
  

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kerangka Teoritis 

   Peran Guru 

Peranan guru ini akan senantiasa menggambarkan pola tingkahlaku 

yang diharapkan dalam berbagai interaksi (yang terutama), sesama guru, 

maupun dengan staf yang lain. Dari berbagai kegiatan interaksi belajar-

mengajar, dapat dipandang sebagai sentral bagi peranannya. Sebab baik 

disadari atau tidak bahwa sebagian dari waktu dan perhatian guru banyak 

dicurahkan untuk menggarap proses belajar mengajar dan berinteraksi 

dengan siswanya. 

Menurut Adams dan Dickey di dalam buku Oemar Hamalik 

mengemukakan bahwa peran guru meliputi: 

a. Guru sebagai pengajar  

Guru bertugas memberikan pengajaran didalam sekolah (kelas). Ia 

menyampaikan pelajaran agar murid memahami dengan baik semua 

pengetahuan yang telah disampaikan itu. Selain dari itu ia juga 

berusaha agar terjadi perubahan sikap, keterampilan, kebiasaan, 

hubungan social, apresiasi, dan sebagaiannya melelalui pengajaran 

yang diberikannya.  

b. Guru sebagai pembimbing 

Guru berkewajiban memberikan bantuan kepada murid agar mampu 

menemukan masalhnya sendiri, memecahkan masalahnya sendiri, 

9 



    

mengenal diri sendiri, dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 

Harus dipahami bahwa pembimbing yang terdekat dengan murid 

adalah guru.  

c. Guru sebagai pemimpin 

Guru berkewajiban mengadakan supervise atas kegiatan belajar 

murid, membuat rencana pengajaran bagi kelasnya, mengadakan 

manajemen belajar sebaik-baiknya, melakukan manajemen kelas, 

mengatur disiplin kelas secara demokratis.  

d. Guru sebagai ilmuwan 

Guru dipandang sebagai orang yang paling berpengetahuan. Dia 

bukan saja berkewajiban menyampaikan pengetahuan yang 

dimilikinya kepada murid, tetapi juga berkewajiban mengembangkan 

pengetahuan itu dan terus-menerus memupuk pengetahuan yang telah 

dimilikinya. 

e. Guru sebagai pribadi  

Guru wajib berusaha memupuk sifat-sifat pribadinya sendiri 

(intern) dan mengembangkan sifat-sifat pribadi yang disenangi oleh 

pihak luar (ekstern)..11 

Peranan guru itu ada beberapa pendapat yang dijelaskan sebagai 

berikut sebagai berikut: 

a. Prey Ketz menggambarkan peranan guru sebagai komunikator, 

sahabat yang dapat memberikan nasihat-nasihat, motivator sebagai 
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pemberi inspirasi dan dorongan, pembimbing dalam pengembangan 

sikap dan tingkahlaku serta nilai-nilai, orang yang mulai menguasai 

bahan yang diajarkan. 

b. Havighurst menjelaskan bahwa peranan guru disekolah sebagai 

pegawai (employee) dalam hubungan kedinasan, sebagai bawahan 

(subordinate) terhadap atasannya, sebagai kolega dalam hubungannya 

dengan teman sejawat, sebagai mediator dalam hubungannya dengan 

anak didik, sebagai pengatur disiplin, evaluator dan pengganti orang 

tua. 

c. James W. Brown, mengemukakan bahwa tugas dan peranan guru 

anatara lain: menguasai dan mengembangkan materi pelajaran, 

merencana dan mempersiapkan pelajaran sehari-hari, mengontrol dan 

mengevaluasi kegiatan siswa. 

d. Federasi dan organisasi Profesional Guru Sedunia, mengungkapkan 

bahwa peranan guru disekolah, tidak hanya sebagai transmiter dari ide 

tetapi juga berperan sebagai transformer katalisator dari nilai dan 

sikap.12 

Jadi kesimpulan dari beberapa pendapat diatas adalah peran guru 

tidak hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran saja kepada siswa. 

Namun guru juga harus memberikan bimbingan, latihan, bahkan teladan 

bagi anak didiknya. Guru juga harus bisa jadi motivator dan fasilitator bagi 

siswanya agar siswa dapat aktif dalam pembelajaran. 
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Dari beberapa pendapat di atas maka secara rinci peranan guru 

dalam kegiatan belajar- mengajar, secara singkat dapat disebutkan sebagai 

berikut: 

a. Informator 

Sebagai pelaksana cara mengajar informative, laboratorium, 

studi lapangan dan sumber informasi kegiatan akademik maupun 

umum. 

b. Organisator 

Guru sebagai organisator, pengelola kegiatan akademik, silabus, 

workshop, jadwal pelajaran dan lain-lain. Komponen-komponen yang 

berkaitandengan kegiatan belajar mengajar, semua diorganisasikan 

sedemikian rupa, sehingga dapat mencapai efektivitas dan efesiensi 

dalam belajar pada diri siswa. 

c. Motivator 

Peranan guru sebagai motivator ini penting artinya dalam rangka 

meningkatkan kegairahan dan pengembangan kegiatan belajara siswa. 

