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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Konsep Dasar Strategi Pembelajaran 

1. Pengertian Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan 

oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan 

untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran, 

yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasainya di akhir kegiatan 

belajar.
1
  

Sehingga strategi pembelajaran dalam konteks ini dapat diartikan sebagai 

suatu cara atau jalan dalam melaksanakan proses belajar mengajar agar tujuan 

yang diharapkan dapat tercapai secara efektif dan maksimal. Syaiful 

mengemukakan bahwa : 

Secara umum strategi mempunyai pengertian sebagai garis-garis besar 

haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah 

ditentukan,dihubungkan dengan belajar mengajar,strategi dapat diartikan 

sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan anak didik dalam perwujudan 

kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan.
2
 

Dari dua definisi tersebut di atas,dapat ditarik implikasi bahwa strategi 

pembelajaran adalah cara,pola atau teknik yang digunakan oleh tenaga pengajar 

dalam melakukan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran 

secara maksimal. Pada dasarnya, terdapat tiga strategi dasar dalam pelaksanaan 

proses pembelajaran,yakni:  

                                                           
1
Sanjaya,Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan 

(Bandung:Kencana Prenada Media Group,2008), h. 4 
2
Djamarah dan Zein, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta:Cet.III PT Rineka Cipta,2006), h. 

5 
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a) Menentukan pilihan berkenaan dengan pendekatan terhadap masalah 

belajar mengajar 

b) Memilih prosedur,metode,dan teknik belajar mengajar 

c) Menetapkan norma dan kriteria keberhasilan kegiatan belajar mengajar.
3
 

Dalam proses pembelajaran, yang mula-mula dirumuskan oleh sasaran 

atau tujuan yang akan dicapai baik itu dalam konteks pemahaman maupun 

perubahan tingkah laku, setelah itu memilih pendekatan yang paling tepat untuk 

dipakai dalam proses pembelajaran agar sasaran yang dimaksud dapat tercapai 

secara maksimal.  

Kemudian menentukan prosedur, metode atau teknik belajar mengajar 

yang efektif dan terakhir menentukan norma atau kriteria keberhasilan sehingga 

guru mempunyai pegangan yang dapat dijadikan ukuran dalam menilai sejauh 

mana tingkat keberhasilan yang telah dicapainya. 

Konsep dasar strategi pembelajaran ini penting untuk diketahui dan 

dikuasai guru sebagai tenaga profesional di bidang pendidikan dan pembelajaran. 

Karena tanpa adanya pemahaman yang mendalam tentang strategi pembelajaran 

dari guru, akan dapat menyebabkan proses pembelajaran yang dilakukan tidak 

mencapai keberhasilan yang maksimal. Bahkan parahnya lagi dapat 

mengakibatkan proses pembelajaran tidak berarti apa-apa bagi peserta didik. 

Setiap kegiatan pembelajaran mempunyai sasaran dan tujuan. Tujuan itu 

bertahap dan berjenjang sesuai dengan hirarkinya yakni tujuan nasional, tujuan 

institusional, tujuan kurikuler dan  tujuan instruksional. Dalam mencapai tujuan-

tujuan tersebut mesti melalui proses yang kemudian akan mempengaruhi 

keberhasilannya. Oleh karena itu, guru sebagai tenaga profesional di tuntut untuk 

                                                           
3
Ibid, h. 9 
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memaksimalkan proses pembelajaran agar tecapai cita-cita yang diharapkan. 

Paling tidak, ada dua point yang penting yang sangat mendasar terkait dengan 

strategi dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. 

Kedua point tersebut adalah terkait dengan penggunaan metode dan pengelolaan 

siswa atau kelas itu sendiri. 

2. Jenis - Jenis Strategi Pembelajaran  

Para ahli teori belajar telah mencoba mengembangkan berbagai 

pendekatan atau sistem pengajaran atau proses pembelajaran. Berbagai sistem 

pembelajaran yang menarik perhatian akhir-akhir ini adalah: 

a. Strategi Pembelajaran Langsung, merupakan bentuk dari pendekatan 

pembelajaran yang berorientasi kepada guru (teacher centered approach). 

b. Strategi Pembelajaran dengan Diskusi, Proses pembelajaran melalui 

interaksi dalam kelompok. 

c. Strategi Pembelajaran Kerja Kelompok Kecil, mengorganisasikan siswa 

dalam kelompok kecil merupakan strategi yang banyak dianjurkan oleh 

para pendidik. Strategi ini dapat dilakukan untuk mengajarkan materi-

materi khusus. Merupakan strategi pembelajaran yang berpusat kepada 

siswa. 

d. Strategi Pembelajaran Cooperative Learning, strategi pembelajaran yang 

menekankan kepada proses kerja sama dalam suatu kelompok yang bisa 

terdiri 3 sampai 5 orang siswa untuk mempelajari suatu materi akademik 

yang spesifik sampai tuntas. 



