag RI, 2007), h. 7
6 Ibid., h.6
7 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001),

h. 15
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dalam materi maupun metode juga bertanggung jawab baik itu dalam tanggung

jawab pribadi, sosial, intelektual, moral, dan spiritual.8 Dan menurut Hamzah B.

Uno guru profesional adalah guru yang memiliki berbagai kemampuan agar  ia

dapat melaksanakan tugas mengajarnya dengan berhasil.9 Menurut Danim, “guru

profesional adalah guru yang memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan

persyaratan yang dituntut oleh profesi keguruan.10

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan guru

profesional adalah guru yang senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran

yang akan diajarkan dalam interaksi belajar mengajar, serta senantiasa

mengembangkan kemampuannya secara berkelanjutan, baik dalam segi ilmu yang

dimilikinya maupun pengalamnnya. Dan profesionalitas guru ditunjukkan dari

kemampuan atau keahlian dimiliki seorang guru yang profesional. Sebagaimana

yang dikemukakan Muhibbin Syah bahwa profesionalitas guru berasal dari kata

sifat profession (pekerjaan) yang berarti sangat mampu melaksanakan pekerjaan.

Dalam hal ini mampu melaksanakan pekerjaan sebagai guru.11

Pengertian profesionalitas guru adalah seperangkat fungsi, tugas dan

tanggung jawab dalam lapangan pendidikan berdasarkan keahlian yang diperoleh

8 Kunandar, Op. Cit., h. 49
9 Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan; Problema, Solusi dan Reformasi Pendidikan

di Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 18
10 HS. Hasibuan Botung, Pengertian dan Profesional Guru Pendidikan Agama Islam,

dalam , diakses tanggal 2 Agustus 2008.
11 Muhibbin Syah, Metode Penelitian Agama dan Dinamika Sosial, (Jakarta: HT. Raja

Grafindo Persada, 2002), h. 159
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melalui pendidikan dan latihan khusus di bidang pekerjaannya dan mampu

mengembangkan secara ilmiah di samping bidang profesinya.12

Profesionalitas adalah suatu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota

suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang

mereka miliki untuk dpaat melakukan tugas-tugasnya. Dengan demikian, sebutan

profesionalitas lebih menggambarkan suatu “keadaan” derajat keprofesian

seseorang dilihat dari sikap, pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk

melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini guru diharapkan memiliki profesionalitas

keguruan yang memadai sehingga mampu melaksanakan tugasnya.13

b. Syarat Guru Profesional

Mengingat tugas dan tanggung jawab guru yang begitu kompleks, maka

profesi ini memerlukan persyaratan khusus antara lain sebagaimana yang

dikemukakan Moh. Ali sebagai berikut:

a. Menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu
pengetahuan yang mendalam.

b. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang
profesinya.

c. Menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai.
d. Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang

dilaksanakannya.
e. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan.14

Selanjutnya pendapat tersebut ditambahkan oleh Uzer Usman bahwa guru

yang profesional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) memiliki kode

etik, sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, 2)

12 Dunia Informatika, Pengertian Profesionalitas Guru, diakses tanggal 4 Agustus 2017
13 H.M. Arifin. Pengertian Profesionalitas Guru, tanggal 4 Agustus 2017
14 Moh. Uzer Usman, Op. Cit., h. 15
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memiliki klien/obyek layanan yang tetap, seperti dokter dengan pasiennya, guru

dengan muridnya, dan 3) diakui oleh masyarakat karena memang diperlukan

jasanya di masyarakat.15

Dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen juga dijelaskan

bahwa guru yang profesional dituntut untuk memenuhi beberapa syarat yang

merupakan prinsip profesionalitas guru, yaitu:

a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme
b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan dan

ketakwaan dan akhlak mulia
c. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan

tugas
d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas
e. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan
f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja
g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara

berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat
h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas ke

profesionalannya
i. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal

yang berkaitan dengan tugas ke profesionalan guru.16

Menurut Sidi yang dikutip oleh Kunandar bahwa guru yang profesional

harus memenuhi persyaratan minimal, antara lain:

Memiliki kualifikasi pendidikan profesi yang memadai, memiliki kompetensi
keilmun sesuai dengan bidang yang ditekuninya, memiliki kemampuan
berkomunikasi yang baik dengan anak didiknya, mempunyai jiwa yang kreatif
dan produktif, mempunyai etos kerja dan komitmen tinggi terhadap profesinya,
dan selalu melakukan pengembangan diri secara terus menerus melalui organisasi
profesi, internet, buku, seminar dan semacamnya.17

Sedangkan menurut Wina Sanjaya syarat-syarat guru profesional adalah:
a. Pekerjaan profesional ditunjang oleh suatu ilmu tertentu secara mendalam

yang hanya mungkin didapatkan dari lembaga-lembaga pendidikan yang

15 Ibid.
16 Depag RI, Op. Cit., h. 10
17 Kunandar, Op. Cit., h. 50
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sesuai, sehingga kinerjanya didasarkan kepada keilmuan yang dimilikinya
yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

b. Suatu profesi menekankan kepada suatu keahlian dalam bidang tertentu yang
spesifik sesuai dengan jenis profesinya sehingga antara profesi yang satu
dengan yang lainnya dapat dipisahkan secara tegas.

c. Tingkat kemampuan dan keahlian suatu profesi didasarkan kepada latar
belakang pendidikan yang dialaminya yang diakui masyarakat, sehingga
semakin tinggi latar belakang pendidikan akademis sesuai dengan profesinya,
semakin tinggi pula tingkat keahliannya dengan demikian semakin tinggi pula
tingkat penghargaan yang diterimanya.

d. Suatu profesi selain dibutuhkan oleh masayrakat juga memiliki dampak
terhadap sosial kemasayarakatan, sehingga masyarakat memiliki kepekaan
yang sangat tinggi terhadap setiap efek yang ditimbulkannya dari pekerjaan
profesinya itu.18

Berdasarkan beberapa pendapat tentang  persyaratan guru profesional

tersebut, maka tugas seorang guru bukan lagi knowledge based, seperti sekarang

ini tetapi lebih bersifat competency based, yang menekankan pada penguasaan

secara optimal konsep keilmuan dan perekayasaan yang berdasarkan nilai-nilai

etika dan moral.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Profesionalitas Guru

Tugas dan tanggung jawab guru terutama guru Pendidikan Agama Islam

sangatlah komplek. Ia tidak hanya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk

mengajar atau mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya, akan tetapi

juga memberikan pendidkan, bimbingan, latihan, arahan, penilaian, memotivasi

dan sebagainya. Sebagaimana yang dikemukakan Suparti bahwa tugas guru

adalah:

a. Mengajar, yaitu menyelenggarakan proses pembelajaran, meliputi: menguasai
bahan pengajaran, merencanakan program pembelajaran, melaksanakan,
memimpin dan mengelola proses pembelajaran, dan menilai kegiatan
pembelajaran.

18 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 275
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b. Membimbing, yaitu memberi bimbingan kepada peserta didik dalam
memecahkan masalah yang dihadapinya baik bersifat akademis maupun non
akademis.

c. Administrator, yaitu mengelola sekolah dan kelas, memanfaatkan prosedur
dan mekanisme pengelolaan tersebut untuk melancarkan tugasnya serta
bertindak sesuai dengan etika jabatan.19

Sedangkan menurut Uzer Usman, tugas seorang guru terbagi dalam tiga

jenis tugas, yaitu:

a. Tugas guru sebagai profesi meliputi: mendidik, mengajar, dan melatih.
Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup.
Mengajar berarti meneruskan dan mengembankan ilmu pengetahuan dan
teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-
keterampilan pada siswa.

b. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan, ia harus menjadikan dirinya sebagai
orang tua kedua, ia harus menarik simpati siswanya.

c. Tugas guru dalam masyarakat yaitu mencerdaskan bangsa menuju
pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berdasarkan Pancasila.20

Secara konkret tugas profesionalitas guru dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

19 Suharta dan Herry Noer Aly, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta:
Amissco, 2005), h. 2

20 Uzer Usman, Op. Cit., h. 6-7
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Gambar 2. Tugas Profesionalitas Guru

Tanggung jawab guru ialah keyakinan bahwa segala tindakannya dalam

melaksanakan tugas dan kewajiban didasarkan atas pertimbangan profesional
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secara tepat. Pekerjaan guru menuntut kesungguhan dalam berbagai hal.

Karenanya posisi dan persyaratan para guru  ini patut mendapat pertimbangan dan

perhatian yang sungguh-sungguh pula. Pertimbangan yang dimaksud adalah agar

usaha pendidikan tidak jatuh ke tangan orang-orang yang bukan ahlinya, yang

dapat mengakibatkan banyak kerugian.

Tanggung jawab guru Pendidikan Agama Islam terhadap amanatnya

sebagaimana dikemukakan di atas, seharusnya diwujudkan dalam upaya

mengembangkan profesinalitasnya” yaitu mengembangkan mutu, kualitas dan

tindak tanduknya. Untuk itu diharapkan dan diharuskan agar setiap guru

meningkatkan kemampuan diri baik dengan belajar sendiri melalui buku-buku,

mengikuti seminar, penatraan, atuapun melanjutkan pendidikannya ke jenjang

yang lebih tinggi.

d. Kompetensi Profesionalitas Guru

Sehubungan dengan pengertian dan syarat guru profesional tersebut,

maka untuk menjadi guru yang profesional atau untuk dapat melakukan

kewenangan profesionalnya, guru dituntut memiliki seperangkat kemampuan atau

kompetensi yang beraneka ragam. Sebeum diuraikan lebih lanjut apa sajakah

kompetensi yang harus dimiliki seorang guru yang profesional, dijelaskan terlebih

dahulu pengertian dari kompetensi.Dalam etimologi yang berlaku umum, istilah

kompetensi berasal dari bahasa Inggris competence sama dengan being competent
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dan competent sama dengan having ability, power, authority, skill, knowledge,

attitude, etc.21

Menurut Louise Moqvist mengemukakan bahwa “competency has been

defined in the light of actual circumstances relating to the individual and work.

Sementara itu, dari Training Agency menyebutkan bahwa: “A competence is a

description of something which a person who works in a given occupational area

should be able to do. It is a description of an action, behaviour or outcome which

a person should be able to demonstrate”.22

Adapun menurut Fullan:

Competence is broad capacities as fully human attribute. Competence is supposed
to inchide all qualities of personal effectivenes that are required in the workplace,
it is certain that we have here a verydiverse set of qualities indeed: attitudes,
motives, interest, personal attunements off all kinds, perceptiveness, receptivity,
openness, creativity, social skills generally, interpersonal maturity, kinds of
personal identification, etc.-as well as knowledge, understandings, action and
skills.23

Inti dari pengertian kompetensi menurut Fullan tersebut lebih cenderung

pada apa yang dapat dilakukan seseorang/masyarakat daripada apa yang mereka

ketahui (what people can do rather than what they know). Hal ini ditandaskan

oleh Houston yang dikutip oleh Samana bahwa kompetensi adalah “kemampuan

yang ditampilkan oleh guru dalam melaksanakan kewajibannya memberikan

pelayanan pendidikan kepada masyarakat”.24

Sedangkan menurut Rustyah kompetesi mengandung pengertian
pemilikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan

21 Hamzah B. Uno, Op. Cit., h. 62
22 Ibid.
23 M. Fullan, The Future of Educational Change, The Meaning of Educational Change,

(Ontario: OISE Press), h. 288
24 A. Samana, Profesionalisme Keguruan, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h. 44
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tertentu. Dan menurut Herry kompetensi dimaknai pula sebagai pengetahuan,
keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir,
dan bertindak. Kompetensi dapat pula dimaksudkan sebagai kemampuan
melaksanakan tugas yang dipeorleh melalui pendidikan dan/atau latihan.25 Dan
menurut Usman, kompetensi adalah “suatu hal yang menggambarkan kualifikasi
atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun yang kuantitatif”.26

Pengertian kompetensi menurut UU No. 14 Tahun 2005 Bab I pasal I

ayat 10 adalah “seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus

dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas

keprofesionalan”.27 Sedangkan menurut Litrell kompetensi adalah kekuatan

mental dan fisik untuk melakukan tugas atau keterampilan yang dipelajari melalui

latihan dan praktik.28 Dan menurut Stephen J. Keneezevich, kompetensi adalah

kemampuan-kemampuan untuk mencapai tujuan organisasi, yang merupakan

gabungan dari kemampuan yang banyak jenisnya; pengetahuan, keterampilan,

kepemimpinan, kecerdasan.29

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat ditarik benang merah

bahwa kompetensi pada dasarnya merupakan gambaran tentang apa yang

seharusnya dapat dilakukan (be able to do) seseorang dalam suatu pekerjaan,

berupa kegiatan, perilaku dan hasil yang seyogyanya dapat ditampilkan atau

ditunjukkan. Atau dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa kompetensi

merupakan seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh

25 Direktorat Pendidikan Luar Biasa, Pengaduan dan Pembinaan Tenaga Kependidikan
dalam Pendidikan Inklusif, dalam .or.id. / diakses tanggal 14 Mei 2008

26 Wina Sanjaya, Op.Cit., h. 51
27 Direktorat Pendidikan Luar Biasa, Op.Cit., h. 7
28 JJ. Litrell, From School to Work A. Cooherative Education Book, (South Holland,

Illionis: The Goodheart-Willcox Camhany, Inc., 1984), h. 310
29 Stehhen J, Kenezevich, Administration of Public Education, (New York: Parher

Collins Publisher, 1984), h. 17
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seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Pengetahuan dan keterampilan tersebut

dapat diperoleh dari pendidikan pra-jabatan dan/atau latihan.

Sehubungan dengan pendidikan, maka yang dimaksud dengan

kompetensi guru adalah kemampuan seorang guru dalam melaksanakan

kewajiban-kewajibannya secara bertanggung jawab dan layak.30 Pendapat lain

juga menyatakan bahwa kompetensi guru adalah kapasitas internal yang dimiliki

guru dalam melaksanakan tugas profesinya.31 Kompetensi guru dapat dimaknai

pula sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berwujud

tidnakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai

agen pembelajaran.32

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan

kompetensi guru adalah kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang

berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas

sebagai agen pembelajaran. Atau dengan kata lain bahwa kompetensi pada

hakikatnya tidak bisa terlepas dari  konsep hakikat guru dna hakikat tugas guru,

yang mencerminkan tugas dan kewajiban guru yang harus dilakukan.

