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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam hal ini pula 

Pemerintah mengusahakan penyelenggaraan satu pendidikan nasional yang 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Beritik tolak dari hal itulah, maka Pemerintah dalam hal ini Presiden bersama 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan Undang-Undang tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 1989. Dalam undang-undang ini dikatakan bahwa pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan yang 

dimaksud disini adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, 

kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Ini 

artinya, bahwa pendidikan nasional senantiasa bersifat dinamis mengikuti 

perkembangan zaman dan tentunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

perkembangannya semakin pesat setiap tahun. 

Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang 

saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dengan 

fungsinya  mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem Pendidikan 

Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 
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berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.

Terkait dengan Sistem Pendidikan Nasional ada 4 (empat) prinsip di dalam 

menyelenggarakan pendidikan diantaranya :

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak 

diskriminatif dengan menjungjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, 

nilai cultural, dan kemajemukan bangsa.

2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem 

terbuka dan multimakna.

3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan 

pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, 

dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis 

dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen 

masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu 

layanan pendidikan.

Dengan adanya Sistem Pendidikan Nasional ini, diharapkan peningkatan sumber 

daya manusia Indonesia akan lebih ditingkatkan lagi. Untuk menunjang terlaksananya 

sistem ini maka diperlukan langkah-langkah nyata untuk mewujudkannya dalam dunia 

pendidikan. Langkah-langkah yang sesuai dengan sistem pendidikan nantinya akan 

membawa kepada pada tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tercapai atau tidaknya 

tujuan pendidikan nasional akan sangat tergantung kepada proses yang terjadi dalam 

pendidikan itu sendiri. Dengan melaksanakan proses yang baik, maka  Sistem 

Pendidikan Nasional juga akan bisa dilaksanakan dengan baik.
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Untuk dapat terlaksananya suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan 

pendidikan nasional, maka komponen-komponen pendidikan haruslah berjalan secara 

seimbang dan saling mendukung satu dengan yang lain. Secara umum terdapat sepuluh 

komponen utama pendidikan yaitu : 1) peserta didik; 2) tenaga pendidik; 3) tenaga 

kependidikan; 4) paket instruksi pendidikan; 5) metode mengajar; 6) kurikulum 

pendidikan; 7) alat instruksi; 8) fasilitas pendidikan; 9) anggaran pendidikan; 10) 

evaluasi pendidikan.

Selanjutnya unsur-unsur atau komponen utama pendidikan nasional itu akan 

menjadi pedoman pelaksanaan sistem pendidikan nasional kita. Apabila hal ini 

dikaitkan dengan proses belajar dan pembelajaran di sekolah, maka komponen-

komponen tersebut harus dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan proporsinya 

masing-masing sehingga pelaksanaannya tidak mengalami ketimpangan maupun 

penyimpangan yang dapat menggagalkan visi dan misi sistem pendidikan di negara kita.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional juga terdapat suatu makna 

bahwa pendidikan pada dasarnya adalah proses untuk berkembang menjadi bermoral, 

bersosial, berwatak, berkepribadian, dan berpengetahuan (Benni Setiawan : 2008). Hal 

ini berarti bahwa untuk mewujudkan suatu suasana belajar dan pembelajaran di sekolah, 

diperlukan pengembangan potensi diri dari peserta didik baik fisik maupun pskisnya. 

Proses pengembangan dari peserta didik di dalam tindakan nyata haruslah sejalan 

dengan tiga aspek pendidikan yaitu 1) aspek kognitif, 2) aspek afektif, 3) aspek 

psikomotorik.

Aspek kognitif yaitu aspek yang berkaitan dengan pengetahuan. Aspek afektif 

menekankan pada pola sikap dan tingkah laku peserta didik. Sedangkan aspek 

psikomotorik berkaitan dengan keterampilan-ketrampilan yang diperoleh dan dimiliki 

peserta didik. Ketiga aspek ini harus diberikan sesuai dengan proporsinya masing-

masing dan tepat guna, sehingga antara ketiganya tidak terjadi tumpang tindih satu 

dengan yang lain dan mampu berjalan dengan seimbang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan suatu pola 

pendidikan yang tepat sasaran  hendaknya pola pendidikan dilakukan dengan lebih 

berkapasitas dan humanis. Pendidikan humanis menekankan pada pentingnya 

pelestarian eksistensi manusia, dalam arti membantu manusia lebih manusiawi, lebih 
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berbudaya, sebagai manusia yang utuh berkembang menyangkut daya cipta (kognitif, 

daya rasa (afektif) dan daya karsa (konatif) (Ki Hajar Dewantara dalamUmar Tirtarharja 

dan Sulo : 2005).

Pemberian ketiga aspek ini di sekolah dapat diberikan melalui pengajaran yang 

dilakukan oleh guru. Hal ini merupakan konsekuensi logis bahwa guru sebagai orang 

tua kedua di sekolah setelah orang tua di keluarga. Guru sebagai pendidik, tidak saja 

hanya memberikan pendidikan dalam bentuk pengetahuan (transfer knowledge) melalui 

mata pelajaran di sekolah, tetapi juga memiliki tugas menuntun, memfasilitasi, 

memotivasi, membimbing, mengarahkan, peserta didik sehingga memiliki sikap dan 

pola perilaku yang beretika dan bermoral. Di samping itu guru juga harus mampu 

membangkitkan minat dan bakat peserta didik melalui pengembangan keterampilan-

keterampilan nyata yang bisa diterapkan di masyarakat. 

Untuk melaksanakan hal tersebut, guru dituntut harus memiliki sikap 

profesionalisme yang tinggi. Hal ini berarti kualitas seorang pendidik (guru) tidak hanya 

dinilai dari kemampuannya memberikan ilmu pengetahuan, tetapi kemampuan 

sosialisasi, adaptasi, dan interaksi dengan siswa dan masyarakat perlu dikembangkan 

dan ditingkatkan. Disadari ataupun tidak, sikap profesionalisme ini memeang 

memerlukan suatu usaha dan proses yang tidak mudah. Banyak hal yang harus 

dilakukan, mulai dari peningkatan kualitas akademik sampai pemahaman terhadap kode 

etik keguruan.

