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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Kerangka Teoritis 

1. Peran guru 

Peranan adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling 

berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan 

dengan kemajuan perubahan tingkah laku.
9
 

Guru sebagai pelaku utama dalam penerapan program pendidikan di 

sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan 

pendidikan yang diharapkan. Dalam proses belajar mengajar, guru 

mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas 

belajar bagi murid-murid untuk mencapai tujuan.
10

 

Menurut Muhammad surya dalam bukunya psikologi guru konsep 

dan aplikasi, peran (role) guru merupakan keseluruhan perilaku yang 

dilakukan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru.
11

 

Sehubungan dengan fungsinya sebagai “pengajar”, “pendidik” dan 

“pembimbing”, maka diperlukan adanya berbagai peranan pada diri guru. 

Peranan guru ini akan senantiasa menggambarkan pola tingkah laku yang 
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diharapkan dalam berbagai interaksinya, baik dengan siswa (yang terutama), 

sesama guru, maupun dengan staf yang lain. 

Mengenai apa peranan guru itu ada beberapa pendapat yang 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Prey Katz menggambarkan peranan guru sebagai komunikator, sahabat 

yang dapat memberikan nasihat-nasihat, motivator sebagai pemberi 

inspirasi dan dorongan, pembimbing dalam pengembangan sikap dan 

tingkah laku serta nilai-nilai, orang yang menguasai bahan yang 

diajarkan. 

2. Havighurst menjelaskan bahwa peranan guru di sekolah 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, sebaga pengatur disiplin, evaluator pengganti orang tua. 

3. James W. Brown, mengemukakan bahwa tugas dan peranan guru antara 

lain: menguasai dan mengembangkan materi pelajaran, merencana dan 

mempersiapkan pelajaran sehari-hari, mengontrol dan mengevaluasi 

kegiatan siswa. 

4. Federasi dan Organisasi Profesional Guru sedunia, mengungkapkan 

bahwa peranan guru disekolah, tidak hanya sebagai transmitter dari ide 

tetapi juga berperan sebagai transformer dan katalisator dari nilai dan 

sikap. 
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Dari beberapa pendapat di atas maka secara rinci peranan guru dalam 

kegiatan belajar-mengajar, secara singkat dapat disebutkan sebagai berikut: 

1. Informator 

Sebagai pelaksana cara mengajar informative, laboratorium, 

studi lapangan dan sumber informasi kegiatan akademik maupun 

umum. 

2. Organisator  

Guru sebagai organisator, pengelola kegiatan akademik, silabus, 

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

berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar, semua diorganisasikan 

sedemikian rupa, sehingga dapat mencapai efektivitas dan efesiensi 

dalam belajar pada diri siswa. 

3. Motivator 

Peranan guru sebagai motivator ini penting artinya dalam rangka 

meningkatkan kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar siswa. 

Guru harus dapat merangsang dan memberikan dorongan serta 

reinforcement untuk mendinamisasikan potensi siswa, menumbuhkan 

swadaya (aktivitas) dan daya cipta (kreativitas), sehingga akan terjadi 

dinamika didalam proses belajar mengajar. 

4. Pengarah/direktor 

Jiwa kepemimpinan bagi guru dalam peranan ini lebih 

menonjol. Guru dalam hal ini harus dapat membimbing dan 
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mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang dicita-

citakan. 

5. Inisiator 

Guru dalam hal ini sebagai pencetus ide-ide dalam proses 

belajar. Sudah barang tentu ide-ide itu merupakan ide-ide kreatif yang 

dapat dicontoh oleh anak didiknya. 

6. Transmitter  

Dalam kegiatan belajar guru juga akan bertindak selaku 

penyebar kebijaksanaan pendidikan dan pengetahuan. 

7. 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, serasi dengan perkembangan siswa, sehingga interaksi 

belajar-mengajar akan berlangsung secara efektif.  