Guru harus dapat merangsang dan memberikan dorongan serta 

reinforcement untuk mendinamisasikan potensi siswa, menumbuhkan 

swadaya (aktivitas), sehingga akan terjadi dinamika di dalam proses 

belajar mengajar. Dalam semboyan pendidikan di Taman Siswa sudah 

lama dikenal dengan istilah “ing madya mangun karsa”. Peranan guru 

sebagai motivator ini sangat penting dalam interaksi belajar mengajar, 

karena menyangkut esensi pekerjaan mendidik yang membutuhkan 



    

kemahiran social, menyangkut performance dalam arti personalisasi 

dan sosialisasi diri. 

d. Pengarah/ director 

Jiwa kepemimpianan bagi guru dalam peranan ini lebih 

menonjol. Guru dalam hal ini harus dapat membimbing dan 

mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang dicita-

citakan. Guru harus juga “handayani”. 

e. Inisiator 

Guru dalam hal ini sebagai pencetus ide-ide itu merupakan ide-

ide kratif yang dapat dicontoh oleh anak didiknya. Jadi termasuk pula 

dalam lingkup semboyan “ing ngarso sung tulodo”. 

f. Transmitter  

Dalam kegiatan belajar guru juga akan bertindak selaku penyebar 

kebijaksanaan pendidikan dan pengetahuan. 

g. Fasilitator 

Berperan sebagai fasilitator, guru dalam hal ini akan memberikan 

fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar, misalnya saja 

dengan menciptakan suasana kegiatan belajar yang sedemikian rupa, 

serasi dengan perkembangan siswa, sehingga interaksi belajar 

mengajar akan berlangsung secara efektif. Hal ini bergayut dalam 

semboyan “Tut Wuri Handayani”. 

  



    

h. Mediator 

Guru sebagai mediator dapat diartikan sebagai penengah dalam 

kegiatan belajar siswa. Misalnya menengahi atau memberikan jalan 

keluar kemacetan dalam kegiatan diskusi siswa. Mediator juga 

diartikan penyedia media. Bagaimana cara memakai dan 

mengorganisasikan penggunaan media. 

i. Evaluator 

Ada kecendrungan bahwa peran sebagai evaluator, guru 

mempunyai otoritas untuk menilai prestasi anak didikdalam bidang 

akademis maupun tingkahlaku sosialnya, sehingga dapat menetukan 

bagaimana anak didiknya berhasil atau tidak. Tetapi kalau diamati 

secara agak mendalam evaluasi-evaluasi yang dilakukan guru itu 

hanya sering merupakan evaluasi ekstrinsik. Evaluasi yang dimaksud 

adalah evaluasi yang mencakup pula evaluasi intrinsic. Untuk ini guru 

harus hati-hati dalam menjatuhkan nilai atau criteria keberhasilan. 

Dalam hal ini tidak cukup hanya dilihat dari bias atau tidaknya 

mengerjakan mata pelajaran yang diujikan, tetapi masih ada perlu 

pertimbangan-pertimbangan yang sangat uniks dan kompleks, terutama 

yang menyangkut perilaku dan values yang ada pada masing-masing 

mata pelajaran.13 
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   Peran Guru Sebagai Motivator 

a. Pengertian peran guru sebagai motivator 

Motivasi sangat berperan dalam belajar. Dengan motivasi inilah 

siswa menjadi tekun dalam proses belajar, dan dengan motivasi itu 

pulalah kwalitas hasil belajar siswa yang kemungkinannya dapat 

diwujudkan. Siswa yang dalam proses belajar mempunyai motivasi 

yang kuat dan jelas pasti akan tekun dan berhasil belajarnya. Kepastian 

itu dimungkinkan oleh sebab adanya ketiga fungsi motivasi sebagai 

berikut: 

 . Pendorong orang yang berbuat dalam mencapai tujuan 

 . Penentu arah perbuatan yakni kea rah tujuan yang hendak dicapai  

 . Penseleksi perbuatan sehingga perbuatan orang yang mempunyai 

motivasi senantiasa seleksi dan tetap terarah kepada tujuan yang 

ingin di capai.
14

 

Motivator adalah orang yang memiliki profesi atau pencaharian 

dari memberikan motivasi kepada orang lain. KBBI mendefesenisikan 

motivator adalah orang (perangsang) yang menyebabkan motivasi 

orang lain untuk melaksanakan sesuatu, pendorong, penggerak. 

Pengertian guru sebagai motivator artinya guru sebagai penndorong 

siswa dalam rangka meningkatkan kegairahan dan pengembangan 

kegiatan belajar siswa. Sering terjadi siswa yang kurang berprestasi, 

hal ini bukan disebabkan karena memiliki kemampuan yang rendah, 
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akan tetapi disebabkan tidak adanya motivasi belajar dari siswa 

sehingga ia tidak berusaha untuk mengerahkan segala 

kemampuannya.15 

Dalam proses pembelajaran, motivasi merupakan penentu 

keberhasilan. Seorang guru seyogyanya memerankan diri sebagai 

motivator murid-muridnya, teman sejawatnya, serta lingkungannya. 

Kata motivasi berasal dari kata motif, yang artinya daya penggerak 

yang ada di dalam diri seseorang untuk melakukan aktifitas-aktifitas 

tertentu demi tercapainya suatu tujuan. 

Menurut McDonald dalam buku profesi kependidikan,  motivasi 

adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan 

munculnya perasaannya dan didahului dengan tanggapan terhadap 

adanya tujuan. Pengertian yang dikemukakan McDonald itu 

mengandung tiga elemen/ciri pokok dalam motivasi, yakni motivasi itu 

mengawali terjadinya perubahan energi, ditandai dengan adanya 

feeling, dan di ransang karena adanya tujuan.16 

b. Teknik-teknik motivasi dalam pembelajaran 

Beberapa teknik motivasi yang dapat dilakukan dalam 

pembelajaran sebagi berikut: 

   Pernyataan penghargaan secara verbal.  

