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BAB II  

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

  

A. Penelitian Terdahulu 

Pada bagian ini penelitian mencantumkan berbagai hasil penelitian 

terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian 

membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum 

terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan 

langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan 

posisi penelitian yang hendak dilakukan.
1
 

Beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan permasalahan 

yang dikembangkan peneliti antara lain: 

1. Siti Farida, 2011 dengan judul penelitian Kompetensi Guru dalam 

Pembelajaran yang Menyenangkan di MIMA 35 Nurul Ulum Andongsari 

Kecamatan Ambulu Kab. Jember tahun pelajaran 2010/2011.
2
  

Fokus peneltian dalam skripsi tersebut adalah a) Bagaimana 

kompetensi pedagogik guru dalam menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan di MIMA 35 Nurul Ulum Andongsari Kecamatan Ambulu 

Kab. Jember tahun pelajaran 2010/2011?, b) Bagaimana kompetensi 

personal guru Fiqih dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan 

di MIMA 35 Nurul ulum Andongsari Kecamatan Ambulu Kab. Jember 

tahun pelajaran 2010/2011? c) Bagaimana kompetensi sosial guru dalam 

                                                
1
  Tim Penyusun STAIN Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: STAIN, 2014), 45. 

2 Siti Farida, Kompetensi Guru dalam Pembelajaran yang Menyenangkan di MIMA 35 Nurul 

Ulum Andongsari Kecamatan Ambulu Kab. Jember Tahun Pelajaran 2010/2011 (Jember: STAIN 

Jember, 2011), Skripsi : Tidak Dipublikasikan.  
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menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di MIMA 35 Nurul ulum 

Andongsari Kecamatan Ambulu Kab. Jember tahun pelajaran 2011/2012?, 

dan d) Bagaimana kompetensi profesional guru dalam menciptakan 

pembelajaran yang menyenangkan di MIMA 35 Nurul ulum Andongsari 

Kecamatan Ambulu Kab. Jember tahun pelajaran 2011/2012? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk 

mengumpulkan data digunakan metode sebagai berikut : a) Observasi, b) 

Interview dan c) Dokumenter. Sedangkan analisis data menggunakan 

analisis data kalitatif dengan langkah-langkah:  reduksi data, penyajian 

data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Untuk keabsahan data digunakan 

menggunakan triangulasi sumber dan metode.  

2. Dewi Humairah, 2013, dengan judul penelitian “Pengaruh Kompetensi 

Guru Terhadap Kesulitan Belajar Siswa di SMA Negeri 4 Jember tahun 

pelajaran 2012/2013”.
3
 

Rumusan masalah dalam skripsi di atas yaitu a) Adakah pengaruh 

kompetensi profesional guru PAI terhadap kesulitan belajar siswa bidang 

studi PAI di SMA Negeri 4 Jember tahun pelajaran 2012/2013, b) Adakah 

pengaruh kompetensi personal guru PAI terhadap kesulitan belajar siswa 

bidang studi PAI di SMA Negeri 4 Jember tahun pelajaran 2012/2013 dan 

c) Adakah pengaruh kompetensi sosial guru PAI terhadap kesulitan belajar 

siswa bidang studi PAI di SMA Negeri 4 Jember tahun pelajaran 

2012/2013 

                                                
3 Dewi Humairah, Pengaruh Kompetensi Guru Terhadap Kesulitan Belajar Siswa di SMA Negeri 

4 Jember Tahun Pelajaran 2012/2013 (Jember: STAIN Jember, 2013), Skripsi : Tidak 

Dipublikasikan. 
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Penelitian ini menggunakan metode penilitian kuantitatif dengan 

teknik pengumpulan data observasi, wawancara, documenter dan metode 

angket. Adapun rumus yang digunakan adalah chi kuadrat. Hasil penelitian 

ini mengatakan ada pengaruh kompetensi guru terhadap kesulitan belajar 

siswa di SMA Negeri 4 Jember tahun pelajaran 2012/2013 dengan 

kategori rendah. 

