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BAB II  

KAJIAN TEORI 

2.1 Deskripsi Teori 

2.1.1 Pengertian Guru 

Guru adalah seorang pengajar ilmu. Dalam bahasa Indonesia, guru 

umumnya merujuk pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan melatih, menilai, dan mengevakuasi peserta didik. 

Guru adalah pendidik formal di sekolah yang bertugas membelajarkan peserta 

didiknya sehingga memperoleh berbagai pengetahuan, keterampilan, nilai, dan 

sikap yang semakin sempurna, atau kedewasaan pribadinya (Hamzah B Uno dan 

Nina Lamatenggo, 2016:19). Guru merupakan suatu profesi, yang berarti suatu 

jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan 

oleh sembarang orang (Hamzah B. Uno, 2011: 15).  

Seseorang dikatakan sebagai guru tidak cukup “tahu” sesuatu materi 

yang akan diajarkan, tetapi guru harus merupakan seseorang yang memiliki 

“kepribadian guru”, dengan segala ciri tingkat kedewasaannya (Sardiman, 2001: 

135). Ahmad tafsir mengungkapkan bahwa guru adalah orang yang bertanggung 

jawab terhadap berlangsungnya proses pertumbuhan dan perkembangan potensi 

peserta didik, baik potensi kognitif maupun psikomotoriknya (Novan Ardy 

Wiyani, 2015: 27). 

Jadi dari beberapa pengertian yang telah dijelaskan di atas maka dapat 

dipahami bahwa guru adalah seseorang yang memiliki berbagai tanggung jawab 

dan tugas kepada peserta didik dengan cara mendidik melalui transfer ilmu 
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pengetahuan. Dalam hal ini guru mengajrakan segala pengetahuannya kepada 

peserta didik dengan tujuan agar peserta didik dapat mengimplementasikan dan 

mengembangkan segala potensi yang terdapat dalam diri peserta didik. Seorang 

guru harus memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya dan memiliki kecakapan 

dalam hal mendidik. Kualitas seorang guru tentu akan sangat mempengaruhi 

terhadap kualitas peserta didiknya. Dalam hal ini seorang guru amat sangatlah 

berpengaruh terhadap kualitas atau kemajuan peserta didiknya. Maka dari itu guru 

merupakan sebuah profesi yang amat penting. 

2.1.2 Kompetensi Guru 

Telah diketahui bahwa guru merupakan salah satu unsur penting yang 

harus ada sesudah peserta didiknya. Apabila seorang guru tidak punya sikap 

profesional maka peserta didik akan sulit untuk maju, tumbuh dan berkembang 

dengan baik. Karena guru adalah suatu tumpuan bagi negara dalam hal 

pendidikan. Dengan adanya guru yang profesional dan berkualitas maka tentunya 

akan mampu menciptakan anak bangsa yang berkualitas pula. Jadi, kunci yang 

harus dimiliki oleh setiap pengajar adalah kompetensi. Berarti dalam hal ini 

kompetensi adalah seperangkat ilmu serta keterampilan mengajar guru pada saat 

menjalankan tugas sebagai seorang guru yang profesional sehingga tujuan dari 

pendidikan bisa dicapai dengan baik. 

Pada dasarnya kompetensi diartikan sebagai kemampuan atau 

kecakapan. Menurut Munsyi, kompetensi mengacu kepada kemampuan 

melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan (Hamzah B. Uno dan 

Nina Lamatenggo, 2016: 11). McLeod mendefinisikan kompetensi sebagai 
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perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan 

kondisi yang diharapkan. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, 

keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir 

dalam kebiasaan berfikir dan bertindak dari seorang tenaga profesional (Sudarwan 

Danim, 2012:111). Sedangkan kompetensi guru merupakan kemampuan seorang 

guru dalam melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab dan dan layak 

dimata pemangku kepentingan (Suyanto dan Asep Jihad, 2013:1). 

Kompetensi tidak hanya terkait dengan kesuksesan seseorang dalam 

menjalankan tugasnya tetapi apakah iya juga berhasil bekerja sama dalam sebuah 

tim, sehingga tujuan lembaganya tercapai sesuai harapan yang diinginkan. 

Kompetensi adalah kemampuan untuk menccapai tujuan organisasi, tujuan 

lembaga hanya mungkin tercapai ketika individu dalam lembaga itu bekerja 

sebagai tim sesuai standar yang diterapkan. 