Apabila sikaitkan dengan guru Pendidikan Agama Islam (selanjutnya

disingkat dengan PAI), maka yang dimaksud dengan kompetensi guru PAI adalah

berbagai kemampuan yang harus dimiliki seorang guru pendidikan agama Islam

yang mencakup memiliki pengetahuan yang mendalam tentang pendidikan agama

30 Muhibbinsyah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 1999), h. 229

31 Hamzah B. Uno, Op.Cit., h. 67
32 Farid Sarimaya, Sertifikasi Guru. Apa, Mengapa dan Bagaimana, (Bandung: Irama

Widya, 2008), h. 17
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Islam itu sendiri yang mengandung tujuh unsur pokok, yaitu keimanan, ibadah,

Al-Quran, akhlak, mu’amalah, syari’ah dan tarikh.33 IA memiliki sikap dan akhlak

yang patut untuk diteladani oleh anak didiknya, dalam artian mengamalkan

pengetahuan agama dalam kehidupan dalam mempraktekkan pengetahuan agama

tersebut dan terampil dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik.

Kesemua keterampilan tersebut memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan dan

hasil kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan guru PAI. Selain itu

mengingat tugas dan tanggung jawab guru PAI tidak hanya mengajar tetapi juga

mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih dan memberikan suri teladan bagi

anak didiknya, maka kompetensi guru yang bulat dan utuh mutlak dimiliki

seorang guru PAI.

Dengan demikian kompetensi guru PAI secara umum dapat didefinisikan

yaitu kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berwujud tindakan

cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tuags sebagai pengajar

dan pendidik, sehingga terbentuk peserta didik yang beriman, bertakwa dan

berakhlakul karimah sebagai tujuan inti pendidikan agama Islam.

Adapun kompetensi yang harus dimiliki guru yang profesional menurut

Wina Sanjaya adalah:

a. kompetensi intelektual, yaitu berbagai perangkat pengetahuan yang di
perlukan untuk menunjang aspek kinerja sebagai guru

b. kompetensi fisik, yaitu seperangkat kemampuan fisik yang diperlukan untuk
menunjang pelaksanaan tugas sebgaia guru dalam berbagai situasi.

33 Hafni Ladjid, Pengembangan Kurikulum, (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), h. 28-30.
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c. kompetensi pribadi, taitu seperangkat perilaku yang berkaitan dengan
kemampuan individu dalam mewujudkan dirinya sebagai pribadi yang
mandiri

d. kompetensi sosial, yaitu seperangkat perilaku tertentu yang merupakan dasar
dari pemahaman diri sebagai bagian yang tak terpisahkan dari lingkungan
sosial secara efektif

e. kompetensi spiritual, yaitu pemahaman, penghayatan serta pengamatan
kaidah-kaidah keagamaan.34

Menurut Shencer and Shencer membagi kompetensi guru dalam dua

bagian yaitu: threshold competences dan differentiating competence.35 threshold

competences adalah karakteristik esensial berupa pengetahuan atau keterampilan

dasar yang seseorang butuhkan untuk menjadi efektif dalam suatu pekerjaan,

sedangkan differentiating competence adalah membedakan pelaku yang superior

dari yang biasanya.

Sementara itu, Nana Sudjana telah membagi kompetensi guru dalam tiga

bagian yaitu: 1) kompetensi bidang kognitif yaitu kemampuan intelektual, 2)

kompetensi bidang sikap, artinya kesiapan dan kesediaan guru terhadap berbagai

hal berkenaan dengan tugas dan profesinya, 3) kompetensi perilaku, artinya

kemampuan guru dalam berbagai keterampilan.36

Sedangkan menurut Paul Suparno, bahwa kompetensi yang harus

dimiliki seorang guru yang profesional adalah:

a. kemampuan kepribadian meliputi: berakhlak yang baik, dewasa, beriman,
disiplin, bertanggung jawab, peka, objektif, luwes, berwawasan luas, dapat
berkomunikasi dengan baik, kreatif kritis, maubelajr, dan dapat
mengambil keputusan.

34 Wina Sanjaya, Op. Cit., h. 55-56
35 Lyle M. Shencer and Signe M. Shencer, Competence at Work, Models For Superior

Performance, (Canada: Jhon Willey & Sons, Inc, 1993), h. 10
36 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru

Algensindo Offset, 1989), h. 18
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b. kemampuan bidang studi, meliputi: pemahaman akan karakteristik dan isi
bahan ajar, menguasai konsepnya, mengenal metodologi ilmu yang
bersangkutan, memahami konteks bidang itu dan juga kaitannya dengan
masyarakat, lingkungan dan dengan ilmu lainnya.

c. Kemampuan dalam pembelajaran/pendidikan, meliputi: pemahaman akan
sifat, ciri anak didik dan perkembangannya, mengerti berbagai konsep
pendidikan, menguasai beberapa metodologi mengajar, menguasai system
evaluasi yang tepat dan sesuai dengan siswa.37

Dari berbagai pendapat tersebut diatas mengenai macam-macam

kompetensi guru, maka penulis menyimpulkan bahwa profesionalitas yang harus

dimiliki seorang guru harus sesuai dengan apa yang terdapat dalam Undang-

Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 10 ayat (1) bahwa

kompetensi guru meliputi empat dimensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh

melalui pendidikan profesi.38 Untuk itu akan diuraikan lebih lanjut mengenai

empat kompetensi guru tersebut.

a. Kompetensi Pedagogik

Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

dikemukakan kompetensi pedagogik adalah “kemampuan mengelola

pembelajaran peserta didik”.39 Kompetensi ini dapat dilihat dari kemampuan

merencanakan program pembelajaran, kemampuan melaksanakan interaksi atau

mengelola proses belajar mengajar, dan kemampuan melakukan penilaian, serta

kemampuan pengembangan pesreta didik untuk mengaktualisasikan berbagai

potensi yang dimilikinya.

37 Paul Suharno, Guru Demokratis di Era Reformasi, (Jakarta: Grasindo, 2005), h. 47-52.
38 Departemen Agama RI, Undang-Undang Guru dan Dosen UU RI No. 14 Th. 2005,

(Jakarta: Depag RI, 2007), h. 11
39 Ibid., h. 46
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1) Kompetensi Menyusun Rencana Pembelajaran

Menurut Joni, kemampuan merencanakan program belajar mengajar
mencakup kemmapuan: (1) merencanakan pengorganisasian bahan-bahan
pengajaran, (2) merencanakan pengelolaan kegiatan belajar mengajar, (3)
merencanakan pengelolaan kelas, (4) merencanakan penggunaan media dan
sumber pengajaran; dan (5) merencanakan penilaian prestasi siswa untuk
kepentingan pengajaran.40

Depdiknas mengemukakan kompetensi penyusunan rencana pembelajaran
meliputi: (1) mampu mendeskripsikan tujuan, (2) mampu memilih materi, (3)
mampu mengorganisir materi, (4) mampu menentukan metode/strategi
pembelajaran, (5) mampu menentukan sumber belajar/media/alat peraga
pembelajaran, (6) mampu menyusun perangkat penilaian, (7) mampu menentukan
teknik penilaian, dan mampu mengalokasikan waktu.41

Berdasarkan uraian di atas, merencanakan program belajar mengajar

merupakan proyeksi guru mengenai kegiatan yang harus dilakukan siswa selama

pembelajaran berlangsung, yang mencakup: merumuskan tujuan, menguraikan

deskripsi satuan bahasan, merancang kegiatan belajar mengajar, memilih berbagai

media dan sumber belajar, dan merencanakan penilaian penguasaan tujuan.

2) Kompetensi Melaksanakan Proses Pembelajaran

Melaksanakan proses pembelajaran merupakan tahap pelaksanaan

program yang telah disusun. Dalam kegiatan ini kemampuan yang dituntut adalah

keaktifan guru menciptakan dan menumbuhkan kegiatan siswa belajar sesuai

dengan rencana yang telah disusun. Guru harus dapat mengambil keputusan atas

dasar penilaian yang tepat, apakah kegiatan belajar mengajar dicukupkan, apakah

metodenya diubah, apakah kegiatan yang lalu perlu diulang, manakala siswa

belum dapat mencapai tujuan-tujuan pembeljaaran. Pada tahap ini di samping

40 Rasto, Kompetensi Guru, diakses tanggal 2 Agustus 2017
41 Ibid
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pengetahuan teori belajar mengajar, pengetahuan tentang siswa, diperlukan pula

kemahiran dan keterampilan teknik belajar, misalnya: prinsip-prinsip mengajar,

penggunaan alat bantu pengajaran, penggunaan metode mengajar,dan

keterampilan menilai hasil belajaar siswa.

Yutmini mengemukakan, persyaratan kemampuan yang harus dimiliki guru dalam
melaksanakan proses belajar mengajar meliputi kemampuan: (1) menggunakan
metode belajar, media pelajaran, dan bahan latihan yang sesuai dengan tujuan
pelajaran, (2) mendemonstrasikan penguasaan mata pelajaran dan perlengkapan
pengajaran, (3) berkomunikasi dengan siswa, (4) mendemonstrasikan berbagai
metode mengajar, dan (5) melaksanakan evaluasi proses belajar mengajar.42

Hal serupa dikemukakan oleh Harahap yang menyatakan, kemampuan

yang harus dimiliki guru dalam melaksanakan program mengajar adalah

mencakup kemampuan:

(1) Memotivasi siswa belajar sejak saat membuka sampai menutup pelajaran, (2)
mengarahkan tujuan pengajaran, (3) menyajikan bahan pelajaran dengan metode
yang relevan dengan tujuan pengajaran, (4) melakukan pemantapan balajar, (5)
menggunakan alat-alat bantu pengajaran dengan baik dan benar, (6) melaksanakan
layanan bimbingan penyuluhan, (7) memperbaiki program belajar mengajar, dan
melaksanakan hasil penilaian belajar.43

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran menyangkut pengelolaan

pembelajaran, dalam menyampaikan materi pelajaran harus dilakukan secara

terencana dan sistematis, sehingga tujuan pengajaran dapat dikuasai oleh siswa

secara efektif dan efisien. Kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki guru

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran terlihat dalam mengidentifikasi

karakteristik dan kemampuan awal siswa, kemudian mendiagnosis, menilai dan

merespon setiap perubahan perilaku siswa.

42 Ibid
43 Ibid
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Depdiknas mengemukakan kompetensi melaksanakan proses belajar

mengajar meliputi:

(1) membuka pelajaran, (2) menyajikan maeri, (3) menggunakan media dan
metode, (4) menggunakan alat peraga, (5) menggunakan bahasa yang
komunikatif, (6) memotivasi siswa, (7) mengorganisasi kegiatan, berinteraksi
dengan siswa secara komunikatif, (9) menyimpulkan pelajaran, (10) memberikan
umpan balik, (11) melaksanakan penilaian, dan (12) menggunakan waktu.44

Ditambahkan oleh Crow and Crow, kompetensi guru dalam

melaksanakan proses pembelajaran meliputi:

penguasaan subjectmater yang akan diajarkan, keadaan fisik dan kesehatannya,
sifat pribadi dan control emosinya, memahami sifat-hakikat dan perkembangan
manusia, pengetahuan dan kemampuannya untuk menerapkan prinsip-prinsip
belajar, kepekaan dan aspirasinya terhadap perbedaan kebudayaan, agama dan
etnis, serta minatnya terhadap perbaikan profesional dan pengayaan cultural yang
terus menerus berlaku.45

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa melaksanakan proses

pembelajaran merupakan suatu kegiatan dimana berlangsung hubungan antara

manusia, dengan tujuan mmebantu perkembangan dan menolong keterlibatan

siswa dalam pembelajaran. Pada dasarnya melaksanakan proses pembelajaran

adalah menciptakan lingkungan dan suasana yang dapat menimbulkan perubahan

struktur kogntif para siswa.

3) Kompetensi Melaksanakan Penilaian Proses Pembelajaran

Menurut Sutisna, penilaian proses belajar mengajar dilaksanakan untuk

mengetahui keberhasilan perencanaan kegiatan beljaar mengajar yang telah

disusun dan dilaksanakan.46 Penilaian diartikan sebagai proses yang menentukan

44 Ibid
45 L. Cow & A, Crow, Educational Psychology, (New York: American Book Comhany,

1980), h. 58.
46 Ibid
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betapa baik organisasi program atau kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai

maksud-maksud yang telah ditetapkan.

Evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap upaya

manusia, evaluasi yang baik akan menyebarkan pemahaman dan perbaikan

pendidikan, sedangkan evaluasi yang salah akan merugikan pendidikan. Tujuan

utama melaksanakan evaluasi dalam proses belajar mengajar adalah untuk

mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan

instruksional oleh siswa, sehingga tindak lanjut hasil belajar akan dapat

diupayakan dan dilaksanakan. Dengan demikian, melaksanakan penilaian proses

belajar mengajar merupakan bagian tugas guru yang harus dilaksanakan setelah

kegiatan pembelajaran berlangsung dengan tujuan untuk mengetahui tingkat

keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran, sehingga dapat diupayakan

tindak lanjut hasil belajar siswa.

Depdiknas mengemukakan kompetensi penilaian belajar pesreta didik,

meliputi:

(1)  mampu memilih soal berdasarkan tingkat kesukaran, (2) mampu memilih soal
berdasarkan tingkat pembeda, (3) mampu memperbaiki soal yang tidak valid, (4)
mampu memeriksa jawab, (5) mampu mengklasifiksi hasil-hasil penilaian, (6)
mampu mengolah dan menganalisis hasil penilaian, (7) mampu membuat
interpretasi kecenderungan hasil penilaian, (8) mampu menentukan korelasi soal
berdasarkan hasil penilaian, (9) mampu mengidentiifkasi tingkat variasi hasil
penilaian, (10) mampu menyimpulkan darihasil penilaian secara jelas dan logis,
(11) mampu menyusun program tindaklanjut hasil penilaian, (12) mengklasifikasi
kemampuan siswa, (13) mampu mengidentifiksi kebutuhan tindak lanjut hasil
penilaian, (14) mampu melaksanakan tindak lanjut, (15) mampu mengevaluasi
hasil tindak lanjut, dan (16) mampu menganalisis hasil evaluasi program tindak
lanjut hasil penilaian.47

47 Ibid
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4) Kompetensi Mengembangkan Potensi Peserta Didik

Kemampuan ini memiliki indikator yang esensial yaitu memfasilitasi

didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik dan memfasilitasi didik

untuk mengembangkan berbagai potensi non akademik.48

Berdasarkan uraian di atas kompetensi pedagogik tercermin dari

indikator (1) kemampuan merencanakan program belajar mengajar, (2)

kemampuan melaksaakan interaksi ataumengelola proses belajar mengajar, (3)

kemampuan melakukan penilaian, dan (4) kemampuan dalam mengembangkan

potensi peserta didiknya.

b. Kompetensi Kepribadian

Dalam arti sederhana, kepribadian berarti sifat hakiki individu yang

tercermin pada sikap dan perbuatan yang membedakan dirinya dari yang lain.