3. Ana Setyawati (STAIN Jember), 2013 dengan judul pengaruh kompetensi 

guru terhadap motivasi belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Umbulsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember tahun pelajaran 

2012/2013.
4
 

Permasalahan dari skripsi di atas adalah a) Adakah pengaruh  

kompetensi guru terhadap motivasi belajar intrinsik siswa Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Umbulsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember 

tahun pelajaran 2012/2013?, b) Adakah pengaruh kompetensi guru 

terhadap motivasi belajar ekstrinsik siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Umbulsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember 

Hasil penelitian dari Ana Setyawati yaitu ada pengaruh signifikan 

kompetensi guru terhadap motivasi belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri Umbulsari Kecamatan Umbulsari Tahun Pelajaran 2012/2013, 

dengan pengaruh  rendah. 

Secara lengkap mengenai penelitian terdapat dapat dilihat pada 

tabel berikut :  

                                                
4 Ana Setyawati, Pengaruh Kompetensi Guru terhadap Motivasi Belajar Siswa di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Umbulsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 

2012/2013, (Jember: STAIN Jember, 2013), Skripsi : Tidak Dipublikasikan. 



 16 

No Penelitian Terdahulu Perbedaan 

1 Siti Farida (STAIN Jember) 

dengan judul kompetensi guru 

dalam pembelajaran yang 

menyenangkan tahun pelajaran 

2010/2011. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh 

Siti Farida lebih fokus pada kajian 

pelaksanaan kompetensi profesional 

semata. Sedangkan penelitian ini 

pembahasan lebih rinci yaitu dengan 

mengupas keempat kompetensi guru .  

2 Dewi Humairah (STAIN 

Jember) dengan judul Pengaruh 

Kompetensi Guru Terhadap 

Kesulitan Belajar Siswa Di 

SMA Negeri 4 Jember tahun 

pelajaran 2012/2013. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh 

Dewi lebih memfokuskan pada 

kompetensi guru pengaruhnya terhadap 

kesulitan belajar siswa. Sedangkan 

penelitian ini lebih pada kajian Peran 

Kompetensi guru dalam menciptakan 

pembelajaran yang menyenangkan. 

3 Ana Setyawati (STAIN 

Jember) dengan judul pengaruh 

kompetensi guru terhadap 

motivasi belajar siswa di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Umbulsari Kecamatan 

Umbulsari Kabupaten Jember 

tahun pelajaran 2012/2013 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh 

Ana Setyawati lebih menekankan pada 

pengaruh kompetensi guru PAI terhadap 

motivasi belajar siswa. Sedangkan 

penelitian ini lebih pada kajian Peran 

Kepala Sekolah dalam Meningkatkan 

Kompetensi Guru Agama Islam. Selain 

itu pada penelitian terdahulu 

menggunakan pendekatan kuantitatif, 

sedangkan skripsi ini menggunakan 

pendekatan kualitatif.  

 Adapun persamaan dari penelitian ini dan penelitian terdahulu yaitu 

menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan sama-sama membahas 

tentang kompetensi guru .  

B. Kajian Teoritis tentang Kompetensi Guru  

Menurut Partanto dalam Kamus Ilmiah Populer, kompetensi adalah 

kemampuan, kekuasaan.
5
 Adapun kompetensi guru (teacher competency) 

menurut Barlow dikutip oleh Syah, ialah The ability of a teacher to 

responsibly perform his or her duties appropriately. Artinya, kompetensi guru 

                                                
5
 Partanto, Kamus Ilmiah Populer, 352. 
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merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-

kewajibannya secara bertanggung jawab dan layak”.
6
 

Sedangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen dinyatakan: 

“Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan 

perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen 

dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
7
  

Berdasarkan pengertian di atas bahwasannya kompetensi yang harus 

dimiliki dan dikuasai oleh guru harus mampu diterapkan dalam melaksanakan 

tugas keprofesionalannya yaitu mengajar. . 

Guru merupakan personal sekolah yang memiliki kesempatan untuk 

bertatap muka lebih banyak dengan siswa dibanding dengan personal sekolah 

lainnya.
8
 Peran guru sangat besar dalam pengelolaan kelas. Karena, guru 

sebagai penanggung jawab kegiatan pembelajaran. Guru merupakan sentral 

serta sumber kegiatan pembelajaran.
9
 

Jadi guru sangat berperan dalam kegiatan belajar demi terciptanya 

tujuan pendidikan yang diharapkan bangsa Indonesia. Sejalan dengan 

tanggung jawab guru yang cukup berat, maka seorang guru yang berusaha 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional harus memiliki dan menguasai 

kompetensi.   