12 

 

 

 

e. Strategi Pembelajaran Problem Solving, teknik untuk membantu siswa 

agar memahami dan menguasai materi pembelajaran strategi pemecahan 

masalah.
4
 

Dapat disimpulkan bahwa penggunaan strategi pembelajaran apapun 

dalam ruangan  

B. Konsep dasar Srategi Pembelajaran PAIKEM 

1. Pengertian Strategi Pembelajaran PAIKEM 

 PAIKEM adalah singkatan dari pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, 

efektif, dan menyenangkan. Aktif yang dimaksudkan bahwa dalam proses 

pembelajaran guru harus mampu menciptakan susana yang sedemikian rupa 

sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan.
5
 

2. Makna Pembelajaran Aktif,Inovatif,Kreatif,Efektif, dan Menyenangkan 

a. Pembelajaran yang Aktif 

 Aktif dalam strategi ini adalah memosisikan guru sebagai orang yang 

menciptakan suasana belajar yang kondusif atau sebagai fasilitator dalam belajar, 

sementara siswa sebagai peserta belajar yang harus aktif. Dalam suasana 

pembelajaran yang aktif tersebut, siswa tidak terbebani secara perseorangan dalam 

memecahkan masalah yang dihadapi dalam belajar, tetapi mereka dapat saling 

bertanya dan berdiskusi sehingga beban belajar bagi mereka sama sekali tidak 

terjadi.
6
 

 

                                                           
4
 https://sidorejo4.files.wordpress.com (Diakses 17 April 2017) 

5
Masito dan Laksmi Dewi, Strategi Pembelajaran ( Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan 

Islam Departemen Agama RI,2009), h. 259 
6
Hisyam Zaini, dkk, Strategi Pembelajaran Aktif di Perguruan Tinggi (Yokyakarta: Center 

For Teaching Staff Development,2002), h. 13 

https://sidorejo4.files.wordpress.com/
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b. Pembelajaran yang Inovatif 

 Pembelajaran inovatif juga merupakan strategi pembelajaran yang 

mendorong aktivitas belajar. Maksud inovatif di sini adalah dalam kegiatan 

pembelajaran itu terjadi hal-hal yang baru, bukan saja oleh guru sebagai fasilitator 

belajar, tetapi oleh siswa juga dalam proses belajar.
7
 

c. Pembelajaran yang Kreatif 

 Pembelajaran yang kreatif adalah salah satu strategi pembelajaran yang 

bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berfikir siswa. Pembelajaran kreatif 

ini pada dasarnya mengembangkan belahan otak kanan anak yang dalam teori 

Hemosfir disebutkan bahwa belahan otak anak terdiri dari belahan kiri dan 

belahan kanan.
8
 

d. Pembelajaran yang Efektif  

 Pembelajaran yang efektif adalah salah satu strategi pembelajaran yang 

diterapkan guru dengan maksud untuk menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan. 

Strategi pembelajaran yang efektif ini menghendaki agar siswa yang belajar di 

mana dia telah membawa sejumlah potensi lalu di kembangkan melalui 

kompetensi yang telah ditetapkan, dan dalam waktu tertentu kompetensi belajar 

dapat dicapai siswa dengan baik dan tuntas.
9
 

 

 

 

                                                           
7
Trianto, Desain Pengembangan Pembelajaran Tematik(Bagi Anak Usia Dini, TK/RA & 

Anak Usia Kelas Awal SD/MI)(Jakarta: Prenada Media Group,2011), h. 164 
8
Masito dan Laksmi Dewi, Op.Cit, h.260-265 

9
Mulyatininsih, model Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan 

(Depok: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan,2010), h. 165 
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e. Pembelajaran yang Menyenangkan 

 Menurut La Iru dan La Ode Arihi, pembelajaran yang dilaksanakan harus 

dilakukan dengan tetap memperhatikan suasana belajar yang menyenangkan. Hal 

ini penting karena belajar akan efektif jika pembelajarannya mennyenangkan.
10

 

3. Karakteristik PAIKEM 

 Menurut Syah dan Kariadinata, PAIKEM memiliki karakteristik sebagai 

berikut 

a. Pembelajarannya mengaktifkan peserta didik 

b. Mendorong kreativitas peserta didik dan guru 

c. Pembelajarannya efektif 

d. Pembelajaran menyenangkan utamanya bagi peserta didik.
11

 

 

4. keunggulan dan kelemahan PAIKEM 

a. Keunggulan PAIKEM 

1) Mengalami, Peserta didik terlibat secara aktif baik fisik, mental 

maupun emosional. 

2) Komunikasi, Kegiatan pembelajaran memungkinkan terjadinya 

komunikasi antara guru dan peserta didik. 

3) Interaksi, Kegiatan pembelajarannya memungkinkan terjadinya 

interkasi multi arah. 