8. 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. 
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9. Evaluator  

Ada kecenderungan bahwa peran guru sebagai evaluator, guru 

mempunyai otoritas untuk menilai prestasi anak didik dalam bidang 

akademis maupun tingkah laku sosialnya, sehingga dapat menentukan 

bagaimana anak didiknya berhasil atau tidak. Tetapi kalau diamati 

secara agak mendalam evaluasi-evaluasi yang dilakukan guru itu sering 

hanya merupakan evaluasi ekstrinsik dan sama sekali belum menyentuh 

evaluasi yang intrinsik. Untuk ini guru harus hati-hati dalam 

menjatuhkan nilai atau kriteria keberhasilan. Dalam hal ini cukup hanya 

dilihat dari bisa atau tidaknya mengerjakan mata pelajaran yang 

diujikan, tetapi masih perlu ada pertimbangan-pertimbangan yang 

sangat unik dan kompleks, terutama menyangkut perilaku dan values 

yang ada pada masing-masing mata pelajaran.
12

 

Jadi dari beberapa peran guru di atas, guru tidak lah hanya bertugas 

sebagai pengajar yang menyampaikan materi pelajaran saja kepada peserta 

didik. Tetapi guru juga harus menjadi pembimbing, motivator, mengarahkan 

bahkan memberikan teladan kepada peserta didiknya, dan guru juga harus 

bisa menjadi fasilitator bagi peserta didik, agar peserta didik dapat belajar 

dengan penuh semangat. 
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2. Peran Guru Sebagai Fasilitator 

Menurut Mulyasa peran guru sebagai fasilitator adalah bertugas 

memberikan kemudahan belajar (facilitate 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. Sebagai fasilitator, tugas guru 

yang paling utama adalah “facilitate of learning” (memberikan kemudahan 

belajar), bukan hanya menceramahi, atau mengajar, apalagi menghajar, kita 

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

peserta didiknya.
13

 Menurut Khairunnisa Sebagai fasilitator guru hendaknya 

mampu mengusahakan sumber belajar yang berguna serta dapat menunjang 

pencapaian tujuan dan proses belajar mengajar baik yang berupa 

narasumber, buku teks, majalah, ataupun surat kabar.
14

  

Peran guru sebagai fasilitator yaitu guru menyediakan fasilitas yang 

memungkinkan kemudahan kegiatan belajar anak didik. Lingkungan belajar 

yang tidak menyenangkan, suasana ruang kelas yang pengap, meja dan kursi 

yang berantakan, fasilitas belajar yang kurang tersedia, menyebabkan anak 

didik malas belajar. Oleh karena itu menjadi tugas guru bagaimana 

menyediakan fasilitas, sehingga akan tercipta lingkungan belajar yang 

menyenangkan anak didik. Guru sebagai fasilitator tidak hanya terbatas 
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 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, Bandung : PT RemajaRosda 

Karya, 2013., hal.53-54 
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menyediakan hal-hal yang sifatnya fisik, tetapi lebih penting lagi 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 

kreatif dan menyenangkan.
15

 

Jadi peran guru sebagai fasilitator, yaitu peran guru bukan hanya 

semata-mata menyampaikan bahan sesuai dengan urutan buku teks, tetapi 

yang paling penting bagaimana memberikan kemudahan belajar kepada 

peserta didik agar bangkit rasa ingin tahunya dan terjadilah proses belajar 

yang tenang dan menyenangkan sehingga pembelajaran akan berlangsung 

secara efektif. 

Guru sebagai fasilitator harus memiliki 7 sikap seperti yang 

diidentifikasikan Rogers berikut ini: 

1. Tidak berlebihan mempertahankan pendapat dan keyakinannya, atau 

kurang terbuka  

2. Dapat lebih mendengarkan peserta didik, terutama tentang aspirasi dan 

perasaannya 

3. Mau dan mampu menerima ide peserta didik yang inovatif, dan kreatif, 

bahkan sulit sekalipun 
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4. Lebih meningkatkan perhatiannya terhadap hubungan dengan peserta 

didik seperti halnya terhadap bahan pembelajaran 

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

negatif, dan menerimanya sebagai pandangan yang konstruktif terhadap 

diri dan perilakunya 

6. Toleransi terhadap kesalahan yang diperbuat peserta didik selama 

proses pembelajaran 

7. Menghargai prestasi peserta didik, meskipun biasanya mereka sudah 

tahu prestasi yang dicapainya.
16

 

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. 

a. Guru perlu memahami berbagai jenis media dan sumber belajar beserta 

fungsi masing-masing media tersebut. Pemahaman akan fungsi media 

sangat diperlukan, belum tentu semua media cocok digunakan untuk 

mengajarkan semua bahan pelajaran. Setiap media memiliki 

karakteristik yang berbeda. 

b. Guru perlu mempunyai keterampilan dalam merancang media. 

