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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoritis 

1. Pengertian Peran Guru 

Peran (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, dia menjalankan sesuatu peran.
9
 Setiap orang mempunyai 

macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal 

ini sekaligus berarti bahwa peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi 

masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh 

masyarakat kepadanya. 

Peran (role) guru artinya keseluruhan tingkah laku yang harus 

dilakukan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru. Guru 

mempunyai peranan yang amat luas, baik di sekolah, keluarga, dan 

didalam masyarakat. Di sekolah guru berperan sebagai perancang atau 

perencana, pengelola pengajaran dan pengelola hasil pembelajaran siswa. 

Di dalam keluarga, guru berperan sebagai family educator. Sedangkan di 

tengah-tengah masyarakat, guru berperan sebagai social developer 

(Pembina masyarakat), sosial motivator (pendorong masyarakat), sosial 

innovator (penemu masyarakat), dan sebagai sosial agent (agen 

masyarakat). Guru yang baik dan efektif adalah guru yang dapat 

                                                           
9
 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h, 212 

 

7 



 
 

8 

memainkan peranan-peranan di atas secara baik. Guru harus senantiasa 

sadar akan kedudukannya selama 24 jam.
10

 

Peran guru dalam proses belajar mengajar, guru tidak hanya tampil 

lagi sebagai pengajar (teacher), seperti fungsinya yang menonjol selama 

ini, melainkan beralih sebagai pelatih (coach), pembimbing (counselor), 

dan manajer belajar (learning manajer). Sebagai seorang pelatih, seorang 

guru akan berperan mendorong siswanya untuk menguasai alat belajar, 

memotivasi siswa untuk bekerja keras, dan mencapai prestasi setinggi-

tingginya. 

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut penulis dapat 

menyimpulkan bahwa peran guru adalah suatu aktivitas dan tingkah laku 

yang dilakukan seorang guru dalam menjalankan hak dan kewajibannya  

sebagai pendidik seperti mengajar, melatih, membimbing dan manajer 

dalam belajar. 

2. Macam-macam Peran Guru 

Adapun peran pendidik antara lain sebagai fasilitator, motivator, 

pemacu, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik”.
11

 

a. Guru Sebagai Fasilitator 

Tugas guru tidak hanya menyampaikan informasi kepada 

peserta didik, tetapi harus menjadi fasilitator yang bertugas 

memberikan kemudahan belajar (facilitate of learning) kepada seluruh 

peserta didik, agar mereka dapat belajar dalam suasana yang 
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menyenangkan, gembira, penuh semangat, tidak cemas, dan berani 

mengemukakan pendapat secara terbuka. 

b. Guru Sebagai Motivator 

Kebanyakan peserta didik kurang bernafsu untuk belajar, 

terutama pada mata pelajaran matematika dan bahasa inggris. Padahal 

itu yang diujikan dalam ujian nasional. Pembangkit nafsu atau selera 

belajar ini sering disebut motivasi belajar. Motivasi adalah tenaga 

pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke 

arah suatu tujuan tertentu. 

c. Guru Sebagai Pemacu 

Sebagai pemacu belajar, guru harus mampu melipatgandakan 

potensi peserta didik dan mengembangkannya sesuai dengan aspirasi 

dan cita-cita mereka di masa yang akan datang. Minat, bakat, 

kemampuan, dan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik tidak 

akan berkembang secara optimal tanpa bantuan guru. Dalam kaitan ini 

guru perlu memperhatikan peserta didik secara individual, karena 

antara satu peserta didik dengan yang lain memiliki perbedan yang 

sangat mendasar. Guru juga harus berpacu dalam pembelajaran, 

dengan memberikan kemudahan belajar bagi seluruh peserta didik, 

agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal. 

d. Guru Sebagai Pemberi Inspirasi 

Sebagai pemberi inspirasi belajar, guru harus mampu 

memerankan diri dan memberikan inspirasi bagi peserta didik, 
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sehingga kegiatan belajar dan pembelajaran dapat membangkitkan 

berbagai pemikiran, gagasan, dan ide-ide baru. 

Menurut Mardia Hayati, peran guru dalam pembelajaran antara 

lain:
12

 

a. Guru sebagai demonstrator 

Sebagai seorang demonstrator, guru senantiasa harus 

menguasai bahan atau pesan yang akan disampaikan kepada peserta 

didik di kelas. Guru harus memperkaya dirinya dengan pengetahuan 

sebagai bekal dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengajar dan 

demonstrator sehingga mampu memperagakan apa yang diajarkannya 

secara didaktis. 

b. Guru sebagai pengelola kelas 

Pengelola kelas (manajemen kelas) adalah upaya guru untuk 

menciptakan dan memelihara serta mengembalikan kondisi belajar 

yang kondusif, jika terjadi kendala dalam proses pembelajaran. 

c. Guru sebagai motivator 

Guru juga bertindak sebagai psikologi yang akan membimbing 

dan memberikan motivasi kepada peserta didiknya. Anak didik tidak 

akan terlepas dari problem yang selalu menghambat kelancaran 

pembelajaran, maka dalam hal ini guru harus tampil sebagai motivator 

yang akan menggerakkan dan memberikan dorongan positif pada 

peserta didik. 
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d. Guru sebagai evaluator 

Satu lagi peran yang harus dimainkan guru dalam pembelajaran 

adalah sebagai evaluator. Evaluasi bermaksud agar guru mengetahui 

tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah disajikan 

semula, dengan melakukan penilaian (evaluasi) guru akan dapat 

sekaligus mengetahui. 