Mcleod mengartikan kepribadian (personality) sebagai sifat khas yang dimiliki

seseorang.49 Sedangkan menurut tinjauan psikologi, kepribadian pada prinsipnya

adalah susunan atau kesatuan antara aspek perilaku mental (pikiran, perasaan, dan

sebagainya) dengan aspek perilaku behavioral (perbuatan nyata).50 Dengan

demikian kepribadian adalah karakter atau sifat seseorang yang tercermin dalam

cara berpikir, sikap maupun perbuatannya.

Kepribadian adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap

keberhasilan seorang guru sebagai pengembang sumber daya manusia, karena di

samping ia berperan sebagai pembimbing dan pembantu, guru juga berperan

48 Farida Sarimaya, Sertifikasi Guru; Apa, Mengapa dan Bagaimana, (Bandung: Yrama
Widya, 2008), h. 20

49 Muhibbinsyah, Op. Cit., h. 225
50 Ibid
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sebagai panutan atau suri teladan bagi para siswanya. Mengenai pentingnya

kompetensi kepribadian dimiliki seorang guru, Zakiah Daradjat mengaskan bahwa

“kepribadian itulah yang akan menentukan apakah ia akan menjadi pendidik dan

pembina yang baik bagi anak didiknya, ataukah ia akan jadi perusak atau

penghancur bagi hari depan anak didik terutama bagi anak didik yang masih kecil

dan mereka yang sedang mengalami kegoncangan jiwa”.51

Dengan demikian berdasarkan pengertian kepribadian tersebut, yang

dimaksud dengan kompetensi kepribadian pada guru yaitu “kemampuan

kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi

teladan peserta didik”.52 Pendapat lain mendefinisikan kompetensi kepribadian

yaitu “memiliki sikap kepribadian yang mantap atau matang sehingga mampu

berfungsi sebagai tokoh identitas bagi siswa, serta menjadi panutan bagi siswa dan

masyarakatnya”.53

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dipahami bahwa yang

dimaksud kompetensi kepribadian atau personal ini mencakup kemampuan

pribadi yang  berkenaaan dengan pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan

diri, dan perwujudan diri, baik dalam pola pikir, sikap, perbuatan, tindakan

maupun perkataan yang menunjukkan akhlak yang mulia sehingga dapat menjadi

teladan yang baik bagi para siswanya.

Gumelar dan Dahyat merujuk pada pendapat Asian Institut for Teacher

Education, mengemukakan kompetensi pribadi meliputi:

51 Ibid., h. 226
52 Depag RI, Op. Cit., h. 46
53 Direktorat Pendidikan Luar Biasa, Op. Cit.,
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(1)  pengetahuan tentang adat istiadat baik sosial maupun agama (2) pengetahuan
tentang budaya dan tradisi, (3) pengetahuan tentang inti demokrasi, (4)
pengetahuan tentang estetika, (5) memiliki apresiasi dan kesadaran sosial, (6)
memiliki sikap yang benar terhadap pengetahuan dan pekerjaan, (7) setia terhadap
hakat dan martabat manusia. Sedangkan kompetensi guru secara lebih khusus lagi
adalah bersikap empati, terbuka, berwibawa, bertanggung jawab dan mampu
menilai diri pribadi.54

Johnson mengemukakan kemampuan personal guru, mencakup:

(1) penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru,
dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta unsur-unsurnya, (2)
pemahaman, penghayatan dan penampilan nilai-nilai seyogyanya dianut oleh
seorang guru, (3) kepribadian, nilai, sikap hidup ditampilkan dalam upaya untuk
menjadikan dirinya sebagia panutan dan teladan bagi para siswanya.55

Menurut Farida Sarimaya, subkompetensi kepribadian meliputi:

(1)  kepribadian yang mantap dan stabil dengan indikator bertindak sesuai dengan
norma hukum, norma sosial, bangga sebagia guru, memiliki konsisten dalam
bertindak sesuai degan norma, (2) kepribadian yang dewasa dengan indikator:
menampilkan kemandirian dalam bertindak dan memiliki etos kerja sebagai guru,
(3) kepribadian yang arif indikatornya: menampilkan tindakan yang didasarkan
pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat serta menunjukkan
keterbukaan dalam berpikir dan bertindak, (4) kepribadian yang berwibawa
indikatornya: memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik
dan perilaku yang disegani, (5) akhlak mulia dan dapat menjadi teladan
indikatornya: bertindak sesuai dengan norma religius dan memiliki perilaku yang
diteladani pesreta didik, dan (6) evaluasi diri dan pengembangan diri
indikatornya: memiliki kemampuan untuk berintrospeksi dan mampu
mengembangkan potensi diri secara optimal.56

Dan menurut Farida Sarimaya kompetensi kepribadian yang harus

dimiliki guru meliputi:

a. Mantap;
b. Stabil;
c. Dewasa;
d. Arif dan bijaksana;
e. Berwibawa;
f. Berakhlak mulia;

54 Rasto, Op. Cit., 5-6
55 Ibid, h. 6
56 Farida, Op. Cit., h. 18
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g. Menjadi teladan bagi pesreta didik dan masyarakat;
h. Mengevaluasi kinerja sendiri; dan
i. Mengembangkan diri secara bekelanjutan.57

Dengan demikian kompetensi kepribadian atau personal mengharuskan

guru memiliki kepribadian yang mantap sehingga menjadi sumber inspirasi bagi

subyek didik, dan patut diteladani oleh siswa. Berdasarkan uraian di atas,

kompetensi kepribadian guru tercermin dari indikator sikap dan keteladanan.

c. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional yaitu “kemampuan penguasaan materi pelajaran

secara luas dan mendalam”.58 Merujuk pengertian tersebut berarti kompetensi

profesional adalah  berbagai kemampuan yang diperlukan agar dapat mewujudkan

dirinya sebagai guru profesional. Kompetensi profesional yang meliputi kepekaan

atau keahlian dalam bidangnya yaitu  penguasaan bahan yang harus diajarkannya

beserta metodenya, rasa tanggung jawab akan tugasnya dan rasa kebersamaan

dengan sejawat guru lainnya.

Gumelar dan Dahyat merujuk pada pendapat Asian Institut for Teacher

Education, mengemukakan kompetensi profesional guru mencakup kemampuan

dalam hal:

(1) mengerti dan dapat menerapkan landasan pendidikan baik filosofis, psikologis,
dan sebagainya, (2) mengerti dan menerapkan teori belajar sesuai dengan tingkat
perkembangan perilaku peserta didik, (3) mampu menangani mata pelajaran atau
bidang studi yang ditugaskan kepadanya, (4) mengerti dan dapat menerapkan
metode mengajar yang sesuai, (5) mmapu menggunakan berbagai alat pelajaran
dan media serta fasilitas belajar lain, (6) mampu mengorganisasikan dan
melaksanakan program pengajaran, (7) mampu melaksanakan evaluasi belajar dan
mampu menumbuhkan motivasi peserta didik.59

57 Farid Sarimaya, Op. Cit., h. 19
58 Depag RI. Op. Cit., h.46
59 Rasto, Op. Cit., h. 6-7
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Johnson mengemukakan kemampuan profesional mencakup (1)

penguasaan pelajaran yang terkini atas penguasaan bahan yang harus diajarkan,

dan konsep-konsep dasar keilmuan bahan yang diajarkan tersebut, (2) penguasaan

dan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan, (3)

penguasaan proses-proses kependidikan, keguruan dan pembelajaran siswa.60

Depdiknas mengemukakan kompetensi profesional meliputi:

(1) pengembangan profesi, pemahaman wawasan, dan penguasaan bahan kajian
akademik. Pengembangan profesi meliputi (1) mengikuti informasi perkembangan
iptek yang mendukung profesi melalui berbagai kegiatan ilmiah, (2)
mengalihbahasakan buku pelajaran/karya ilmiah, (3) mengembangkan berbagai
model pembahasan, (4) menulis makalah, (5) menulis menyusun diktat pelajaran,
(6) menulis buku pelajaran, (7) menulis modul, menulis karya ilmiah, (9)
melakukan penelitian ilmiah (action research), (10) menemukan teknologi tepat
guna, (1) membuat alat peraga/media, (12) menciptakan karya seni, (13)
mengikuti pelatihan terakreditasi, (14) mengikuti pendidikan kualifikasi, dan (15)
mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum.61

Berdasarkan uraian di atas, kompetensi profesional guru tercermin dari

indikator (1) kemampuan penguasaan materi pelajaran, (2) kemampuan penelitian

dan penyusunan karya ilmiah, (3) kemampuan pengembangan profesi, dan (4)

pemahaman terhadap wawasan dan landasan pendidikan.62

d. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial adalah “kemampuan guru untuk berkomunikasi dan

berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang

tua, wali peserta didik, dan masyarakat sekitar”.63 Menurut Hamzah B. Uno,

kompetensi sosial adalah kemampun seorang guru dalam berkomunikasi dengan

60 Ibid
61 Ibid
62 Ibid
63 Depag RI, Op. Cit., h. 46
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peserta didik dan lingkungan mereka (orang tua, tetangga, dan sesama

teman/guru).64 Surya mengemukakan kompetensi sosial adalah kemampuan yang

diperlukan oleh seseorang agar berhasil dalam berhubungan dengan orang lain.

Dalam kompetensi sosial ini termasuk keterampilan dalam interaksi sosial dan

melaksanakan tanggung jawab sosial.65 Gumelar dan Dahyat merujuk pada

pendapat Asian Institut for Techer Education, menjelaskan kompetensi sosial guru

adalah salah satu daya atau kemampuan guru untuk mempersiapkan peserta didik

menjadi anggota masyarakat yang baik serta kemampuan untuk mendidik,

membimbing masyarakat dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan

datang.66

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

kompetensi sosial memiliki subkompetensi meliputi: (1) kemampuan

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, (2) kemampuan

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga

kependidikan, dan (3) kemampuan berkomunikasi dan bergaul secara efektif

dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Untuk lebih

mempermudah memahami keempat kompetensi tersebut, secara ringkas dapat

digambarkan sebagai berikut:

64 Hamzah, B. Uno, Op. Cit., h. 19
65 Rasto, Op. Cit., h. 7
66 Ibid
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Gambar 3. Kompetensi Guru

Dalam pelaksanaannya keempat kompetensi tersebut merupakan satu

kesatuan yang utuh (holistik), tidak berdiri sendiri tetapi saling berhubungan dan

saling mempengaruhi satu sama lain. Artinya kompetensi yang satu mendasari

kompetensi lainnya. Dalam artian apabila guru ingin berkompeten maka ia harus

memiliki keempat kompetensi tersebut dan praktiknya secara keseluruhan dalam

kehidupannya sehari-hari dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
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di sekolah. Untuk lebih jelasnya dalam memahami hubungan keempat kompetensi

tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4. Hubungan Empat Kompetensi

B. Motivasi Kerja Guru

a. Pengertian Motivasi Kerja Guru

Istilah motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu movere yang berarti

“bergerak” atau to move.67 Jadi, motivasi diartikan sebagai kekuatan yang

terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat atau merupakan

driving force. Dalam bahasa Agama istilah motivasi menurut Tayar Yusuf tidak

jauh berbeda artinya engan “niatan/niat”, (Innaman ‘a’amalu binnia =

sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada niat), yaitu kecenderungan hati yang

mendorong seseorang untuk melakukan tindakan sesuatu.68 Dengan demikian

67 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: Andi, 2004) h. 220
68 Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab,

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) h. 97
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dapat dipahami bahwa pengertian dasar motivasi ialah keadaan internal organisme

baik manusia ataupun hewan yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu.

Berdasarkan pengertian di atas, makna motivasi menjadi berkembang,

sebagaimana yang dikemukakan oleh Gleitman dan Reber bahwa motivasi berarti

“pemasok daya (energizer) untuk bertingkah laku secara terarah”.69 Sedangkan

menurut Crider motivasi adalah sebagai hasrat, keinginan, dan  minat yang timbul

dari seseorang dan langsung ditujukan kepasa suatu objek.70 Adapun menurut

Greenberg motivasi adalah proses membangkitkan, mengarahkan, dan

memantapkan perilaku arah suatu tujuan.71 Hilgard mendefinisikan bahwa

motivasi adalah Ageneral Term Characterizing the needs drives, aspirations,

purposes of the organism as these initiate or regulated need satisfiying or goal

seeking behaviour.72 Jadi, motivasi adalah suatu keadaan dalam individu yang

menyebabkan seseorang melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan yang

tertentu. Pendapat tersebut senada dengan apa yang dikemukakan Abu Ahmadi

bahwa motivasi adalah “kekuatan daya penggerak keaktifan”.73 Dan menurut

Sumadi Suryabrata motivasi adalah keadaan yang terdapat dalam diri seseorang

69 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 1997) h. 136

70 Andrew B. Crider, et.al., Psychology, (London: Foresman and Comheny, 1983) h.
118

71 Greenberg, Managing Behaviors in Organizations, (New York: Prentice Hall, 1996)
h. 62-93.

72 Ernest R. Hilgard, Introduction to Psychology, (New York: Harcourt, Brace and
Comhany, 1953) h. 602

73 Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991) h.
222
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yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna pencapaian suatu

tujuan.74

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut mengenai pengertian motivasi

dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan motivasi adalah kondisi

fisiologis dan psikologis yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya

untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan.