Untuk konteks indonesia, dewasa ini telah dirumuskan syarat 

kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru menurut UU Nomor 14 Tahun 

2005 tentang guru dan dosen. Kompetensi tersebut meliputi: 

1. Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan mengelola 

pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya (Fathorrahman, 2017:2). Kompetensi pedagogik dapat dipahami 

bahwa guru harus mampu mendidik peserta didik dalam rangka pencapaian 
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tujuan pendidikan . Hal tersebut berimplikasi bahwa seorang guru harus 

mampu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip belajar, karena peserta 

didik memiliki karakter, sifat, dan interest yang berbeda. Berkenaan dengan 

pelaksanaan kurikulum seorang guru harus mampu megembangkan 

kurikulum yang selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan lokal (Elga 

Andina, 2018: 209). Dengan adanya kompetensi ini maka bisa dipahami 

bahwa guru harus mampu mengoptimalkan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan kemampuannya di kelas atau pada saat pembelajaran, dan 

harus mampu melakukan kegiatan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran 

yang telah dilakukan.  

2. Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi kepribadian guru menunjukan kemampuan personal 

yang mencerminkan kepribadian mantab dan stabil yaitu memiliki konsistensi 

dalam bertindak sesuai norma hukum, norma sosial dan etika yang berlaku 

(Nurfuadi, 2012: 78). Pada kompetensi kepribadian guru diharapkan dapat 

menjadi teladan bagi peserta didiknya (Fathorrahman, 2017: 2). Dalam hal ini 

guru dituntut harus mampu membelajarkan peserta didik tentang disiplin diri, 

belajar membaca, mencintai buku, menghargai waktu, belajar bagaimana cara 

belajar, mematuhi aturan atau tata tertib, dan belajar bagaimana harus 

berbuat. Maka semua itu akan berhasil apabila seorang guru disiplin dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibannya. Guru haruslah mempunyai 

kemampuan yang berkaitan dengan integritas dan kemantapan kepribadian 

seorang guru. 
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3. Kompetensi profesional 

Istilah profesional sudah melekat sejak lama setelah orang 

menyadari bahwa pekerjaan khusus yang selalu berdampak baik positif 

maupun negatif harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Guru dengan 

perangkat didiknya harus menyadari bahwa keprofesionalannya itu harus 

dibayar mahal sehingga harus cerdas dan selalu responsif dalam menanggapi 

dan menyikapi segala permasalahan yang berhubungan dengan profesi guru 

(Isjoni, 2009: 39). Artinya guru harus memiliki pengetahuan yang luas dan 

mendalam mengenai bidang studi yang akan diajarkan kepada peserta didik 

dan metodologinya, memiliki pengetahuan yang fundamental tentang 

pendidikan, serta memiliki keterampilan yang vital bagi dirinya untuk 

memilih dan menggunakan berbagai strategi yang tepat dalam proses 

pembelajaran (Dwi Siswoyo, dkk, 2007: 129). 

4. Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial guru terkait dengan kemampuan guru sebagai 

makhluk sosial alam berinteraksi dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial 

guru berprilaku santun, mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan 

lingkungannya secara efektif dan menarik yang mempunyai rasa empati 

terhadap orang lain (Nurfuadi, 2012: 91). Dengan dimilikinya kemampuan 

tersebut, otomatis hubungan sekolah dengan masyarakat akan berjalan dengan 

lancar, sehingga jika ada keperluan dengan orang tua siswa, guru tidak akan 

mendapatkan kesulitan. 
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2.1.3 Tugas dan Tanggung Jawab Guru 

Di dalam kegiatan belajar mengajar, kualitas pembelajaran terletak 

kepada guru karena memegang peranan yang sangat penting walaupun unsur-

unsur lain juga memengaruhi kualitas pembelajaran tersebut. Guru merupakan 

motor penggerak bagi para peserta didik. Untuk itu guru harus mampu mengatur 

dan menstimulir para peserta didiknya dalam mengembangkan metode mengajar 

dan memberikan motivasi dalam hal pelaksanaan tugas belajar dan tugas-tugas 

lain di sekolah (Heriyansyah, 2018: 120).  

Sosok guru adalah orang yang identik dengan pihak yang memiliki 

tugas dan tanggung jawab membentuk karakter bangsa. Di tangan gurulah tunas-

tunas bangsa terbentuk sikap dan moralitasnya sehingga mampu memberikan 

yang terbaik untuk anak negeri di masa yang akan datang (Isjoni, 2009: 3). 