4) Refleksi, kegiatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik 

memikirkan kembali apa yang telah dilakukan.
12

 

                                                           
10

La Iru dan La Ode Arihi, Analisis Penerapan Pendekatan Metode, Strategi,dan Model-

Model Pembelajaran ( Bantul: Multi Presindo, 2012), h. 100 
11

Syah, dkk, Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan( Bandung: 

Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Rayon Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan 

Gunung Jati, 2009), h. 3-4 
12

Suprijino, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM. (Yokyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2009), h. 17 
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b. Kekurangan PAIKEM 

1) Membutuhkan dana 

2) Pengembangan RPP 

3) Manajemen kelas 

4) Kurangnya kreativitas guru.
13

 

 

5. Langkah-langkah Pembelajaran PAIKEM 

a. Review, guru dan siswa meninjau ulang pelajaran yang lampau 

b. Pengembangan, guru senantiasa menyajikan ide baru dan peluasan konsep 

c. Latihan terkontrol, guru memeriksa kemungkinan terjadinya miskonsepsi.  

Dianjurkan dengan kerja kelompok 

d. Seat Work, siswa bekerja mandiri atau dalam kelompok dalam perluasan 

konsep. 

e. Laporan siswa peorangan/kelompok, hasil kerja individu/kelompok 

dilaporkan untuk jikalau perlu ada perbaikan 

f. Pendalaman melalui permainan 

g. Pajangan hasil karya. 
14

 

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa langkah – langkah yang harus 

dilakukan seorang guru dalam melaksanakan proses pembelajaran menggunakan 

strategi pembelajan PAIKEM yaitu review, pengembangan, latihan terkontrol, 

seat worl, laporan siswa perorangan/kelompok, pendalaman melaui permainan, 

pajangan. 

Dasim Budimansyah  mengemukakan bahwa terdapat hal-hal yang harus 

diperhatikan oleh guru sehingga pelaksanaan pembelajaran PAIKEM dapat tepat, 

diantaranya :  

a. Memahami Sifat Yang Dimiliki Siswa 

b. Mengenal Anak Secara Perorangan 

c. Memanfaatkan Perilaku Siswa 

d. Mengembangkan Kemampuan Berfikir Kritis, Kreatif, Dan Kemampuan 

Memecahkan Masalah 

e. Mengembangkan Ruang Kelas Sebagai Lingkungan Belajar Yang Menarik 

f.  Memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar 

                                                           
13

http : //belajar yuk89.blogspot.com (Diakses 20 April 2017) 
14

Asmani, 7 Tips Aplikasi PAIKEM (Yokyakarta: Cet.I.Diva Press,2011), h. 59-60 
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 memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan 

belajar.
15

 

 Deskripsi Strategi Pembelajaran 

Proses pembelajaran di sekolah,seorang guru atau tenaga pengajar mesti 

menerapkan berbagai cara dalam memberikan pemahaman kepada siswa agar 

tercapai perubahan pada diri siswa baik dalam konteks pengetahuan maupun 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai cara yang dimaksud adalah 

strategi yang dipakai guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di dalam 

kelas. 

Wina sanjaya mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu 

kegiatan pembelajaran yang harus di kerjakan guru dan siswa agar tujuan 

pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya,dengan 

mengutip pemikiran J.R David,Wina sanjaya menyebutkan bahwa dalam strategi 

pembelajaran terkandung makna perencanaan. Artinya,bahwa pada dasarnya 

masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam 

suatu pelaksanaan pembelajaran.
16

 Keberhasilan seorang tenaga pengajar dalam 

memberikan pemahaman kepada anak didik terkait dengan materi yang 

disampaikan sangat tergantung pada strategi penyampaian yang digunakan. Oleh 

karena itu strategi merupakan pemegang peranan penting dalam dunia pendidikan 

dan pembelajaran. 

Terkait dengan hal ini, maka guru dituntut untuk memiliki pengetahuan 

yang memadai terkait dengan strategi pembelajaran atau profesionalisme sebagai 

                                                           
15

Budimansyah, PAKEM Pembelajaran aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan 

(Bandung: PT. Genesindo), h. 45 
16

Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan (Jakarta: 

Kencana Predana Media Group,2008), h. 13 
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tenaga pengajar. Betapa pentingnya peranan strategi pembelajaran ini, sehingga 

setiap guru harus memiliki pemahaman atau penguasaan tentang strategi 

pembelajaran secara maksimal, sehingga sarana dalam memberikan pembelajaran 

kepada siswa atau anak didik. 

Strategi kurang baik bagi seorang guru dapat menjadi strategi yang baik 

sekali bagi guru yang lain, karena itu sangat tergantung pada mata pelajaran apa 

dan kondisi bagaimana proses pembelajaran itu dilaksanakan oleh karena itu 

pemakaian strategi mesti disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam 

proses pembelajaran.  

Dalam rangka mencari pengetahuan/pemahaman kegamaan dan kaitannya 

dengan dalil Al-Qur’an, salah satu ayat yang mengajarkan tentang strategi 

pembelajaran.  