Dengan demikian motivasi seseorang timbul dikarenakan adanya

kebutuhan dan upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut itulah yang

menimbulkan motivasi dalam dirinya. Berikut gambaran proses motivasi tersebut:

Gambar 5. Proses Motivasi

74 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali, 1999) h. 70
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Proses motivasi lebih diperinci lagi gambarannya oleh Chung dan Megginson

sebagaimana yang digambarkan di bawah ini75:

Kebutuhan Intensif Dampak Usaha Tingkat Ganjaran Kepuasan

Organisasi Persepsi Motivasi Kinerja

Produktivitas

Gambar 6. Proses Motivasi (Chung dan Megginson)

Berdasarkan gambar di atas, dapat dipahami bahwa terjadinya proses

motivasi diawali oleh adanya kebutuhan. Kebutuhan itu akan menimbulkan suatu

kegiatan-kegiatan motivasi yang akan mempengaruhi tingkat kinerja dan tingkat

kinerja tersebut mempengaruhi ganjaran dan produktivitas. Produktivitas

mempengaruhi intensif organisasi dan ganjaran mempengaruhi kepuasan. Apabila

kepuasan telah terpenuhi, maka akan muncul pula kebutuhan-kebutuhan baru,

demikian seterusnya. Sehubungan dengan kebutuhan manusia yang mendasari

timbulnya motivasi, ada beberapa pendapat mengenai kebutuhan tersebut, antara

lain yang dikemukakan oleh Maslow. Menurut Maslow kebutuhan hidup manusia

terbagi atas lima tingkatan kebutuhan, dari kebutuhan manusia yang paling rendah

sampai pada  kebutuhan manusia yang paling tinggi, yaitu:

a. Kebutuhan fisiologikal (fisiological needs) yaitu kebutuhan dasar yang harus
dipenuhi terlebih dahulu agar dapat hidup secara normal, seperti sandang,

75 Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2006) h. 225
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pangan, papan, istirahat, rekreasi, tidur, dan hubungan seks. Untuk memenuhi
hubungan tersebut manusia harus berusaha keras untuk mencari rezeki.

b. Kebutuhan keselamatan (safety needs, security needs), yaitu kebutuhan
seseorang dari ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup dan
kehidupan dengan segala aspeknya.

c. Kebutuhan berkelompok/sosial (social needs, love needs, belonging needs,
affection needs), yaitu kebutuhan hidup berkelompok, bergaul,
bermasyarakat, ingin mencintai dan dicintai serta ingin memiliki dan dimiliki.

d. Kebutuhan penghormatan (esteem needs, egoistic needs), yaitu kebutuhan
seseorang untuk memperoleh kehormatan, penghormatan, pujian,
penghargaan, dan pengakuan.

e. Kebutuhan aktualisasi diri (self-actualization needs, self-realization needs,
self-fulfllment needs, self-expression needs), yaitu kebutuhan seseorang untuk
memperoleh kebanggaan, kekaguman dan kemasyhuran sebagai pribadi yang
mampu dan berhasil mewujudkan potensi bakatnya dengan hasil prestasi
yang luar biasa.76

Berikut gambaran hierarki kebutuhan manusia menurut Maslow:

Gambar 7. Hierarki Kebutuhan Maslow

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa motivasi adalah

kondisi fisiologis dan psikologis yang terdapat dalam diri pribadi seseorang yang

mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan.

Aktivitas yang dimaksud dapat berupa aktivitas pekerja, karyawan, pimpinan,

76 Abraham H. Maslow, Motivation and Personality, (New York Parther & Row
Publisher, 1970) h. 35-47
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kepala sekolah maupun guru. Dengan demikian, konsep motivasi dapat diterapkan

di dalam bidang administrasi pendidikan, antara lain motivasi kerja.

Pada hakikatnya dalam kehidupan manusia, selalu terjadi berbagai

aktivitas. Salah satu aktivitas ditunjukkan dalam gerakan yang dinamakan kerja.

Bekerja mengandung arti “melaksanakan tugas yang diakhiri dengan buah

karya”.77 Wexley mengatakan, seorang itu kerja karena bekerja itu merupakan

kondisi bawaan seperti bermain atau istirahat untuk aktif dan merelakan sesuatu.78

Jadi bekerja adalah suatu bentuk aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan

kepuasan.

Menurut Timotius, yang dimaksud dengan motivasi kerja adalah “suatu

perangsang keinginan dan daya gerak yang menyebabkan seorang guru

bersemangat dalam mengajar karena terpenuhi kebutuhannya”.79 Menurut Eko,

yang dimaksud dengan motivasi “Suatu proses yang mendorong orang-orang

untuk berbuat mencapai tujuan yang diinginkan”.80 Sedangkan menurut Hamzah

B. Uno yang dimaksud dengan motivasi kerja adalah “suatu proses yang

dilakukan untuk menggerakkan guru agar perilaku mereka dapat diarahkan pada

upaya-upaya yang nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.81 Dan

menurut Duncan motivasi kerja adalah dorongan yang muncul dari diri seseorang

77 Djaali, Psikologi Pendiidkan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 113
78 Ruben D. Brent, Communication and Human Behavior 3rd, (New Jersey: Prentice

Hall, 1992), h. 34-38
79 Timotius, Hubungan Motivasi Kerja dengan Kinerja Guru. diakses tanggal 2 agustus

2017
80 Eko, Hubungan antara Latar Belakang Pendidikan dan Keterlibatan Guru Dalam

Kegiatan Sekolah dengan Motivasi Kerja Guru di SMAN 5 Denpasar, diakses ttanggal 2 Agustus
20017

81 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya; Analisis di Bidang Pendidikan,
(Jakarta:Bumi Aksara, 2007), h. 71-72.
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untuk melakukan tugas secara keseluruhan berdasarkan tanggung jawab masing-

masing.82

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpukan bahwa

dimaksud dengan motivasi kerja adalah suatu dorongan dalam diri guru

melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh semangat dalam upaya

mencapai tujuan pendidikan dengan lebih optimal.

b. Karakteristik Motivasi Kerja Guru

Berbagai ciri yang dapat diamati bagi seseorang yang memiliki motivasi

kerja, antara lain; 1. kinerjanya tergantung pada usaha dan kemampuan yang

dimilikinya dibandingkan dengan kinerja melalui kelompok, 2. memiliki

kemampuan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang sulit, dan 3. seringkali

terdapat umpan balik yang konkret tentang bagaimana seharusnya ia

melaksanakan tugas secara optimal, efektif dan efisien.83 Pendapat lain

menyebutkan bahwa guru yang memiliki motivasi kerja karakteristiknya adalah:

keinginan bekerja dan melaksanakan tugas untuk memperoleh kebanggaan

pribadi, memiliki sifat-sifat seperti tekun bekerja, tabah hati, suka bekerja dengan

orang yang dapat memberi sumbangan yang sempurna, sering menetapkan tahap

pencapaian untuk dicapai, memberi perhatian kepada masa yang akan datang,

hanya terdapat sedikit resiko gagal, dan mereka amat bertanggung jawab.84

82 W. Jack Duncan, Organizational Behavior, (Boston: Pounhton Mifflin Coy,2001),
h. 15

83 Harold Koontz & Heinz Weihrich, Management Ninth Edition, (New York:
McGraww Hill Book Comhany, 1997), h. 411-413.

84 Timotius, Op. Cit., h. 7
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Menurut Djaali, seseorang yang memiliki motivasi kerja yang tinggi

ditandai dengan:

1. menyukai tugas yang menuntut tanggung jawab pribadi,
2. mencari situasi dimana dapat memperoleh umpan balik dengan segera baik

dari pimpinan maupun teman sejawat,
3. senang bekerja sendiri, sehingga kemampuan diri dapat dikedepankan,
4. senang berasing mengungguli prestasi bekerja orang lain,
5. memiliki kemampuan menangguhkan pemuasan keinginan demi

pekerjaan, dan
6. tidak tergugah sekedar mendapatkan uang, status, atau keuntungn

lainnya.85

Menurut Hamzah B. Uno, indikator yang dapat digunakan untuk

mengetahui motivasi kerja guru adalah:

1. tanggung jawab guru dalam melaksanakan tugas
2. melaksanakan tugas dengan target yang jelas
3. memiliki tujuan yang jelas dan menantang
4. ada umpan balik atas hasil pekerjaannya
5. memiliki perasaan senang dalam bekerja
6. selalu berusaha untuk mengungguli orang lain
7. diutamakan prestasi dari apa yang dikerjakannya
8. selalu berusaha memenuhi kebutuhan kerjanya
9. senang memperoleh pujian dari apa yang dikerjakannya
10. bekerja dengan harapan ingin memperoleh perhatian dari teman atau atasan.86

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka yang menjadi indikator

atau karakteristik motivasi kerja guru dalam penelitian ini adalah: 1) bertanggung

jawab, 2) memiliki tujuan yang jelas, 3) suka pada pekerjaan yang menantang dan

sulit, 4) senang pada tugas yang menuntut tanggung jawab, 5) senang bekerja

sendiri, 6) senang pada tugas yang langsung diadakan penilaian, ) senang bersaing

mengungguli prestasi orang lain, 8) senang dalam melaksanakan tugas dan

85 Djaali, Op. Cit., h. 113-114
86 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya; Analisis di Bidang Pendidikan,

(Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 73
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tanggung jawabnya, 9) mengutamakan pekerjaan dan prestasi, 10) selalu berusaha

mencari informasi untuk memenuhi kebutuhan kerjanya, 11) senang memperoleh

pujian dari apa yang dikerjakannya.

C. Pembelajaran Efektif

a. Pengertian Pembelajaran Efektif

Menurut Oemar Hamlik, yang dimaksud dengan pembelajaran

adalah”suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material,

fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan

pembelajaran”.87 Sedangkan menurut Mukhtar yang dimaksud dengan

pembelajaran adalah “suatu proses yang bertujuan untuk membantu siswa dalam

belajar”.88 Menurut Uzer Usman, pembelajaran adalah “suatu proses yang

mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal

balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu”.89

Selanjutnya dalam buku Peodman Guru Pendidikan Agama Islam terbitan Depag

RI, proses pembelajaran adalah “rentetan tahapan atau fase dalam mempelajari

sesuatu, dan dapat pula berarti sebagai rentetan kegiatan perencanaan oleh guru,

pelaksanaan kegiatan sampai evaluasi dan program tindak lanjut”.90 Dalam

pengertian lain, menurut Arief S. Sadiman, bahwa yang dimaksud dengan

pembelajaran adalah “usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi sumber-

87 Oemar Harualik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 57
88 Mukhtar, Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Misaka Galiza,

2003), h. 13.
89 Uzer Usman, Op. Cit., h. 1
90 Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.

19
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sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri siswa”.91 Dan menurut Sobry

Sutikno, pembelajaran adalah “segala upaya yang dilakukan oleh pendidik agar

terjadi proses belajar pada diri siswa”.92

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dipahami bahwa secara

implisit, di dalam pembelajaran ada kegiatan memilih, menetapkan dan

mengembangkan metode untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan.

Pembelajaran lebih menekankan pada cara untuk mencapai tujuan dan berkaitan

dengan bagaimana cara mengorganisasikan isi pembelajaran, menyampaikan isi

pembelajaran, dan mengelola pembelajaran. Dengan pembelajaran terjadi

interaksi edukatif antara guru dan peserta didiknya dalam suatu lingkungan

belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat

terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan. Penguasaan kemahiran dan

tabiat serta pembentukan sikap dna kepercayaan pada pesreta didik dengan kata

lain pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar

dengan baik.

Berdasarkan pengertian pembelajaran tersebut dapat dipahami bahwa

kegiatan pembelajaran sangatlah penting untuk direncanakan dan dilaksanakan

dengan baik, karena dari suatu kegiatan pembelajaran itulah yang akan

menentukan bagaimana hasil pendidikan yang akan dihasilkan. Apabila kegiatan

pembelajaran tersebut efektif maka hasil dari kegiatan pembelajaran tersebut akan

lebih optimal. Sebagaimana yang dikemukakan Adi Bandono, bahwa keefektifan

91 M. Sobry Sutikno, Menggagas Pembelajaran Efektif dan Bermakna, (Mataram: NTH
Press, 2007), h. 49

92 Ibid., h.50
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proses pembelajaran dapat diketahui dari tercapai tidaknya tujuan instruksional

yang telah dirumuskan. Semakin baik hasil yang dicapai siswa maka dapat

dikatakan bahwa proses pembelajaran tersebut semakin efektif.93

Untuk itu perlu kiranya mewujudkan pembelajaran yang efektif, karena

besar sekali pengaruhnya terhadaphasil pembelajaran yang telah dilakukan.

Adapun yang dimaksud dengan efektif adalah berarti tepat guna atau tepat

sasaran. Efektif mengarah pada pengertian ketepatan atau kesesuaian antara usaha

yang dilakukan dengan tujuan yang telah ditentukan. Pengertian ini searah dengan

pengertian yang dikemukakan oleh Hugo F. Reading yang mengatakan bahwa

efektif mempunyai arti derajat dimana kelompok mencapai tujuannya atau

mempunyai arti pencapaian nilai-nilai maksimum dengan alat yang terbatas.94

Dengan demikian yang dimaksud dengan pembelajaran efektif adalah

“suatu pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar keterampilan spesifik,

ilmu pengetahuan, dan sikap serta yang membuat siswa senang”.95 Adapun

menurut Dunne dan Wragg, pembelajaran efektif adalah, “memudahkan siswa

belajar sesuatu yang bermanfaat, seperti fakta, keterampilan, nilai, konsep, cara

hidup serasi dengan sesama, atau sesuatu hasil belajar yang diinginkan”.96

Sedangkan menurut pendapat M. Sobry Sutikno bahwa pembelajaran efektif

adalah “suatu pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk dapat belajar

dengan mudah, menyenangkan dan dapat tercapai tujuan pembelajaran sesuai

93 Adi Bandono, Keefektifan Proses Pembelajaran, diakses tanggal 2 Agustus 2008.
94 Ibid.
95 Sobry Sutikno, Op. Cit., h. 54
96 Muhibbin Syah, Op. Cit., h. 54
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dengan harapan”.97 Dan menurut TIm Pembina Mata Kuliah Didaktik

Metodik/Kurikulum IKIP Surabaya yang dikutip oleh Suryosubroto, bahwa yang

dimaksud dengan pembelajaran efektif adalah “segala daya upaya guru untuk

membantu siswanya agar bisa belajar dengan baik”.98

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dipahami bahwa dalam

pembelajaran efektif ada dua kegiatan penting yaitu: 1) terjadinya belajar pada

siswa, 2) yang dilakukan guru untuk membelajarkan siswa. Dengan demikian

yang dimaksud dengan pembelajaran efektif adalah suatu kegiatan pembelajaran

yang dilaksanakan untuk memudahkan siswa menerima pengetahuan, nilai dan

keterampilan dengan suasana belajar yang menyenangkan. Jadi pembelajaran

dapat dikatakan efektif apabila dalam kegiatan pembelajaran tersebut yang

menjadi pusat pembelajaran tidak hanya guru akan tetapi juga siswa. Bahkan

siswalah yang merupakan subjek utama dalam kegiatan pembelajaran.

b.  Ciri-Ciri Pembelajaran Efektif

Menurut S. Nasution, pembelajaran yang efektif memiliki ciri-ciri,

sebagai berikut:

a. sebelum dilaksanakan kegiatan pembelajaran diadakan diagnosis tentang
tingkat perkembangan kognitif, afektif, kesiapan mempelajari bahan baru,
bahan yang telah dipelajari, pengalaman yang berhubungan dengan bahan
pelajaran

b. selama proses pembelajaran, siswa harus dipantau dan dinilai terus
menerus.

c. pada akhir pembelajaran diadakan diagnosis untuk mengetahui apakah
siswa telah menguasai materi, apa yang belum dikuasai, apakah masih
perlu ulangan, dan latihan.