Kemampuan merancang media merupakan salah satu kompetensi yang 

harus dimiliki oleh seorang guru professional. Dengan perancangan 
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media yang dianggap cocok akan memudahkan proses pembelajaran, 

sehingga pada gilirannya tujuan pembelajaran akan tercapai secara 

optimal. 

c. Guru dituntut 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 bisa menggunakan berbagai 

pilihan media yang 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. 
17

 

Terkait dengan sikap dan perilaku guru sebagai fasilitator, dibawah 

ini dikemukakan beberapa hal yang perlu diperhatikan guru untuk menjadi 

fasilitator yang sukses: 

a. Mendengarkan dan tidak mendominasi 

Karena peserta didik merupakan pelaku utama dalam pembelajaran, 

maka sebagai fasilitator guru harus memberi  kesempatan agar peserta 
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didik dapat aktif. Upaya pengalihan peran dari fasilitator kepada peserta 

didik dapat dilakukan sedikit demi sedikit.   

b. Bersikap sabar 

Aspek utama pembelajaran adalah proses belajar yang dilakukan 

oleh peserta didik itu sendiri. Jika guru kurang sabar melihat proses yang 

kurang lancar lalu mengambil alih proses itu, maka hal ini sama dengan 

guru telah merampas kesempatan belajar siswa. 

c. Menghargai dan rendah hati 

Guru berupaya menghargai peserta didik dengan menunjukkan 

minat yang sungguh-sungguh pada pengetahuan dan pengalaman mereka. 

d. Mau belajar 

Seorang guru tidak akan dapat bekerja sama dengan peserta didik 

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 peserta didiknya. 

f. Bersikap akrab dan melebur 

Hubungan dengan peserta didik sebaiknya dalam suasana akrab, 

santai, bersifat hati ke hati (interpersonal relationship), sehingga peserta 

didik tidak merasa kaku dan sungkan dalam berhubungan dengan guru. 

 

 



18 
 

g. Tidak berusaha menceramahi 

Peserta didik 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 peserta didiknya, 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 didalam bekerja dengan peserta didiknya, sehingga peserta 

didik akan tetap menghargainya. 

i. Tidak memihak dan mengkritik 

Ditengah kelompok peserta didik seringkali terjadi pertentangan 

pendapat. Dalam  hal ini, diupayakan guru bersikap netral dan berusaha 

menfasilitasi komunikasi diantara pihak-pihak yang berbeda pendapat, 

untuk mencari kesepakatan dan jalan keluarnya 

j. Bersikap terbuka 

Biasanya peserta didik akan lebih terbuka apabila tumbuh 

kepercayaan kepada guru yang bersangkutan. Oleh karena itu, guru juga 

jangan segan untuk berterus terang bila merasa kurang mengetahui 

sesuatu, agar peserta didik memahami bahwa semua orang selalu masih 

perlu belajar. 
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k. Bersikap positif     

Guru mengajak peserta didik untuk memahami keadaan dirinya 

dengan menonjolkan potensi-potensi yang ada, bukan sebaliknya 

mengeluhkan keburukan-keburukannya. Perlu diingat, potensi terbesar 

setiap peserta didik adalah kemauan dari manusianya sendiri untuk 

merubah keadaan.
18

 

3. Pelaksanaan Pembelajaran Efektif 

Pembelajaran efektif adalah pembelajaran yang dapat menghasilkan 

belajar yang bermanfaat dan terfokus pada siswa (student centered) melalui 

prosedur yang tepat. Defenisi ini mengandung arti bahwa pembelajaran 

yang efektif terdapat dua hal penting, yaitu terjadinya belajar pada siswa dan 

apa yang dilakukan oleh guru untuk membelajarkan siswa.
19

 

Pembelajaran efektif adalah suatu pembelajaran yang 

memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, 

menyenangkan, dan dapat tercapainya tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan.
20

 

Pembelajaran efektif merupakan tolak ukur keberhasilan guru dalam 

mengelola kelas. Proses pembelajaran dikatakan efektif apabila seluruh 
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peserta didik dapat terlibat secara aktif, baik mental, fisik, maupun 

sosialnya. Sebab dalam proses pembelajaran aktivitas yang menonjol ada 

pada peserta didik. Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari segi proses dan 

dari segi hasil. Dari segi proses, pembelajaran dikatakan berhasil dan 

berkualitas apabila seluruhnya atau sebagian besar peserta didik terlibat 

secara aktif, baik fisik, mental, maupun sosial dalam proses pembelajaran, 

disamping menunjukkan kegairahan belajar yang tinggi, semangat belajar 

yang besar, dan percaya pada diri sendiri. Dari segi hasil pembelajaran 

dikatakan efektif apabila terjadi perubahan tingkah laku yang positif, 

tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
21

 

Adapun syarat pembelajaran yang efektif adalah adanya keterlibatan, 

tanggung jawab, dan umpan balik dari peserta didik. Keterlibatan peserta 

didik dalam kegiatan pembelajaran merupakan syarat pertama dan utama, 

karena merekalah yang melakukan aktivitas-aktivitas pembelajaran dalam 

rangka pencapaian tujuan. 