Sikap profesionalisme guru ini salah satunya akan tercermin pada proses belajar 

dan mengajar di sekolah. Seorang guru yang profesional akan dituntut melaksanakan 

fungsi-fungsi manajemen sekolah mulai dari merencanakan pembelajaran (planning), 

mengorganisasikan perangkat pembelajaran (organisatoring), mengarahkan peserta 

didik (actuating), sampai melaksanakan pengevaluasian siswa maupun perangkat 

pembelajaran (evaluating). 

Untuk dapat melaksanakan semua fungsi-fungsi manajemen pembelajaran 

tersebut diperlukan startegi-strategi pembelajaran yang memadai. Strategi-strategi 

pembelajaran haruslah dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien. Hal ini berarti 

bahwa guru dapat memilih dan menggunakan strategi yang tepat guna dalam upaya 

mencapai tujuan pembelajaran. Strategi merupakan salah satu alat untuk mencapai 
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tujuan pembelajaran yang memungkinkan materi pelajaran yang tersusun dalam suatu 

kurikulum. 

Srategi pembelajaran yang tidak tepat guna akan menjadi penghalang 

kelancaran jalannya proses belajar mengajar.  Oleh karena itu, strategi yang diterapkan 

seorang guru, baru dapat mencapai suatu hasil yang optimal jika mampu dipergunakan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi pembelajaran haruslah mampu 

membawa suasana belajar yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan bagi 

peserta didik di sekolah. Dengan kata lain proses belajar mengajar di sekolah 

menekankan tidak saja dari segi hasil-hasil belajar, tetapi juga dapat dinilai dari proses 

pembelajaran itu sendiri. Kondisi ini tentu menuntut siswa untuk lebih banyak 

berperanaktif di dalamnya sehingga strategi yang dikembangkan sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik. Di samping itu, peran guru dalam setiap strategi pembelajaran 

juga menentukan berhasil tidaknya strategi itu dilaksanakan di sekolah.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan permasalahan 

yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana profesionalisme guru dalam proses pembelajaran di sekolah ?

2. Bagaimana tugas dan tanggung jawab Guru ?

3. Bagaimana hakekat, karakteristik, dan kode etik guru ?

4. Bagaimana hakekat strategi pembelajaran di sekolah ?

5. Bagaimana peranan guru dalam penerapan strategi pembelajaran ?

1.3 T u j u a n

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui :

1. Profesionalisme guru dalam proses pembelajaran di sekolah 

2. Tugas dan tanggung jawab Guru

3. Hakekat, karakteristik, dan kode etik guru 

4. Hakekat strategi pembelajaran di sekolah 

5. Peranan guru dalam penerapan strategi pembelajaran
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1.4 M a n f a a t

Manfaat dari penulisan laporan ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran pemahamanbagi mahasiswa calon guru mengenai peran 

dan tugas pokok guru dalam menerapkan strategi-strategi pembelajaran di 

sekolah.

2. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan bagi civitas akademik khususnya 

pendidikan ekonomi sehingga dapat dijadikan rujukan di dalam pembuatan 

makalah-makalah yang sejenis.

3. Sumber informasi bagi masyarakat luas dalam memperdalam wawasan dan 

pengetahuan mengenai peran dan tanggung jawab guru serta strategi pembelajaran 

yang diterapkan. 
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BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Profesionalisme Guru

2.1.1 Profesi, Profesional, dan Profesionalisme

Pemahaman terhadap hakekat keprofesionalan guru, perlu dipahami tentang 

hakekat suatu profesi. Dalam rangka pemahaman ini, juga perlu dipahami perbedaan 

antara profesi, profesional dan profesionalisme. Profesi, profesional dan 

profesionalisme memiliki secara definitif memiliki pemahaman yang berbeda. Untuk 

lebih jelas akan diuraikan sebagai berikut :

1. Profesi

Profesi menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, 

tanggung jawab dan kesetiaan terhadap profesi. Lebih lanjut dinyatakan bahwa

suatu profesi secara teori tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak 

dilatih atau disiapkan untuk itu. Suatu Profesi adalah kegiatan seseorang untuk 

menghidupi kehidupannya (Tilaar : 2002)

Jadi, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ciri-ciri profesi adalah sebagai berikut.

1. Profesi memiliki fungsi dan signifikansi sosial bagi masyarakat

Contoh : Dokter disebut profesi karena memiliki fungsi dan signifikansi  

memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat. Guru memberikan layanan 

pendidikan bagi anak-anak generasi muda bangsa.

2. Profesi menuntut keterampilan tertentu

Hal ini diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang cukup yang 

dilakukan oleh lembaga pendidikan yang akuntable atau dapat 

dipertanggungjawabkan.

3. Profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu tertentu (a systematic body of 

knowledge) 

4. Profesi memiliki kode etik

Kode etik dijasikan sebagai pedoman perilaku angota bbeserta sanksi yang 

jelas dan tegas terhadap pelanggaran kode etik tersebut. Pengawasan 
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terhadap penegakan kode etik dilakukan oleh organisasi profesi yang 

bersangkutan.

5. Profesi memperoleh imbalan finansial atau materi

Sebuah konsekwensi logis dari layanan yang diberikan kepada masyarakat 

dimana anggota profesi secara perorangan mendapatkan imbalan finansial 

atau materi.

2. Profesional

Profesional menuunjuk pada dua hal yaitu :

Pertama, menunjuk pada penampilan atau performance atau kinerja seseorang 

yang sesuai dengan tuntutan profesinya. Misalnya, pekerjaan itu dilaksanakan 

secara profesional.

Kedua, menunjuk pada orang yang melaksanakan atau melakukan pekerjaan itu. 

Misalnya, dia seorang profesional.

Tilaar (2002) mengatakan bahwa seorang  profesional menjalankan pekerjaannya 

sesuai dengan tuntutan profesi. Dengan kata lain, seorang profesional memiliki 

sikap dan kemampuan sesuai dengan tuntutan profesinya.