97 Ibid., h 57
98 Suryosubroto, Op. Cit., h. 10
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d. Perencanaan pengajaran pada dua tingkat yaitu tingkat kurikulum umum
dan tingkat spesifik.

e. efektifitas guru mengajar
f. adanya latihan dan reinforcement.99

Adapun menurut Rustiyah, cir-ciri pembelajaran yang efektif adalah:

a. membelajarkan siswa secara aktif
b. mempergunakan banyak metode mengajar
c. memberi motivasi belajar siswa yangtepat
d. materi yang diajarkan sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan masyarakat
e. mempertimbangkan perbedaan individual siswa
f. guru selalu membuat perencanaan sebelum mengajar
g. memberi pengaruh yang sugestif kepada siswa
h. situasi sekolah yang demokratis
i. dalam penyajian materi merangsang siswa untuk berikir
j. memberikan kebebasan kepada siswa untuk dapat menyelidiki, mengamati

sendiri, belajar sendiri dan mencari pemecahan masalah sendiri
k. adanya perencanaan pengajaran remedial dan diberikan kepada siswa yang

memerlukan.100

Menurut Eggen dan Kauchak ada enam ciri pembelajaran yang efektif

yaitu:

1). siswa menjadi pengkaji yang aktif terhadap lingkungan melalui mengobserasi
membandingkan, menemukan kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan
serta membentuk konsep dan generalisasi berdasarkan kesamaan yang ditemukan,
2). guru menyediakan materi sebagai fokus berfikir dan berinteraksi dalam
pelajaran, 3). Aktivitas-aktivitas siswa sepenuhnya didasarkan pada pengkayaan,
4). guru secara aktif terlibat dalam pemberian arahan dan tuntunan kepada siswa
dalam menganalisa informasi, 5). orientasi pembelajaran penguasaan isi pelajaran
dan pengembangan ketrampilan pola berfikir, 6). guru menggunakan teknik
mengajar yang bervariasi sesuai dengan tujuan dan gaya mengajar guru.101

Sedangkan menurut Adi Bandono, keefektifan kegiatan pembelajaran

dapat dilihat dari teori belajar yaitu:

a. teori Humanis: proses pembelajaran dapat efektif jika guru mampu
mendemonstrasikan bahwa siswa telah memperoleh isi pelajaran yang

99 S. Nasution, Berbagai Pendekatan Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bina Aksara,
1989), h. 10

100 Rustiyah NK, Didaktik Metodik, (Jakarta: Bina Aksara 1982), h. 44-47
101 Mr. Pramujie, Op. Cit., h. 1
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relevan dengan tujuan dan kebutuhannya dan juga telah mampu
mengapresiasikan dan memahami pikiran dan perasaan orang lain serta
mampu mengenal perasaanya tentang isi bahan pelajaran.

b. teori Kognitif: proses pembelajaran dapat efektif jika guru mampu
menggunakan prosedur kelas yang cocok sesuai dengan ciri-ciri kognitif
siswa, dapat mengorganisasikan informasi dan menyajikannya untuk
memajukan kemampuan pemecahan masalah dan berfikir orisinil pada
siswa mengenai masalah-masalah, serta dapat meningkatkan kemampuan
siswa berpikir produktif dan memecahkan masalah.

c. teori Behaviorisme: proses pembelajaran yang efektif dapat ditunjukkan
jika guru mampu menuliskan tujuan instruksional yang relevan dengan isi
pelajaran, merinci prosedur pengajaran termasuk penguatan dan
pengaturan kecepatan penyampaian, memerinci perilaku siswa yang
diperlukan untuk mempelajari tujuan instruksional, serta dapat
menunjukkan bahwa siswa telah mencapai tujuan instruksional tersebut
setelah pelajaran selesai.102

Pendapat lain dikemukakan Mortimore bahwa pembelajaran yang efektif,

dengan ciri-ciri: 1) aktif, 2) tidak kasat mata, 3) rumit, bukan sederhana, 4)

dipengaruhi oleh adanya perbedaan individual diantara pesreta didik, dan 5)

dipengaruhi oleh berbagai konteks.103 Suryosubroto menambahkan bahwa

pembelajaran yang efektif haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

a. kegiatan pembelajaran konsisten dengan kurikulum
b. mengkondisikan kegiatan belajar siswa
c. menyajikan alat, sumber dan perlengkapan belajar
d. menggunakan waktu yang tersedia dengan efektif
e. memotivasi belajar siswa
f. guru menguasai bahan pelajaran yang akan disampaikan
g. mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran
h. melaksanakan komunikasi/interaksi pembelajaran
i. memberikan bantuan dan bimbingan kepada siswa
j. melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar
k. mengeneralisasikan hasil belajar dan tindak lanjut.104

102 Adi Bandono, Op. Cit., h. 3
103 Aan Komariah dan Cepi Triatna, Visionary Leadership: Menuju Sekolah Efektif,

(Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 37
104 B. Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)

h. 16-17
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Untuk dapat mengetahui apakah proses pembelajaran dapat dikatakan

efektif menurut Wotruba dan Wright dapat menggunakan 7 indikator berikut:

a. Pengorganisasian materi yang baik
b. Komunikasi yang efektif
c. Penguasaan dan antusiasme terhadap mata pelajaran
d. Sikappositif terhadap siswa
e. Pemberian nilai yang adil
f. Keluwesan dalam pendekatan pembelajaran
g. Hasil belajar siswa yang baik.105

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran

efektif memiliki indikator: 1) kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum, 2)

suasana belajar di kelas menyenangkan, 3) siswa aktif di kelas, 4) guru

menggunakan metode pembelajaran yang variatif, 5) interaksi edukatif bersifat

dua arah, 6) guru hanya berperan sebagai fasilitator, 7) kegiatan pembelajaran

diutamakan untuk mengembangkan pola pikir siswa, 8) guru menggunakan media

pembelajaran, 9) memotivasi siswa, 10) mengadakan penilaian proses dan hasil

belajar, dan 11) menindaklanjuti hasil belajar.

c. Upaya Membentuk dan Meningkatkan Pembelajaran Efektif

1) Peningkatan Mutu Guru

Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Namun

demikian, dalam perjalanan Negara RI sejak proklamasi kemerdekaan, pemerintah

masih belum sepenuhnya sanggup memenuhi kewajibannya dalam hal

penyelenggaraan pendidikan. Guru merupakan fakor yang sangat berpengaruh

105 Universitas Terbuka, Modul I, Strategi Pembelajaran,diakses tanggal 2 Agustus
2017
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dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Guru perlu ditingkatkan mutunya.

Peningkatan mutu guru harus terfokus pada dua hal. Pertama, peningkatan

martabat guru, secara sosial budaya dan ekonomi.

Sampai detik ini profesi guru masih menjadi profesi yang kurang

menyenangkan dalam kehidupan masyarakat. Status “umar bakri” ini secara sosial

budaya masih menempati kelas ke sekian dibanding profesi-profesi lainnya yang

juga setingkat sarjana. Padahal, secara tidak sadar akan seperti apakah bangsa ini

ke depan akan sangat ditentukan oleh kualitas guru. Semakin tinggi tingkat

penghargaan yang diberikan kepada guru, maka akan semakin tinggi pula

pengabdian dan dedikasi guru terhadap profesinya. Guru tak bisa lagi dihibur

dengan gelar “pahlawan tanpa tanda jasa” yang sangat identik dengan

keprihatinan. Yang dibutuhkan saat ini adalah tindakan nyata dari pemerintah

yang tidak terhenti pada lahirnya sebuah kebijakan baru yang tak

terimplementasikan.

Kekhawatirkan muncul ketika pemerintah tidak melakukan usaha yang

serius terhadap peningkatan martabat guru, maka akan menurun pula minat dan

niatan bagi mereka yang tergolong cerdas atau pandai untuk mengambil studi

pada perguruan tinggi atau jurusan-jurusan yang mencetak guru. Dalam bahasa

yang lebih lugas mereka tidak mau menjadi guru karena penghargaan terhadap

profesi guru secara ekonomi tergolong kecil. Jika pemikiran dan opini seperti ini

langgeng dalam masyarakat, maka jangan heran jika pada gilirannya yang mau

menjadi guru adalah ornag-orang yang tidak terlalu cerdas karena orang-orang

cerdas lebih memilih profeis lain yang menurut opini masyarakat cukup
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menjanjikan. Bahkan, mungkin ornag-orang tak terlalu cerdas pun tak berminat

menjadi guru. Kondisi inilah yang patut disayangkan.

Memang, meningkatkan martabat guru bukanlah pekerjaan yang

sederhana, akan tetapi dengan usaha yang serius, harapan tersebut akan tercapai.

Tidak mungkin pendidikan di suatu negara menjadi baik tanpa guru-guru yang

berkualitas dan tidak mungkin suatu negara menjadi maju tanpa pendidikan yang

berkualitas.

2) Peningkatan Profesionalisme Guru

Peningkatan profesionalisme guru melalui program yang terintegrasi,

holistik, sesuai dengan hasil pemetaan mutu guru yang jelas, dan penguasaan guru

terhadap teknologi informasi dan metode mutakhir pembelajaran. Dengan

demikian maka, pemikiran bahwa guru identik dengan kapur, papan tulis, satpel

dan buku sumber akan berubah karena guru akan sama dengan sarjana teknik atau

komputer yang mahir menggunakan teknologi mutakhir.

Mengingat guru merupakan salah satu faktor yang menentukan

keberhasilan siswa dalam belajar, maka salah satu upaya efektif di zaman yang

serba berubah dewasa ini, guru perlu merubah peran dirinya dari peran destroyer

menjadi peran fasilitator siswa belajar. Peran fasilitator ini dicirikan dengan

disediakannya peluang seluas-luasnya bagi tiap anak untuk mengembangkan

gagasannya secara kreatif supaya anak selalu aktif menyempurnakan gagasan

miskonsepsi sambil membangun pengetahuan yang lebih ilmiah. Bersama dengan

ini, guru sennatiasa melatih anak untuk memiliki keterampilan dan sikap tertentu

agar dirinya mampu dan mau belajar sepanjang hayat. Kalau ini berhasil, lulusan
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sekolah akan selalu belajar dan menjadikan lingkungannya sebagai sekolah alam

tempat dirinya belajar sepanjang hayat. Dengan menempatkan guru sebagai

tenaga profesi diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas guru yang

berimplikasi secara langsung kepada perbaikan kualitas pembelajaran.

Adapun ciri-ciri guru yang baik yang dapat mengelola kegiatan

pembelajaran menurut Combs dan kawan-kawan dalam Wasty Soemanto adalah:

1. Guru yang mempunyai anggapan bahwa orang lain itu mempunyai
kemampuan untuk memecahkan amsalah mereka sendiri dengan baik.

2. Guru yang melihat bahwa orang lain mempunyia sifat ramah dan
bersahabat dan bersifat ingin berkembang

3. Guru yang cenderung melihat orang lain sebagai orang yang sepatutnya
dihargai

4. Guru yang melihat orang-orang dan perilaku mereka pada dasarnya
berkembang dari dalam; jadi bukan merupakan produk dari peristiwa-
peristiwa eksternal yang dibentuk dan yang digerakan. Dia melihat orang-
orang itu mempunyai kreatifitas dan dinamika; jadi bukan orang yang
pasif atau lamban

5. Guru yang melihat orang lain itu dapat memenuhi dan meningkatkan
dirinya; bukan menghalangi, apalagi mengancam.106

Saroj Buasri berpandangan bahwa guru-guru yang baik hendaknya

mempunyai tiga kualitas dasar, yaitu: Pertama, guru yang baik harus mengajar

dengan baik. Pengajaran yang baik berasal dari pengetahuan tentang teknik-teknik

pengajaran yang sifatnya ilmiah. Ada komitmen untuk mempersiapkan bahan-

bahan belajar dan pengakuan atas perlunya memadukan moralitas dengan

pengajaran. Kedua, guru yang baik harus belajar dan melakukan penelitian untuk

pengembangan dan pengetahuannya. Ketiga, guru-guru yang baik harus

106 Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 56
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membantu siswa untuk mengembangkan kemampuannya dalam menerapkan

pengetahuan, untuk membantu orang lain masyarakat yang memerlukan.107

Selain dengan cara meningkatkan mutu dan profesionalisme guru dalam

membentuk dan meningkatkan pembelajaran efektif, dapat juga dilakukan melalui

penggunaan pendekatan sistem dalam perancangan pembelajaran model Dick &

Carey yang terdiri dari sepuluh langkah, yakni:

Identifikasi tujuan pembelajaran dengan analisis kebutuhan, analisis
pembelajaran, identifikasi kemampuan awal dan karakteristik siswa, perumusan
tujuan pembelajaran khusus, pengembangan tes acuan patokan, pengembangan
strategi pembelajaran, pengembangan dan pemilihan materi pembelajaran,
perancangan penyelenggaraan evaluasi formatif, revisi, serta rancangan dan
penyelenggaraan evaluasi sumatif. Setiap penyelenggaraan pembelajaran perlu
menguasai pelaksanaan langkah-langkah pendekatan sistem perancangan
pembelajaran agar pembelajaran yang dilaksanakan bisa efektif.108

Moor dalam Sutikno, menjelaskan 6 langkah yang berkesinambungan

dalam suatu model pembelajaran yang efektif, yaitu:

1. pemilihan kurikulum yang akan diajarkan. Proses pemilihan ini didasarkan
pada kebutuhan siswa, masyarakat dan subyek pelajaran. Pada dasarnya,
seorang pendidik harus memahami situasi untuk mengetahui apa saja yang
sudah diketahui oleh siswa. Dengan demikian, pendidik mungkin ingin
memperjelas beberapa hal dna mengajarkan kembali beberapa konsep.