Menurut Pulias dan Young, Manan, Yelon dan Weinstein yang  

dikutip Mulyasa dalam mengemukakan peran guru antara lain sebagai 

berikut:
13

 

a. Guru sebagai pendidik, artinya menjadi panutan, uswatun hasanah, 

idola bagi peserta didiknya, memiliki standar kualitas pribadi punya 

tanggung jawab, berwibawa, mandiri, dan disiplin. 

b. Guru sebagai pengajar, artinya membantu peserta didik yang sedang 

berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya. 

Dalam kondisi ini guru dituntut lebih terampil dalam membuat 

ilustrasi, mendefinisikan, menganalisis, mensintensis, bertanya, 

merespon, mendengarkan menciptakan kepercayaan. Memberikan 

pandangan yang bervariasi, menyesuaikan metode pembelajaran, dan 

memberikan nada perasaan. 

c. Guru sebagai pembimbing, artinya membantu mengarahkan proses 

pembelajaran yang berupa perkembangan perjalanan fisik dan mental 

spiritual peserta didik. 
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d. Guru sebagai pelatih, artinya memberikan pengulangan keterampilan 

pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan dalam  

standar kompetensi, kompetensi dasar, indicator pencapaian, dan 

standar kompetensi belajar minimal yang harus dicapai. 

e. Guru sebagai penasehat, artinya memberikan layanan (konseling) 

kepada peserta didik, supaya mereka dapat memahami dirinya. 

f. Guru sebagai pembaru (inovator), artinya pengalaman masa lalu yang 

dialami oleh guru akan membawa makna yang sangat berarti bagi 

peserta didik. 

g. Guru sebagai model dan teladan, maksudnya guru dijadikan sebagai 

teladan bagi peserta didik, jika guru salah menyampaikan pelajaran, 

peserta didik dapat meniru apa yang dikatakan guru. 

h. Guru sebagai pribadi, maksudnya memiliki kepribadian baik yang 

tercermin dalam tingkah laku sehari-hari. 

i. Guru sebagai peneliti, artinya mengembangkan kreativitas ilmiah perlu 

penelitian, sehingga kelemahan dan keunggulan yang terjadi dalam diri 

dapat diamati dengan baik. 

j. Guru sebagai pendorong kreativitas, dalam arti kecenderungan 

menciptakan, membangkitkan kesadaran kearah sesuatu yang baru, 

tidak melakukan sesuatu yang secara rutin saja. 

k. Guru sebagai pekerja rutin, melakukan sesuatu secara continue, karena 

akan merusak kinerja, seperti bekerja tepat waktu, membuat catatan, 

dan sebagainya. 
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l. Guru sebagai pemindah kemah, maksudnya membantu peserta didik 

meninggalkan kebiasaa-kebiasaan lama, menuju sesuatu yang baru dan 

lebih cocok dengan kondisi terkini. 

m. Guru sebagai actor, maksudnya melakukan sesuatu sesuai dengan 

naskah yang telah disusun dengan mempertimbangkan pesan yang 

akan disampaikan kepada penonton. 

n. Guru sebagai emansipator, mampu memahami potensi yang ada bagi 

peserta didik. 

o. Guru sebagai evaluator, maksudnya mampu melakukan pengukuran 

terhadap peserta didik, tidak hanya penilaian kognitif, tetapi juga 

afektif dan psikomotor. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, penulis menyimpulkan 

bahwa seorang pendidik sebagai agen pembelajaran memiliki beberapa 

peran antara lain yaitu fasilitator, motivator, pemacu, pemberi inspirasi, 

demonstrator, pengelola kelas, pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, 

penasehat, pembaru, model dan teladan, pribadi, peneliti, pendorong 

kreativitas, pekerja rutin, pemindah kemah, pembawa cerita, actor, 

emancipator, dan evaluator.Penelitian ini, penulis memfokuskan pada 

peran guru sebagai motivator dan pengelola kelas. 
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3. Peran Guru Sebagai Motivator 

a. Guru Sebagai Motivator 

Motivator adalah orang (perangsang) yang menyebabkan 

timbulnya motivasi pada orang lain untuk melaksanakan sesuatu.
14

 