3. Profesionalisme

Profesionalisme, menunjuk pada derajat penampilan atau performance seseorang 

dalam melaksanakan pekerjaan atau profesi. Ada yang profesionalnya tinggi, 

sedang, rendah. Profesionalisme menuntut tiga prinsip utama yaitu :

1. well educated =  memperoleh pendidikan yang cukup

2. well trained =  mendapatkan pelatihan yang memadai

3. well paid =  menerima gaji yang memadai

Dengan kata lain profesionalisme menuntut pendidikan yang tinggi, kesempatan 

memperoleh pelatihan yang cukup dan akhirnya memperolah bayaran atau gaji 

yang memadai. Profesionalisme berarti menjadikan atau mengembangkan suatu 

pekerjaan atau jabatan secara profesional. Hal ini berarti pekerjaan dilaksanakan 

berdasarkan criteria-kriteria profesi yang terus menerus berkembang sehingga 

tingkat keahlian, tingkat tanggung jawab (etika profesi), serta perlindungan 

terhadap profesi terus menerus disempurnakan. Dalam proses profesionalisasi 

yang dituju adalah produktivitas kerja tinggi serta mutu karya sekain lama 

semakin baik dan kompetitif.
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Guru adalah suatu sebutan bagi jabatan, posisi, dan profesi bagi seseorang yang 

mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui interaksi edukatif secara terpola, 

formal, dan sistematis. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru 

dan Dosen (pasal 1) dinyatakan bahwa: “Guru adalah pendidik profesional dengan 

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengrahkan, melatih, menilai dan 

mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah”. Guru professional akan tercermin dalam penampilan 

pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi 

maupun metode. Keahlian yang dimiliki oleh guru profesional adalah keahlian yang 

diperoleh melalui suatu proses pendidikan dan pelatihan yang diprogramkan secara 

khusus untuk itu. Keahlian tersebut mendapat pengakuan formal yang dinyatakan dalam 

bentuk sertifikasi, akreditasi, dan lisensi dari pihak yang berwenang (dalam hal ini 

pemerintah dan organisasi profesi). Dengan keahliannya itu seorang guru mampu 

menunjukkan otonominya, baik secara pribadi maupun sebagai pemangku profesinya.

Di samping dengan keahliannya, sosok professional guru ditunjukkan melalui 

tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdiannya. Guru professional 

hendaknya mampu memikul dan melaksanakan tanggung jawab sebagai guru kepada 

peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, Negara, dan agamanya. Guru profesional 

mempunyai tanggung jawab pribadi, social, intelektual, moral, dan spiritual. Tanggung 

jawab pribadi yang mandiri yang mampu memahami dirinya. Tanggung jawab social 

diwujudkan melalui kompetensi guru dalam memahami dirinya sebagai bagian yang tak 

terpisahkan dari lingkungan sosial serta memiliki kemampuan interaktif yang efektif. 

Tanggung jawab intelektual diwujudkan melalui penguasaaan berbagai perangkat 

pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menunjang tugas-tugasnya. 

Tanggung jawab spiritual dan moral diwujudkan melalui penampilan guru sebagai 

makhluk yang beragama yang perilakunya senantiasa tidak menyimpang dari norma-

norma agama dam moral.

Profesionalisasi pekerjaan guru merupakan suatu yang kontroversial. Di satu 

pihak jabatan ini menuntut berbagai persyaratan seperti jabatan profesi yang lain, 

sedangkan di pihak lain terdapat guru yang tidak memiliki persyaratan tersebut. 

Ditambah lagi dengan adanya pandangan sebagian masyarakat bahwa siapapun dapat 

menjadi guru asalkan  ia berpengetahuan. Kenyataan ini dapat ditemui di daerah-daerah 
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pedalaman atau terpencil, dimana gurunya tidak mencukupi dari segi kuantitas. Hal ini 

akan memberikan kesempatan untuk mengangkat seseorang yang tidak memiliki 

kewenangan profesional.

Di samping itu ada guru yang tidak menghargai profesinya apalagi berusaha 

mengembangkan profesi tersebut. Ketidakmampuan guru melaksanakan tugas 

profesinya, penyalahgunaan profesi untuk kepuasaan dan kepentingan dirinya, perasaan 

rendah diri karena menjadi guru sering menyebabkan berkurangnya wibawa guru, 

sehingga pengakuan profesi semakin menurun. Meskipun demikian, bukan berarti 

profesional keguruan bukan merupakan hal mustahil untuk diwujudkan. Upaya dapat 

dilakukan mulai dari pengakuan secara sadar akan makna profesi, menghargai dan 

mencintai profesi dan berusaha mengembangkan profesi yang disandang guru. Di 

samping itu, usaha-usaha lembaga pendidikan prajabatan guru yang merupakan lembaga 

yang tangguh untuk melaksanakan pendidikan yang mantap terhadap profesional 

keguruan semakin disempurnakan kembali.

2.1.2 Kompetensi Guru

Guru sebagai tenaga pendidik yang profesional adalah tenaga yang memiliki 

kompetensi dengan kemajuan yang dapat diandalkan, berdaya guna dan berhasil guna 

dalam melayani dan membantu peserta didik dalam proses belajar mengajar. 

Profesionalisme seorang guru merupakan suatu keharusan dalam mewujudkan sekolah 

berbasis pengetahuan, yaitu pemahaman tentang pembelajaran, kurikulum, dan 

perkembangan manusia termasuk gaya belajar (Kariman dalam Hamzah : 2009).

Guru profesional bukan lagi merupakan sosok yang bersifat statis, tetapi 

merupakan dinamisator yang mengantar potensi-potensi peserta didik ke arah 

kreativitas. Tugas seorang guru profesional (Tilaar : 2002) meliputi tiga bidang utama 

yaitu 1) dalam bidang profesi; 2) dalam bidang kemanusiaan; 3) dalam bidang 

kemasyarakatan. Dalam bidang profesi, seorang guru profesional berfungsi untuk 

mengajar,  mendidik,  melatih, dan melaksanakan penelitian-penelitian masalah-

masalah kependidikan.

Dalam bidang kemanusiaan, guru profesional berfungsi sebagai pengganti orang 

tua khususnya di dalam meningkatkan kemampuan intelektual peserta didik. Guru 

profesional menjadi fasilitator untuk membantu peserta didik mentransformasikan 
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potensi-potensi yang dimiliki peserta didik menjadi kemampuan dan keterampilan yang 

berkembang dan bermanfaat bagi kemanusiaan.

Dalam bidang kemasyarakatan, profesi  guru berfungsi untuk memenuhi amanat 

dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu ikut serta  di dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa Indonesia. Dalam hal ini guru dituntut melaksanakan tugas utamanya 

sebagai guru tanpa melupakan tugas-tugas dalam bidang kemasyarakatan lainnya.

Dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya, guru profesional haruslah memiliki 

berbagai kompetensi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Tentang Standar Nasional Pendidikan dalam pasal 28 dinyatakan bahwa pendidik 

pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen 

pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal 

yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau 

sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan kompetensi sebagai agen pembelajaran bagi guru dalam pasal 

termaksud meliputi 1) kompetensi pedagogik, 2) kompetensi kepribadian, 3) 

kompetensi profesional, 4) kompetensi sosial.  Kompetensi Pedagogik, adalah 

menekankan pada karakteristik siswa atau guru harus pandai mentransfer ilmunya 

kepada siswa (guru harus pandai mengajar).

Kompetensi Profesional adalah kompetensi yang menekankan pada penguasaan 

ilmu pengetahuan dan memiliki keilmuan yang luas. Kompetensi Sosial adalah 

kompetensi yang menekankan pada kemampuan guru untuk beradaptasi, bersosialisasi, 

dan berinteraksi dengan masyarakat (pandai bergaul). Kompetensi Personal adalah 

kompetensi yang menekankan sikap-sikap pribadi atau memiliki kepribadian yang baik.

Dalam hal mengajar, seorang guru yang profesional harus memiliki kemampuan 

(Hamzah :2009) sebagai berikut :

1. Merencanakan sistem pembelajaran

- Merumuskan tujuan

- Memilih prioritas materi yang akan diajarkan

- Memilih dan menggunakan metode

- Memilih dan menggunakan sumber belajar yang ada

- Memilih dan menggunakan media pembelajaran
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2. Melaksanakan sistem pembelajaran

- Memilih bentuk kegiatan pembelajaran yang tepat

- Menyajikan urutan pembelajaran secara tepat

3. Mengevaluasi sistem pembelajaran

- Memilih dan menyusun jenis evaluasi

- Melaksanakan kegiatan evaluasi sepanjang proses

- Mengadministrasikan hasil evaluasi

4. Mengembangkan sistem pembelajaran

- Mengoptimalisasi potensi peserta didik

- Meningkatkan wawasan kemampuan diri sendiri

- Mengembangkan program pembelajaran lebih lanjut

Sedangkan kompetensi guru yang telah dibakukan oleh Dirjen Dikdasmen 

Depdiknas (dalam Hamzah : 2009) sebagai berikut :

1. Mengembangkan kepribadian

2. Menguasai landasan kependidikan

3. Menguasai bahan pelajaran

4. Menyusun program pengajaran

5. Melaksanakan program pengajaran

6. Menilai hasil dalam Proses Belajar Mengajar yang telah dilaksanakan

7. Menyelenggarakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran

8. Menyelenggarakan program bimbingan

9. Berinteraksi dengan sejawat dan masyarakat

10. Menyelenggarakan administrasi sekolah

Selanjutnya masing-masing kompetensi di atas akan dibahas sebagai berikut :

a. Mengembangkan kepribadian

Kemampuan guru dalam mengembangkan kepriadian peserta didik merupakan 

salah satu kompetensi yang sangat utama. Tujuan pendidikan nasional tidak 

mungkin dapat dicapai apabila guru memiliki prilaku yang bertentangan dengan 

norma-norma aama dan masyarakat serta peraturan-peraturan yang berlaku. 

Pembentukan peserta didik menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian yang mantap serta bertanggung 

jawab kepada masyarakat dan bangsa, hanya dapat dicapai kalau gurunya sudah 



13

mengamalkan sifat-sifat tersebut dan dapat dijadikan teladan. Guru haruslah 

mengkaji ajaran agamanya, mengkaji berbagai cirri manuusia Pancasila dan 

lingkungannya, menanamkan sifat terpuji serta membiasakan diri menerapkan 

sifat-sifat tersebut.

b. Menguasai landasan kependidikan

Penguasaan landasan pendidikan akan memungkinkan guru memiliki pemahaman 

teoritis tentang pelaksanaan tugasnya, yaitu menyelenggarakan proses belajar 

mengajar. Guru harus mengenal, mengkaji dan melatih menerapkan prinsip-

prinsip belajar dalam kegiatan belajar mengajar. Berbagai hal tentang tujuan 

nasional, fungsi sekolah dan masyarakat, prinsip-prinsip psikologi dalam proses 

belajar mengajar mengajar serta landasan kependidikan lainnya perlu mereka 

pahami.

c. Menguasai bahan pelajaran

Penguasaan terhadap bahan pelajaran merupakan faktor yang sangat penting 

dalam proses belajar mengajar. Guru harus  menguasai bahan dan bidang studi 

yang terdapat dalam kurikulum pada tingkat satuan pendidikan beserta bahan 

penunjang yang relevan untuk pengayaan. Untuk mencapai hal tersebut, guru 

harus mengkaji kurikulum, menelaah buku teks,   menelaah buku pedoman, 

berlatih melaksanakannya.  Penguasaan bahan yang baik merupakan modal dasar 

bagi guru untuk keberhasilan proses belajar mengajar karena guru dapat dengan 

mudah menata dan mengorganisasi penyajian secara sistematis. Seorang guru 

tidak  hanya harus menguasai bahan yang ada pada kurikulum saja, tetapi harus 

berupaya untuk meluaskan materi, menganalisis dan menafsirkan, sehingga 

merupakan penguasaan yang dinamis. 

d. Menyusun program pengajaran

Guru harus mampu mengelola program belajar mengajar. Program belajar 

mengajar merupakan perencanaan yang menyeluruh dan suatu kegiatan 

pengajaran yang disebut dengan Satuan Pelajaran. Untuk keperluan itu, guru

hendaknya mampu merumuskan tujuan instrukssional yang memenuhi 

persyaratan. Merencanakan kegiatan belajar mengajar meliputi : (a) memilih dan 

mengembangkan bahan pengajaran, (b) memilih dan mengembangkan strategi 

belajar mengajar, (c) memilih dan mengembangkan media pengajaran yang 
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sesuai, (d) memilih dan memanfaatkan sumber belajar. Untuk merumuskan tujuan 

instruksional dan merencanakan program pengajaran, seorang guru perlu 

memahami keterampilan proses dan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA).