Menurut Raka Joni, hakikat tugas guru pada umumnya berhubungan dengan 

pengembangan sumber daya manusia yang pada akhirnya akan paling menentukan 

kelestarian dan kejayaan kehidupan bangsa. Dengan perkataan lain bahwa guru 

mempunyai tugas membangun dasar-dasar dari corak kehidupan manusia di masa 

mendatang (Dwi Siswoyo, dkk, 2007: 132).  

Secara eksplisit tugas-tugas guru sebagaimana tercantum di dalam pasal 

20 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, 

disebutkan bahwa tugas guru adalah sebagai berikut (Arif Rohman, 2013: 120): 

1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang 

bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. 
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2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi 

secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni.  

3. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis 

kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang 

keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. 

4. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik 

guru, serta nilai-nilai agama dan etika. 

5. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.  

Seseorang guru harus memiliki komitmen yang tinggi dalam 

melaksanakan tugasnya.  Tanpa komitmen yang kuat, suatu tujuan tidak akan 

tercapai secara optimal bahkan dapat menuai suatu kegagalan (Novan Ardy 

Wiyani, 2012: 133). Selain memiliki tugas-tugas seperti yang telah disebutkan di 

atas, guru juga memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan peserta 

didik. Pribadi susila yang cakap adalah yang diharapkan ada pada diri setiap 

peserta didik. Guru dengan penuh dedikasi dan loyalitas berusaha membimbing 

dan membina peserta didik agar menjadi pribadi yang berguna (Syaiful Bahri 

Djamarah, 2000: 34). Guru memiliki tanggung jawab tidak hanya menyampaikan 

ide-ide, akan tetapi guru menjadi suatu wakil dari suatu cara hidup yang kreatif. 

Agar syarat-syarat kemampuan dasar mengajar guru untuk mencapai 

kriteria ukuran keberhasilan mengajar dapat dipelihara dengan baik, maka guru 

perlu memiliki tanggungjawab yang essensial sebagai manusia dewasa, yaitu 

sebagai berikut (Hamid Darmadi, 2010: 53): 
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1. Tanggungjawab moral, yaitu setiap guru harus memiliki kemampuan 

menghayati perilaku dan etika yang sesuai dengan moral pancasila dan 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Tanggungjawab pendidikan di sekolah, yaitu setiap guru harus menguasai 

cara belajar-mengajar yang efektif. 

3. Tanggungjawab kemasyarakatan, yaitu turut serta dalam menyukseskan 

pembangunan dalam masyarakat. 

4. Tanggungjawab keilmuan, yaitu guru bertanggungjawab dan turut serta dalam 

memajukan ilmu yang menjadi spesialisasinya.  

2.1.4 Kode Etik Guru  

Salah satu ciri jabatan profesional adalah mempunyai kode etik. Karena 

guru merupakan jabatan profesioanal maka guru juga mempunyai kode etik, yang 

dikenal dengan kode etik guru. Kode etik guru Indonesia merupakan rumusan 

kongres PGRI XIII pada tanggal 21 sampai 25 November 1973 di Jakarta, yang 

terdiri atas sembilan item, yaitu:  

1. Guru berbakti membimbing peserta didik seutuhnya untuk membentuk 

manusia pembangunan yang ber-pancasila. 

2. Guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai 

kebutuhan peserta didik masing-masing. 

3. Guru mengadakan komunikasi, terutama dalam memperoleh informasi 

tentang peserta didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk 

penyalahgunaan. 
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4. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan 

dengan orang tua peserta didik sebaik-baiknya bagi kepentingan peserta 

didik. 

5. Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolah 

maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan. 

6. Guru sendiri atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan 

meningkatkan mutu profesinya. 

7. Guru menciptakan dan memelihara hubungan antar sesama guru, baik 

berdasarkan lingkungan kerja maupun dalam hubungan keseluruhan. 

8. Guru secara hukum bersama-sama memelihara, membina dan meningkatkan 

mutu organisasi guru profesioanal sebagai sarana pengabdiannya.  

9. Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijakan pemerintah 

dalam bidang pendidikan. 