Tujuan pendidikan nasional ini mempunyai visi yang tidak 

bertentangan dengan tujuan pendidikan Islam. Bahkan sama-sama mempunyai 

                                                
6
 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru (Bandung: PT. Rosdakarya, 

2004), 229. 
7
 Sekretariat Negara RI, UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2012), 4. 
8
 Soetjipto & Raflis Kosasi, Profesi Keguruan (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 113. 

9
  Zaenal Aqib, Profesionalisme Guru Dalam Pembelajaran (Jakarta : Insan Cendekia, 2002), 82. 
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persamaan yang kuat yakni sama-sama mempunyai cita-cita untuk 

menciptakan insan yang beriman dan bertaqwa di samping mempunyai 

keterampilan dan pengetahuan sebagaimana firman Allah SWT : 

Æ�tG ö/$# uρ !$ yϑ‹Ïù š�9t?#u ª! $# u‘#¤$!$# nοt
ÅzFψ$# ( Ÿωuρ š[Ψ s? y7t7Š ÅÁ tΡ š∅ÏΒ … $u‹÷Ρ‘‰9$# 

)����� : 77(    
Artinya :  Dan carilah pada apa yang dianugerahkan Allah kepadamu, 

(kebahagiaan) kampung akhirat, dan janganlah kamu 

melupakan kebahagiaan dari (kenikmatan) duniawi … (QS. 

Al-Fathir, 28:77).
10

 

 

Dari kesimpulan ayat di atas, baik tujuan nasional maupun tujuan 

pendidikan Islam mempunyai kesamaan untuk menciptakan anak didik 

menjadi insan seutuhnya. 

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai 

agen pembelajaran. Sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi sebagai agen 

pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta PAUD 

meliputi : kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial 

dan kompetensi profesional.
11

 

1. Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola 

pembelajaran peserta didik. Oleh karena itu guru dan dosen mempunyai 

                                                
10 DEPAG RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 2012), 623. 
11

 Sekretariat Negara RI. UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2012), 8-9. 
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fungsi, peran dan kedudukan yang sangat strategis di dalam kompetensi 

pendidik.
12

  

Kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, perancangan 

dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan 

peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya.
13

  

Menurut Sagala kompetensi pedagogik merupakan kemampuan 

dalam pengelolaan peserta didik meliputi:
 14

 

a. Pemahaman wawasan guru akan landasan dan filsafat pendidikan 

b. Guru memahaman potensi dan keberagaman peserta didik, sehingga 

dapat didesain strategi pelayanan belajar sesuai keunikan masing-

masing peserta didik 

c. Guru mampu mengembangkan kurikulum/silabus baik dalam bentuk 

dokumen maupun implementasi dalam bentuk pengalaman belajar 

d. Guru mampu menyusun rencana dan strategi pembelajaran 

berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar 

e. Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan suasana 

dialogis dan interaktif. Sehingga pembelajaran menjadi aktif, inovatif 

dan kreatif. 

f. Mampu melakukan evaluasi hasil belajar dengan memenuhi produser 

dan standar yang dipersyaratkan; dan 

g. Mampu mengembangan bakat dan minat peserta didik melaluai 

kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya. 

 

Sedangkan menurut Soebahar kompetensi pedagogik merupakan 

kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi 

pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan 

                                                
12 Sekretariat Negara RI. UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
13

 Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, 75. 
14

 Sagala, Kemampuan Profesional Guru, 32. 
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pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik 

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
15

 

Sehubungan dengan pendapat di atas maka seorang guru yang 

mempunyai tugas mengajar dan mendidik, ia dituntut memahami hal-hal 

sebagai berikut : 

a. memahami perkembangan subyek didik 

Dalam pembelajaran di kelas, guru berhadapan dengan sejumlah 

peserta didik yang siswanya ingin diperhatikan. Peserta didik akan 

berkembang secara optimal melalui perhatian guru yang positif, sebaliknya 

perhatian negatif akan menghambat perkembangan peserta didik. 