2. merencanakan dan menentukan dengan tepat apa yang akan diajarkan. dalam
hal ini, pendiddik mempelajari kurikulum yang akan diajarkan dan waktu yang
tersedia bagi kurikulum tersebut.

3. rencana-rencana harian setiap bab dikembangkan. Dengan kata lain, seorang
pendidik menentukan dengan tepat apa yang harus diketahui oleh siswa dan
merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan mendorong tercapainya hasil yang
diharapkan. Pada dasarnya, tujuan-tujuan dituliskan dan strategi instruksional
dipilih.

4. pendidikan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan. Pendidik membimbing
siswa melalui kegiatan yang terencana dan berusaha memahami keadaan siswa,
teori pendidikan, dan teknik pendidikan yang efektif.

107 Saroj Buasri, Guru yang Baik, diakses tgl 2 Agustus 20017.
108 Sutikno, Ibid. H. 58
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5. pendidik menentukan apakah sudah mencapai maksud dari tugas-tugas, yaitu
pendidik harus menguji penguasaan siswa atas pemahaman-pemahaman
tertentu. Hasil dari evaluasi akan memberikan petunjuk apa yang harus
dilakukan. Selanjutnya, jika siswa memperlihatkan penguasaan yang baik,
pendidik dapat memulai pelajaran yang berikutnya mulai dari langkah pertama
lagi. Jika siswa belum menguasai pelajaran, hal itu akan dibutuhkan tindak
lanjut.

6. relative dapat menjadi rangkuman singkat dari pelajaran pada waktu yang lain.
Pendidikan kembali sebagai tambahan mungkin juga diperlukan. Tambahan
tindak lanjut oleh seorang pendidik tergantung temuan pada analisis
evaluasi.109

Sedangkan menurut Joan Middenfort memberikan saran tentang

bagaimana meningkatkan keefektifan pembelajaran berikut ini:

1. Siapkanlah segala sesuatunya dengan baik. Bahan ajar harus jelas, cara
memberikannya juga harus baik, bicaranya jelas, dan buatlah evaluasi agar
siswa mengetahui peraturan yang harus dipatuhi dalam mengikuti pendidikan.

2. Buatlah motivasi di kelas agar siswa dapat berinteraksi atau berpartisipasi
dalam kegiatan di kelas dan berikan kesempatan pada siswa untuk
mengutarakan pendapatnya.

3. Tumbuhnya dinamika, dalam arti, bahwa pendidik harus menyenangi pekerjaan
sebagai pendidik, menyenangi dan menguasai bahan ajar yang diberikan, dan
juga senang mendorong siswa untuk mempelajari tentang apa yang diberikan.

4. Ciptakan kesempatan untuk berkomunikasi dengan siswa. Pendidik harus
meluangkan waktu untuk siswa yang barangkali menanyakan sesuatu dari
bahan ajar yang tidak mereka mengerti. Konsultasi adalah cara yang baik bagi
siswa dan juga bagi pendidik sendiri untuk mengevaluasi hasil pendidikan yang
dilakukan.

5. Perbaiki terus isi atau bahan ajar, agar bahan ajar tersebut menjadi up to date
(mengikuti perkembangan terahdap hal-hal yang baru) atau agar tidak
ketinggalan zaman. Sebaiknya, jangan memberikan pendidikan dengan isi
bahan ajar yang itu-itu saja.110

Dari beberapa penjelasan tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh

pendidik dalam mengefektifkan pembelajaran, secara garis besar upaya tersebut

mencakup tiga tahap, yaitu (1) persiapan atau perencanaan, (2) pelaksanaan, dan

(3) penilaian (evaluasi). Penjelasan dari ketiga hal tersebut, sebagai berikut;

109 Ibid., h. 58-60
110 Ibid, h. 61
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1) Tahap Persiapan atau Perencanaan

Kegiatan penting yang perlu dilakukan pada tahapan ini adalah sebagai

berikut:

a. Mengecek atau membuat silabi;
b. Menentukan tujuan instruksional umum (TIU) dan tujuan instruksional khsuus

(TIK);
c. Memilih model pembelajaran yang dipakai dan alat bantu pembelajaran yang

relevan;
d. Menentukan cara penilaian atau evaluasi yang akan dipakai untuk mengetahui

kemajuan belajar siswa;
e. Menentukan waktu pendidikan dimulai dan tempat pendidikan itu dilaksanakan

bila hal ini oleh kegiatan pendidikan diserahkan sepenuhnya pada
kebijaksanaan dari pendidik. Hal ini sangat bergantung pada penggunaan
model pembelajaran yang akan digunakan oleh pendidik (Apakah kegiatan
belajar mengajar dilaksanakan di dalam kelas atau di luar kelas);

f. Menentukan buku bacaan wajib dan pilihan, dan
g. Membuat ringkasan informasi atau (handout) yang dibagikan kepada siswa111

Selain mempersiapkan yang bersifat teknis, pendidik perlu juga untuk

melakukan persiapan akademis dalam arti bahwa seorang pendidik juga harus

belajar dan menguasai apa yang akan diajarkan. Bila pendidik khawatir lupa atau

khawatir kalau bahan ajar yang diberikan itu tidak sistematis, harus membuat

catatan berupa ringkasan bahan ajar atau sekedar gars-garis besar dai apa yang

akan diberikan.

2) Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, ada beberapa faktor penting yang perlu

diperhatikan agar keefektifan pembelajaran dapat ditingkatkan adalah sebagai

berikut:

a. Datang Tepat waktu

111 Ibid.
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Faktor waktu merupakan salah satu hal yang sangat menentukan

keberhasilan sesoerang pada umumnya dan keberhasilan siswa khususnya. Jika

dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin, seseorang akan menghasilkan

sesuatu yang baik pula.

Suatu kebijakan dari Cina berbunyi: “Tidak cukup pergi ke sungai

dengan keinginan untuk menangkap ikan, orang juga harus membawa jala”.

Keinginan utnuk meraih sukses saja belum cukup dalam hidup, orang harus

menggunakan segala sarana dan kemungkinan yang ada sebaik mungkin,

termasuk penggunaan waktu. Para nelayan tahu kebijaksanaan ini: “cepatnya

mencapai tujuan tidak tergantung dari kerasnya angin bertiup, tetapi bagaimana

memasang layar”. Masalah utama dalam hidup adalah bukan berapa banyak waktu

yang dimiliki, tetapi bagaimana mengorganisasi waktu ini.

Siswa yang dapat memanfaatkan waktunya lebih banyak dalam belajar,

maka akan mendapatkan ilmu yang bertambah. Dalam kegiatan belajar mengajar

di kelas, seorang pendidik senantiasa mengupayakan untuk selalu hadir tepat

waktu atau beberapa menit sebelum pendidikan dimulai. Kehadiran pendidik tepat

waktu ini dalam kelas akan menyebabkan waktu tidak terbuang sia-sia dan bahkan

dapat menjadi contoh serta motivasi bagi siswa untuk selalu hadir lebih awal di

dalam kelas dan melatih siswa agar disiplin terhadap waktu. Di samping itu,

manfaat dari datang terlebih dahulu sebelum pendidikan dimulai adalah sebagai

berikut:

 Dapat mengecek apakah ruangan kelas sudah dibuka atau belum sehingga bila
belum dibuka maka pendidik dapat menugaskan orang  lain untuk
membukanya;
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 Dapat mengecek peralatan yang diperlukan, seperti kapur, spidol, papan tulis,
dan OHP;

 Dapat mengecek daftar hadir siswa; Dapat mempersiapkan bahan ajar dan alat
bantu pendidikan yang lain sehingga pada saat pendidikan dimulai pendidik
tidak lagi membuang waktu untuk menyiapkannya;

 Dapat berkomunikasi/berdialog dengan peserta diidk tentang kesiapan
menerima pelajaran serta hal-hal yang dapat memotivasi belajar.112

b. Menumbuhkan Motivasi Siswa

E.P. Hutabarat yang dikutip Sutikno menjelaskan bahwa, motivasi adalah

tenaga penggerak yang menimbulkan upaya keras untuk melakukan sesuatu.

Motivasi adalah sesuatu yang mendorong sesoerang untuk bergerak, baik disadari

maupun tidak disadari. Motivasi belajar adalah jantung kegiatan belajar, suatu

pendorong yang membuat seseorang belajar. Segala kesuksesam dalam belajar

sangat bergantung pada motivasi. Semakin orang merasa tertarik terhadap suatu

bahan pelajaran, semakin gampang dia akan menguasai dan menyimpannya. Oleh

karena itu, sikap terhadap bahan yang dipelajari adalah satu persyaratan penting.

Siapa, yang dengan senang hati melaksanakan sesuatu, dia akan berhasil mencapai

tujuan yang digariskannya.

Sikap dewasa ini hidup di bawah tekanan prestasi, sehingga sering tidak

punya waktu lagi untuk membangun satu sikap pribadi yang positif terhadap

materi pelajaran. Penataan sikap positif ini akan lebih mudah apabila orang

bersangkutan memiliki minat yang tulus. Apabila siswa hanya belajar secara

mekanis, rutin karena kewajiban, tanpa merasa akrab dengan materi pelajaran,

maka dia tidak akan mencapai prestasi optimal. Doni Wuwur Henrikus (2001)

112 Ibid, h. 64



63

menjelaskan bahwa hasil optimal dari proses belajar tergantung pada motivasi

yang kuat. Semakin kuat motivasi, semakin gampang kegiatan belajar, dan

hasilnya juga akan semakin baik. Motivasi yang kuat adalah rasa tertarik pada

materi dan rasa senang pada suatu kegiatan.

Siswa akan termotivasi belajarnya dan akan bergairah untuk belajar serta

terhindar dari rasa jenuh jika pendidik pandai untuk membangkitkan motivasi

belajar, sebaliknya siswa akan malas, jenuh, atau lesu dalam belajar jika pendidik

kurang bisa untuk membangkitkan motivasi belajar pada siswa tersebut. Di dalam

kelas, banyak kita temui siswa yang ngantuk atau ngobrol dengan teman

duduknya kalau mereka tidak senang dengan gaya pendidik dalam mengajar.

Upaya untuk menumbuhkan motivasi pada siswa dapat dilakukan dengan cara

sebagai berikut:

1) Tumbuhkan motivasi pada awal pendidikan dimulai. Caranya dapat dilakukan
dengan menanyakan pekerjaan rumah atau mengecek apakah pendidikan saat
itu sudah diketahui oleh siswa atau belum. Dari sini pendidik dapat membaca
situasi kelas apakah siswa siap mengikuti pengajaran atau belum.

2) Pada saat membuka pelajaran, upayakan untuk mengulangi pelajaran minggu
lalu/pertemuan sebelumnya dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada
siswa

3) Pada saat menyampaikan materi pelajaran, upayakan untuk menyelipi dengan
humor dan atau cerita-cerita lucu

4) Tayangkan gambar karikatur lucu pada layar OHP
5) Upayakan untuk menggunakan model pembelajaran yang dapat menciptakan

interaksi baik antara pendidik dengan siswa maupun antara siswa dengan
siswa lainnya

6) Memberikan semangat dan applause kepada siswa setiap selesai beraktivitas,
misalnya setelah siswa melaksanakan kegiatan bermain peran, simulasi,
komunikasi interaktiff ataupun ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan dari
pendidik ataupun pertanyaan teman dalam diskusi, dan lain-lain.113

113 Sutikno, Ibid, h. 66



64

c. Menciptakan Komunikasi yang Baik

Salah satu tugas pendidikan yang utama dalam mendidik adalah

menciptakan belajar yang kondusif. Pada dasarnya dalam suatu interaksi, iklim

yang muncul diciptakan oleh kedua belah pihak, yaitu pendidik dan siswa.

Namun, sebagai pengendali dalam kegiatan belajar mengajar yang sedang

berlangsung, pendidik bertanggung jawab atas pengorganisasian waktu, fasilitas,

dan segala sumber yang dimanfaatkan di dalam kelas.

Dalam penyampaian materi pelajaran, pendidik perlu memperhatikan

hal-hal sebagai berikut:

1) Sampaikan materi pelajaran dengan tepat dan jelas;
2) Lontrakan pertanyaan yang cukup merangsang untuk berfikir, mendidik dan

mengenai sasaran;
3) Berikan kesempatan atau ciptakan kondisi yang dapat memungkinkan

pertanyaan dari siswa;
4) Berikan materi dan kegiatan dengan variasi-variasi;
5) Sampaikan materi jangan terlalu cepat dan tidak terlalu bertele-tele;
6) Berikan pujian atau penghargaan bagi jawaban-jawaban yang tepat bagi siswa

dan, sebaliknya, arahkan jawaban yang kurang tepat;
7) Usahakan menyampaikan materi pelajaran dengan menyelipkan kata-kata

humor.114

Dalam menciptakan interaksi dalam proses pembelajaran, pendidik dapat

menggunakan model pembelajaran yang tepat, tentunya harus disesuaikan dengan

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Jika tujuan yang ingin dicapai agar siswa

dapat mengembangkan konsep-konsep dan keterampilan yang diperlukan pada

suatu penampilan pada bidang-bidang tertentu, maka dapat digunakan model

pembelajaran simulasi. Jika ingin mengajarkan siswa mengenai kerangka hukum

sebagai referensi untuk memikirkan dan memecahkan masalah-masalah sosial,

114 Ibid, h. 66
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maka dapat digunakan model pembelajaran jurisfrudensial. Sleain model-model

tersebut, masih banyak model pembelajaran lain yang dapat menciptakan interaksi

dalam proses pembelajaran.

d. Menggunakan Media Pembelajaran yang Baik dan Bervariasi

Semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi membawa implikasi

meluasnya cakrawala manusia dalam berbagai bidang pengetahuan sehingga

setiap generasi penerus harus belajar lebih banyak menjadi manusia terdidik

sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini membawa implikasi pada lapangan

pendidikan yang menuntut sistem pendidikan dan latihan yang dapat dilaksanakan

lebih efisien dan efektif. Untuk itu, perlu ada media dalam mengkomunikasikan

segala macam pengetahuan dan pesan, baik secara verbal maupun non-verbal.