Allah SWT berfirman dalam Q.S.An-Nahl/16:125  

                                

                       

Terjemahannya; 

“ Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang 

siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih 

mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”
17

 

                                                           
17

Ad-Dimasyqi,dkk, Tafsir Ibnu Kasir ; Jus 4 al-Hijr 2 S.D an-Nahl 128 (Bandung: Sinar 

Baru Algesindo,2003), h.7 
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Keterangan ayat ini memberikan penjelasan bahwa ada tiga strategi 

pembelajaran diantaranya : 

a) Strategi Hikmah 

b) Strategi Nasihat/ pembelajaran yang baik 

c) Strategi diskusi.
18

 

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa, dari kesekian metode 

yang ada, tidak ada satupun strategi yang paling baik atau sempurna untuk 

digunakan dalam proses pembelajaran. Karena masing-masing strategi tersebut 

tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangannya. Sehingga efektifitas 

penggunaan strategi pembelajaran ini sangat bergantung pada kondisi guru, siswa 

dan lingkungan belajar. 

Dalam menetapkan strategi pembelajaran yang akan dipakai, bukan tujuan 

yang menyesuaikan pada strategi yang digunakan, akan tetapi strategilah yang 

bersifat teknis yang menjadi jalan untuk menempuh tujuan pembelajaran itu 

sendiri. Dengan kata lain strategi penyesuaian pada tujuan pembelajaran. Oleh 

karena itu efektivitas penggunaan strategi dapat tercapai apabila terjalin 

kesesuaian antara metode dengan komponen-komponen pembelajaran yang telah 

direncanakan sebelumnya. 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan suatu kegiatan pembelajaran 

adalah suatu prosesnya. Dimana dalam prosesi pembelajaran itu penggunaan 

strategi merupakan satu sisi yang sangat menentukan efektivitas proses 

pembelajaran itu sendiri. Pada intinya bahwa pembelajaran yang ideal adalah 

                                                           
18

Ibid, h.8 
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pembelajaran yang menggunakan strategi variatif dengan penyesuaian pada tujuan 

yang ingin dicapai. Seorang guru atau tenaga pengajar mesti menghindari strategi 

yang monoton agar tercipta pengalaman belajar yang berarti, sehingga nilai-nilai 

yang ingin disampaikan dalam proses pembelajaran dapat terinternalisasi pada diri 

anak didik. 

B. Konsep Dasar Guru 

1. Pengertian Guru 

Guru adalah pendidik dan pengajar pada pendidikan anak usia dini jalur 

sekolah atau pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

Guru-guru seperti ini harus mempunyai semacam kualifikasi formal. Dalam 

definisi yang lebih luas, setiap orang yang mengajarkan suatu hal yang baru dapat 

juga dianggap seorang guru.
19

 

Menurut Mulyasa, istilah guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan 

dan identifikasi para peserta didik dan lingkungannya, karena itulah guru harus 

memiliki standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, 

wibawa, mandiri dan di siplin.
20

 

Hamdani Ikhsan menjelaskan guru atau pendidik adalah orang dewasa yang 

bertanggung jawab memberikan bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam 

perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaanya, namun 

melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah, khalifah di bumi sebagai makhluk 

sosial dan sebagai individu yang mampu berdiri sendiri.
21

 

                                                           
19

http:// Guru - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm  (diakses 26 

Februari 2017) 
20

E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional (Bandung: PT. Rosda Karya,2006), h. 37  
21

Ihsan, Filsafat Ilmu Pendidikan ( Bandung: Cv. Pustaka Setia,2001), h. 93 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah
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Menurut Muhammad Muntahibun Nafis, guru adalah bapak ruhani  

(Spritual Father) bagi peserta didik yang memberikan ilmu, pembinaan akhlak 

mulia dan meluruskan perilaku yang buruk.
22

 

Menurut Dwi Atmaka, guru adalah orang dewasa yag bertanggung jawab 

memberikan pertolongan kepada anak didik dalam perkembangan baik jasmani 

dan rohaninya.
23

 

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum guru 

bertugas dan bertanggung jawab seperti rasul, yaitu mengantarkan murid dan 

menjadikannya manusia terdidik yang mampu menjalankan tugas-tugas ketuhanan 

dan tugas-tugas kemanusiaan.   

2. Kriteria Guru 

Dalam kaitannya dengan Guru sebagai pendidik, maka pentingnya guru 

professional yang memenuhi standar kualifikasi diatur dalam pasal 8 Undang-

undang No.14 tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (UUGD) yang menyebutkan 

bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, 

sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional. 

a. Kualifikasi Akademik Guru 

Melalui Pendidikan Formal Kualifikasi akademik gurupada satuan 

pendidikan jalur formal mencakupkualifikasi akademik guru pendidikan Anak 

Usia Dini/Taman Kanak-kanak/Raudatul Atfal (PAUD/TK/RA),guru sekolah 

dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), guru sekolah menengah pertama/madrasah 

                                                           
22

Nafis, Ilmu Pendidikan Islam (Yokyakarta: Teras,2011), h. 88 
23

Atmaka, Pengantar Pendidikan ( Salatiga: Widyasari Press, 2004), h. 48 



21 

 

 

 

Tsanawiyah (SMP/MTs), guru sekolah menengah atas/madrasah aliyah 

(SMA/MA), guru sekolah dasar luar biasa/ sekolah menengah pertama luar 

biasa/sekolah menengah atas luar biasa (SDLB/SMPLB/SMALB), sebagai 

berikut: 

1) Kualifikasi Akademik Guru PAUD/TK/RA 

Guru pada PAUD/TK/RA harus memiliki kualifikasi akademik 

pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam 

bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari 

program studi yang terakreditasi. 