   Menggunakan nilai ulangan sebagai pemacu keberhasilan 

   Menimbulkan rasa ingin tahu 
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   Memunculkan sesuatu yang tidak di duga oleh siswa 

   Menjadikan tahap dini dalam belajar mudah bagi siswa 

   Menggunakan materi yang dikenal siswa sebagai contoh dalam 

belajar 

   Gunakan kaitan yang unik dan tak terduga untuk menerapkan suatu 

konsep dan prinsip yang telah dipahami 

   Menuntut siswa untuk menggunakan hal-hal yang telah dipelajari 

sebelumnya 

9  Menggunakan simulasi dan permainan 

    Member kesempatan kepada siswa untuk memperlihatkan 

kemahirannya di depan umum 

    Mengurangi akibat yang tidak menyenangkan dan keterlibatan 

siswa dalam kegiatan belajar 

    Memahami iklim social dalam sekolah 

    Memanfaatkan kewibawaan guru secara tepat 

    Memperpadukan motif-motif yang kuat 

    Memperjelas tujuan belajar yang hendak dicapai 

    Merumuskan tujuan-tujuan sementara 

    Memberitahukan hasil kerja yang telah dicapai 

    Membuat suasana persaingan yang sehat diantara para siswa 

 9  Mengembangkan persaingan dengan diri sendiri 



    

    Memberikan contoh yang positif
17

 

c. Langkah-langkah guru dalam memotivasi belajar siswa 

Menurut Mujtahid di sini tugas guru adalah membangkitkan 

motivasi siswa sehingga ia mau melakukan belajar. Dari landasan 

konseptual di atas, ada beberapa strategi yang bisa digunakan oleh 

guru untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa. 

 . Menjelaskan tujuan belajar kepada siswa. Pada permulaan belajar 

mengajar seharusnya seorang guru menjelaskan mengenai tujuan 

yang akan dicapainya kepada siswa. Makin jelas tujuan maka 

makin besar pula motivasi siswa dalam belajar. 

 . Memberikan hadiah untuk siswa yang berprestasi. Hal ini akan 

memacu semangat mereka untuk bisa belajar lebih giat lagi. 

Disamping itu, siswa yang belum berprestasi akan termotivasi 

untuk bisa mengejar siswa yang berprestasi. 

 . Mendorong usaha persaingan diantara siswanya untuk 

meningkatkan prestasi belajarnya, berusaha memperbaiki hasil 

prestasi yang telah dicapai sebelumnya. 

 . Memberikan pujian yang sepantasnya bagi siswa yang berprestasi 

sebagai penghargaan yang bersifat membangun. 

 . Memberikan hukuman yang bersifat mendidik. 

 . Membangkitkan dorongan kepada siswa untuk belajar dengan cara 

memberikan perhatian maksimal kepada siswa. 
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 . Membentuk kebiasaan belajar yang baik. 

 . Membantu kesulitan belajar siswa secara individual maupun 

kelompok. 

9. Menggunakan metode yang bervariasi. 

  . Menggunakan media yang baik dan seauai dengan tujuan 

pembelajaran. 

Keberhasilan belajar siswa dipengaruhi banyak faktor yang 

berasal dari dalam dan luar siswa. Faktor luar misalnya, fasilitas 

belajar, cara mengajar guru, serta sistem pemberian umpan balik, dan 

sebagaiannya. Serta faktor dari dalam siswa mencakup kecerdasan, 

strategi belajar, motivasi, dan sebagainnya.18 

Seorang guru tentunya memiliki banyak cara untuk membangun 

motivasi belajar siswa, diantaranya adalah sebagai berikut: 

   menjelaskan tujuan belajar kepada siswa 

   Memberi hadiah atas keberjasilan yang diraih oleh siswa 

   Membuka ajang saing atau kompetensi antar siswa 

   Memberi pujian 

   Memberi hukuman 

   Membangkitkan dorongan 

   Membangun kebiasaan belajar 

   Membantu kesulitan belajar 

9  Menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran 

    Memanfaatkan dan terampil dalam menggunakan media 

pembelajaran.19 

 

Menurut Oemar Hamalik, cara-cara yang bisa dilakukan untuk 

mengerakkan motivasi belajar siswa adalah sebagai berikut: 

   Memberi angka 

   Pujian 
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   Hadiah 

   Kerja kelompok 

   Persaingan 

   Tujuan dan level of aspiration 

   Sarkasme 

   Penilaian 

9  Karyawisata dan eksekusi 

    Film pendidikan 

    Belajar melalui radio.20 

 

Menurut Gege dan Berliner dalam buku Slameto menyarankan 

sejumlah cara untuk membangkitkan motivasi belajar adalah sebagai 

berikut: 

   Penggunaan pujian verbal 

   Pergunakan tes dalam nilai secara bijaksana 

   Bangkitkan rasa ingin tahu siswa dengan keinginannya untuk 

mengadakan eksplorasi 

   Untuk tetap mendapatkan perhatian, sekali-kali guru dapat 

melakukan hal-hal yang luar biasa, misalnya meminta siswa 

menyusun soal-soal tes dan sebagainya. 

   Merangsang hasrat siswa dengan jalan memberikan pada siswa 

sedikit contoh hadiah yang akan diterimanya bila ia berusaha 

untuk belajar. 

   Agar siswa lebih mudah memahami bahan pelajaran, 

mempergunakan materi-materi yang sudah dikenal sebagai 

contoh. 

   Terapkan konsep-konsep atau prinsip-prinsip dalam konteks 

yang unik dan luar biasa 

   Minta pada siswa untuk mempergunakan hal-hal sudah 

dipelajari sebelumnya 

9  Pergunakan simulasi dan permainan 

    Perkecil daya tarik sistem motivasi yang bertentangan 

    Perkecil konsekuensi-konsekuensi yang tidak menyenangkan 

dari keterlibatan siswa 

    Guru perlu memahami dan mengawasi suasana sosial di 

lingkungan sekolah, karena hal ini besar pengaruhnya terhadap 

diri siswa 

    Guru perlu memahami hubungan kekuasaan antara guru dan 

siswa, seseorang akan dapat mempengaruhi motivasi orang lain 

bila ia memiliki suatu bentuk kekuasaan sosial.21 
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Penjelasan tersebut diperkuat oleh pendapat yang dikemukakan 

oleh Syaiful Bahri Djamarah yang mengemukakan tentang beberapa 

cara yang dapat dilakukan untuk membangkitkan motivasi belajar 

siswa yaitu: 