e. Melaksanakan program pengajaran

Program belajar mengajar atau program pengajaran yang telah disusun selanjutnya 

diwujudkan dalam bentuk pengajaran yang sebenarnya, yaitu menyelenggarakan 

proses belajar mengajar. Dalam kegiatan ini, guru dituntut untuk mampu 

menciptakan iklim belajar mengajar yang tepat dan hidup seperti menerapkan 

prinsip-prinsip CBSA, mengatur ruangan kelas, dan mengelola interaksi belajar 

mengajar dengan baik. Agar kemampuan – kemampuan tersebut dapat dikuasai 

dengan mantap, maka guru perlu menelaah, mengkaji, dan melatih iklim belajar 

mengajar yang kondusif. Untuk itu guru dituntut mampu mengorganisasi 

komponen-komponen kegiatan dengan berbagai sarananya seperti bahan, strategi, 

media dan sumber belajar.

f. Menilai hasil dalam proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan

Penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik bertujuan untuk mengetahui 

sampai seberapa jauh peserta didik telah mencapai tujuan belajar yang telah 

ditetapkan. Hasil penilaian dapat digunakan oleh guru sebagai umpan balik untuk 

perbaikan proses belajar mengajar dan bagi murid sendiri dapat dipakai untuk 

pelaksanaan kegiatan belajar lebih lanjut. Dengan demikian kegiatan penilaian 

dan kegiatan belajar merupakan suatu kesinambungan yang terus menerus pada 

perkembangan peserta didik secara lebih optimal. Untuk itu diperlukan metode 

pengukuran dan penilaian yang memenuhi syarat kesahihan, keterandalan, dan 

praktis.

g. Menyelenggarakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran

Pengajaran yang diberikan di sekolah selalu dikembangkan dan diperkaya. 

Pengembangan dan pengayaan dapat dilakukan dengan peningkatan 

pendayagunaan sarana dan prasarana yang diperlukan secara optimal. Peningkatan 

kemampuan guru melalui kegiatan penelitian akan dapat memperkaya wawasan 

sesuai dengan aspek yang diteliti. Untuk sampai pada kegiatan tersebut, maka 

guru perlu dibekali dengan konsep-konsep dasar tentang penelitian dan dapat 
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memahami laporan penelitian sederhana tentang pelajaran, serta berlatih 

menyelenggarakan penelitian sederhana.

h. Menyelenggarakan program bimbingan

Selain menyelenggarakan program belajar mengajar guru juga harus memberikan 

pelayanan bimbingan bagi anak didiknya yang memerlukan yaitu peserta didik 

yang ternyata belum mencapai hasil belajar mengajar secara memadai. Orientasi 

dari pelayanan dan bimbingan adalah mengembangkan kemampuan masing-

masing peserta didik secara optimal.

i. Berinteraksi dengan sejawat dan masyarakat

Untuk meningkatkan kemampuan profesional, guru harus sudah dibekali 

kemampuan tertentu. Guru perlu mengkaji struktur organisasi departemen 

pendidikan nasional, hubungan kerja profesional, berlatih memberikan balikan 

dan membiasakan diri mengikuti perkembangan profesi. Di samping itu, agar guru 

dapat berinteraksi dengan masyarakat, maka sebelumnya mereka perlu mengkaji 

berbagai lembaga kemasyarakatan yang berkaitan dengan pendidikan.

j. Menyelenggarakan administrasi sekolah

Seluruh kegiatan pengajaran, mulai dari perencanaan sampai hasil-hasilnya serta 

tindak lanjutnya perlu diadministrasikan secara teratur dan lengkap berupa 

administrasi kelas. Penyelenggaraan administrasi meliputi kegiatan pencatatan, 

penyimpanan keterangan, pelaporan, penganalisaan dan pengambilan keputusan 

sehubungan dengan kegiatan tersebut. 

Untuk dapat melaksanakan tugas ini, maka guru hendaknya sudah mengenal 

pengadministrasian kegiatan sekolah dan mengkaji jenis, sarana, dan pedoman 

administrasi sekolah serta berlatih mengerjakannya.

2.2 Tugas dan Tanggung Jawab Guru

Bertitik tolak dari empat kompetensi guru yang telah dipaparkan, maka tugas 

guru dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis tugas yaitu tugas dalam bidang profesi, 

tugas kemanusiaan, dan tugas kemasyarakatan.

1. Tugas guru sebagai profesi 

Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik 

berarti pemberian bimbingan kepada anak agar dapat berkembang dengan optimal 
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dan dapat meneruskan serta mengembangkan nilai-nilai hidup ( Sutan Zanti Arbi 

dan Syahniar Syahrun : 1992). Mengajar adalah meneruskan dan mengembangkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi.  Guru sebagai pengajar lebih menekankan  kepada 

tugas merencanakan dan melaksanakan pengajaran.  Untuk dapat melaksanakan 

tugas ini, di samping menguasai materi atau bahan yang akan diajarkan, guru juga 

dituntut untuk memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan teknis 

mengajar. Melatih adalah meneruskan dan mengembangkan keterampilan pada 

peserta didik

2. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan

Tugas guru dalam bidang kemanusiaan menekankan pada peran guru sebagai orang 

tua kedua, dan dapat memahami peserta didik dengan tugas yang dikembangkannya 

mulai dari sebagai makhluk bermain (homoludens), sebagai makhluk remaja atau 

berkarya (homopither), dan sebagai makhluk berpikir atau dewasa (homosapiens). 

Membantu peserta didik dalam mentransformasikan dirinya sebagai upaya 

pembentukan sikap dan membantu peserta didik dalam mengidentifikasikan diri 

peserta didik itu sendiri (Hamzah : 2009).

3. Tugas guru dalam bidang kemasyarakatan

Masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat di lingkungannya 

karena dari seorang guru diharapkan masyarakat dapat memperoleh ilmu 

pengetahuan. Ini berarti guru berkewajian mencerdaskan bangsa Indonesia 

seutuhnya berdasarkan Pancasila. 

Sedangkan secara khusus tugas guru dalam proses pembelajaran tatap muka 

(Hamzah : 2009) adalah sebagai berikut :

1) Tugas guru sebagai pengelola pembelajaran

a. Tugas manajerial

Menyangkut fungsi administrasi (memimpin kelas), baik internal maupun 

eksternal.