2) Kualifikasi Akademik Guru SD/MI 

Guru pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat,harus memiliki 

kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau 

sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) 

atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. 

3) Kualifikasi Akademik Guru SMP/MTs 

Guru pada SMP/MTs,atau bentuk lain yang se-derajat,harus memiliki 

kualifikasi akademik pen-didikan minimum diploma empat (D-IV) atau 

sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang 

diajarkan/ditempu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. 

4) Kualifikasi Akademik Guru SMA/MA 

Guru pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki 

kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau 
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sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang 

diajarkan/diampu, dan diperoleh dari pro-gram studi yang terakreditasi. 

5) Kualifikasi Akademik Guru SDLB/SMPLB/SMALB 

Guru pada SDLB/SMPLB/SMALB, atau bentuk lain yang sederajat, 

harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 

empat (D-IV) 

atau sarjana (S1) program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai 

dengan mata pelajaran yang diajarkan/ditempu, dan diperoleh dari 

program studi yang terakreditasi. 

b. Kompetensi Guru  

Berdasarkan Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

pada pasal 10 ayat (1), menyatakan bahwa “Kompetensi guru sebagaimana 

dimaksud meliputi kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. ”
24

 

1) Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi Pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta 

didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran,evaluasi hasil 

belajar,dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya. Sub kompetensi dalam kompeensi 

paedagogik adalah sebagai berikut: 

a) Memahami peserta didik secara mendalam yang meliputi memahami 

peserta didik dengan memamfaatkan prinsip-prinsip perkembangan 
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kognitif, prinsip-prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal ajar 

awal peserta didik. 

b) Merancang pembelajaran,termasuk memahami landasan pendidikan 

untuk kepentingan pembelajaran yang meliputi memahmi landasan 

pendidikan, menerapkan teori belajar dan pembelajaran,menentukan 

strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta 

didik,kompetensi yang ingin dicapai,dan materi ajar,serta menyusun 

rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. 

c) Melaksanakan pembelajaran yang meliputi menata latar (setting) 

pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondisif. 

d) Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran yang meliputi 

merancang dan melaksanakan evaluasi (assessment) proses dan hasil 

belajar secara berkesinambungan dengan berbagai 

metode,menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk 

menentukan tingkat ketuntasan belajar (mastery level), dan 

memamfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas 

program pembelajaran secara umum. 

e) Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensinya meliputi memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan 

berbagai potensi akademik,dan memfasilitasi peserta didik untuk 

mengembangkan berbagai potensi non akademik. 
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2) Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi Kepribadian adalah kemampuan personal yang 

mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan 

berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.  

3) Kompetensi Profesional 

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir 

c dikemukakan bahwa yang dimaksud kompetensi profesional adalah 

“kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan 

mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik dalam 

memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional 

Pendidikan.”
25

 

 Guru yang mempunyai kompetensi profesional harus mampu 

memilah dan memilih serta mengelompokkan materi pembelajaran yag 

akan disampaikannya  kepada peserta didik. Tanpa kompetensi 

tersebut, dapat dipastikan bahwa guru tersebut akan menghadapi 

berbagai kesulitan dalam membentuk kompetensi peserta didik, bahkan 

akan gagal dalam melaksanakan pembelajaran. 

4) Kompetensi Sosial 

 Dalam Standar Nasional Pendidikan,penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir 

dikemukakan bahwa yang dimaksud kompetensi sosial adalah 

“kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik,sesama 
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pendidik,tenaga kepedidikan,orang tua/wali peserta didik,dan 

masyarakat sekitar.”
26

 

 Dapat disimpulkan bahwa Guru adalah makhluk sosial yang dalam 

kehidupannya tidak bisa terlepas dari kehidupan sosial masyarakat dan 

lingkungannya. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memiliki 

kompetensi sosial yang memadai, terutama dalam kaitannya dengan 

pendidikan yang tidak terbatas pada pembelajaran di sekolah tetapi juga 

pada pendidikan yang terjadi dan berlangsung di masyarakat. 

c. Sertifikasi Guru 

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan 

dosen. Sertifikasi pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan 

kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.  

Berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi guru dapat diartikan sebagai 

suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi 

untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, 

setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. 

Dengan kata lain, sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang 

untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan 

pemberian sertifikat pendidik.  

3. Tugas dan Peran Guru 

Sebagai pelaksana kurikulum guru merupakan tokoh utama dalam proses 

pembelajaran di sekolah. Kurikulum sebagai rencana pembelajaran sangat terkait 
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dengan pembelajaran. Dalam konsep pendidikan klasik guru hanya berperan 

sebagai penerus dan penyampai ilmu pengetahuan. Sedangkan dalam pengertian 

teknologi pendidikan,guru merupakan tokoh pelatih kemampuan.  