   Membandingkan adanya suatu kebutuhan pada diri siswa 

sehingga dia rela belajar tanpa paksaan 

   Menghubungkan bahan pelajaran yang diberikan dengan 

persoalan pengalaman yang dimiliki siswa sehingga dia mudah 

menerima bahan pelajaran 

   Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendapatkan  

   Menggunakan berbagai macam bentuk dan tekhnik mengajar 

dalam konteks perbedaan individual siswa.22 

 

Ada 3 fungsi motivasi yaitu: 

 . Mendorong manusia untuk berbuat kepada siswa untuk belajar 

 . Menentukan arah perbuatan yakni kea rah yang hendak dicapai 

 . Menyeleksi perbuatan yakni menentukan perbuatan-perbuatan 

yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan.
23

 

Motivasi belajar akan muncul dengan sendirinya ketika siswa 

menerima bahan pelajaran dikelas, jika cara-cara tersebut sudah 

dilakukan. Maka selanjutnya guru dapat memelihara dan 

meningkatkan motivasi belajar siswa. Menurut De Decce dan 

Grawford yang dikutip oleh Djamarah untuk memelihara dan 

meningkatkan motivasi belajar siswa, yang bisa dilakukan oleh guru 

adalah sebagi berikut: 

   Guru harus dapat menggairahkan siswa 

                                                             
22

Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak didik Dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2005), hal. 332 
23

Pupuh Faturrahman dan M Sobry S., Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Adhitama, 

2007), hal. 20 



    

   Memberikan harapan yang realistis 

   Memberi insentif 

   Mengarahkan perilaku siswa yang menyimpang kearah yang 

menunjang tercapainya tujuan pembelajaran.24 

Motivasi belajar adalah siswa yang sudah tertanam dengan baik 

harus dipertahankan agar siswa senantiasa mudah mencapai tujuannya 

dalam belajar. Dalam hal ini, guru juga harus mampu membantu siswa 

agar bisa membuat mereka tetap termotivasi untuk belajar. 

d. Prinsip-Prinsip yang Harus Dipahami Guru dalam Memberikan 

Motivasi Belajar 

 

Dalam penerapan motivasi belajar untuk memperoleh hasil 

pembelajaran yang optimal, perlu diperhatikan prinsip-prinsip 

penerapan motivasi. Kenneth H. Hoover mengemukakan sejumlah 

prinsip sebagai berikut: 

   Pujian lebih efektif dari hukuman. Hukuman bersifat menghentikan 

suatu perbuatan, sedangkan pujian bersifat menghargai hasil kerja 

yang telah dilakukan. Oleh karena itu, memberikan pujian akan 

lebih efektif untuk membangkitkan motivasi belajar. 

   Para siswa memiliki kebutuhan psikologis yang bersifat dasar yang 

perlu mendapat kepuasan. Siswa berbeda-beda dalam upaya 

memenuhi kebutuhan tersebut. Bagi siswa yang dapat memenuhi 

kebutuhannya secara efektif melalui kegiatan belajar lebih sedikit 
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memerlukan bantuan dibandingkan dengan siswa yang tidak dapat 

memenuhi kebutuhannya itu. 

   Dorongan yang muncul dari dalam (intrinsik), lebih efektif di 

bandingkan dengan dorongan yang muncul dari luar (ekstrinsik), 

dalam menggerakkan motivasi belajar siswa. 

   Tindakan-tindakan atau respons siswa yang sesuai dengan tujuan, 

perlu diberikan penguatan untuk memantapkan hasil belajar. 

Penguatana itu sanagat penting artinya untuk membangkitkan 

motivasi belajar siswa melalui penguatan siswa akan merespon 

ulang setiap kali muncul stimulus. 

   Motivasi mudah menular kepada orang lain. Guru yang mengajar 

penuh antusias dapat membangkitkan motivasi belajar siswa, 

sehingga dapat mendorong kepada temannya yang lain untuk 

meningkatkan motivasi beelajarnya. 

   Pemahaman siswa yang jelas terhadap tujuan dapat 

membangkitkan motivasi belajar siswa. Oleh karena itu, siswa 

perlu tahu arah dan tujuan pembelajaran. 

   Minat siswa untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan 

untuk diri sendiri, akan lebih besar dibandingkan tugas yang 

dibebankan oleh orang lain. Guru perlu mempertimbangkan 

pemberian tugas yang sesuai dengan minat sehingga siswa tidak 

merasa terpaksa untuk mengerjakannya. 



    

   Berbagai macam penghargaan seperti ganjaran yang diberikan dari 

luar kadang-kadang diperlukan untuk merangsang minat belajar 

siswa. Guru perlu memberikan penghargaan yang wajar sebagai 

upaya meningkatkan motivasi belajar siswa. 

9  Penerapan strategi pemeblajaran yang bervariasi dapat 

meningkatkan motivasi beajar siswa. Guru perlu memahami dan 

mampu menerapkan berbagai strategi pembelajaran sesuai tujuan 

yang ingin dicapai. 

    Minat khusus yang dimiliki siswa akan sangat akan bermanfaat 

dalam meningkatkan motivasi belajar siswa manakala dihubungkan 

dengan materi pelajaran yang akan disampaikan. 

    Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk merangsang minat siswa 

yang tergolong lamban, ternyata kurang bermanfaat untuk siswa 

yang hendaknya memerhatikan keadaan semacam ini supaya dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. 

    Keadaan psikologis yang serius seperti kecemasan dan emosi yang 

berat dapat menyebabkan kesulitan siswa dalam belajar. 

    Tugas-tugas yang terlalu sulit untuk dikerjakan akan menyebabkan 

frustasi pada siswa, bahkan dapat mengakibatkan munculnya efek-

efek negatif, seperti munculnya perbuatan-perbuatan menyimpang 

(misalnya menyontek atau mencontoh). Oleh sebab itu, guru perlu 

mempertimbangkan setiap tugas yang diberikan kepada siswa. 