- Berhubungan dengan peserta didik

- Alat perlengkapan kelas (material)

- Tindakan-tindakan profesional

b. Tugas edukasional

Menyangkut fungsi mendidik, yang meliputi 
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- Melaksanakan motivasi kepada peserta didik

- Menegakkan kedisiplinan

- Pemberian sanksi sosial yang tegas

c. Tugas instruksional

Menyangkut fungsi mengajar, yang bersifat

- Penyampaian materi

- Pemberian tugas-tugas pada peserta didik

- Mengawasi dan memeriksa tugas

2) Tugas guru sebagai pelaksana 

Secara umum tugas guru sebagai pengelola pembelajaran adalah menyediakan dan 

menggunakan fasilitas kelas yang kondusif bagi bermacam-macam kegiatan belajar 

mengajar agar mencapai hasil yang baik. Lingkungan belajar yang kondusif adalah 

lingkungan yang bersifat menantang dan merangsang peserta untuk mau belajar, 

memberikan rasa aman dan kepuasan dalam mencapai tujuan.

Sedangkan secara khusus, tugas guru sebagai pengelola proses belajar mengajar      

( Hamzah : 2009 ) adalah sebagai berikut :

a. Menilai kemajuan program pembelajaran

b. Mempu menyediakan kondisi yang memungkinkan peserta didik belajar sambil 

bekerja.

c. Mampu mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan alat-

alat belajar.

d. Mengkoordinasi, mengarahkan, dan memaksimalkan kegiatan kelas.

e. Mengkomuniksikan semua informasi dari dan/atau ke peserta didik.

f. Membuat keputusan instruksional dalam situasi tertentu.

g. Bertindak sebagai manusia yang dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada 

anak.

h. Membimbing pengalaman peserta didik sehari-hari.

i. Mengarahkan peserta didik agar mandiri (member kesempatan pada peserta 

didik untuk sedikit demi sedikit mengurangi ketergantungan pada guru).

j. Mampu memimpin kegiatan belajar yang efektif dan efesien untuk mencapai 

hasil yang optimal.
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Dari tugas-tugas yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dapat disimpukan 

bahwa tidak sembarang orang dapat melaksananakan tugas profesional sebagai seorang 

guru. Untuk menjadi guru yang baik haruslah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan 

pemerintah diantaranya : 

1. Guru harus berijazah

Ijazah yang dimaksudkan disini adalah ijazah yang dapat memberikan wewenang 

untuk menjalankan tugas sebagai seorang guru di suatu sekolah tertentu.

2. Guru harus sehat jasmani dan rohani

Kesehatan jasmani dan rihani merupakan salah satu syarat penting dalam setiap 

pekerjaan. Karena, orang tidak akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik jika 

ia diserang suatu penyakit. Sebagai seorang guru, syarat tersebut merupakan syarat 

mutlak yang tidak dapat diabaikan.

3. Guru harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkelakuan baik

Sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu membentuk manusia susila yang bertakwa 

kepada Tuhan, maka sudah selayaknya guru sebagai pendidik harus dapat menjadi 

contoh dalam melaksanakan ibadah dan berkelakuan baik.

4. Guru haruslah orang yang bertanggung jawab

Tugas dan tanggung jawab seorang guru sebagai pendidik, pembelajar, dan 

pembimbing bagi peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung yang telah 

dipercayakan orang tua kepadanya hendaknya dapat dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya. Selain itu, guru juga bertanggung jawab terhadap keharmonisan perilaku 

masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.

5. Guru di Indonesia harus berjiwa nasional

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang mempunyai bahasa dan 

adat istiadat berlainan. Untuk menanamkan jiwa kebangsaan merupakan tugas 

utama seorang guru, karena itulah guru harus terlebih dahulu berjiwa nasional.

Syarat-syarat di atas adalah syarat umum yang berhubungan dengan jabatan 

sebagai seorang guru. Selain itu, ada pula syarat lain yang memiliki kaitan erat dengan 

tugas guru di sekolah (Hamzah : 2009) yaitu :

a. Adil dan dapat dipercaya

b. Sabar, rela berkorban, dan menyayangi peserta didiknya

c. Memiliki kewibawaan dan tanggung jawab akademis
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d. Bersikap baik pada rekan guru, staf di sekolah, dan masyarakat

e. Memiliki wawasan pengetahuan yang luas dan menguasai benar mata pelajaran 

yang diajarkannya.

f. Memiliki sikap mawas diri dan sikap menerima kritik dari siapapun

g. Memiliki usaha meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi

Keberhasilan seorang guru dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya 

sebagai seorang pengajar sangat tergantung pada diri pribadi masing-masing guru dalam 

lingkungan tempatnya bertugas. Tugas dan tanggungjawab guru akan dapat 

dilaksanakan dengan baik manakala semua komponen pendidikan mendukung baik dari 

segi sarana yang diperlukan maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan proses 

belajar mengajar.

Kalau kita melihat pada perubahan-perubahan transisional dalam pengajaran dari 

yang pada mulanya berfokus kepada guru menjadi memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk berkreasi dan berkembang, maka di lain pihak berdasarkaan peranan 

profesional guru maka sudah barang tentu menimbulkan atau menambah tanggung 

jawab guru menjadi lebih besar. Tanggung jawab itu (Oemar Hamalik : 2001) adalah 

sebagai berikut :

1. Guru harus menuntut peserta didik untuk belajar

2. Guru turut serta membina kurikulum sekolah

3. Melakukan pembinaan terhadap diri peserta didik baik kepribadian, watak, 

jasmani, dan rohaninya

4. Guru memberikan bimbingan kepada murid

5. Guru melakukan diagnosis atas kesulitan-kesulitan belajar dan mengadakan 

penilaian atas kemajuan belajar

6. Guru berkewajiban menyelenggarakan pendidikan

7. Guru mengenal masyarakat dan ikut turut serta sktif dalam kegiatan sekolah dan 

kemasyarakatan

8. Guru menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila

9. Guru turut serta membantu terciptanya kesatuan dan persatuan bangsa dan 

perdamaian dunia

10. Guru bertanggungjawab menyukseskan pembangunan

11. Guru bertanggungjawab meningkatkan peranan profesional guru
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2.3 Hakekat, Karakteristik, dan Kode Etik Guru

2.3.1 Hakekat Guru

Guru sebagai salah satu komponen dalam sistem pendidikan yang sangat 

mempengaruhi hasil pendidikan. Hubungan guru dengan peserta didik adalah hubungan 

kewibawaan. Hubungan kewibawaan ini maksudnya bukan menimbulkan rasa takut 

pada peserta didik, dalam arti peserta didik harus patuh, tetapi menumbuhkan kesadaran 

pribadi untuk belajar.