Menurut MC. Donal motivasi adalah perubahan energy dalam diri 

pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi 

untuk mencapai tujuan. Perubahan energy dalam diri seseorang itu 

berbentuk suatu aktivitas nyata berupa kegiatan fisik. Karena 

seseorang mempunyai tujuan tertentu dari aktivitasnya, maka 

seseorang mempunyai motivasi yang kuat untuk mencapainya dengan 

segala upaya yang dapat dilakukannya.
15

 Menurut Greenberg dikutip 

oleh Djaali juga mengemukakan motivasi merupakan “proses 

membangkitkan, mengarahkan, dan memantapkan perilaku kearah 

suatu tujuan.
16

 

Motivasi merupakan kondisi psikologi yang mendorong untuk 

melakukan sesuatu. Jadi, motivasi untuk belajar adalah kondisi 

psikologis yang mendorong seseorang untuk belajar. 

Pembelajaran sangat erat kaitannya dengan proses belajar 

mengajar dimana motivasi belajar sangat diperlukan ada di dalam diri 

siswa, baik yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri maupun 

faktor luar yang mendukung atau yang dapat membangkitkan motivasi 

belajar siswa, sebab seseorang yang tidak memiliki motivasi dalam 
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belajar, tidak akan mungkin untuk melakukan aktivitas belajar. Itulah 

mengapa motivasi sangat diperlukan dalam proses pembelajaran, 

karena motivasi belajar mempunyai fungsi yang sangat penting dalam 

pembelajaran yang akan mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam 

pembelajaran tersebut. Untuk memacu motivasi siswa dalam belajar, 

perlu di dukung oleh peran guru sebagai motivator. 

Motivasi merupakan salah satu faktor yang dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran, karena peserta didik akan belajar 

dengan sungguh-sungguh apabila memiliki motivasi yang tinggi. Oleh 

karena itu, guru harus mampu membangkitkan motivasi belajar peserta 

didik sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran.
17

 

Peran guru sebagai motivator ini penting artinya dalam rangka 

meningkatkan kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar siswa. 

Guru harus dapat merangsang dan memberikan dorongan serta 

penguatan (reinforcement) untuk mendinamisasikan potensi siswa, 

menumbuhkan swadaya (aktivitas) dan daya cipta (kreativitas), 

sehingga akan terjadi dinamika dalam proses belajar mengajar.
18

 

b. Langkah-langkah Guru dalam Memotivasi Belajar Siswa 

Menjadi seorang motivator yang hebat bukan hal yang 

sederhana, mengingat begitu kompleksnya masalah yang berkaitan 

dengan perilaku individu (siswa), baik yang terkait dengan faktor-

faktor internal dari individu itu maupun keadaan eksternal yang 
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memengaruhinya. Terlepas dari kompleksitas dalam kegiatan 

pemotivasian tersebut, dengan merujuk pada pemikiran Wina Senjaya, 

berikut dikemukakan beberapa petunjuk umum bagi guru dalam 

rangka meningkatkan motivasi belajar siswa.
19

 

1) Memperjelas tujuan yang ingin dicapai 

Tujuan yang jelas dapat membuat siswa paham ke arah 

mana ia ingin dibawa. Pemahaman siswa tentang tujuan 

pembelajaran dapat menumbuhkan minat siswa untuk belajar yang 

pada gilirannya dapat meningkatkan motivasi belajar mereka. 

2) Membangkitkan minat siswa 

Siswa akan terdorong untuk belajar manakala mereka 

memiliki minat untuk belajar. Oleh sebab itu, mengembangkan 

minta belajar siswa merupakan salah satu teknik dalam 

mengembangkan motivasi belajar. Beberapa cara dapat dilakukan 

untuk membangkitkan minat belajar siswa, diantaranya: 

(a) Hubungkan mata pelajaran yang akan diajarkan dengan 

kebutuhan siswa. 

(b) Sesuaikan materi pelajaran dengan tingkat pengalaman dan 

kemampuan siswa. 

(c) Gunakan berbagai model dan strategi pembelajaran secara 

bervariasi, misalnya diskusi, kerja kelompok, eksperimen, 

demonstrasi, dan lain-lain. 
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3) Ciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar 

Siswa hanya dapat belajar dengan baik manakala ada dalam 

suasana yang menyenangkan, merasa aman, bebas dari rasa takut. 

Usahakan agar kelas selamanya dalam suasana hidup dan segar, 

terbebas dari rasa tegang. Untuk itu guru sekali-kali dapat 

melakukan hal-hal yang lucu. 

4) Berilah pujian yang wajar terhadap setiap keberhasilan siswa 

Motivasi akan tumbuh manakala siswa merasa dihargai. 