2.1.5 Guru Fisika 

Guru fisika yang sesusai dengan kondisi globalisasi adalah guru fisika 

yang mampu menguasai dan mengendalikan perubahan-perubahan yang 

berwawasan IPTEK (Reif, 1994: 17-32). Ciri seorang guru fisika yaitu, 

mempunyai kemampuan dalam mengantisipasi, mengakomodasi, mereorentasi 

terhadap perkembangan yang ada. Selain itu, guru harus selalu berusaha seperti 

berikut. Pertama, memahami tuntutan standar profesi yang ada. Kedua, mencapai 

kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. Ketiga, membangun hubungan 

kesejawatan yang baik dan luas termasuk lewat organisasi profesi. Keempat, 

mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan perlayanan 
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bermutu tinggi kepada konsituen. Kelima, mengadopsi inovasi atau 

mengembangkan kreatifitas dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan 

informasi mutakhir untuk mengelola dan mengembangkan pembelajaran. 

2.1.6 Pembelajaran Fisika 

Dalam pembelajaran fisika diperlukan pemahaman dan penguasaan 

materi terutama teori. Suatu teori dalam fisika harus dapat diperiksa kebenarannya 

dengan eksperimen, yang harus memberi hasil yang sama dalam batas 

ketelitiannya bila diulang pada keadaan yang sama, seperti teori lebih khusus. 

Belajar fisika tidak sama dengan belajar ilmu bahasa maupun pengetahuan sosial 

dikarenakan fisika mempunyai karakteristik/ciri tertentu yang membedakannya 

dengan mata pelajaran lain. Ciri tersebut antara lain:  

1. Objek pembicaraannya absatrak 

2. Pembahasannya mengandalkan tata nalar 

3. Pengertian/konsep atau pernyataan/sifat sangat jelas berjenjang sehingga 

terjaga konsistensinya  

4. Melibatkan perhitungan/pengerjaan (operasi) 

5. Dapat dialihgunakan dalam berbagai aspek keilmuan maupun kehidupan 

sehari-hari 

Jadi, belajar fisika harus merupakan belajar bermakna, dalam arti setiap 

konsep yang dipelajari harus benar-benar dimengerti/dipahami sebelum sampai 

pada latihan yang aplikasinya pada materi dan kehidupan sehari-hari. Faktor-

faktor yang mempengaruhi terjadinya proses belajar matematika dan fisika itu 
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ialah, seperti faktor kecerdasan, faktor belajar, faktor sikap, faktor fisik, faktor 

emosi dan sosial, faktor lingkungan, serta faktor guru. (Hutabarat. 1995). 

2.2 Kesulitan Guru Dalam Mengajar 

Kesulitan yang biasanya dialami oleh guru dalam pembelajaran adalah 

kesulitan dalam mengajar. Kesulitan guru dapat diartikan sebagai apabila seorang 

guru merasa benar-benar tidak mampu berbuat apa-apa lagi dalam menghadapi 

ulah peserta didik, maka kemungkinan yang dihadapinya adalah perasaan 

ketidakmampuan (Rohani, 2010: 146).  Kesulitan guru adalah adanya masalah 

karena guru tersebut merasa tidak puas dengan apa yang sedang terjadi dan dia 

memandangnya sebagai suatu yang perlu diprioritaskan (Hamalik, 2014: 12-13). 

kesulitan dalam proses pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam 

proses mengajar yang ditandai oleh adanya hambatan tertentu bagi seorang guru 

dalam kegiatan mengajarnya untuk memperoleh hasil yang ingin dicapai, 

hambatan itu mungkin disadari ataupun tidak disadari oleh seorang guru, baik 

bersifat psikologis, sosiologis atau fisiologis dalam proses mengajar (Asep, 2008: 

7).  

Dari ketiga pendapat di atas rata-rata hampir memiliki pandangan yang 

sama tentang kesulitan guru dalam mengajar, namun sedikit berbeda dengan 

pendapat yang kedua yang menjelaskan bahwa kesulitan guru merupakan masalah 

yang dialami guru disebabkan karena merasa tidak puas  dengan apa yang terjadi 

dan dilihat menjadi sesuatu yang diprioritaskan, sedangkan menurut pendapat 

yang pertama dan ketiga menjelaskan bahwa kesulitan guru adalah kondisi yang 

terjadi di kelas selama proses pembelajaran yang ditandai dengan adanya perasaan 
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ketidakmampuan dan hambatan tertentu bagi seorang guru dalam kegiatan 

mengajarnya demi mencapai hasil tertentu, hambatan itu bersifat psikologis, 

sosiologis, atau fisiologis dalam proses mengajar.  