Peran peserta didik sebagai subyek didik. Di mana peran guru 

sebagai pengajar yang bertugas menyampaikan materi pembelajaran 

menjadi fasilitator dan motivator yang bertugas memberikan kemudahan 

belajar. Maka, peran peserta didik sebagai subyek didik harus lebih aktif 

daripada guru. 

b. memahami pribadi didik  

Sebagai seorang guru harus benar-benar memahami pribadi siswa. 

Karena siswa ada yang memiliki kepribadian dan pemikiran, ada yang 

lamban dan ada yang cerdas di atas normal. 

Maka guru harus sabar dalam menghadapi siswa yang mempunyai 

intelegensi yang lamban. Sangat penting sekali guru dalam menjaga 

emosinya dalam menghadapi siswa yang mempunyai intelegensi lamban. 

Karena itu membutuhkan ketelatenan bagi guru dalam membimbing siswa. 

                                                
15

 Halim Soebahar, Matrik Pendidikan Islam (Jember : Pustaka Marwa, 2009), 183. 
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2. Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi personal/kepribadian adalah kemampuan kepribadian 

yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi 

peserta didik dan berakhlaq mulia.
16

 

Jadi, seorang guru harus mempunyai kepribadian yang baik. 

Karena itu bisa mempengaruhi citra yang dimiliki oleh guru. Hal-hal yang 

perlu dimiliki oleh guru antara lain : 

a. sehat jasmani dan rohani 

Pendidik harus memiliki kwalifikasi akademik dan kompetensi 

sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
17

   

Jadi, kesehatan jasmani dan rohani menjadi syarat yang utama 

oleh seorang guru, karena orang yang mempunyai penyakit mudah 

menular. Misalnya sangat membahayakan terhadap peserta didik. 

Selain itu seorang guru yang tidak sehat akan mengganggu aktivitas 

guru dalam melaksanakan proses pembelajaran.  

b. bertaqwa  

Seorang guru sesuai dengan tujuan ilmu pendidikan Islam, 

tidak mungkin mendidik anak didiknya agar bertaqwa kepada Allah 

SWT, jika ia sendiri tidak bertakwa kepada-Nya. Sebab ia adalah 

teladan bagi anak didiknya sebagaimana Rasulullah Saw. menjadi 

                                                
16

 Ibid., 183. 
17

 Ibid., 53. 
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teladan bagi umatnya.
18

 Taqwa adalah melaksanakan perintah Allah 

dan menjauhi larangan-Nya. Dalam pengertian itu terkandung seluruh 

aspek ajaran Islam yang tercermin dalam prilaku taqwa. 

Jadi, taqwa adalah mematuhi segala yang telah diperintahkan 

dan menjauhi segala yang menjadi larangan-Nya.   

c. berilmu  

Kalau dilihat dari sudut kebahasaan bermakna penjelasan. 

Dipandang dari akar katanya, artinya kejelasan. Semua ilmu yang 

dipandang disandarkan pada manusia mengandung arti kejelasan.  

Jadi, menuntut ilmu suatu kewajiban menurut Islam terhadap 

umatnya. Karena ilmu merupakan keistimewaan yang menyebabkan 

manusia unggul terhadap makhluk lain.  

d. berlaku adil 

Keadilan dalam pembelajaran merupakan kewajiban guru 

dalam pembelajaran, dan hak peserta didik untuk memperolehnya. 

Dalam prakteknya banyak guru yang tidak adil. Sehingga merugikan 

perkembangan peserta didik dan ini merupakan kesalahan yang sering 

dilakukan guru, terutama dalam penilaian.
19

 

Penilaian merupakan upaya untuk memberikan penghargaan 

kepada peserta didik sesuai dengan usaha yang dilakukannya selama 

proses pembelajaran. Oleh karena itu, dalam memberikan penilaian 

                                                
18 Syaiful Bahri Djamarah, & Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2002), 32. 
19

 Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006), 28. 
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harus dilakukan secara adil dan benar-benar merupakan cermin dari 

perilaku peserta didik.   