Memberikan pujian yang wajar merupakan salah satu cara yang 

dapat dilakukan untuk memberikan penghargaan. Pujian tidak 

selamanya dengan kata-kata, justru ada anak yang merasa tidak 

senang dengan kata-kata. Pujian sebagai penghargaan bisa 

dilakukan dengan isyarat misalnya senyuman dan anggukan yang 

wajar, atau mungkin dengan tatapan mata yang menyakinkan. 

5) Berikan penilaian 

Banyak siswa yang belajar karena ingin memperoleh nilai 

bagus. Untuk itu mereka belajar dengan giat. Bagi sebagian siswa 

nilai dapat menjadi motivasi yang kuat untuk belajar. Oleh karena 

itu penilaian harus dilakukan dengan segera, agar siswa secepat 

mungkin mengetahui hasil kerjanya. Penilaian harus dilakukan 

secara objektif sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing. 
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6) Berilah komentar terhadap hasil pekerjaan siswa 

Siswa butuh penghargaan. Penghargaan bisa dilakukan 

dengan memberikan komentar yang positif. Setelah siswa selesai 

mengerjakan suatu tugas, sebaiknya berikan komentar secepatnya 

misalnya dengan memberikan tulisan “bagus”, atau “teruskan 

pekerjaanmu” dan lain sebagainya. Komentar yang positif dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa. 

7) Ciptakan persaingan dan kerjasama 

Persaingan yang sehat dapat memberikan pengaruh yang 

baik untuk keberhasilan proses pembelajaran siswa. Melalui 

persaingan siswa dimungkinkan berusaha dengan sungguh-

sungguh untuk memperoleh hasil yang terbaik. Oleh karena itu, 

guru harus mendesain pembelajaran yang memungkinkan siswa 

untuk bersaing baik antara kelompok maupun antarindividu. 

Menurut Oemar Hamalik, cara-cara yang bisa dilakukan untuk 

menggerakkan motivasi belajar siswa adalah sebagai berikut: 

a. Memberi angka 

b. Pujian 

c. Hadiah 

d. Kerja kelompok 

e. Persaingan  

f. Tujuan dan level of aspiration 

g. Penilaian 
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h. Karyawisata dan eksekusi 

i. Film pendidikan 

j. Belajar melalui radio 
20

 

Motivasi memegang peranan penting dalam belajar. Keberhasilan 

siswa dalam belajar bukan hanya ditentukan oleh kemampuan intelektual, 

tetapi juga oleh segi-segi afektif terutama motivasi. Dalam 

membangkitkan motivasi belajar para siswa guru perlu memperhatikan 

beberapa hal.
21

 

a. Lebih banyak memberikan penghargaan atau pujian daripada 

hukuman, sebab siswa lebih termotivasi oleh hal-hal yang 

menimbulkan rasa senang daripada rasa sakit 

b. Terhadap pekerjaan-pekerjaan siswa sebaiknya guru memberikan 

komentar tertulis, dan jangan hanya komentar lisan 

c. Pendapat dari teman sekelas lebih memberikan motivasi yang kuat 

daripada hanya pendapat dari guru 

d. Strategi atau metode mengajar yang sesuai dengan minat siswa akan 

lebih membangkitkan motivasi belajar 

e. Guru hendaknya banyak menekankan pelajaran kepada kenyataan, 

seba hal-hal yang nyata lebih membangkitkan motif dibandingkan 

dengan yang bersifat teoritis. 
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Motivasi belajar akan muncul dengan sendirinya ketika siswa 

menerima bahan pelajaran di kelas, jika cara-cara tersebut sudah 

dilakukan. Maka selanjutnya guru dapat memelihara dan meningkatkan 

motivasi belajar siswa. Menurut De Decce dan Grawford yang di kutip 

oleh Djamarah untuk memelihara dan meningkatkan motivasi belajar 

siswa, yang bisa dilakukan oleh guru adalah sebagai berikut: 

a. Guru harus dapat menggairahkan siswa 

b. Memberikan harapan yang realistis 

c. Memberi insentif 

d. Mengarahkan perilaku siswa yang menyimpang kearah yang 

menunjang tercapainya tujuan pembelajaran.
22

 

4. Peran Guru Sebagai Pengelola Kelas 

a. Pengertian Pengelolaan Kelas 

Menurut Uzer Usman dalam bukunya “Menjadi Guru 

Professional”, bahwa pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru 

untuk menciptakan dan memelihara kondisi yang optimal dan 

mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses mengajar.
23

 

Menurut Amatembun pengelolaan kelas adalah upaya yang 

dilakukan guru dalam menciptakan dan mempertahankan serta 

mengembang tumbuhkan motivasi belajar untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan.
24
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Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pengelolaan kelas yaitu keterampilan guru dalam menciptakan 

suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan dengan 

memanfaatkan fasilitas yang ada sehingga peserta didik dapat 

melakukan kegiatan belajar secara kreatif dan terarah. 