Tujuan mengajar adalah tujuan yang bersifat operasional. Tujuan dalam 

waktu yang singkat dapat tercapai, yakni setelah selesai jam pelajaran tertentu,. 

Tujuan mengajar senantiasa merupakan tujuan khusus, yang dirumuskan dalam 

rencana mengajar harian (Hamalik, 2014: 90). Problematika mengajar pada 

hakikatnya adalah kesulitan yang dialami oleh seorang guru dalam membimbing 

peserta didik pada kegiatan pembelajaran. Mengajar merupakan usaha 

mengorganisasikan lingkaran dalam hubungannya dengan peserta didik dan bahan 

pengajaran, sehingga terjadi proses belajar-mengajar. Bentuk-bentuk problematika 

mengajar pada guru ketika pembelajaran berlangsung antara lain sebagai berikut:  

1. Sarana  

Sarana merupakan semua perangkat peralatan yang secara langsung 

digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, seperti ruangan, buku, 

perpustakaan, laboratorium dan kurangnya buku paket Fisika, kurangnya alat 

praktikum dan media pembelajaran.  

Adapun sarana yang diperlukan dalam proses pembelajaran adalah 

sebagai berikut: 

a. Laboratorium  

Laboratorium adalah tempat untuk mengadakan percobaan, 

penyelidikan dan sebagainya. Laboratorium merupakan tempat untuk 

melakukan proses pembelajaran dari yang abstrak hingga kongkrit yang 
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bisa membuat peserta didik menjadi lebih paham tentang pelajaran Fisika 

agar bisa dapat tercapai suatu tujuan pendidikan. 

b. Alat Peraga 

Alat peraga adalah alat-alat yang dapat dipergunakan untuk 

membantu memperjelas bahan yang disampaikan oleh guru sehingga 

peserta didik dapat mengindera dengan baik yang berakibat berkesan lebih 

lama (Sulistyaningsih, 2013. 17). Oleh karena itu alat peraga berguna 

untuk membantu peserta didik dalam menyerap materi pembelajaran 

secara optimal, mendalam dan utuh. Karena selain mendengarkan 

penjelasan materi peserta didik dapat terlibat langsung melalui kegiatan 

melihat, menyentuh, dan mengalaminya sendiri.  

c. Media pembelajaran 

Media pembelajaran dapat diartikan sebagai semua benda yang 

menjadi perantara dalam terjadinya pembelajaran. Berdasarkan fungsinya 

media dapat berbentuk alat peraga dan sarana (Sulistyaningsih, 2013. 18). 

2. Metode Pembelajaran  

Metode pembelajaran merupakan suatu cara mengajarkan topik 

tertentu sedemikian hingga topik yang diajarkan itu bisa diterima oleh peserta 

didik dengan mudah dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

(Arianto, 2007). Dalam hal ini metode pembelajaran berfungsi sebagai salah 

satu alat yang digunakan dalam penyajian bahan pelajaran dalam rangka 

pencapaian tujuan pembelajaran. 
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3. Alokasi Waktu 

Alokasi waktu merupakan lamanya kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan di dalam kelas atau laboratorium yang dibatasi oleh kondisi 

alokasi waktu ketat biasanya dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan 

pembelajaran beberapa program yang berbeda dalam jumlah waktu yang 

sama. Program yang dapat mencapai tujuan terbanyak dalam waktu yang 

telah ditentukan dapat dikategorikan sebagai program yang paling efisien. 

Alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar  dilakukan dengan 

memperhatikan jumlah minggu efektif dan alokasi mata pelajaran perminggu 

dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, 

tingkat kesulitan dan tingkat kepentingannya.(Mulyasa,2013.206) 

2.3 Interaksi Edukatif  

Interaksi edukatif adalah sebuah interaksi yang tidak pernah sepi dari 

masalah. Perencanaan yang dianggap selesai dan baik, ternyata dalam 

pelaksanaanya terkadang ditemui masalah yang tak terduga sebelumnya. Di sisi 

lain, permasalahan juga muncul pada anak didik, dimana anak didik kurang 

mampu menerapkan perolehannya, baik berupa pengetahuan, keterampilan 

maupun sikap dan nilai ke dalam situasi yang nyata dan berlainan. Kebanyakan 

anak didik hanya menerima informasi dan kurang dapat memahami hubungannya 

dengan dunia lingkungannya. Hal ini disebabkan bahan pelajaran yang diberikan 

oleh guru dalam bentuk penjelasan kurang atau tidak dikaitkan dengan situasi 

lingkungan nyata. (Bahri, 2010. 49).  
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Dalam rangka menjangkau dan memenuhi sebagian besar kebutuhan 