3. Kompetensi Sosial 

Menurut Mulyasa kemampuan guru sebagai bagian dari 

masyarakat untuk berkomunikasi dan bargaul secara efektif dengan peserta 

didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, 

dan masyarakat sekitar.
20

  

Guru dalam pandangan Al-Ghazali mengemban dua misi sekaligus, 

yaitu tugas keagamaan, ketika guru melakukan kebaikan dengan 

menyampaikan ilmu pengetahuan kepada manusia sebagai makhluk 

termulia di muka bumi ini. Sedangkan yang termulia dari tubuh manusia 

adalah hatinya. Kedua tugas sosiopolitik (kekhalifahan), dimana guru 

membangun, memimpin dan menjadi teladan yang menegakkan 

keteraturan, kerukunan, dan menjamin keberlangsungan masyarakat, yang 

keduanya berujung pada pencapaian kebahagiaan di akhirat.  

Demi terselenggaranya pembelajaran yang efektif. Cara yang tepat 

digunakan dalam penyampaian informasi ada tiga (3), yaitu :  

a. Penyampaian informasi secara lisan  

Interaksi pembelajaran berintikan pencapaian informasi yang 

berupa pengaturan terutama penyampaian dari guru kepada siswa 

dalam keadaan ideal, informasi dapat pula disampaikan dari siswa 

kepada guru.  

                                                
20

 Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, 173-175. 
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b. Penyampaian informasi secara tulisan  

Selain penyampaian secara lisan guru juga menggunakan 

penyampaian informasi secara tulisan. Di mana para guru 

kemungkinan juga berkomunikasi dengan siswanya secara teratur 

berupa penyampaian bahan tertulis, bisa tulisannya sendiri ataupun 

orang lain, supaya dibaca dan dipelajari.  

c. Komunikasi melalui media  

Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim ke pesan penerima sehingga dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa sedemikian 

rupa sehingga proses belajar terjadi. 

Proses pembelajaran pada hakekatnya adalah proses 

komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan 

melalui saluran atau media tertentu ke penerima pesan. 

Menurut Brets yang dikutip oleh Aqib, aneka ragam media 

pengajaran dapat diklasifikasikan berdasar ciri-ciri tertentu. Brets 

membuat klasifikasi berdasarkan adanya tiga ciri, yaitu : suara (audio), 

bentuk (visual), dan gerak (motion). Atas dasar ini Brets membuat 

delapan kelompok media, yaitu : 

1) media audio-motion-visual. Contoh televisi, video tape dan film 

bergerak.  

2) media audio-semi motion. Contoh tele-writing atau teleboard. 

3) media motion-visual. Contoh film (bergerak) bisu (tak bersuara). 

4) media still-visual. Contoh film-strip, gambar, micro form atau 

halaman cetakan. 

5) media semi-motion (semi gerak). Contoh tele-autograf. 

6) media audio. Contoh radio, telephone, audio-tape.  
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7) media cetakan. Contoh auruf (simbol bunyi).
21

 

 

4. Kompetensi Profesional   

Menurut Usman kata professional berasal dari kata sifat yang 

berarti mata pencaharian dan sebagai kata benda yang berarti orang yang 

mempunyai keahlian seperti guru, dokter, dan sebagainya.
22

 Kompetensi 

profesional seorang guru adalah seperangkat kemampuan yang harus 

dimiliki oleh oleh seorang agar ia dapat melaksanakan tugas mengajarnya 

dengan berhasil. 

Kompetensi profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih 

dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya dibidangnya. Yang 

dimaksud dengan terdidik dan terlatih bukan bukan hanya memperoleh 

pendidikan formal tetapi juga harus menguasai berbagai strategi di dalam 

kegiatan pembelajaran serta menguasai landasan-landasan kependiidkan. 

Dengan bertitik tolak pada pengertian diatas, pendidik professional adalah 

orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dan bidang 

kependidikan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai 

pendidik dengan kemampuan maksimal diantaranya meliputi: 

a. Perencanaan kegiatan pembelajaran 

Guru yang baik akan berusaha sedapat mungkin agar 

pengajarannya berhasil. Salah satu faktor yang bisa membawa 

                                                
21 Zaenal Aqib, Profesionalisme Guru Dalam Pembelajaran (Jakarta : Insan Cendekia, 2002), 61-

62. 
22

 Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2013), 14. 
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keberhasilan itu ialah guru tersebut senantiasa membuat perencanaan 

mengajar sebelumnya.
23

 

Suatu perencanaan yang matang diperlukan dalam setiap 

kegiatan yang hendak dikerjakan. Tanpa perencanaan yang matang, 

kita tidak dapat mengharapkan kegiatan yang akan kita laksanakan 

akan berjalan lancar serta mencapai tujuan. 