Pengelolaan kelas merupakan suatu tindakan yang 

menunjukkan kepada kegiatan-kegiatan yang menciptakan dan 

mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar 

mengajar. Langkah kegiatan pengelolaan kelas mengacu kepada 

tindakan pencegahan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi 

pembelajar yang menguntungkan, dan tindakan korektif yang 

merupakan tindakan koreksi terhadap tingkah laku yang menyimpang 

yang dapat menganggu kondisi optimal dari pembelajar yang sedang 

berlangsung. 

Peran guru sebagai pengelola kelas merupakan peran yang 

sangat penting. Bagaimanapun dalam pengajaran, efektivitas belajar 

mengajar sangat ditentukan oleh kepiawaian guru dalam mengatur dan 

mengarahkan kelas. Sebagai pengelola kelas, guru hendaknya mampu 

mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta merupakan aspek 

dari lingkungan sekolah yang perlu diorganisasi. Lingkungan ini diatur 

dan diawasi agar kegiatan-kegiatan belajar terarah kepada tujuan-

tujuan pendidikan. Pengawasan terhadap lingkungan belajar itu turut 

menentukan sejauh mana lingkungan tersebut menjadi lingkungan 
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belajar yang baik. Lingkungan belajar yang baik ialah lingkungan yang 

bersifat menantang dan merangsang siswa untuk belajar, memberikan 

rasa aman dan kepuasan dalam mencapai tujuan.
25

 

Peran seorang guru pada pengelolaan kelas sangat penting 

khususnya dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menarik 

sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan 

efisien. Usman dalam salah satu bukunya mengemukakan bahwa suatu 

kondisi belajar yang optimal dapat tercapai jika guru mampu mengatur 

murid dan sarana pembelajaran serta mengendalikannya dalam suasana 

yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pengajaran. Jelas betapa 

pentingnya pengelolaan kelas guna menciptakan suasana kelas yang 

kondusif demi meningkatkan kualitas pembelajaran.
26

 

b. Tujuan Pengelolaan Kelas 

Tujuan pengelolaan kelas pada hakikatnya telah terkandung 

dalam tujuan pendidikan. Secara umum tujuan pengelolaan kelas 

adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar 

siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam 

kelas..
27

 

c. Komponen Pengelolaan Kelas 

1) Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan 

pemeliharaan kondisi belajar yang optimal 
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Keterampilan ini berhubungan dengan kompetensi guru 

dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran serta 

aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan keterampilan sebagai 

berikut:
28

 

a) Sikap Tanggap 

Komponen ini ditunjukkan oleh tingkah laku guru 

bahwa ia hadir bersama mereka. Sikap ini dapat dilakukan 

dengan cara: 

(1) Memandang secara seksama 

Memandang secara seksama dapat mengundang dan 

melibatkan anak didik kontak pandang dalam pendekatan 

guru untuk bercakap-cakap, bekerja sama, dan 

menunjukkan rasa persahabatan. 

(2) Gerak mendekati 

Gerak guru dalam posisi mendekati kelompok kecil 

atau individu menandakan kesiagaan, minat dan perhatian 

guru yang diberikan terhadap tugas guru serta aktivitas 

siswa. Gerak mendekati hendaklah dilakukan secara wajar, 

bukan untuk menakut-nakuti, mengancam, atau 

memberikan kritikan dan hubungan. 
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(3) Memberi pernyataan 

Pertanyaan guru terhadap sesuatu yang 

dikemukakan siswa sangat diperlukan, baik berupa 

tanggapan maupun komentar. Akan tetapi, haruslah 

dihindari hal-hal yang menunjukkan dominasi guru, 

misalnya dengan komentar atau pertanyaan yang 

mengandung ancaman seperti “saya tunggu sampai kalian 

diam!”, “saya atau kalian yang keluar?” atau “siapa yang 

tidak suka dengan pelajaran saya silahkan keluar!”. 

(4) Memberi reaksi terhadap gangguan dan ketakacuhan 

Kelas tidak selamanya tenang. Pasti ada gangguan. 

Teguran perlu dilakukan oleh guru untuk mengembalikan 

keadaan kelas. 

b) Memberikan perhatian 

Pengelolaan kelas yang efektif terjadi bila guru mampu 

memberi perhatian kepada beberapa kegiatan yang berlangsung 

dalam waktu sama. Membagi perhatian dapat dilakukan secara 

verbal (berupa komentar) dan visual (kontak pandang). 

c) Pemusatan perhatian kelompok 

Guru mengambil inisiatif dan mempertahankan perhatian anak 

didik dan memberitahukan (dapat dengan tanda-tanda) bahwa 

ia bekerja sama dengan kelompok atau subkelompok yang 

terdiri dari tiga sampai empat orang. 
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2) Keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi 

belajar yang optimal 

Keterampilan ini berkaitan dengan tanggapan guru terhadap 

gangguan anak didik yang berkelanjutan dengan maksud agar guru 

dapat mengadakan tindakan remedial untuk mengembalikan 

kondisi belajar yang optimal. Adapun strategi yang digunakan guru 

untuk memperbaiki tingkah laku anak didik yang terus menerus 

menimbulkan gangguan dan tidak mau terlibat dalam tugas kelas: 

(a) Modifikasi perilaku 

Guru menganalisis tingkah laku anak didik yang 

mengalami masalah atau kesulitan dan berusaha memodifikasi 

tingkah laku tersebut dengan mengaplikasikan pemberian 

penguatan secara sistemastis. 