anak didik, dikembangkan beberapa prinsip dalam interaksi edukatif. Prinsip-

prinsip tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Perinsip Motivasi 

Dalam interaksi edukatif tidak semua peserta didik termotivasi untuk 

bidang studi tertentu. Motivasi peserta didik untuk menerima pelajaran tentu 

berbeda-beda, ada peserta didik yang memiliki motivasi yang tinggi, ada yang 

sedang, dan ada yang juga sedikit sekali memiliki motivasi. Hal ini perlu 

disadari oleh guru agar dapat memberi motivasi yang bervariasi kepada 

peserta didik. (Bahri, 2010. 49). 

2. Prinsip Berangkat dan Persepsi yang Dimiliki 

Setiap peserta didik yang hadir di kelas memiliki latar belakang 

pengalaman dan pengetahuan yang berbeda. Menyadari akan hal ini guru 

dapat memanfaatkannya guna kepentingan pelajaran. Kebingungan yang guru 

hadapi diantaranya disebabkan penjelasan guru yang sukar dipahami oleh 

sebagian besar peserta didik. Hal ini terjadi karena penjelasan guru yang 

bersifat apersepsi dari setiap peserta didik. (Bahri, 2010. 49). 

3. Prinsip Mengarah kepada Prinsip Pusat Perhatian Tertentu atau Fokus 

Tertentu. 

Pelajaran yang direncanakan dalam suatu bentuk atau pola tertentu 

akan mampu mengaitkan bagian-bagian yang terpisah dalam suatu pelajaran. 

Tanpa suatu pola, pelajaran dapat terpecah-pecah dan para peserta didik akan 

sulit memusatkan perhatian. Titik pusat dapat tercipta melalui upaya 
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merumuskan masalah yang hendak dipecahkan, merumuskan pertanyaan 

yang hendak dijawab, atau merumuskan konsep yang hendak ditemukan. 

Titik pusat fokus akan membatasi keluasan dan kedalaman tujuan belajar 

serta memberikan arah kepada tujuannya. (Bahri, 2010. 50).  

4. Prinsip Keterpaduan 

Salah satu sumbangan guru untuk membantu peserta didik dalam 

upaya mengorganisasikan perolehan belajar adalah penjelasan yang 

mengaitkan antar suatu poko bahasan dengan pokok-pokok bahasan yang lain 

dalam mata pelajaran yang berbeda. Misalnya, dalam menjelaskan poko 

bahasan moral dalam mata pelajaran pendidikan pancasila, guru 

menghubungkannya dengan masalah akhlak dalam mata pelajaran akidah 

akhlak. Perpaduan dalam pembahasan dan peninjauan ini akan membantu 

peserta didik dalam memadukan perolehan belajar dalam kegiatan interaksi 

edukatif. (Bahri, 2010. 50).  

5. Prinsip Pemecahan Masalah yang Dihadapi 

Masalah perlu pemecahan, bukan dihindari. Menghindari masalah 

sama halnya tidak mau membina diri untuk terbiasa memecahkan masalah. 

Karena itu, dalam interaksi edukatif, guru perlu menciptakan masalah 

berdasarkan pokok bahasan tertentu dalam mata pelajaran tertentu untuk 

dipecahkan oleh peserta didik. (Bahri, 2010. 51). 

6. Prinsip Mencari, Menemukan, dan Mengembangkan Sendiri 

Peserta didik sebagai individu pada hakikatnya mempunyai potensi 

untuk mencari dan mengembangkan dirinya. Lingkunganlah yang harus 
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diciptakan untuk menunjang potensi peserta didik tersebut. Guru yang 

bijaksana akan membiarkan dan memberi kesempatan kepada peserta didik 

untuk mencari dan menemukan sendiri informasi. (Bahri, 2010. 51). 

7. Prinsip Belajar Sambil Bekerja 

Belajar secara verbal terkadang kurang membawa hasil bagi peserta 

didik. Karena itulah dikembangkan konsep belajar secara realistis, atau 

belajar sambil bekerja (learning by doing). Belajar sambil melakukan 

aktivitas lebih banyak mendatangkan hasil bagi peserta didik, sebab kesan 

yang didapatkan oleh peserta didik lebih tahan lama tersimpan di dalam 

benak peserta didik. (Bahri, 2010. 52).  