Belajar adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri di dalam 

interaksi dengan lingkungannya.
24

 

Dalam perencanaan kegiatan belajar, pendidik perlu 

menentukan tujuan yang jelas atas yang hendak dicapai, 

mempertimbangkan alasan menyampaikan pokok bahasan tertentu, 

sehingga arah pekerjaan pendidik akan terarah dan efektif. Karena 

pelajaran yang disajikan tersebut perlu suatu perencanaan, 

pengoreksian atau sesuai tidaknya dengan rencana pelajaran.   

Dalam perencanaan kegiatan belajar, pendidik perlu 

menentukan tujuan yang jelas atas yang hendak dicapai, 

mempertimbangkan alasan menyampaikan pokok bahasan tertentu, 

sehingga arah pekerjaan pendidik akan terarah dan efektif. Karena 

pelajaran yang disajikan tersebut perlu suatu perencanaan, pengorekan 

atau sesuai tidaknya dengan rencana pelajaran.  

                                                
23

 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 135. 
24

 Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran (Bandung: Alfabeta, 2010), 35. 
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b. evaluasi hasil belajar 

Evaluasi (penilaian) merupakan upaya untuk membuat 

keputusan tentang hasil belajar siswa sesuai dengan tujuan 

pembelajaran.
25

 

Jadi penilaian hasil belajar bertujuan melihat kemajuan belajar 

peserta didik dalam hal penguasaan materi pengajaran yang telah 

dipelajarinya. 

Sedangkan menurut Mulyasa : 

“Penilaian hasil belajar dapat dilakukan dengan penilaian kelas, 

tes kemampuan dasar, penilaian akhir satuan pendidikan dan 

sertifikasi, benchmarking dan penilaian program”.
26

 

1) penilaian kelas  

Penilaian kelas dilakukan dengan ulangan harian, ulangan 

umum, dan ujian akhir.  

2) tes kemampuan dasar  

Tes kemampuan dasar dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan membaca, menulis dan berhitung yang diperlukan 

dalam rangka memperbaiki program pembelajaran (program 

remedial). Tes kemampuan dasar dilakukan pada setiap tahun akhir 

kelas.  

                                                
25

  Aqib, Profesionalisme Guru, 69. 
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 Mulyasa, E. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, 258. 
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3) penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi.  

Benchmarking merupakan suatu standar untuk mengukur 

kinerja yang sedang berjalan, proses, dan hasil untuk mencapai 

keunggulan yang memuaskan.  

4) penilaian program 

Penilaian program dilakukan oleh Dinas Pendidikan secara 

kontinyu dan berkesinambungan. Penilaian program dilakukan 

untuk mengetahui kesesuaian kurikulum dengan dasar, fungsi, dan 

tujuan pendidikan nasional, serta kesesuaiannya dengan tuntutan 

perkembangan masyarakat, dan kemajuan zaman.
27

 

C. Kajian Teoritis tentang Pembelajaran  Aktif, Kreatif dan Efektif  

1. Konsep Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun, meliputi 

unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang 

saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran.
28

 

Pembelajaran menurut Syaiful Sagala adalah setiap kegiatan yang 

dirancang untuk membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan dan 

atau nilai-nilai yang baru.
29

 

Berdasarkan definisi di atas dapat diketahui bahwa dengan 

pembelajaran akan membuat seseorang untuk berubah menjadi yang lebih 

                                                
27  Ibid., 261. 
28

 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 57. 
29

 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran (Bandung: Alfabeta, 2008), 61. 
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baik. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat Ar-ra'd ayat 11 

yang berbunyi : 

… 	χÎ) ©!$# Ÿω ç�Éi�tó ãƒ $tΒ BΘ öθs) Î/ 4®L ym (#ρç�Éi�tóãƒ $ tΒ öΝÍκ Å¦à�Ρr'Î/ 3 ….)�����: 11(  

Artinya : … Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu 

kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada 

diri mereka sendiri … (QS. Ar-ra'd : 11).
30

 

Menurut kesimpulan ayat di atas sangat jelas sekali bahwa Tuhan 

tidak akan merubah keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-

sebab kemunduran mereka.  