    

    Setiap siswa memiliki kadar emosi yang berbeda. Ada siswa yang 

bertambah giat belajar setelah mengalami kegagalan, dan 

sebaliknya ada siswa yang justru semakin tenggelam disebabkan 

kegagalan. Oleh karena itu, dalam upaya mengembangkan motivasi 

siswa guru perlu membina stabilitas emosi setiap siswa. 

    Pengaruh kelompok sebaya pada umumnya lebih efektif 

dibandingkan pengaruh orang dewasa dalam membangkitkan 

motivasi belajar bagi para remaja. Oleh sebab itu, dalam 

membimbing belajar, guru perlu mengarahkan pada nilai-nilai 

kelompok. 

    Motivasi berhubungan dengan peningkatan kreativitas. Oleh karena 

itu, setiap motivai belajar yang dimiliki siswa dapat diarahkan 

untuk membangkitkan kreativitas siswa.25 

Guru harus senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip untuk 

memotivasi belajar siswa, karena setiap siswa itu memiliki motivasi 

serta kondisi psikologis yang berbeda-beda. Untuk itulah guru harus 

mampu menguasai berbagai pendekatan belajar seperti pendekatan 

psikologis, sosial, belajar dan lain-lain. Sehingga setiap langkah yang 

diambil guru dalam memotivasi siswa untuk belajar dapat berjalan 

dengan baik dan mendapatkan respon yang positif dari siswa. 
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   Peran guru sebagai fasilitator 

a. Pengertian peran guru sebagai fasilitator 

Guru sebagai fasilitator berarti guru hendaknya dapat menyediakan 

fasilitas yang memungkinkan memudahkan kegiatan belajar anak 

didik. Lingkungan belajar yang tidak menyenangkan, suasana ruang 

kelas yang pengap, meja kursi yang berantakan, fasilitas belajar yang 

kurang tersedia, menyebabkan anak didik malas belajar. Oleh karena 

itu, menjadi tugas guru bagaimana menyediakan fasilitas dengan 

bantuan tenaga pendidik, sehingga akan terciptalingkungan belajar 

yang menyenangkan anak didik. Guru sebagai fasilitator tidak hanya 

terbatas tidak hanya menyediakan hal-halyang sifatnya fisik, tetapi 

lebih penting lgi adalah bagaimana memfasilitasi peserta didik agar 

dapat melakukan kegiatan dan pengalaman belajar serta memperoleh 

keterampilan hidup. Tugas fasilitator ini dapat dilaksanakan antara lain 

dengan membuat program dan mengimplementasikannya dengan 

prinsip pembelajaran aktif, edukatif, dan menyenangkan. Fasilitator 

guru tidak hanya menjadikan dirinya sebagai sumber belajar utama, 

tetapi juga memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya seperti 

perpustakaan, laboratorium, para ahli, bahkan siswa sendiri pada 

situasi tertentu.
26

 

Sebagai motivator, guru hendaknya dapat mendorong anak didik 

agar bergairah dan aktif dalam belajar. Dalam upaya memberikan 
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motivasi, guru dapat menganalisis motif-motif yang melatarbelakangi 

anak didik yang malas dalam belajar dan penurunan prestasinya di 

sekolah.
27

 

Tugas guru tidak hanya menyampaikan informasi kepada peserta 

didik, tetapi harus menjadi fasilitator yang bertugas memberikan 

kemudahan belajar (facilitatate of learning) kepada seluruh peserta 

didik, agar mereka dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan, 

gembira, penuh semangat, tidak cemas, dan berani mengemukakan 

pendapat secara terbuka. Rasa gembira, penuh semangat, tidak cemas, 

dan berani mengemukakan pendapat secara terbuka merupakan modal 

dasar bagi peserta didik untuk tumbuh dan berkembang menjadi 

manusia yang beradaptasi, menghadapi berbagai kemungkinan, dan 

memasuki era globalisasi yang penuh berbagai tantangan.  

Sebagai fasilitator, tugas guru yang paling utama adalah “to 

facilitate of learning” (memberi kemudahan belajar   bukan hanya 

menceramahi, atau mengajar, apalagi menghajar peserta didik, kita 

perlu guru yang demokratis, jujur dan terbuka, serta siap dikritik oleh 

peserta didik. Untuk itulah pentingnya pembelajaran terpadu, 

accelerated learning, moving class, konstruktivisme, contextual 

learning, quantum learning digunakan sebagai model pembelajaran 

yang dapat membangkitkan motivasi peserta didik. Untuk kepentingan 

tersebut, guru merupakan faktor penting yang besar pengaruhnya 

                                                             
27

Suparlan, Menjadi Guru Efektif, (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2005), hal. 27 



    

terhadap keberhasilan pembelajaran, bahkan sangat menentukan 

berhasil-tidaknya peserta didik belajar. 

Guru sebagai fasilitator sedikitnya harus memiliki 7 (tujuh) sikap 

seperti yang diidentifikasi menurut Rogers seperti berikut ini:  

 . Tidak berlebihan mempertahankan pendapat dan keyakinannya, 

atau kurang terbuka. 

 . Dapat lebih mendengarkan peserta didik, terutama tentang aspirasi 

dan perasaannnya. 

 . Mau dan mammpu menerima ide peserta didik yang inovatif, dan 

kreatif, bahkan yang sulit sekalipun. 

 . Lebih meningkatkan perhatiannya terhadap hubungan dengan 

peserta didik seperti halnya terhadap bahan pembelajaran. 

 . Dapat menerima balikan (feedback), baik yang sifatnya positif 

maupun negatif, dan menerimanya sebagai pandangan yang 

kostruktif terhadap diri dan prilakunya. 

 . Toleransi terhadap kesalahan yang diperbuat peserta didik selama 

proses pembelajaran. 

 . Menghargai prestasi peserta didik, meskipun biasanya mereka 

sudah tahu prestasi yang dicapainya. 