8. Prinsip Hubungan Sosial  

Dalam belajar tidak selamanya peserta didik harus seorang diri, 

tetapi sewaktu-waktu peserta didik harus juga belajar bersama dalam 

kelompok. Konsep belajar seperti ini dimaksudkan untuk mendidik peserta 

didik terbiasa bekerja dalam kebaikan. (Bahri, 2010. 52). 

9.  Prinsip Perbedaan Individual 

Ketika guru hadir di kelas, guru akan berhadapan dengan peserta 

didik dengan segala perbedaannya. Perbedaan ini perlu guru sadari, sehingga 

guru tidak akan terkejut melihat tingkah laku dan perbuatan peserta didik 

yang berlainan antara yang satu dengan yang lainnya. (Bahri, 2010. 53).  
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2.4 Kajian Relevan 

1. Miftakhul Jannah (2020) Melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Kesulitan Guru dalam Menerapkan Pembelajaran Tematik Dengan 

Kurikulum 2013 Terevisi Di SD Negeri Pangebatan Kecamatan 

Karanglewas Kabupaten Banyumas”. Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa faktor-faktor kesulitan yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu, 

guru kesulitan dalam melakukan perencanaan pembelajaran tematik; guru 

merasa kesulitan ketika memadukan materi pelajaran dalam langkah-

langkah pembelajaran  pada saat penyusunan RPP dan kesulitan 

mengkonveksi mata pelajaran.  

Guru kesulitan dalam melakukan proses pelaksanaan pembelajaran 

tematik; guru merasa kesulitan dalam mengatur alokasi waktu 

pembelajaran, mengembangkan materi dan belum mampu meningkatkan 

antusiasme peserta didik terhadap pembelajaran tematik. Guru kesulitan 

dalam melakukan evaluasi atau penilaian pada pembelajaran tematik. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis adalah sama-sama membahas seputar kesulitan guru dalam 

melakukan pembelajaran.  

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan penulis adalah penelitian ini mengkaji masalah kesulitan guru 

dalam melakukan pembelajaran tematik dengan kurikulum 2013 terevisi 

dan tingkatan peserta didik pada tingkat Sekolah Dasar (SD) sedangkan 

penulis hanya melakukan penelitian mengenai kesulitan guru dalam 



30 

 

mengajar pembelajaran fisika saja pada tingkat Sekolah Menengah Atas 

(SMA)/Madrasah Aliyah (MA). 

2. Nurzakiyah, Dkk (2020) melakukan penelitian dengan judul “Hambatan 

Guru Fisika Dalam Menerapkan Pembelajaran Saintifik Berbasis 

Kurikulum 2013 Di SMA”. Hasil penelitian ini yaitu hambatan yang 

dialami oleh guru fisika dalam proses pembelajaran menggunakan 

pendekatan saintifik yakni guru belum sepenuhnya paham dengan 

pendekatan saintifik, format RPP dan format penilaian yang selalu 

berubah, alokasi waktu yang tidak cocok untuk menerapkan pendekatan 

saintifik, sarana dan prasarana sekolah yang kurang memadai, dan 

kemampuan peserta didik yang berbeda-beda dalam memahami pelajaran.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas seputar kesulitan 

atau hambatan guru fiska dalam proses pemebelajaran. Sedangkan 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis 

adalah penelitian ini hanya mengkaji hambatan guru dalam menerapkan 

pembelajaran saintifik berbasis kurikulum 2013 di SMA sedangkan 

penulis fokus pada kesulitan guru dalam mengajar mata pelajaran fisika 

di Madrasah Aliyah. 

3. Saiful Mukminanto (2019) melakukan penelitian dengan judul 

“Kesulitan Guru Dalam Mengajar Mata Pelajaran Biologi Di Madrasah 

Aliyah Negeri Se-Kota Jambi”. Hasil penelitian ini adalah penelitian ini 

menunjukan bahwa proses pembelajaran di MAN Se-kota Jambi berjalan 
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sebagai mana mestinya hanya saja kurangnya motivasi belajar peserta 

didik dikarenakan berbagai kendala dan minat serta juga kurang 

didukung oleh saran dan prasarana dalam menunjang proses 

pembelajaran yang kurang memadai dan metode  guru yang  digunakan 

kurang bervariasi, faktor-faktor kesulitan guru dalam mengajar yaitu 

sarana pembelajaran, metode dan penguasaan materi.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang kesulitan guru 

dalam mengajar di Madrasah Aliyah. Sedangkan perbedaan penelitian 

yang akan dilakukan penulis dengan penelitian ini yaitu terletak pada 

mata pelajaran biologi sedangkan penulis akan meneliti kesulitan guru 

dalam mengajar mata pelajaran fisika dan lokasi penelitian yang berbeda. 