Dalam aktivitas pembelajaran, media dapat didefinisikan sebagai sesuatu

yang dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang

berlangsung antara pendidik dengan siswa (Herincich, dkk, 1996). Dalam definisi

lain, media merupakan alat yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau

informasi dari pengirim kepada penerima pesan (Atwi Suparman, 1997). Pengirim

dan penerima pesan itu dapat berbentuk orang atau lembaga, sedangkan media

tersebut dapat berupa alat-alat elektronik dan gambar. Media tidak lagi merupakan

hasil pengetahuan masnuisa, tetapi juga merupakan sarana untuk

mengkomunikasikan pengetahuan, keterampilan, serta teknik-teknik baru.

Ada beberapa jenis media pembelajaran yang bisa digunakan dalam

proses pembelajaran. Pertama, media grafis seperti gambar, foto, grafik, bagan
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atau diagram, poster, dan kartun. Media grafis sering juga disebut media dua

dimensi, yakni media yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Kedua, media

tiga dimensi yaitu dalam bentuk model seperti model padat, model penampang,

model susun, model kerja, mock up, diorama. Ketiga, media proyeksi seperti

slide, film strips, film, penggunaan OHP atau In Focus, dan lain-lain. Keempat,

penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran.

Beberapa manfaat dari penggunaan media dalam proses belajar mengajar

adalah sebagai berikut:

1) Pendidikan akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan
motivasi belajar

2) Materi pelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga lebih dapat dipahami
oleh siswa. Hal itu memungkinkan siswa menguasai tujuan pembelajaran
lebih baik.

3) Metode mengajar akan lebih berariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal
melalui penuturan kata-kata oleh pendidik, sehingga siswa tidak bosan dan
pendidik tidak kehabisan tenaga apalagi bila pendidik mengajar untuk setiap
jam pelajaran.

4) Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya
mendengarkan uraian pendidik, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati,
melakukan dan mendemonstrasikan.115

Upaya untuk menggunakan media pembelajaran secara bervariasi.

Misalnya, jangan menggunakan OHP terus menerus, tetapi selingi dengan media

yang lain. Penggunaan media harus disesuaikan dengan pencapaian tujuan.

Penggunaan media yang tidak tepat membawa akibat pada pencapaian tujuan

pembelajaran yang kurang efektif dan efisien.

e. Menggunakan Model Pembelajaran yang Baik dan Bervariasi

115 Ibid, h. 70
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Kehidupan akan lebih menarik jika dijalani dengan penuh variasi. Variasi

dalam kegiatan pembelajaran adalah perubahan dalam proses kegiatan yang

bertujuan untuk meningkatkan motivasi para siswa serta mengurangi kejenuhan

dan kebosanan.

Pemilihan model mengajar merupakan usaha pendidik dalam

menyesuaikan berbagai tujuan. Tidak ada suatu model mengajar tunggal yang

dapat merangkum semua tujuan. Model pembelajaran banyak jenisnya, namun

tidak semua model cocok dipergunakan untuk setiap materi. Model pembelajaran

yang baik ialah jika model tersebut dapat digunakan untuk mencapai tujuan

pembelajaran yang diinginkan. Dan untuk mencapai pembelajaran efektif,

pendidik harus berusaha untuk menggunakan model pembelajaran yang

bervariasi guna mengurangi kejenuhan.

Sebelum selesai memberikan pelajaran, pendidik perlu mengupayakan

hal-hal sebagai berikut:

1) Memberikan ringkasan dari apa yang telah diberikan
2) Terus menumbuhkan motivasi, misalnya dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan
3) Mengupayakan untuk tersenyum atau menunjukkan tanda gembira, dan

menutup pendidikan dengan sedikit menyelipkan humor
4) Mengingatkan kepada siswa kapan pendidikan berikutnya
5) Mengingatkan siswa agar sellau giat dan rajin belajar.

f. Memberikan Ringkasan Materi atau Hand Out di Akhir Pertemuan

Agar siswa memperoleh intisari dari materi yang telah dijelaskan atau

topik yang telah dipelajari, maka sebaiknya pendidik selalu mengupayakan untuk

menyimpulkan atau memberi ringkasan pada materi setiap akhir kegiatan
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pembelajaran. Ringkasan materi oleh pendidik di papan tulis atau dapat

ditayangkan dengan menggunakan OHP setelah kegiatan pembelajaran berakhir.

Ringkasan materi yang diberikan dapat diambil dari penjelasan pendidik dan

simpulan hasil diskusi elompok atau interaksi siswa saat pelaksanaan pemecahan

masalah, kegiatan bermain peran, dan simulasi. Di samping menulis/memberikan

ringkasan materi pada akhir setiap kali pertemuan/tatap muka, baik juga jika

pendidik membagikan hand out sebagai pegangan siswa.

3) Tahap Penilaian atau Evaluasi

a. Pengertian Evaluasi

Untuk dapat menentukan tercapai tidaknya tujuan pembelajaran, perlu

dilakukan usaha atau tindakan penilaian/evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan yang

terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan

instrument dan membandingkan hasilnya dengan tolok ukur untuk memperoleh

kesimpulan. Nana Sudjana (1998) menjelaskan bahwa evaluasi pada dasarnya

memberikan pertimbangan atau “harga” atau nilai berdasar kriteria tertentu.

Tujuan tersebut dinyatakan dalam rumusan tingkah laku yang diharapkan dimiliki

peserta didik setelah menyelesaikan pengalaman belajarnya.

Tahap evaluasi ini dilaksanakan untuk menilai pemahaman peserta didik

terhadap materi yang telah diberikan. Beberapa bagian yang dapat dilaksanakan

pada tahap ini adalah sebagai berikut:

1) Mengajukan pertanyaan kepada siswa, baik pertanyaan lisan maupun
pertanyaan dalam bentuk tulisan. Pertanyaan yang akan diajukan bersumber
dari materi yang telah disampaikan sebelumnya. Untuk mengetahui berhasil
tidaknya penyampaian materi, dapat dilihat dari bisa tidaknya siswa menjawab
pertanyaan guru. Oleh karena itu, jenis ini digunakan untuk mengukur
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ketuntasan belajar siswa yang telah mencapai taraf penguasaan sekurang-
kurangnya 75 % dari tujuan yang direncanakan.

2) Jika pertanyaan yang diajukan oleh guru belum dapat dijawab oleh siswa
(kurang dari 75%), guru perlu mengulangi kembali bagian materi yang belum
dikuasai siswa sampai siswa betul-betul mengerti.

3) Untuk memperkaya pengetahuan siswa, guru dapat memberi pekerjaan rumah
(PR) yang berhubungan dengan materi yang telah disampaikan.

4) Ingatkan siswa waktu pendidikan berikutnya, pokok-pokok materi yang akan
dipelajari, dan tugas yang perlu disampaikan untuk pertemuan selanjutnya.116

b. Kegunaan Evaluasi

Berdasarkan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 58 (1) evaluasi hasil

belajar pesreta didik dilakukan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan

haisl belajar pesreta didik secara berkesinambungan. Lebih rinci, M. Sobry

Sutikno menyebutkan diantara kegunaan evaluasi adalah sebagai berikut:

1) Untuk mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh siswa dalam
suatu kurun waktu proses belajar tertentu;

2) Untuk mengetahui posisi atau kedudukan seorang siswa dalam kelompok
kelasnya;

3) Sebagai bahan pertimbangan dalam rangka melakukan perbaikan proses
belajar mengajar;

4) Bahan pertimbangan bagi bimbingan individu peserta didik;
5) Membuat diagnosis mengenal kelemahan-kelemahan dan kemampuan peserta

didik;
6) Bahan pertimbangan bagi perubahan atau perbaikan kurikulum;
7) Mengetahui status akademis seseorang murid dalam kelompok;
8) Memberikan laporan kepada murid dan orang tua;
9) Sebagai alat motivasi belajar mengajar;
10) Mengetahuai efektifitas cara belajar dan mengajar apakah yang telah

dilakukan guru benar-benar tepat atau tidak baik yang berkenaan dengan
sikap guru maupun sikap murid;

11) Merupakan bahan feed back bagi murid, guru dan program pembelajaran.117

c. Syarat dan Petunjuk dalam Menyusun Alat Evaluasi

116 Ibid, h. 74
117 Ibid.
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Dalam menyusun alat evaluasi, ada beberapa syarat dan petunjuk yang

perlu diperhatikan. Pertama, Pendidik harus menetapkan dulu segi-segi apa yang

akan dinilai sehingga betul-betul terbatas serta dapat memberi ptunjuk bagaimana

dan dengan alat apa segi tersebut dapat kita nilai. Kedua, Pendidik harus

menetapkan alat evaluasi yang betul-betul valid dan reliable yang berarti taraf

ketepatan dan ketetapan tes dengan aspek yang akan dinilai. Ketiga, Penilai harus

objektif yang artinya menilai prestasi siswa sebagaimana adanya. Keempat, hasil

penilaian tersebut harus betul-betul diolah dengan teliti sehingga dapat ditafsirkan

berdasarkan kriteria yang berlaku. Kelima, alat evalusi yang dibuat hendaknya

mengandung unsur diagnosa yang artinya dapat dijadikan bahan untuk mencari

kelemahan siswa belajar dan pendidik mengajar.

d. Teknik Evaluasi

Pada umumnya, ada dua teknik evaluasi, yaitu dengan menggunakan tes

dan non-tes. Tes adalah alat pengukur berupa pertanyaan, perintah, dan petunjuk

yang ditujukan kepada testee untuk mendapatkan respon sesuai dengan petunjuk

itu. Ditinjau dari fungsinya, maka tes dibagi atas 4 jenis tes, yaitu: tes

penempatan, tes formatif, tes diagnostik, tes sumatif. Ditinjau dari bentuknya, tes

dibagi atas tes tertulis, tes lisan dan tes perbuatan. Sedangkan non-tes adalah

dalam menilai hasil belajar, ada yang bisa diukur dengan menggunakan tes dan

ada pula yang tidak bisa diukur dengan tes. Kalau pengetahuan teoritis dapat

diukur dengan menggunakan tes. Yang termasuk non-tes, seperti: observasi,

wawancara, skala sikap, angket, check list, dan ranting scale.



71

e. Evaluasi yang Baik

Mengingat faktor evaluasi juga merupakan salah satu faktor yang utama

dalam membentuk peserta didik yang bermutu. Evaluasi yang baik, tidak hanya

diberikan di akhir kegiatan pembelajaran (setelah habis materi), tetapi haus

dilakukan juga pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Adapun soal yang

diberikan pada saat evaluasi akhir kegiatan pembelajaran, tidak baik

menggunakan hanya satu jenis tes saja, melainkan harus divariasikan dalam

beberapa jenis tes. Misalnya untuk menguji pemahaman siswa tentang penguasaan

materi pelajaran matematika maka harus diuji dengan menggunakan tes pilihan

ganda. Menjodohkan serta menggunakan tes esai. Kenapa sangat diperlukan

variasi tes karena masing-masing jenis tes mempunyai kelebihan dan kelemahan

amsing-masing. Jadi untuk menutupi kekurangan-kekurangan tersebut, maka

perlu melakukan variasi jenis soal. Dan, yang perlu diingat bahwa soal yang akan

diberikan ke peserta didik harus mencerminkan tujuan pembelajaran yang sudah

digariskan.

Dan dibawah ini akan kami jabarkan Pengaruh Profesionalitas dan

Motivasi Kerja Guru Terhadap Pembelajaran Efektif

1.  Pengaruh Profesionalitas Guru Terhadap Pembelajaran Efektif.

Profesionalitas guru ditunjukkan dari kemampuan atau kompetensi yang

dimilikinya baik itu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial maupun

profesional. Dengan memiliki berbagai kompetensi tersebut, guru dapat

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan profesional. Profesional guru

tersebut secara langsung akan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap
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pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Karena menurut Muchtar Buchori bahwa

guru yang profesional akan dapat bekerja dengan hasil kualitas yang unggul, tepat

waktu, disiplin, sungguh-sungguh, cermat, teliti, sistematik, dan berpedoman pada

dasar ilmu tertentu.118

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dengan profesionalitas guru,

tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, motivator

dan lain sebagainya dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya yang diwujudkan

salah satunya melalui kegiatan pembelajaran yang efektif. Sebagaimana yang

dikemukakan Syaiful Sagala bahwa pembelajaran yang efektif memerlukan

kesiapan seorang guru yang menuntut profesionlaitasnya karena guru sebagai

pendidik bertugas melakukan rekayasa pembelajaran berdasarkan kurikulum yang

berlaku agar kegiatan pembelajaran dapat mencapai hasil yang optimal.119

Suyanto juga mengemukakan bahwa guru yang profesionallah yang dapat

membentuk suatu suasana pembelajaran yanag efektif.120 John Goodlad, seorang

tokoh pendidikan Amerika Serikat, pernah melakukan penelitian yang hasilnya

menunjukkan bahwa peran profesionalitas guru amat signifikan bagi setiap

keberhasilan proses pembelajaran.121

Pendapat yang sama juga dikemuakkan oleh Noam Chomsky, bahwa

“guru merupakan jabatan profesional yang memerlukan berbagai kahlian khusus,

yang dengan keahliannya tersebut akan mampu menciptakan lingkungan

118 Muchtar Buchori, Ilmu pendidikan dan Praktek Pendidikan dalam Renungan,
(Jakarta: IKIH Muhammadiyah Press, 1994), h. 35

119 Syaiful Sagala. Op. Cit., h. 9
120 Suyanto, Guru yang Profesional dan Efektif, dalamdiakses tanggal 1 Agustus 2008
121 Ibid
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pembelajaran yang efektif, menyenangkan dan mampu mengelola kelas dengan

baik”. Hal sama dikemukakan oleh Evarinayanti bahwa guru yang profesional

akan mampu membuat kegiatan belajar siswa berada pada titik optimal.122

Hamzah B. Uno juga menyatakan bahwa profesionalisme seorang guru akan dapat

menerapkan pembelajaran yang efektif.123

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dipahami bahwa

profesionalitas guru sangat menentukan terbentuknya kegiatan pembelajaran yang

efektif. Dan berdasarkan kriteria guru profesional sebagiamana yang telah

diuraikan di atas dapat dipahami bahwa hanya guru yang profesionallah yang

dapat menciptakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang efektif.