(b) Pendekatan pemecahan masalah kelompok 

(1) Memperlancar tugas-tugas; Mengusahakan terjadinya kerja 

sama yang baik dalam pelaksanaan tugas. 

(2) Memelihara kegiatan-kegiatan kelompok: Memelihara dan 

memulihkan semangat anak didik dan menangani konflik 

yang timbul. 

(c) Menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan 

masalah 

Guru dapat menggunakan seperangkat cara untuk 

mengendalikan tingkah laku keliru yang muncul, dan ia 
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mengetahui sebab-sebab dasar yang mengakibatkan 

ketidakpatuhan tingkah laku tersebut serta berusaha untuk 

menemukan pemecahannya. 

5. Kualitas Pembelajaran  

a. Pengertian Kualitas Pembelajaran 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kualitas adalah ukuran 

baik buruk, mutu, taraf, kadar, atau derajat dari kecerdasan, 

kepandaian dan sebagainya.
29

 Sedangkan menurut Nana Sudjana, 

pengertian secara umum dapat diartikan suatu gambaran yang 

menjelaskan mengenai baik buruk hasil yang dicapai para siswa dalam 

proses pendidikan yang dilaksanakan.
30

 

Glaser mengatakan kualitas lebih mengarah pada sesuatu yang 

baik. Sedangkan pembelajaran menurut Uno Hamzah adalah upaya 

membelajarkan siswa.
31

 Jadi, kualitas pembelajaran ialah tingkat 

kepandaian maupun kecerdasan yang diperoleh siswa setelah 

melakukan kegiatan belajar mengajar. 

Pembelajaran yang berkualitas akan menghasilkan siswa yang 

berkualitas baik dari sisi prestasi belajarnya maupun dari sisi 

pengembangan sosial kepribadian siswa. Selain itu, tercapainya 

pembelajaran yang berkualitas menjadi bukti dari kinerja yang 

berkualitas dari komponen pendidikan seperti kepala sekolah, guru, 

anak dan orang tua karena pembelajaran yang berkualitas hanya 
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mungkin dicapai jika kepala sekolah, guru, anak, dan orang tua mampu 

menjalankan fungsi dan perannya masing-masing secara optimal. 

Untuk mencapai pembelajaran yang berkualitas, kita perlu 

memahami komponen apa saja yang menentukannya dan bagaimana 

strategi mengembangkan pembelajaran berkualitas. 

b. Komponen Penentu Pembelajaran yang Berkualitas 

Menurut Prof. Winarto Surachmad dalam buku Yulia Fajar 

beliau menjelaskan bahwa ada lima komponen utama penentu kualitas 

pembelajaran, yaitu:
32

 

1. Peserta didik (pembelajar) yang berkualitas 

Agar pembelajaran berkualitas maka diperlukan peserta 

didik yang sehat jasmani dan rohani untuk belajar tanpa hambatan, 

mencintai belajar sebagai nilai kemanusiaan yang tinggi, sadar 

belajar sebagai persiapan menghadapi tantangan kehidupan, 

termotivasi mencari kebenaran ilmiah melalui analisis dan kajian, 

dan membela kejujuran di dalam proses penemuan kebenaran. 

2. Program Pembelajaran yang berkualitas 

Pembelajaran yang berkualitas menuntut adanya metode 

pembelajaran yang berkualitas. Dari sisi materi, diperlukan materi 

yang mutakhir, bervisi jauh ke depan dan tidak terfokuskan pada 

persiapan ujian, bersifat integratif atau tidak kotak-kotak. Agar 

meteri yang berkualitas tersebut optimal maka diperlukan proses 
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pembelajaran yang memberikan: peluang belajar kepada peserta 

didik tanpa diskriminasi, suasana positif dan motivasi 

perkembangan individual dan semangat kerja sama berbagai 

pengetahuan sesama peserta didik. 

3. Ekosistem pembelajaran berkualitas 

Terkait dengan tugas profesionalitas guru, ekosistem yang 

dimaksud adalah keberhasilan guru menciptakan lingkungan 

sekolah, keluarga, dan masyarakat yang berkualitas. Sekolah 

dikembangkan menjadi sekolah yang menjadi kebanggaan siswa, 

orang tua, guru dan masyarakat, mendorong belajar mandiri dan 

berani menghadapi tantangan. Keluarga termasuk orang tua perlu 

dikembangkan menjadi orang tua yang mampu berperan sebagai 

mitra guru untuk mengembangkan siswa, bukan lepas tangan 

setelah menyerahkan anak ke sekolah. Masyarakat perlu menyadari 

bahwa sekolah adalah lembaga yang penting untuk kehidupan 

masyarakat. 