Hubungan guru dan peserta didik yang demikian adalah hubungan yang saling 

mempercayai. Guru percaya kepada peserta didik bahwa mereka tidak akan berbuat 

yang tidak diinginkan, sedangkan peserta didik menghargai kewibawaan guru. Di 

samping itu kemampuan profesional yang dimiliki guru akan menumbuhkan sikap guru 

yang mantap dan pribadi yang utuh. Sikap yang demikian akan dapat menimbulkan 

kewibawaan guru dalam berhubungan dan berinteraksi dengan peserta didik, sehingga 

pada gilirannya akan menghasilkan peserta didik-peserta didik yang memiliki 

kepribadian yang utuh dan bulat.

Hubungan kewibawaan yang demikian secara implisit mengakuai kedaulatan 

peserta didik. Oleh karena itu guru dituntut untuk menciptakan kondisi serta lingkungan 

belajar yang baik yang dapat menumbuhkan semangat belajar mereka. Kemampuan 

profesionali yang dimiliki guru memungkinkan guru dapat membimbing dan 

mengarahkan peserta didik untuk belajar sebagai kesenangan bukan merupakan 

paksaan.

Guru adalah bagian dari masyarakat yang mengemban tugas sesuai dengan cita-

cita yang diinginkan oleh masyarakat. Perkembangan yang terjadi dalam masyarakat 

akan menimbulkan perubahan dan pembaharuan kearah hidup yang lebih baik. 

Perubahan ini salah satunya dicapai melalui pendidikan. Dalam mencapai pembaharuan 

guru hendaknya melestarikan nilai-nilai yang perlu dipertahankan, di samping mencari 

nilai-nilai baru yang perlu digali. Pelestarian dan pencarian nilai-nilai dilakukan melalui 

pendidikan yang dilakukan oleh guru.

Disadari atau tidak dalam kenyataannya hasil belajar merupakan tanggung jawab 

guru, meskipun banyak faktor yang mempengaruhinya. Selain faktor guru, karakteristik 

peserta didik itu sendiri, sarana dan prasarana juga ikut menentukan berhasil atau 

tidaknya proses belajar mengajar tersebut. Dalam kenyataannya pula sering ditemui 
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bahwa kegagalan murid senantiasa dihubungkan dengan kegagalan gurunya. Hal 

tersebut terjadi karena guru dianggap dapat menciptakan situasi agar peserta didik 

mempunyai kesadaran untuk belajar.

2.3.2 Karakteristik Guru 

Mengajar adalah suatu hal yang sangat kompleks, sehingga tidak mudah untuk 

menentukan bagaimanakah sebenarnya mengajar yang baik tersebut. Walaupun 

demikian terdapat beberapa prinsip umum yang digunakan sebagai landasan sebagai  

guru yang baik  ( Sutan Zanti Arbi dan Syahniar Syahrun : 1992) yaitu sebagai berikut :

a. Guru memahami dan menghormati peserta didik sebagai manusia.

b. Guru harus mengelola bahan pelajaran yang diberikannya dengan berusaha 

menguasai bidang studi yang diajarkannya serta kegunaan atau manfaatnya bagi 

kehidupan anak.

c. Guru hendaknya mempertimbangkan kesanggupan peserta didik dan 

menyesuaikan bahan pelajaran dengan kesanggupan tersebut.

d. Guru berusaha menerapkan cara belajar siswa aktif dan keterampilan proses, 

sehingga murid benar-benar memahami apa yang dipelajarinya dan dapat 

mengembangkannya.

e. Guru hendaknya memberikan pengertian atau pemahaman kepada anak dengan 

prinsip demonstrasi.

f. Guru hendaknya selalu menghubungkan pelajaran dengan pengalaman nyata 

peserta didik, sehingga menimbulkan minat kepada peserta didik untuk 

mempelajarinya secara antusias.

g. Guru hendaknya menyesuaikan strategi mengajar dengan bahan pengajarannya.

h. Guru hendaknya merumuskan tujuan tertentu untuk setiap pelajaran yang 

diberikannya.

i. Guru hendaknya memperkaya bahan yang diberikan kepada peserta didik, tidak 

hanya terikat kepada satu sumber belajar saja.

j. Guru hendaknya mampu mengembangkan pengetahuan yang telah 

disampaikannya sehingga pembentukan pribadi anak dapat dicapai.
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2.3.3 Kode Etik Guru

Jabatan guru adalah pekerjaan yang bersifat profesional. Disamping secara 

pribadi guru telah mendapatkan kehormatan karena jabatan itu, juga mempunyai 

kedudukan karena pengangkatan resmi oleh negara. Kedudukan dengan segala 

kehormatan dan wewenang ini akan memberi dampak sosial yang luas, baik langsung 

maupun tidak langsung. Ini berarti sikap dan tindakan mereka akan cukup berpengaruh 

dan punya dampak sugestif. Sebaliknya, bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka 

kehormatan guru akan tercela dan tercemar. Jabatan itulah yang member konsekuensi 

terhadap segala tindakannya. Kehormatan guru mempunyai konsekuensi dan kewajiban 

yang besar, dimana mereka mempunyai kewajiban-kewajiban moral yang lebih daripada 

orang kebanyakan umumnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan kode etik profesi 

guru sesuai dengan norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Di samping itu kode 

etik atau peraturan yang mengikat jabatan juga merupakan salah satu cirri pokok dari 

profesi guru. Kode etik ini digunakan sebagai landasan dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab pekerjaan profesi tersebut.