2. Pelaksanaan Pembelajaran  

Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara 

peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku 

ke arah yang lebih baik. Dalam interaksi tersebut banyak sekali faktor 

yang mempengaruhinya, baik faktor internal yang datang dari dalam diri 

individu, maupun faktor eksternal yang datang dari lingkungan.
31

 

Dalam pembelajaran, tugas guru yang paling utama adalah 

mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan 

perilaku bagi peserta didik, sehingga pembelajaran dapat berlangsung 

dengan mengasyikkan dan mengandung unsur inner motivation, yaitu 

dorongan keingintahuan yang disertai upaya mencari tahu sesuatu.
32
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32
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Asmani mengatakan dengan pembelajaran menyenangkan adalah 

membuat suasana pembelajaran yang kondusif, sehingga siswa 

memusatkan perhatiannya secara penuh pada belajar dan waktu curah anak 

pada pelajaran menjadi tinggi. Menurut hasil penelitian, tingginya waktu 

curah perhatian anak ini terbukti akan meningkatkan hasil belajar.
33

 

Oleh karena itu, supaya pembelajaran menjadi menarik bagi siswa, 

maka seorang guru dalam menjalankan profesinya ia dituntut menguasai 

keterampilan mengajar seperti keterampilan membuka dan menutup 

pelajaran, keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, dan 

keterampilan mengadakan variasi, yaitu :  

a. Keterampilan bertanya  

Dalam proses pembelajaran, bertanya memainkan peranan 

penting sebab pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik 

pelontaran yang tepat pula akan memberikan dampak positif terhadap 

siswa.
34

 

b. Memberi penguatan  

Penguatan (reinforcement) adalah segala bentuk respons, 

apakah bersifat verbal maupun nonverbal, yang merupakan bagian dari 

modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa, yang 

bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi si 

penerima atas perbuatannya sebagai suatu tindak dorongan ataupun 

koreksi.  
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c. Keterampilan mengadakan variasi  

Variasi sangat dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran, 

dengan demikian siswa akan menjadi sangat bosan jika guru selalu 

mengajar dengan cara yang sama.
35

 

d. Keterampilan menjelaskan 

Menjelaskan adalah mendeskripsikan secara lisan tentang 

sesuatu benda, keadaan, fakta dan data sesuai dengan waktu dan 

hukum-hukum yang berlaku.
36

 

Jadi menjelaskan merupakan suatu aspek penting yang harus 

dimiliki guru, mengingat sebagian besar pembelajaran menuntut guru 

untuk memberikan penjelasan.  

e. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

Keterampilan membuka dan menutup pelajaran sangat 

diperlukan oleh guru, karena keterampilan tersebut adalah kegiatan-

kegiatan yang berkaitan langsung dengan pembahasan materi 

pelajaran.
37

 

Kelima keterampilan itu sangat diperlukan oleh guru karena 

demi terselenggaranya proses pembelajaran yang menarik. Maka guru 

harus memiliki keterampilan membuka dan menutup pelajaran, 

keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, keterampilan 

mengadakan variasi, supaya siswa tidak merasa bosan dalam belajar. 
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Pembahasan mengenai pelaksanaan pembelajaran dalam  

skripsi ini meliputi:  

a. Pembelajaran Aktif 

Secara harfiah active yakni “in the habit of doing things, 

energic”. Artinya terbiasa berbuat segala hal dengan menggunakan 

segala daya. Pembelajaran yang aktif berarti pembelajaran ynag 

memerlukan keaktifan semua siswa dan guru secara fisik, mental, 

emosional, bahkan moral dan spiritual.
38

 

Menurut Asmani aktif dimaksudkan bahwa dalam proses 

pembelajaran guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa, 

sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan 

gagasan. Belajar memang merupakan suatu proses aktif dari si 

pembelajar dalam membangun pengetahuannya. Bukan proses pasif 

yang hanya menerima kucuran ceramah guru tentang pengetahuan. 