Guru itu harus siap menjadi fasilitator yang demokratis 

profesional, karena dalam kondisi perkembangan informasi, teknologi, 

dan globalisasi yang begitu cepat, tidak menutup kemungkinan bahwa 

dalam hal tertentu peserta didik lebih pandai atau lebih dulu tahu dari 
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guru. Mungkin mereka memiliki berbagai media, seperti internet, 

ketika guru belum menggunakan/memiliki fasilitas tersebut. Kondisi 

ini menuntut guru untuk senantiasa belajar meningkatkan kemampuan, 

siap dan mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat, bahkan tidak 

menutup kemungkinan untuk balajar dari peserta didiknya.28 

Sebagai fasilitator guru hendaknya mampu mengusahakan 

sumber belajar yang berguna serta dapat menunjang pencapaian dan 

proses belajar mengajar, baik yang berupa narasumber, buku teks, 

majalah, ataupun surat kabar.29 

Agar dapat melaksanakan peran sebagai fasilitator dalam proses 

pembelajaran, ada beberapa hal yang harus dipahami, khususnya hal-

hal yang berhubungan dengan pemanfaatan berbagai media dan 

sumber pembelajara. 

a. Guru perlu memahami berbagai jenis media dan sumber belajar 

beserta fungsi masing-masing media tertentu. Pemahaman akan 

fungsi media sangat diperlukan, belum tentu suatu media cocok 

digunakan untuk mengajarkan semua bahan pelajaran. Setiap 

media memiliki karakteristik yang berbeda. 

b. Guru perlu mempunyai keterampilan dalam merancang suatu 

media. Kemampuan merancang media merupakan salah satu 

kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru professional. 

Dengan perancangan media yang dianggap cocok akan 
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memudahkan proses pembelajaran, sehingga pada gilirannya tujuan 

pembelajaran akan tercapai secara optimal. 

c. Guru dituntut mampu mengorganisasikan berbagai jenis media 

serta dapat memanfaatkan berbagai sumber belajar. Perkembangan 

teknologi informasi menuntut setiap guru untuk dapat mengikuti 

perkembangan teknologi mutakhir. Berbagai perkembangan 

teknologi informasi memungkinkan setiap guru bias menggunakan 

berbagai pilihan media yang dianggap cocok. 

d. Sebagai fasilitator, guru dituntut agar mempunyai kemampuan 

dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswa. Hal ini sangat 

penting, kemampuan berkomunikasi secara efektif dapat 

memudahkan siswa menangkap pesan sehingga dapat 

meningkatkan motivasi belajar mereka.30 

Sebagai fasilitator guru berperan dalam memberikan pelayanan 

untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Agar 

dapat melaksanakan peran sebagai fasilitator dalam proses 

pembelajaran, ada beberapa hal yang harus dipahami, khususnya hal-

hal yang berhubungan dengan pemanfaatan berbagai media dan 

sumber pembelajaran. 

 . Guru perlu memahami berbagai jenis media dan sumber belajar 

beserta fungsi masing-masing media tersebut. Pemahaman akan 

fungsi media sangat diperlukan, belum tentu suatu media cocok 
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digunakan untuk mengajarkan semua bahan pelajaran. Setiap 

media memiliki karakteristik yang berbeda. 

 . Guru perlu memiliki keterampilan dalam merancang suatu media. 

Kemampuan merancang media merupakan salah satu kompetensi 

yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional. Dengan 

percadangan media yang dianggap cocok akan memudahkan proses 

pembelajaran, sehingga pada gilirannya tujuan pembelajaran akan 

tercapai secara optimal. 

 . Guru di tuntut untuk mampu mengorganisasikan berbagai jenis 

media serta dapat memanfaatkan berbagai sumber belajar. 

Perkembangan teknologi informasi menuntut setiap guru untuk 

dapat mengikuti perkembangan teknologi mutakhir. Berbagai 

perkembangan teknologi informasi memungkinkan setiap guru 

dapat menggunakan berbagai pilihan media yang dianggap cocok. 

 . Sebagai fasilitator guru di tuntut agar memiliki kemampuan dalam 

berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswa. Hal ini sangat 

penting, kemampuann berkomunikasi secara efektif dapat 

memudahkan siswa menangkap pesan sehingga dapat 

meningkatkan motivasi belajar mereka.31 

Menurut pendapat Rahman dan Amri  “peran guru sebagai 

fasilitator adalah guru yang memberikan fasilitas yang memungkinkan 
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kemudahan dalam pelaksanaan pembelajaran bagi anak didik”.32 Selain 

itu menurut Prastowo, mengemukakan bahwa peran guru sebagai 

fasilitator dalam pembelajaran adalah sebagai berikut: 

(   Memfasilitasi kegiatan belajar para siswa; 2) memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan melayani pertanyaan 

mereka; 3) memberikan ruang sepenuhnya agar mereka bisa 

berekspresi sesuai tema pelajaran; 4) merangsang rasa 

keingintahuan para siswa terhadap materi pelajaran yang diajarkan; 

5) memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan atau 

mengungkapkan pemahaman mereka; 6) memberikan kemudahan 

kepada para siswa untuk melakukan aktivitas belajar; 7) jika 

menemukan kesalahan dari yang dilakukan oleh para siswa maka 

guru perlu meluruskan dan menjelaskan hal yang sebenarnya.33 

 

Dalam konteks pendidikan, istilah fasilitator semula lebih banyak 

diterapkan untuk kepentingan pendidikan orangdewasa (andragogi), 

khususnya dalam lingkungan pendidikan nonformal. Namun sejalan 

dengan perubahan makna pengajaran yang lebih menekankan pada 

aktivitas siswa, belakangan ini di Indonesia istilah fasilitator pun mulai 

diadopsi dalam lingkungna pendidikan formal disekolah, yakni 

berkenaan dengan peran guru pada saat melaksanakan interaksi belajar 

mengajar.  