Dalam konsep interaksi dan komunikasi guru mendapat peran sebagai 

mitra belajar,sedangkan dalam konsep pendidikan pribadi guru lebih berperan 

sebagai pendorong,pengarah dan pembimbing bagi siswanya. Pada umumnya 

pelaksanaan konsep pendidikan tersebut bersifat elektrik dengan cara memadukan 

dua atau tiga bahkan keempat konsep pendidikan tersebut. Sehingga terkadang 

guru berperan sebagai penyampai ilmu, kadang juga sebagai mitra belajar dan 

kadang pula berperan sebagai pelatih kemampuan dan pembimbing dan pengarah. 

Pada dasarnya semua konsep tentang pendidikan tersebut di atas memiliki 

kekurangan dan kelebihannya. Yang pasti bahwa dalam  prakteknya yang lebih 

penting adalah selektif dalam memilih konsep mana yang paling efektif untuk 

digunakan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian pada sisi yang 

lain ada hal utama yang harus dipahami oleh guru bahwa tujuan dari 

terlaksananya proses pembelajaran adalah adanya perubahan pola tingkah laku 

siswa. 

Proses pembelajaran merupakan kegaiatan interaksi praktek ilmu dari guru 

selaku tenaga pengajar kepada siswa sebagai anak didik. Terkait dengan hal ini 

maka sebagai guru profesional menyadari akan tugasnya sebagai tenaga 

penagajar. Diketahui bahwa faktor internal dan eksternal diri siswa sangat 

mempengaruhi keberhasilan pembelajaran. 
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Faktor internal sangat terkait dengan pemberian motivasi kepada siswa 

agar menyadari diri sebagai insan penuntut ilmu. Sedangkan faktor eksternal 

sangat dipengaruhi oleh keahlian guru dalam menciptakan lingkungan 

pembelajaran yang efektif. Mulyasa mengatakan bahwa “bahwa dalam 

pembelajaran tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan 

agar menunjang terjadinya perubahan pada perilaku peserta didik.
27

 

Jadi pada intinya bahwa guru disamping bertugas untuk/merencanakan, 

meleksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran juga harus senantiasa 

menciptakan lingkungan yang kondusif demi tercapainya tujuan pembelajaran 

yakni perubahan pola tingkah laku peserta didik. 

C. Konsep Dasar Kreativitas Belajar  

1. Pengertian Belajar 

Belajar adalah proses perubahan perilaku bakat pengalaman dan pelatihan. 

Artinya tujuan kegiatan belajar ialah perubahan tingkah laku, baik yang 

menyangkut pengetahuan, keterampilan, sikap, bahkan meliputi segenap aspek 

pribadi. Kegiatan belajar mengajar seperti mengorganisir pengalaman belajar, 

menilai proses dan hasil belajar, termaksud dalam cakupan tanggung jawab 

guru.
28

 

Pada dasarnya proses belajar merupakan interaksi atau hubungan timbal 

balik anatara guru dan peserta didik dalam situasi pendidikan. Proses interaksi ini 

menimbulkan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dalam usaha 

mencari, memeperoleh, menerapkan pengetahuan, keterampilan maupun sikap 
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dan nilai yang kemudian diolah dan dinilai serta dikembangkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Berikut ini beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian belajar : 

Menurut Morgan yang mengemukakan bahwa: “Belajar adalah sikap 

perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu 

hasil dari latihan atau pengalaman”.
29

 Selanjutnya Witherington menjelaskan 

bahwa “Belajar adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan 

diri sebagai suatu pola dari pada rekasi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, 

kepandaian atau suatu pengertian”.
30

 

Beberapa pendapat di atas dapatlah dipahami bahwa belajar merupakan 

suatu perubahan dalam tingkah laku, dimana perubahan itu dapat mengarah 

kepada tingkah laku kebaikan juga pada tingkah laku keburukan,yang terjadi 

melalui latihan atau pengalaman dalam artian perubahan-perubahan dianggap 

sebagai hasil belajar. 

Tingkah laku yang mengalami perubahan dikarenakan belajar menyangkut  

berbagai aspek kepribadian, baik fisik maupun psikis seperti perubahan dalam 

pengertian, pemecahan masalah, keterampilan, kecakapan, kebiasan ataupun 

sikap. Sementara Ahmad Muzakir berpendapat bahwa: “belajar adalah suatu 

usaha perbuatan yang dilakukan secara sungguh - sungguh dengan sistematis, 

mendayagunakan semua potensi yang dimiliki baik fisik maupun psikis seperti 

intelegensi, bakat, motivasi, minat dan sebagainya”.
31

 

Dari beberapa pendapat di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa belajar 

adalah proses perubahan tingkah laku berkat pengalaman dan latihan. Hal ini 
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berarti bahwa tujuan suatu kegiatan belajar ialah mencapai perubahan tingkah 

laku,baik menyangkut aspek pengetahuan,keterampilan maupun aspek sikap.  

Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah,kegiatan belajar 

merupakan kegiatan yang paling pokok. Ini berarti bahwa berhasil tidaknya 

pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung pada bagaimana proses belajar 

yang dialami oleh siswa sebagai anak didik, belajar meruapakan suatu proses 

dimana tingkah laku diubah melalui praktek atau latihan. Dengan belajar, pada 

hakekatnya manusia melakukan suatu perubahan-perubahan sehingga tingkah 

lakunya dapat berkembang akibat dari hasil belajar. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa menurut 

Caroll dalam Muzakir dan Joko adalah sebagai berikut : 

a. Bakat belajar 

b. Waktu yang tersedia untuk belajar 

c. Waktu yang diperlukan siswa untuk menjelaskan pelajaran 

d. Kualitas pengajaran 

e. Kemampuan individu.
32

   

2. Kreativitas Belajar 

Dalam perkembangan anak didik selalu berhadapan dengan berbagai 

macam masalah dalam belajar sehingga anak didik memiliki kesulitan tersendiri 

dan tidak mampu dari kesulitan belajar tersebut. Dalam belajar anak didik 

diharapkan dapat memiliki kreativitas sehingga mampu memecahkan masalah-

masalah yang muncul dalam setiap kondisi belajar yang berlangsung. 
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Menurut Syamsu Yusuf, kreativitas dapat diartikan sebagai kemampuan 

untuk menciptakan suatu produk baru, kemampuan untuk memberikan gagasan 

baru dan menerapkannya dalam pemecahan masalah.
33

 

a. Karakteristik Kreativitas 

Supriadi mengatakan bahwa ciri-ciri kreativitas dapat dikelompokkan dalam 

dua kategori, kognitif, nonkognitif. Kreativitas hanya dapat dilahirkan dari orang 

cerdas yang memiliki psikologis yang sehat. Kreativitas tidak hanya perbuatan 

otak saja namun variabel emosi dan kesehatan mental sangat berpengaruh 

terhadap lahirnya sebuah karya kreatif. Kecerdasan tanpa mental yang sehat sulit 

sekali dapat megahsilkan karya kreatif. 

Sedangkan mengenai 24 ciri kepribadian yang ditemukannya dalam 

berbagai studi, adalah sebagai berikut: 

1. Terbuka terhadap pengalaman baru 

2. Fleksibel dalam berfikir dan merespon 

3. Bebas dalam menyatakan pendapat dan perasaan 

4. Menghargai fantasi 

5. Tertarik pada kegiatan kreatif 

6. Mempunyai pendapat sendiri dan tidak terpengaruh oleh orang  

7. Mempunyai rasa ingin tahu yang besar 

8. Toleran terhadap perbedaan pendapat dan situasi yang tidak pasti  

9. Berani mengambil resiko yag diperhitungkan 

10. Percaya diri dan mandiri.
34

 

Selanjutnya Ayan melengkapi ciri kepribadian orang kreatif dengan 

menambahkan beberapa karakteristik, sebagai berikut : 

1. Antusias 

2. Banyak akal 

3. Giat dan rajin 

                                                           
33

Yusuf, Landasan Bimbingan Dan Konseling (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,2005), h. 

246 
34

Supriadi, Kreativitas, Kebudayaan, dan Perkembangan Iptek (Bandung: Alfabeta,1994), 

h. 15 



31 

 

 

 

4. Kritis 

5. Mandiri 

6. Selalu sibuk 

7. Tekun 

8. Mudah bergerak.
35

 

Dari karakteristik tersebut kita dapat melihat, betapa sangat beragam dan 

fluktuatifnya kepribadian orang kreatif. Orang kreatif memiliki potensi 

kepribadian yang positif juga negatif. 

b. Indikator Dalam Kreativitas 

1) Kemandirian belajar, yang terdiri dari cara berkreasi dalam belajar dan 

usaha siswa dalam mengerjakan soal. 

2) Keaktifan dalam belajar, yang terdiri dari Keaktifan untuk memecahkan 

masalah, kelancaran dalam memberikan gagasan atau pendapat dan 

kelancaran dalam menemukan alternatif jawaban. 

c. Faktor Yang Mempengaruhi Kreativitas Belajar 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas belajar antara lain : 

 

1) Faktor Internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa yang 

meliputi dua aspek, yaitu : Aspek fisiologis (Jasmaniah) dan Aspek 

fisiologis ( Rohaniah). 

2) Faktor Eksternal,terdiri dari dua macam yaitu : Faktor lingkungan sosial 

dan Faktor non sosial
36
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d. Faktor-Faktor Yang Menjadi penghambat Dalam Meningkatkan 

Kreativitas Belajar Siswa dan Solusinya 

1) Rasa takut, Hambatan pertama seseorang tidak kreatif karena selalu 

dibayangi oleh rasa takut gagal, takut salah, takut dimarahi dan rasa 

takut lainnya. 

2) Rasa puas. Orang yang sudah puas akan prestasi yang diraihnya, serta 

telah merasa nyaman dengan kondisi yang dijalaninya seringkali 

terbutakan oleh rasa bangga dan rasa puas tersebut tidak terdorong 

untuk menjadi kreatif mencoba yang baru, belajar sesuatu yang baru 

ataupun menciptakan sesuatu yang baru. 