Jika pembelajaran tidak memberikan kesempatan pada siswa untuk 

berperan aktif, maka pembelajaran tersebut bertentangan dengan 

hakikat belajar. Peran aktif dari siswa sangat penting dalam rangka 

pembentukan generasi kreatif, yang mampu menghasilkan sesuatu 

untuk kepentingan dirinya dan orang lain.
39

 

Sebuah proses pembelajaran dikatakan aktif (active learning) 

apabila mengandung : 
40
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1) Keterlekatan pada tugas (commitmenth) 

Dalam hal ini materi, metode, dan strategi pembelajaran 

hendaknya bermanfaat bagi siswa (meaningful), sesuai dengan 

kebutuhan siswa (relevanth), dan bersifat / memiliki keterkaitan 

dengan kepentingan pribadi (personal).
41

 

2) Tanggung jawab  

Dalam hal ini materi, sebuah proses pembelajaran perlu 

memberikan wewenang kepada siswa untuk berfikir kritis secara 

bertanggung jawab, sedangkan guru lebih banyak mendengar dan 

menghormati ide-ide siswa, serta memberikan pilihan dan peluang 

kepada siswa untuk mengambil keputusan sendiri.
42

  

3) Motivasi  

Proses belajar hendaknya lebih mengembangkan motivasi 

intrinsik siswa. Motivasi instrinsik adalah hal dan keadaan yang 

berasal dari dalam diri siswa sendiri yang dapat mendorongnya 

melakukan tindakan belajar.
43

  

b. Pembelajaran Kreatif  

Kreatif (creative) berarti menggunakan hasil ciptaan atau kreasi 

baru atau yang berbeda sebelumnya. Pembelajaran yang kreatif 

mengandung makna tidak sekedar melaksanakan dan menerapkan 

kurikulum.  

                                                
41 Ibid., 157. 
42

 Ibid., 157. 
43

 Ibid., 157. 



 34 

Pembelajaran kreatif juga dimaksudkan agar guru menciptakan 

kegiatan belajar yang beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat 

kemampuan siswa dan tipe serta gaya belajar siswa.
44

  

Indikator dalam pembelajaran kreatif adalah dari sisi guru 

bertindak kreatif dalam arti : a) mengembangkan kegiatan 

pembelajaran yang beragam; b) membuat alat bantu belajar yang 

berguna meskipun sederhana.
45

 Sedangkan siswa yang kreatif dalam 

hal : merancang atau membuat sesuatu dan menulis atau mengarang.
46

 

c. Pembelajaran Efektif 

Pembelajaran efektif menurut Sagala membawa pengaruh dan 

makna tertentu bagi pelajar itu (setidak-tidaknya sampai batas tertentu) 

relatif tetap dan setiap saat diperlukan dapat direproduksi dan 

dipergunakan seperti dalam pemecahan masalah baik ujian ulangan 

dan sebagainya maupun penyesuaian diri dalam kehidupan sehari-hari 

dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya. Efektif belajar 

dapat ditunjukkan: tepat waktu dan efisien waktu, pertanyaan 

sederhana dapat informasi lengkap, cepat menguasai konsep, irit biaya, 

metode tepat sesuai dengan SK, KD, dan indikator.
47
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Sedangkan menurut Jauhar pembelajaran dapat dikatakan 

efektif jika mencapai sasaran atau minimal mencapai kompetensi dasar 

yang telah ditetapkan.
48

 

Indikator dalam pembelajaran efektif adalah dari sisi guru 

adalah a) menguasai materi yang diajarkan, b) mengajar dan 

mengarahkan dengan memberi contoh, c) menghargai siswa dan 

memotivasi siswa, d) memahami tujuan pembelajaran, e) mengajarkan 

keterampilan pemecahan masalah, f) menggunakan metode yang 

bervariasi, g) mengembangkan pengetahuan pribadi dengan banyak 

membaca, h) mengajarkan cara mempelajari sesuatu dan i) 

melaksanakan penilaian yang tepat dan benar. Sedangkan dari pihak 

siswa menjadi pembelajaran yang efektif dalam arti : a) menguasai 

pengetahuan dan keterampilan atau kompetensi yang diperlukan dan b) 

mendapat pengalaman baru yang berharga.
49
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