4. Lembaga pembelajaran berkualitas 

Sekolah perlu dikembangkan menjadi lembaga yang 

berkualitas. Guru harus mampu menentukan arah dan tujuan 

peralihan dari sekolah yang kurang berkualitas menuju lembaga 

pembelajaran yang berkualitas. 
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5. Guru, fasilitator pembelajaran berkualitas 

Guru berkualitas yang dimaksud adalah guru yang 

memahami bahwa tugas utama guru bukan hanya mengajar, 

melainkan juga belajar, memfasilitasi, dan mengelola kelas. Kedua, 

mampu mengajar secara bermakna karena guru sendiri memahami 

hakekat belajar yang sebenarnya. Ketiga, mampu menumbuhkan 

kegairahan belajar karena guru bergairah mengajar dan hidup 

sebagai pembelajar. Keempat, mampu merangsang anak berfikir 

kritis dan kreatif. Kelima, mampu merintis pendekatan 

pembaharuan dan kesiapan berubah. Keenam, berani melakukan 

inovasi dan tidak terjebak dengan kebiasaan/tradisi lama sebagai 

pilihan aman. Ketujuh, memahami makna profesionalisme dan 

otonomi guru dalam memfasilitasi pembelajaran. Kedelapan, 

memiliki dasar falsafah dan etika profesi yang jelas dan menyadari 

perannya sebagai penanggungjawab pembelajaran. 

Uraian tersebut menunjukkan bahwa guru adalah salah satu 

komponen yang secara langsung menjadi penentu kualitas 

pembelajaran. Sehebat apapun kurikulum disusun oleh lembaga 

pendidikan nasional, tetapi ujung tombak di lapangan yang 

menentukan bagaimana pelaksanaan di lapangan adalah guru. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran di sekolah secara 

langsung dan tidak langsung sangat ditentukan oleh guru. 
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B. Penelitian Relevan 

Penelitian relevan adalah penelitian yang digunakan sebagai 

perbandingan untuk menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah 

dan menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum 

diteliti oleh orang lain. Penelitian dahulu yang relevan pernah dilakukan oleh: 

1. Amalia Winda Juwita (2018) meneliti tentang “Pengaruh Motivasi Guru 

Terhadap Kesiapan Belajar Siswa dalam Mengikuti Mata Pelajaran Agama 

Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekanbaru” Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada pengaruh motivasi guru terhadap kesiapan 

belajar siswa dalam mengikuti mata pelajaran agama islam dilihat dari 

analisis yang diperoleh rhitung = 0,641pada taraf signifikan 5% = 0,284 dan 

taraf rhitung signifikan 1% = 0,368. Karena rhitung lebih besar dari rtabel maka 

dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan Motivasi Guru 

Terhadap Kesiapan Belajar Siswa di SMP Negeri 3 Pekanbaru koefisien 

determinan yang dihasilkan adalah sebesar r2 = 0,641 dengan p = 0,000 

(p<0,05) maka dapat dilihat bahwa Motivasi Guru Ada Pengaruhnya 

Terhadap Kesiapan Belajar Siswa  di SMP Negeri 3 Pekanbaru sebesar 

64% termasuk kategori cukup baik. 

2. Dian Andriani dengan Judul Penelitian Efektivitas pengelolaan kelas 

terhadap hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi di sekolah menengah 

atas negeri 2 Pekanbaru. Populasi dalam penelitian seluruh siswa kelas X 

sekolah menengah atas negeri 2 Pekanbaru yang berjumlah 282 orang. 

teknik pengambilan sampel penelitian ini dengan menggunakan Teknik 
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Random Sampling dari seluruh populasi penelitian mengambil sampel 

sebanyak 56 orang. Kemudian pengumpulan data menggunakan angket 

dan dokumentasi. Setelah data terkumpul peneliti menganalisa data dengan 

mengunakan korelasi product momen. Adapun hasil penelitian ini 

dikategorikan baik dengan nilai presentase 67% dan hasil belajar siswa 

berkategori sangat baik dengan nilai 80-100 sebanyak 31 siswa. 

Sedangkan efektivitas pengelolaan kelas terhadap hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran ekonomi di sekolah menengah atas negeri 2 Pekanbaru, 

dengan besar pengaruh 57,4% dan selebihnya dipengaruhi variabel lain. 

Dimana ro lebih besar dari r1 pada tariff signifikan 1% maupun 5% yaitu 

0,025 < 0,547 > 0,325, ini berarti Ha diterima dan Ho ditolak. 