Menurut Wina Senjaya, bahwa sebagai fasilitator, guru berperan 

memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan 

proses pemebalajaran. Peran guru sebagai fasilitator membawa 

konsekuensi terhadap perubahan pola hubungan guru-siswa, yang 
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semula lebih bersifat “top-down” kehubungan kemitraan. Dalam 

hubungan yang bersifat “top-down”  guru sering kali diposisikan 

sebagai “atasan” yang cenderung bersifat otoriter  sarat komando  

instruksi bergaya birokrat. Sementara, siswa lebih diposisikan sebagai 

“bawahan” yang harus selalu patuh mengikuti instruksi dan segala 

sesuatu yang yang dikehendaki oleh guru. 

Berbeda dengan pola hubungan “top-down”  hubungan kemitraan 

antara guru dengan siswa, guru bertindak sebagai pendamping belajar 

para siswanya dengan suasana belajar yang demokratis dan 

menyenangkan. Oleh karena itu, agar guru dapat menjalankan 

perannya sebagai fasilitator seyogyanya guru dapat memenuhi prinsip-

prinsip belajar yang dikembangkan dalam pendidikan kemitraan, yaitu 

bahwa siswa akan belajar dengan baik apabila: 

a. Siswa secara penuh dapat mengambil bagian dalam setiap aktivitas 

pembelajaran 

b. Apa yang dipelajari bermanfaat dan praktis  

c. Siswa mempunyai kesempatan untuk memanfaatkan secara penuh 

pengetahuan dan keterampilannya dalam waktu yang cukup 

d. Pembelajaran yang dapat mempertimbangkan dan disesuaikan 

dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya dan daya pikir siswa 

e. Terbina saling pengertian, baik antara guru dengan siswa maupun 

siswa dengan siswa34 
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Guru perlu memahami hal-hal yang berhubungan dengan 

pemanfaatan berbagai media dan sumber belajar. Dari ungkapan ini, 

jelas bahwa untuk mewujudkan dirinya sebagai fasilitator, guru perlu 

menyediakan sumber dan media belajar yang cocok dan beragam 

dalam setiap kegiatan pembelajaran, dan tidak menjadikan dirinya 

sebagai satu-satunya sumber belajar bagi para siswanya. 

Terkait dengan sikap dan perilaku guru sebagai fasilitator, dibawah 

ini dikemukakan beberapa hal yang perlu diperhatikan guru untuk 

dapat menjadi seorang fasilitator yang sukses: 

a. Mendengarkan dan tidak mendominasi 

Karena siswa merupakan pelaku utama dalam pembelajaran, 

maka sebagai fasilitator guru harus memberi kesempatan agar 

siswa dapat aktif. Upaya pengalihan peran dari fasilitator kepada 

siswa bisa dilakukan sedikit demi sedikit. 

b. Bersikap sabar 

Aspek utama pembelajaran adalah proses belajar yang 

dilakukan oleh siswa itu sendiri. Jika guru kurang sabar melihat 

proses yang kurang lancar lalu mengambil ahli proses itu, maka hal 

ini sama dengan guru telah merampas kesempatan belajar siswa. 

c. Menghargai dan rendah hati 

Guru berupaya menghargai siswa dengan menunjukkan minat 

yang sungguh-sungguh pada pengetahuan dan pengalaman mereka. 

  



    

d. Mau belajar 

Seorang guru tidak akan dapat bekerja sama dengan siswa 

apabila dia tidak ingin memahami atau belajar tentang mereka. 

e. Bersikap sederajat 

Guru perlu mengembangkan sikap kesederajatan agar bisa 

diterima sebagai teman atau mitra kerja oleh siswanya. 

f. Bersikap akrab dan melebur 

Hubungan dengan siswa sebaiknya dilakukan dalam suasana 

akrab, santai, bersifat dari hati ke hati (interpersonalrealtionship), 

sehingga siswa tidak merasa kaku dan sungkan dalam berhubungan 

dengan guru. 

g. Tidak berusaha menceramahi 

Siswa memiliki pengalaman, pendirian, dan keyakinan 

tersendiri. Oleh karena itu, guru tidak perlu menunjukkan diri 

sebagai orang yang serba tahu, tetapi berusaha untuk saling berbagi 

pengalaman dengan siswanya, sehingga diperoleh pemahaman 

yang kaya diantara keduanya. 

h. Berwibawa 

Meskipun pembelajaran harus berlangsung dalam suasana yang 

akrab dan santai, seorang fasilitator sebaiknya tetap dapat 

menunjukkan kesungguhan di dalam bekerja dengan siswanya, 

sehingga siswa akan tetap menghargainya. 

  



    

i. Tidak memihak dan mengkritik 

Di tengah kelompok siswa seringkali terjadi pertentangan 

pendapat. Dalam hal ini, diupayakan guru bersikap netral dan 

berusaha memfasilitasi komunikasi diantara pihak-pihak yang 

berbeda pendapat, untuk mencari kesepakatan dan jalan keluarnya. 

j. Bersikap terbuka 

Biasanya siswa akan lebih terbuka apabila telah tumbuh 

kepercayaan kepada guru yang bersangkutan. Oleh karena itu, guru 

juga jangan segan untuk berterus terang bila merasa kurang 

mengetahui sesuatu, agar siswa memahami bahwa semua orang 

selalu masih perlu belajar.  

k. Bersikap positif 

Guru mengajak siswa untuk memahami keadaan dirinya 

dengan menonjolkan potensi-potensi yang ada, bukan sebaliknya 

mengeluhkan keburukan-keburukannya. Perlu diingat, potensi 

terbesar setiap siswa adalah kemauan dari manusianya sendiri 

untuk merubah keadaan.35 

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan, maka 

yang dimaksudkan peran guru sebagai fasilitator adalah guru tidak 

hanya menyampaikan informasi kepada peserta didik atau 

menyediakan fasilitas saja, tetapi harus kreatif memberikan layanan 

dan kemudahan belajar kepada seluruh peserta didik, agar mereka 
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dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan, gembira, penuh 

semangat, tidak cemas, dan berani mengemukakan pendapat sacara 

terbuka. Rasa gembira, penuh semangat, tidak cemas, dan berani 

mengemukakan pendapat secara terbuka merupakan modal dasar bagi 

peserta didik untuk tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang 

siap beradaptasi, menghadapi berbagai kemungkinan, dan memasuki 

era globalisasi yang penuh berbagai tantangan.  