2. Pengaruh Motivasi Kerja Guru Terhadap Pembelajaran Efektif

Selain menuntut profesionalitas seorang guru dalam menciptakan dan

melaksanakan pembelajaran yang efektif, juga menuntut motivasi kerja yang

tinggi dalam diri guru tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan Hamzah B. Uno,

bahwa guru yang memiliki motivasi kerja yang tinggi akan dapat menggerakkan

guru tersebut pada perilaku yang dapat diarahkan pada upaya-upaya yang nyata

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.124

Pendapat yang sama dikemukakan Jhon Whitmore bahwa salah satu

faktor yang menjadi tolok ukur keberhasilan proses pembelajaran adalah kinerja

122 Evarinayanti, Competency Based Training, (Jakarta: Depdiknas, PPG Kejuruan,
2002), h. 8

123 Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan; Problema, Solusi, dan Reformsi Pendidikan
di Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 18

124 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya; Analisis di Bidang
Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 72



74

guru yang terefleksi dalam cara merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses

pembelajaran yang intensitasnya dilandasi oleh etos kerja, serta disiplin

profesional guru dalam proses pembelajaran. Tugas tersebut akan mudah

dilakukan apabila guru memiliki motivasi kerja yang baik.125

Bahkan berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa motivasi kerja guru

merupakan hal yang sangat menunjang peningkatan kinerja guru, dimana

konstribusi motivasi kerja terhadap kinerja guru sebesar 72,90%.126 Adapun

menurut pendapat Wina Sanjaya bahwa pembelajaran yang efektif dipengaruhi

oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor motivasi kerja yang dimiliki

guru.127 Ahli lain yakni A’S’ Bar juga mengemukakan bahwa pembelajaran yang

efektif itu tergantung pada beberapa hal diantaranya motivasi kerja guru.128

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa

tingkat motivasi kerja yang dimiliki guru akan sangat mempengaruhi

pembelajaran yang efektif. Dengan kata lain semakin tinggi tingkat motivasi kerja

yang dimiliki guru, maka akan semakin efektif pula pelaksanaan kegiatan

pembelajaran.

125 Jhon Whtimore, Coaching for Performance, Seni Mengarahkan dan Mendongkrak
Kinerja, Terjemahan: Dwi Helly Purnomo dan Louis Novianto, (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 1997), h. 104

126 Hamzah B. Uno, Op. Cit., h. 118
127 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran; Teori dan Praktik Pengembangan

Kurikulum KTSP, (Jkarta: kencana 2008), h. 199
128 Suryosubroto, Op. Cit., h. 14
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D. Kajian Penelitian yang Relevan

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan

penelitian ini adalah:

Sudiyono ( 2003) dalam tesisnya yang berjudul ”Hubungan Motivasi kerja

dan Kreativitas guru dengan Kepuasan kerja dalam proses belajar mengajar di

Kabupaten Pati.” Menunjukkan hasil dalam kategori sedang pada variable

motivasi kerja dengan skor rata-rata 84, 34 atau 50,4% Tahun 2009.

Triyono dalam judul tesisnya ”Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah

dan Motivasi Kerja Guru terhadap Kemampuan Profesional Guru di SLTP

Swasta Kabupaten Pati” Menunjukkan hasil kategori sedang pada variabel

motivasi kerja Tahun 2007.

E. Kerangka Teoritik

Pembelajaran yang efektif merupakan kegiatan pembelajaran yang dapat

menimbulkan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan menggairahkan

bagi siswa untuk belajar. Sebagaimana yang dikemukakan Dick dan Reiser bahwa

pembelajaran yang dapat dikatakan baik atau efektif adalah “pembelajaran yang

memungkinkan siswa untuk belajar keterampilan spesifik, ilmu pengetahuan dan

sikap serta yang membuat siswa senang”.129 Sedangkan menurut pendapat M.

Sobry Sutikno bahwa pembelajaran efektif adalah “suatu pembelajaran yang

memungkinkan siswa untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan dan

dapat tercapai tujuan pembelajaran sesuai dengan harapan”.130

129 M. Sobry Sutikno, Op.Cit., h. 54
130 Ibid., h. 57
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Pembelajaran yang efektif yaitu: 1. siswa menjadi pengkaji yang aktif

terhadap lingkungan melalui mengobservasi membandingkan, menemukan

kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan serta membentuk konsep dan

generalisasi berdasarkan kesamaan yang ditemukan, 2. guru menyediakan materi

sebagai fokus berfikir dan berinteraksi dalam pelajaran, 3. aktivitas-aktivitas siswa

sepenuhnya didasarkan pada pengkayaan, 4. guru secara aktif terlibat dalam

pemberian arahan dan tuntunan kepada siswa dalam menganalisa informasi, 5.

orientasi pembelajaran penguasaan isi pelajaran dan pengembangan keterampilan

pola berfikir, 6. guru menggunakan teknik mengajar yang bervariasi sesuai

dengan tujuan dan gaya mengajar guru.131

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran

efektif memiliki indikator: 1) kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum, 2)

suasana belajar di kelas menyenangkan, 3) siswa aktif di kelas, 4) guru

menggunakan metode pembelajaran yang variatif, 5) interaksi edukatif bersifat

dua arah, 6) guru hanya berperan sebagai fasilitator, 7) kegiatan pembelajaran

diutamakan untuk mengembangkan pola pikir siswa, 8) guru menggunakan media

pembelajaran, 9) memotivasi siswa, 10) mengadakan penilaian proses dan hasil

belajar, dan 11) menindaklanjuti hasil belajar.

Untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif bukanlah hal yang mudah

perlu peran serta guru yang optimal.132 Guru yang dapat mewujudkan

pembelajaran yang efektif adalah guru yang profesional dan memiliki motivasi

131 Mr. Pramujie, Op.Cit., h. 1
132 M. Sobry Sutikno, Op. Cit., h. 130



77

kerja yang tinggi. Yang dimaksud guru professional adalah orang yang telah

menempuh program pendidikan guru dan telah berpengalaman dalam mengajar di

kelas.133

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

guru yang profesional merupakan guru yang harus memiliki beberapa kompetensi

atau kemampuan yang universal dan kompleks yang tidak hanya berhubungan

dengan tugasnya sebagai pengajar tetapi juga pendidik, pembimbing, dan

motivator bagi para peserta didiknya. Untuk itu indikator yang digunakan peneliti

untuk mengetahui profesionalitas guru, digunakan kriteria yang dimaksud dalam

Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah

No. 19 Tahun 2005 dinyatakan bahwa kompetensi yang dimiliki seorang guru

yang profesional adalah 1) kompetensi pedagogik, 2) kompetensi kepribadian, 3)

kompetensi sosial, dan 4) kompetensi professional.

Profesionalitas yang dimiliki guru tersebut akan sangat menentukan atau

mempengaruhi kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakannya efektif atau

tidak. Sebagaimana yang dikemukakan Noam Chomsky, bahwa “guru merupakan

jabatan professional yang memerlukan berbagai keahlian khusus, yang dengan

keahliannya tersebut akan mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang

efektif, menyenangkan dan mampu mengelola kelas dengan baik”.134 Hal sama

dikemukakan Evarinayanti bahwa guru yang professional akan mampu membuat

133 Oemar Hamalik, Pendidikan Guru: Berdasarkan Pendekatan Kompetensi, (Jakarta:
Bumi Aksara, 2004), h. 27

134 Noam Chomsky, Aspect of Theory of Syntaax, (Cambridge: The MIT Press, 1965), p. 5
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kegiatan belajar siswa berada pada titik optimal.135 Hamzah B. Uno juga

menyatakan bahwa professionalisme seorang guru akan dapat menerapkan

pembelajaran yang efektif.136 Menurut Syaiful Sagala pembelajaran yang efektif

memerlukan kesiapan seorang guru yang menuntut profesionalitasnya karena guru

sebagai pendidik bertugas melakukan rekayasa pembelajaran berdasarkan

kurikulum yang berlaku agar kegiatan pembelajaran dapat mencapai hasil yang

optimal. 137 Suyanto juga mengemukakan bahwa guru yang profesionallah yang

dapat membentuk suatu suasana pembelajaran yang efektif.138 John Goodlad,

seorang tokoh pendidikan Amerika Serikat, pernah melakukan penelitian yang

hasilnya menunjukkan bahwa peran professionalitas guru amat signifikan bagi

setiap keberhasilan proses pembelajaran.139

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dipahami bahwa

professionalitas guru akan dapat mempengaruhi pembelajaran efektif. Atau

dengan kata lain pembelajaran efektif akan dapat terbentuk dan terlaksana apabila

guru tersebut profesional.

Selain profesionalitas guru, tingkat motivasi kerja yang dimiliki guru

juga dapat mempengaruhi pembelajaran efektif. Yang dimaksud dengan motivasi

kerja adalah “Suatu proses yang mendorong orang-orang untuk berbuat mencapai

135 Evarinayanti, Competency Based Training, (Jakarta: Depdiknas, PPPG Kejuruan,
2002). P. 8

136 Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan: Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan
di Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 18

137 Syaiful Sagala, Op. Cit., h. 62
138 Suyanto, Guru yang Profesional dan Efektif, diakses tanggal 1 Agustus 2017
139 Ibid
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tujuan yang diinginkan”.140 Pendapat lain menyebutkan bahwa yang dimaksud

dengan motivasi kerja guru adalah “suatu perangsang keinginan dan daya gerak

yang menyebabkan seorang guru bersemangat dalam mengajar”.141

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka yang menjadi indikator

tentang motivasi kerja guru dalam penelitian ini adalah: 1) bertanggung jawab, 2)

memiliki tujuan yang jelas, 3) suka pada pekerjaan yang menantang dan sulit, 4)

senang pada tugas yang menuntut tanggung jawab, 5) senang bekerja sendiri, 6)

senang pada tugas yang langsung diadakan penilaian, 7) senang bersaing

mengungguli prestasi orang lain, 8) senang dalam melaksanakan tugas dan

tanggung jawabnya, 9) mengutamakan pekerjaan dan prestasi, 10) selalu berusaha

mencari informasi untuk memenuhi kebutuhan kerjanya, 11) senang memperoleh

pujian dari apa yang dikerjakannya.

Keefektifan kegiatan pembelajaran dapat terwujud apabila guru tersebut

dapat menciptakan kondisi interaksi yang edukatif antara tenaga pendidik dengan

siswanya. Gurutidak lagi menganggap siswa sebagai obyek didik yang dijejali

dengan berbgaia macam informasi pengetahuan tetapi sebagia subyek didik yang

aktif belajar atau istilahnya adalah student active learning, dan untuk menciptakan

kondisi yangd emikian menuntut kinerja guru yang optimal.142

Bahkan berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa motivasi kerja guru

merupakan hal yang sangat menunjang peningkatan kinerja guru, dimana

140 Eko, Hubungan Antara Latar Belakang Pendidikan dan Keterlibatan Guru dengan
Kegiatan Sekolah dengan Motivasi Kerja Guru di SMUN 5 Desember,diakses tanggal 2 Agustus
2017, h. 1

141 Timotius, Hubungan Motivasi Kerja dengan Kinerja Guru, diakses tgl 2-8-2017, h. 5
142 Adi Bandono, Keefektifan Proses Pembelajaran, dalam , diakses

tanggal 1 Agustus 2008.
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konstribusi motivasi kerja terhadap kinerja guru sebesar 72,90%.143 Adapun

menurut pendapat Wina Sanjaya bahwa pembelajaran yang efektif dipengaruhi

oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor motivasi kerja yang dimiliki

guru.144 Ahli lain yakni A.S. Bar juga mengemukakan bahwa pembelajaran yang

efektif itu tergantung pada beberapa hal diantaranya motivasi kerja guru.145

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat motivsi

kerja yang dimiliki guru akan sangat mempengaruhi pembelajaran yang efektif.

Dengan kata lain semakin tinggi tingkat motivasi kerja yang dimiliki guru, maka

akan semakin efektif pula pelaksanaan kegiatan pembelajaran.

Dengan demikian dari uraian di atas, maka yang menjadi fokus penelitian

ada tiga variabel yaitu profesionalitas guru, motivasi kerja guru dan pembelajaran

efektif. Profesionalitas dan motivasi kerja guru diduga berpengaruh terhadap

pembelajaran efektif. Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka pemikiran dalam

penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

143 Hamzah B. Uno, Op. Cit., h. 118
144 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan

Kurikulum KTSP, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 199
145 Suryosubroto, Op. Cit., h. 14
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah “Jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang

kebenarannya masih harus diuji secara empiris”,146 Untuk itu hipotesis yang akan

diuji kebenarannya dalam penelitian ini adalah:

146 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), h. 69
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1. Terdapat pengaruh yang signifikan profesionalitas guru terhadap pembelajaran

efektif.

2. Terdapat pengaruh yang signifikan motivasi kerja guru terhadap pembelajaran

efektif.

3. Terdapat pengaruh yang signifikan profesionalitas dan motivasi kerja guru

secara bersama-sama terhadap pembelajaran efektif.

Untuk membuktikan apa saja yang disebut dalam hipotesis tersebut,

maka variabel yang diteliti adalah:

1. Profesionalitas guru dengan indikator penelitiannya: 1) memiliki kompetensi

pedagogik, 2) memiliki kompetensi sosial, 3) memiliki kompetensi

kepribadian, dan 4) memiliki kompetensi professional.

2. Motivasi kerja guru dengan indikator penelitiannya: 1) bertanggung jawab, 2)

memiliki tujuan yang jelas, 3) suka pada pekerjaan yang menantang dan uslit,

4) senang pada tugas yang menuntut tanggung jawab, 5) senang bekerja

sendiri, 6) senang pada tugas yang langsung diadakan penelitian, 7) senang

bersaing mengungguli prestasi orang lain, 8) senang dalam melaksanakan tugas

dan tanggung jawabnya, 9) mengutamakan pekerjaan dan prestasi, 10) selalu

berusaha mencari informasi untuk memenuhi kebutuhan kerjanya, 11) senang

memperoleh pujian dari apa yang dikerjakannya.

Pembelajaran efektif dengan indikatornya: 1) kegiatan pembelajaran

sesuai dengan kurikulum, 2) suasana belajar di kelas menyenangkan, 3) siswa

aktif di kelas, 4) guru menggunakan metode pembelajaran yang variatif, 5)

interaksi edukatif bersifat dua arah, 6) guru hanya berperan sebagai fasilitator, 7)
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kegiatan pembelajaran diutamakan untuk mengembangkan pola pikir siswa, 8)

guru menggunakan media pembelajaran, 9) memotivasi siswa, 10) mengadakan

penilaian proses dan hasil belajar, dan 11) menindak lanjuti hasil belajar.