Berdasarkan pengertian di atas pelaksanaan pembelajaran efektif 

adalah suatu kegiatan yang terencana yang meliputi guru, fasilitas, 

perlengkapan pembelajaran dan faktor pendukung lainnya sehingga dapat 

diterapkan dalam proses pembelajaran dan dapat mengubah perilaku peserta 
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didik kearah yang lebih baik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

telah ditetapkan. 

a. Aspek-aspek Pelaksanaan Pembelajaran Efektif 

1. Guru harus membuat persiapan mengajar yang sistematis. 

2. Proses belajar mengajar (pembelajaran) harus berkualitas tinggi yang 

ditunjukkan dengan adanya penyampaian materi oleh guru secara 

sistematis, dan menggunakan berbagai variasi didalam penyampaian, 

baik itu media, metode, suara, maupun gerak. 

3. Waktu selama proses belajar mengajar berlangsung digunakan secara 

efektif. 

4. Motivasi mengajar guru dan motivasi belajar siswa cukup tinggi. 

5. Hubungan interaktif antara guru dan siswa dalam kelas bagus sehingga 

setiap terjadi kesulitan belajar dapat segera diatasi.  

Apabila aspek-aspek diatas dapat terlaksana dengan baik, maka 

akan terwujud sebuah pembelajaran yang efektif.
22

 

b. Mengelola Pembelajaran Efektif 

1. Pengelolaan Kelas/Tempat Belajar 

Pengelolaan kelas merupakan upaya mendayagunakan potensi 

kelas dengan cara melakukan seleksi terhadap penggunaan alat-alat yang 

tepat terhadap problema dan situasi kelas. Pengelolaan kelas atau tempat 

belajar meliputi pengelolaan beberapa alat/benda serta objek yang 
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terdapat di dalam kelas atau ruang belajar seperti: meja dan kursi baik 

guru maupun murid. 

2. Pengelolaan Siswa  

Pengelolaan siswa dalam satu kelas dapat dilakukan secara 

perorangan, berpasangan, kelompok, atau klasikal disesuaikan dengan 

jenis kegiatan, keterlibatan siswa, interaksi pembelajaran, waktu belajar, 

serta ketersediaan sarana dan prasarana serta keragaman karakteristik 

siswa. 

3. Pengelolaan Kegiatan Pembelajaran 

Ada tiga hal utama yang harus dilakukan guru dalam pengelolaan 

kegiatan pembelajaran yang meliputi penyediaaan pertanyaan yang 

mendorong siswa berpikir dan berproduksi, penyediaan umpan balik 

yang bermakna, penyediaan program penilaian yang mendorong semua 

siswa melakukan unjuk kerja. 

4. Pengelolaan Isi/Materi Pembelajaran 

Pengelolaan isi atau materi pelajaran yang dilakukan oleh guru 

harus disiapkan atau direncanakan dalam silabus dan sistem penilaian 

yang dibuat oleh guru. 

5. Pengelolaan Sumber Belajar 

Guru dapat memanfaatkan berbagai sumber belajar yang tersedia 

dimadrasah/sekolah, baik sumber belajar yang dirancang secara khusus 

untuk kegiatan pembelajaran maupun sumber belajar yang tersedia 



23 
 

secara alami dan tinggal dimanfaatkan, sumber belajar dalam bentuk 

manusia dan sumber belajar dalam bentuk non manusia.
23

 

c. Indikator Pelaksanaan Pembelajaran Efektif 

Menurut Wotruba dan Wright berdasarkan pengkajian dan hasil 

penelitian, mengidentifikasikan indikator yang dapat menunjukkan 

pembelajaran efektif, sebagai berikut: 

1. Pengorganisasian materi yang baik 

Peongorganisasian adalah bagaimana cara mengurutkan materi 

yang akan disampaikan secara logis dan teratur, sehingga dapat terlibat 

kaitan yang jelas antara topic satu dengan topic lainna selama 

pertemuan berlangsung.  