3. Aulia Dina (2016) meneliti tentang “Usaha Guru Dalam Meningkatkan 

Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits di 

Madrasah Tsanawiyah Diniyah Putri Pekanbaru” , hasil penelitian 

menunjukkan bahwa di Madrasah Tsanawiyah Diniyah Putri Pekanbaru 

cukup baik dengan presentase 60% pernyataan tersebut dapat dilihat 

dengan standar yang ditetapkan bahwa perolehan angka 40-60% adalah 

cukup baik. Adapun factor-faktor lain yang mempengaruhi usaha guru 

dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Al-

Qur’an hadits adalah factor pemberitahuan mengenai hasil belajar, 

pemberian reward atau hadiah terhadap siswa yang aktif dalam belajar, 

dan penerapan kegiatan hafalan ayat Al-Qur’an dan Hadits. 
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C. Fokus Penelitian 

Adapun fokus penelitian yang penulis gunakan sebagai acuan dalam 

penelitian sebagai berikut: 

1. Indicator Guru Sebagai Motivator 

a. Memperjelas tujuan yang ingin dicapai 

1) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran sebelum materi 

pelajaran dilanjutkan ke materi selanjutnya. 

2) Guru membatasi pembahasan materi agar tidak keluar dari ruang 

lingkup materi yang dibahas 

b. Membangkitkan minat siswa 

1) Guru memberikan contoh-contoh riil yang sesuai dengan materi 

yang dibahas 

2) Guru menyesuaikan materi sesuai dengan kemampuan siswanya 

3) Guru menggunakan strategi dan metode yang bervariasi sesuai 

dengan materi 

c. Ciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar 

1) Guru menyelingi kegiatan belajar dengan bercerita tentang isu 

perekonomian yang sesuai dengan materi yang dibahas 

2) Guru memberikan pertanyaan kepada siswa kemudian memberikan 

nilai yang sesuai dengan jawaban siswa 

3) Guru mengadakan kuis sebelum melanjutkan ke materi yang baru 
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d. Berilah pujian yang wajar terhadap setiap keberhasilan siswa 

1) Guru memberikan pernyataan” bagus”  ketika siswa menjawab 

pertanyaan dari guru tersebut 

2) Guru memberikan tepuk tangan terhadap siswa yang berani 

mengungkapkan pendapat 

e. Berikan penilaian 

1) Guru memberikan nilai terhadap siswa yang menyelesaikan tugas 

tepat waktu 

2) Guru memberikan nilai terhadap siswa yang aktif terlibat dalam 

kegiatan belajar mengajar 

f. Berikan komentar terhadap hasil pekerjaan siswa 

1) Guru memberikan saran terhadap hasil kerja siswa yang kurang 

memuaskan 

2) Guru menghargai setiap hasil kerja siswa 

g. Ciptakan persaiagan dan kerja sama 

1) Guru memberikan ulangan harian sesuai dengan materi yang sudah 

dibahas 

2) Guru membuat kelompok kerja dengan memberikan permasalahan 

sesuai dengan materi yang dibahas 

2. Indikator Guru Sebagai Pengelola kelas 

a. Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan 

kondisi belajar yang optimal 

1) Sikap tanggap 
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a) Guru memperhatikan semua kegiatan yang dilakukan peserta 

didik 

b) Guru berjalan kedepan kebelakang untuk mengontrol kegiatan 

peserta didik 

c) Guru menegur peserta didik yang ribut dengan teguran yang 

wajar seperti “jangan ribut di kelas nak” 

2) Membagi perhatian 

a) Guru memandang peserta didik secara bergantian 

b) Guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik setelah 

memberikan penjelasan 

c) Guru memberikan pujian kepada peserta didik yang aktif 

mengikuti kegiatan belajar 

3) Memusatkan perhatian kelompok 

a) Guru memilih kelompok diskusi secara acak antara yang 

pandai dan biasa 

b) Guru memberikan petunjuk yang jelas kepada setiap kelompok 

sebelum mengerjakan tugas kelompoknya 

c) Guru memberikan kesempatan kepada masing-masing 

kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya secara 

bergantian 

d) Guru menegur peserta didik yang tidak memperhatikan 

temannya ketika menyampaikan hasil kerja kelompok 
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b. Keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi 

belajar yang optimal 

1) Modifikasi tingkah laku 

a) Guru memberikan pertanyaan kepada siswa secara bergantian  

b) Guru menyuruh siswa menyimpulkan materi pelajaran 

2) Pendekatan pemecahan masalah kelompok 

a) Guru menugaskan setiap peserta didik untuk memahami materi 

yang dibahas 

b) Guru meluruskan jawaban peserta didik yang kurang tepat atau 

kurang sesuai dengan pertanyaan 

c) Guru memberikan penjelasan apabila ada peserta didik yang 

belum paham dengan materi yang dibahas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