3) Rutinitas Tinggi, Rutinitas merupakan salah satu faktor penghambat 

bagi seseorang untuk menjadi kreatif. Untuk mengatasi hal tersebut 

kita perlu menyisihkan waktu khusus untuk mengisi "kehausan" kita 

akan kreativitas,misalnya membaca buku tiap minggu, kemungkinan 

besar kita bisa menemukan ide brilian yang bisa kita adaptasi atau 

perbaiki, perluas lingkungan sosial kita dengan mengikuti 

perkumpulan-perkumpulan diluar pekerjaan kita. 

4) Kemalasan Mental, Kemalasan mental merupakan salah satu 

penghambat untuk berpikir kreatif. Tidak heran jika orang yang malas 

menggunakan kemampuan otaknya untuk berpikir kreatif sering 

tertinggal dalam karir dan prestasi kerja oleh orang-orang yang tidak 

malas untuk mengasah otaknya guna memikirkan sesuatu yang baru 

ataupun mencoba yang baru. 
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5) Terpaku pada masalah, Masalah seperti kegagalan, kesulitan, 

kekalahan, kerugian memang menyakitkan.Tetapi bukan berarti usaha 

kita untuk memperbaiki ataupun mengatasi masalah tersebut harus 

terhenti. Justru dengan adanya masalah, kita merasa terdorong untuk 

memacu kreativitas agar dapat menentukan cara lain yang lebih baik, 

lebih cepat dan lebih efektif. 

6) Stereotyping, Lingkungan dan budaya sekitar kita yang membentuk 

opini atau pendapat umum terhadap sesuatu (stereotyping) bisa juga 

menjadi hambatan dalam berpikir kreatif. Misalnya saja pada zaman 

kartini, masyarakat menganggap bahwa sudah sewajarnyalah jika 

wanita tinggal di rumah saja, tidak perlu pendidikan tinggi dan hanya 

bertugas untuk melayani keluarga saja, tidak usah berkarir di luar 

rumah.
 37

 

D. Penelitian Relevan 

Untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan 

terhadap suatu penelitian yang sama, serta menghindari anggapan plagiasi 

terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan review terhadap kajian yang pernah 

ada. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang setema dengan penelitian yang 

dikaji oleh penulis mengenai strategi pembelajaran PAIKEM dalam meningkatkan 

kreativitas belajar siswa, di antaranya adalah : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sodikin (Mahasiswa Jurusan Pendidikan  

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan(FATIK) Sekolah Tinggi 
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Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari, dengan judul Strategi 

Guru Dalam Meningkatkan Kreativitas Belajar Siswa Kelas 3 Di 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Wawonsunggu Kec.Moramo Kab.Konawe 

Selatan dengan fokus masalah “ Bagaimana Strategi Guru Dalam 

Meningkatkan Kreativitas Belajar Siswa Kelas 3 Di Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri Wawonsunggu Kec.Moramo”. Aspek-aspek yang diteliti yaitu 

bagaimana strategi mengajar guru di Madrasah Ibtidaiyah dan bagaimana 

kreativitas belajar siswa kelas 3 di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 

Wawosunggu. 

Adapun hasil penelitian bahwa guru dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di dalam kelas senantiasa menggunakan metode yang 

bervariasi dan tetap mengacu pada aspek relevansinya dengan materi 

pembelajaran tetapi tidak menggunakan strategi yang tepat dan kreativitas 

siswa dapat tercapai secara maksimal jika adanya suatu respon positif.
38

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh  Umi Habibah ( Mahasiswi Jurusan 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan (FKIP) Universitas Negeri Semarang, yang berjudul penelitian 

penerapan model PAIKEM untuk meningkatkan kreativitas siswa di 

Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hikmah Krandon Kota Tegal dengan fokus 

masalah “ penerapan model PAIKEM untuk meningkatkan kreativitas 

siswa di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hikmah Krandon Kota Tegal”.  

Aspek-aspek yang diteliti yaitu rendahnya hasil belajar siswa.  
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Adapun hasil penelitian bahwa ada peningkatan hasil belajar siswa 

yang nilai awal adalah  rata-rata 60,53% menjadi 81,58%  serta 

performansi guru dalam pembelajaran seni budaya. 

Dari penelitian yang dikemukakan di atas, ada aspek – aspek tertentu yang 

memiliki kesamaan dengan skripsi ini yaitu terletak pada bidang kajiannya yang 

membahas tentang strategi pembelajaran PAIKEM dalam meningkatkan 

kreativitas belajar siswa. Namun persamaan tersebut tidak menyangkut substansi 

yang diteliti karena fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini berbeda dengan 

fokus masalah yang ada dalam penelitian sebelummya selain itu lokasi, waktu 

penelitian, dan hasil penelitian berbeda . Dalam penelitian ini, penggunaan 

strategi pembelajaran PAIKEM dalam meningkatkan kreativitas belajar siswa 

belum optimal.  

E. Kerangka Fikir 
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