2. Komunikasi yang efektif 

Komunikasi yang efektif dalam pembelajaran mencakup penyajian 

yang jelas, kelancaran berbicara, intrepretasi gagasan abstrak dengan 

contoh-contoh, kemampuan wicara yang baik (nada, intonasi, ekspresi), 

dan kemampuan untuk mendengar. 

3. Penguasaan dan antusiasme terhadap materi pelajaran 

Seorang guru dituntut untuk menguasai materi pelajaran dengan 

benar, jika telah menguasainya maka materi dapat diorganisasikan 

secara sistematis dan logis. 
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4. Sikap positif terhadap siswa  

Sikap positif seperti ini dapat ditunjukkan, baik kepada kelas kecil 

maupun kelas besar. Dalam kelas kecil ditunjukan dengan cara 

memberikan perhatian pada orang perorang, sedangkan dalam kelas 

besar diberikannya kepada  kelompok yang sedang kesulitan. Bantuan 

kepada para siswa sebaiknya diberikan apabila mereka sudah berusaha 

sendiri, tetapi kemudian kurang berhasil. Bantuan seperti ini bukan 

berarti memecahkan masalah yang dihadapi siswa, melainkan 

memberikan saran tentang jalan keluarnya, memberikan dorongan dan 

membangkitkan motivasi. 

5. Pemberian nilai yang adil 

Sesuai tidaknya ujian dan penilain dengan tujuan serta materi 

pelajaran dapat diketahui dari teman sejawat atau pimpinan sekolah. 

Adakalanya penilian diberikan berdasarkan unsur senang atau tidaknya 

guru terhadap siswa. Untuk menghindari hal tersebut, anda dapat pula 

meminta bantuan siswa anda untuk memberikan pendapatnya tentang 

tingkat keadilan guru dalam memberikan penilaian. 

6. Keluwesan dalam pendekatan pembelajaran 

Menurut Barlow pendekatan pembelajaran yang bervariasi 

merupakan salah satu adanya petunjuk semangat dalam mengajar. 
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7. Hasil belajar siswa yang baik 

Menurut pendapat W. J. Kripsin dan Feldhusen evaluasi adalah 

satusatunya cara untuk menentukan ketapatan pembelajaran dan 

keberhasilan. Dengan demikian dapat dikatakan indikator pembelajaran 

efektif dapat diketahui dari hasil belajar siswa yang baik.
24

 

4. Peran Guru Sebagai Fasilitator Dalam Pelaksanaan Pembelajaran 

Efektif 

Peran guru sebagai fasilitator adalah memberikan kemudahan belajar 

(facilitate 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 siap beradaptasi, menghadapi berbagai 

kemungkinan dan memasuki era globalisasi yang penuh berbagai tantangan.
25

 

Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang dapat 

menghasilkan belajar yang bermanfaat dan terfokus pada siswa (student 

centerd) melalui penggunaan prosedur yang tepat. Defenisi ini mengandung 

arti bahwa pembelajaran yang efektif terdapat dua hal penting, yaitu 
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terjadinya belajar pada siswa dan apa yang dilakukan oleh guru untuk 

membelajarkan siswanya.
26

 

Menurut Supardi dalam bukunya yang berjudul Sekolah Efektif 

(Konsep Dasar dan Praktiknya), pembelajaran efektif adalah kombinasi yang 

tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, 

dan prosedur diarahkan untuk mengubah perilaku siswa kearah yang positif 

dan lebih baik sesuai dengan potensi dan perbedaan yang dimiliki siswa 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
27

 

Salah satu hal yang perlu dipahami guru untuk mengefektifkan 

proses pembelajaran adalah bahwa semua manusia (peserta didik) dilahirkan 

dengan rasa ingin tahu yang tak terpuaskan, dan mereka memilik potensi 

untuk memenuhi rasa ingin tahunya. Untuk kepentingan tersebut perlu 

dikondisikan lingkungan yang kondusif dan menantang rasa ingin tahu 

peserta didik. Oleh karena itu tugas guru yang paling utama adalah 

bagaimana membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik,
28

 dan salah satu hal 

yang bisa dilakukan guru tersebut adalah dengan melaksanakan perannya 

sebagai fasilitator, agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. 

Dan hal ini sejalan dengan pelaksanaan pembelajaran efektif, dimana proses 

pembelajaran dikatakan efektif apabila seluruh peserta didik dapat secara 

aktif, baik fisik, mental maupun sosial dalam pembelajaran. 