 

B. Penelitian Relevan 

a. Melisa Saila pada tahun 2013 dengan judul penelitian tentang Pelaksanaan 

Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Motivator Dalam Proses 

Pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bukitbatu 

Kabupaten Bengkalis. Pelaksanaan peran guru pendidikan agama islam 

sebagai motivator dalam proses pembelajaran di SMA N 1 Bukitbatu 

Kabupaten Bengkalis bahwa responden 1 dalam memberikan motivasi 

kepada siswa lebih banyak pada kegiatan inti/menyampaikan materi 

pelajaran. Persamaan peneliti Melisa Saila dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti adalah peran guru sebagai motivator dalam 

pemebelajaran. Perbedaannya yaitu peneliti Melisa Saila membahas 

pelaksanaan peran guru pendidikan agama islam sebagai motivator dalam 

proses pembelajaran. Sedangkan peneliti mengkaji terkait peran guru 

sebagai motivator dan fasilitator dalam pembelajaran ekonomi.36 
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b. Astra winata pada tahun 2013 dengan judul penelitian Peranan Guru 

Pendidikan Agama Islam Dalam Memotivasi Siswa Untuk Melaksanakan 

Shalat Fardhu Berjamaah Di Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Pekanbaru. 

Peranan guru pendidikan agama islam sebagai motivator dalam 

pelaksanaan shalat fardhu berjamaah di SMA N 7 Pekanbaru berlangsung 

dengan baik yaitu dengan cara guru agama islam mendorong, memahami, 

memberikan contoh, dan mengawasi pelaksanaan shalat berjamaah yang 

dilaksanakan oleh siswa-siswa. Persamaan penelitian Astra Winarti 

dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah peran guru sebagai 

motivator. Perbedaannya yaitu peneliti Astra Winarti membahas peranan 

guru pendidikan agama islam dalam memotivasi siswa untuk 

melaksanakan shalat fardhu berjamaah. Sedangkan peneliti mengkaji 

terkait peran guru sebagai motivator dan fasilitator dalam pembelajaran 

ekonomi, yang mana peneliti ingin mengkaji peran guru sebagai motivator 

dan fasilitator dalam pembelajaran ekonomi.37 

 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan konsep yang dibuat untuk 

menjabarkan batasan-batasan terhadap konsep teoritis agar tidak terjadi 

kesalahpahaman dan sekaligus untuk memudahkan dalam penelitian. 

Penelitian ini memfokuskan peran guru sebagai motivator dan fasilitator 
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dalam pembelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri   Mandau. 

Untuk itu konsep operasional dalam penelitian ini adalah: 

   Indikator peran guru sebagai motivator adalah  

a. Guru ekonomi menjelaskan tujuan pembelajaran kepada siswa sebelum 

masuk pada materi pelajaran. 

b. Guru ekonomi memberikan hadiah kepada siswa yang dapat menjawab 

pertanyaan dengan benar. 

c. Guru ekonomi menciptakan persaingan antar siswa dengan 

memberikan soal kuis yang dijawab siswa dengan batas waktu tertentu. 

d. Guru ekonomi memberikan pujian kepada siswa yang selalu 

mengumpulkan tugas dan dapat menjawab pertanyaan dengan benar. 

e. Guru ekonomi memberikan hukuman kepada siswa yang tidak 

mengumpulkan tugas atau siswa yang tidur dikelas. 

f. Guru ekonomi memberikan dorongan dengan memberikan motivasi 

kepada siswa dalam pembelajaran. 

g. Guru ekonomi menciptakan suasana belajar yang interaktif dalam 

menumbuhkan kebiasaan belajar pada siswa. 

h. Guru ekonomi memberikan contoh dan ilustrasi kepada siswa saat 

mengerjakan latihan yang sulit dan guru selalumemberikan nasihat 

kepada siswa. 

i. Guru ekonomi dapat menggunakan berbagai metode dan pendekatan 

belajar dalam memotivasi siswa. 



    

j. Guru ekonomi terampil dalam menggunakan berbagai media sesuai 

dengan kondisi, situasi dan kebutuhan siswa. 

   Indikator peran guru sebagai fasilitator adalah 

a. Guru ekonomi mendengarkan apa yang ditanyakan siswa dan tidak 

mendominasi di dalam proses pembelajaran 

b. Guru ekonomi bersikap sabar didalam proses pembelajaran 

berlangsung. 

c. Guru ekonomi menghargai semua pendapat dan bersikap rendah hati 

kepada siswa. 

d. Guru ekonomi mau belajar untuk dapat bekerja sama dengan siswa. 

e. Guru ekonomi bersikap sederajat di dalam proses pembelajaran. 

f. Guru ekonomi bersikap akrab dan melebur terhadap siswa untuk 

menciptakan suasana yang nyaman. 

g. Guru ekonomi tidak berusaha menceramahi siswa untuk memberikan 

pemahaman. 

h. Guru ekonomi bersikap berwibawa didalam proses pembelajaran. 

i. Guru ekonomi tidak memihak siswa yang memiliki kelebihan dan 

mengkritik siswa yang memiliki kekurangan. 

j. Guru ekonomi terbuka terhadap siswa didalam proses pembelajaran. 

k. Guru ekonomi memiliki sikap positif dalam memberikan penyampaian 

pembelajaran. 

 