4. Nurul Septiana, Dkk (2018) melakukan penelitian dengan judul 

“Kesulitan Guru IPA SMP/MTs Mengajarkan IPA Terpadu Di 

Kalimantan Tengah”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa latar 

belakang guru IPA tidak berlatar belakang pendidikan IPA Terpadu, 

tetapi berlatar belakang ilmu alam yang dispesifikasikan, pencapaian 

indikator proses pembelajaran (84%), pengembangan dan 

pengorganisasian materi, media pembelajaran, dan sumber belajar (76%), 

perencanaan kegiatan pembelajaran (77%), melakukan kegiatan 

pembelajaran (79%), mengelola interaksi ruang kelas (81%), bersikap 

terbuka dan fleksibel dan membantu mengembangkan sikap positif 

peserta didik terhadap pembelajaran (78%), mengevaluasi proses dan 
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hasil belajar (81%), guru dari suatu bidang keahlian sains perlu 

meringkas saat mengajar subjek yang bukan keahlian mereka. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang kesulitan guru dalam 

mengajar. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang 

akan dilakukan penulis adalah terletak pada tingkatan peserta didiknya 

dan mata pelajarannya yang walaupun masih tergabung dalam ilmu 

pengetahuan alam yang dimana penelitian ini meneliti kesulitan guru 

dalam mengajar IPA terpadu pada tingkatan sekolah SMP/MTs 

sedangkan penulis akan meneliti kesulitan guru dalam mengajar mata 

pelajar fisika pada tingkatan sekolah Madrasah Aliyah atau setara 

sekolah menengah atas. 

5. Han Shella Ningsih, Dkk (2016) melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Kesulitan Guru dalam Menerapkan Pembelajaran Saintifik 

Pada Mata Pelajaran IPS di SMP Negeri Kota Palembang”. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa guru dalam melaksanakan 

pembelajaran saintifik pada mata pelajaran IPS masuk dalam kategori 

cukup sulit dalam kegiatan mencipta atau mengumpulkan informasi, 

kesulitan dalam kegiatan pembelajaran saintifik tersebut di atasi guru 

dengan mencari informasi/data yang diperlukan melalui membaca buku 

di perpustakaan dan mencari informasi dengan berdiskusi sesama guru 

lain.  
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang kesulitan guru 

dalam menerapkan pembelajaran atau mengajar. Sedangkan perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah 

terletak pada tingkatan peserta didiknya dan mata pelajarannya yang 

dimana penelitian ini meneliti kesulitan guru dalam mengajar IPS pada 

tingkatan sekolah SMP/MTs sedangkan penulis akan meneliti kesulitan 

guru dalam mengajar mata pelajar fisika pada tingkatan sekolah 

Madrasah Aliyah. 

2.5 Kerangka Pikir 

Berdasarkan deskripsi teoritis yang telah dijelaskan di atas, maka 

selanjutanya diajukan kerangka berpikir dan model hubungan antara variabel 

dalam penelitian ini. Sesuai dengan ruang lingkup penelitian yaitu tentang 

Analisis Kesulitan Guru Dalam Mengajar Mata Pelajaran Fisika Di Madrasah 

Aliyah Negeri Se-Kabupaten Konawe Selatan. Oleh karena itu, berdasarkan teori 

di atas, maka dapat di gambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:  
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir Penelitian  

Proses Belajar 

  Guru Peserta Didik 

Kesulitan Dalam Mengajar 

Guru: 
1. Sarana dan Prasarana 

-Laboratorium 

-Alat Peraga 

-Media Pembelajaran 

2. Metode Pembelajaran 

Meliputi 

3. Alokasi Waktu 

Peserta Didik: 

1. Intelegensi 

2. Minat  

3. Bakat 

4. Emosi 

5. Kematangan  

6. Kesiapan 

Solusi Kesulitan Dalam Mengajar 

Guru: 

1. Solusi 

Sistematik 

2. Solusi Teknis 

Peserta Didik: 

1. Remedial 

Teaching 

2. Assessment 

(Penilaian) 

Survey Awal 