                                                             
26

 Hamzah dan Nurdin Muhammad, Op. Cit,.hal. 174 
27

Supardi, Loc. Cit. hal. 165 
28

Ibid, hal. 54 



27 
 

Pembelajaran efektif tidak terlepas dari peran seorang guru dalam 

proses pembelajaran, hal ini sejalan dengan peran guru sebagai fasilitator 

dimana peran guru disini menyediakan fasilitas pembelajaran salah satunya 

berupa, metode, media dan perlengkapan belajar lainnya agar peserta didik 

tertarik dan merasa senang dalam belajar sehingga tujuan pembelajaran yang 

telah ditetapkan dapat tercapai dan terlaksananya pembelajaran yang efektif. 

Dari penjelasan di atas peran guru sebagai fasilitator sangatlah 

penting dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif. 

B. Penelitian Relevan  

1. Renanda Auligia (2017), meneliti tentang “Peran Guru Sebagai Motivator 

Dan Fasilitator dalam Pembelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 1 Mandau”. Hasil dari penelitiannya peran guru sebagai motivator 

untuk siswa dengan nilai rata-rata sebesar 77,5% berada dalam kategori 

“baik” dan peran guru sebagai fasilitator untuk siswa dengan nilai rata-rata 

sebesar 77,27%  berada dalam kategori “baik” yang berada pada rentang 

61%-80%.
29

 Persamaan dengan penelitian penulis adalah penelitian tersebut 

juga meneliti tentang peran guru sebagai fasilitator, perbedaannya yaitu 

peneliti Renanda Auligia membahas peran guru sebagai motivator dan 

fasilitator dalam pembelajaran, sedangkan peneliti mengkaji terkait peran 

guru sebagai fasilitator dalam pelakasanaan pembelajaran efektif. 
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2. Mursalin, Sulaiman, Nurmasyitah (2017) meneliti tentang “Peran Guru 

Dalam Pelaksanaan Manajemen Kelas Di Gugus Bungong Seulanga 

Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh”. Hasil dari penelitiannya bahwa 

guru kelas di SD Gugus Bungong Seulanga Kecamatan Syiah Kuala Kota 

Banda Aceh memiliki kemampuan yang baik dalam pelaksanaan manajemen 

kelas. Guru sangat berperan dalam merencanakan, mengorganisasikan 

memimpin, dan mengendalikan kelas. Guru membina dan membimbing 

peserta didik sesuai dengan berbagai latar belakang sosial, ekonomi, budaya 

serta sifat-sifat individunya, membantu peserta didik belajar dan bekerja 

sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya, dan mengatasi 

hambatan-hambatan yang menghalangi terwujudnya interaksi dalam kegiatan 

belajar mengajar.
30

  

C. Fokus Penelitian  

a. Guru mendengarkan apa yang ditanyakan siswa dan tidak mendominasi 

dalam pelaksanaan pembelajaran efektif. 

b. Guru bersikap sabar dalam pelaksanaan pembelajaran efektif. 

c. Guru menghargai semua pendapat dan bersikap rendah hati kepada siswa 

dalam pelaksanaan pembelajaran efektif. 

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

pelaksanaan pembelajaran efektif. 

                                                             
30

Mursalin, Sulaiman, Nurmasyitah, Peran Guru Dalam Pelaksanaan Manajemen Kelas Di 

Gugus Bungong Seulangakecamatan Syiah Kualakota Banda Aceh, 2017, Jurnal Ilmiah Pendidikan 
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e. Guru bersikap sederajat dalam pelaksanaan pembelajaran efektif. 

f. Guru bersikap akrab dan melebur terhadap siswa untuk menciptakan 

suasana yang nyaman dalam pelaksanaan pembelajaran efektif. 

g. Guru tidak berusaha menceramahi siswa untuk memberikan pemahaman 

dalam pelaksanaan pembelajaran efektif. 

h. Guru bersikap berwibawa dalam pelaksanaan pembelajaran efektif. 

i. Guru tidak memihak siswa yang memiliki kelebihan dan mengkritik siswa 

yang memiliki kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran efektif. 

j. Guru terbuka terhadap siswa dalam pelaksanaan pembelajaran efektif. 

k. Guru bersikap positif kepada siswa dalam dalam pelaksanaan pembelajaran 

efektif. 

1. Guru memberikan bantuan ketika siswa mengalami kesulitan dalam 

memahami materi yang diberikan. 

2. Guru mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan maupun 

pendapat. 

 

 