Berkenaan dengan kode etik itu, maka Persatuan Guru Republik Indonesia 

(PGRI) telah merumuskan kode etik sebagai pedoman tingkah laku guru dalam 

melaksanakan pendidikan. Pendidikan merupakan suatu bidang pengabdian kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan tanah air serta kemanusiaan pada umumnya yang 

perlu disadari oleh guru. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan UUD 1945 merasa 

turut bertanggungjawab dan terpanggil untuk menunaikan tugasnya sebagai guru yang 

mempedomani kode etik sebagai berikut :

a. Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia 

pembangunan yang ber-Pancasila.

b. Guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan 

kebutuhan anak didik masing-masing.

c. Guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak 

didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan.

d. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan 

orang tua peserta didik sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik.
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e. Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat yang lebih luas untuk 

kepentingan pendidikan.

f. Guru secara sendiri atau bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu 

profesi.

g. Guru menciptakan dan memelihara hubungan sesame guru, baik berdasarkan 

lingkungan kerja maupun dalam hubungan keseluruhan.

h. Guru secara bersama-sama memelihara, membinaa dan meningkatkan mutu 

organisasi profesional sebagai sarana pengabdiannya.

i. Guru melaksanakan segala keperluan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah 

dalam bidang pendidikan.

Kesembilan butir kode etik guru itu sendiri diperuntukkan langsung bagi guru 

sendiri. Adapun kegunaannya ( Sutan Zanti Arbi dan Syahniar Syahrun : 1992) adalah 

sebagai berikut :

1. Untuk menghindarkan diri dari penyimpangan profesi, karena sudah adanya 

landasan yang digunakan mereka seagai acuan.

2. Untuk mengatur hubungan guru dengan peserta didik, teman sekerja dan 

masyarakat, jabatan profesi dan pemerintah.

3. Sebagai pegangan dan pedoman tingkah laku guru agar lebih bertanggungjawab 

terhadap profesinya.

4. Pemberi arah yang benar kepada pengunaan profesinya.

Dengan adanya kode etik guru Indonesia ini, maka guru-guru di Indonesia telah 

mempunyai pegangan untuk melaksanakan tugas profesionalnya. Masyarakat dan 

Negara ingin agar kode etik tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, sehingga di 

satu pihak masyarakat mendapatkan jaminan pelayanan yang profesional dari guru dan 

di lain pihak guru merasa dilindungi sehingga dapat dengan aman melaksanakan tugas 

dan mengembangkannya.

2.4 Hakekat Strategi Pembelajaran

2.4.1 Pengertian Strategi Pembelajaran

Strategi merupakan usaha untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilandalam 

mencapai tujuan. Dalam dunia pendidikan strategi dapat diartikansebagai a plan, 

method, or series of activities designed to achieves a particulareducational goal. 
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Strategi pembelajaran dapat diartikansebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian 

kegiatan yang didesainuntuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi 

pembelajaran merupakanrencana tindakan (rangkaian kegiatan) termasuk penggunaan 

metode dan pemanfaatanberbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang 

disusununtuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah tujuan pembelajaran.

Pada mulanya istilah strategi banyak digunakan dalam dunia militer yangdiartikan 

sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkansuatu 

peperangan. 

Sekarang, istilah strategi banyak digunakan dalam berbagaibidang kegiatan yang 

bertujuan memperoleh kesuksesan atau keberhasilandalam mencapai tujuan. Misalnya 

seorang manajer atau pimpinan perusahaanyang menginginkan keuntungan dan 

kesuksesan yang besar akan menerapkansuatu strategi dalam mencapai tujuannya itu, 

seorang pelatih akantim basket akan menentukan strategi yang dianggap tepat untuk 

dapat memenangkansuatu pertandingan. Begitu juga seorang guru yang 

mengharapkanhasil baik dalam proses pembelajaran juga akan menerapkan suatu 

strategiagar hasil belajar siswanya mendapat prestasi yang terbaik.Strategi pembelajaran 

adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harusdikerjakan guru dan siswa agar tujuan 

pembelajaran dapat dicapai secara efektifdan efisien. Kemp (1995). Dilain pihak Dick 

& Carey (1985) menyatakanbahwa strategi pembelajaran adalah suatu set materi dan 

prosedur pembelajaranyang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil 

belajarpada siswa.Strategi pembelajaran merupakan hal yang perlu di perhatikan oleh 

seoranginstruktur, guru, widyaiswara dalam proses pembelajaran. Paling tidakada 3 

jenis strategi yang berkaitan dengan pembelajaran, yakni: (a) strategi

pengorganisasian pembelajaran, (b) strategi penyampaian pembelajaran, dan(c) strategi 

pengelolaan pembelajaran.

1. Strategi Pengorganisasian Pembelajaran

Reigeluth, Bunderson dan Meril (1977) menyatakan strategi mengorganisasiisi 

pelajaran disebut sebagai struktural strategi, yang mengacu pada carauntuk 

membuat urutan dan mensintesis fakta, konsep, prosedur dan prinsipyang 

berkaitan.Strategi pengorganisasian, lebih lanjut dibedakan menjadi dua jenis, 

yaitustrategi mikro dan strategi makro. Startegi mikro mengacu kepada 

metodeuntuk pengorganisasian isi pembelajaran yang berkisar pada satu konsep, 
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atauprosedur atau prinsip. Strategi makro mengacu kepada metode untuk 

mengorganisasiisi pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu konsep atau 

proseduratau prinsip.Strategi makro berurusan dengan bagaimana memilih, menata 

urusan,membuat sintesis dan rangkuman isi pembelajaran yang saling berkaitan. 

Pemilihanisi berdasarkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, mengacu 

padapenentapan konsep apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu. 

Penataanurutan isi mengacu pada keputusan untuk menata dengan urutan 

tertentukonsep yang akan diajarkan. Pembuatan sintesis diantara konsep 

proseduratau prinsip. Pembuatan rangkuman mengacu kepada keputusan tentang 

bagaimanacara melakukan tinjauan ulang konsepnserta kaitan yang sudah 

diajarkan.

2. Strategi Penyampaian Pembelajaran

Strategi penyampaian isi pembelajaran merupkan komponen variable 5metode 

untuk melaksanakan proses pembelajaran. Fungsi strategi 

penyampaianpembelajaran adalah: (1) menyampaikan isi pembelajaran kepada 

pebelajar,dan (2) menyediakan informasi atau bahan-bahan yang diperlukan 

pebelajaruntuk menampilkan unjuk kerja.

3. Strategi Pengelolaan Pembelajaran

Strategi pengelolaan pembelajaran merupakan komponen variabel metodeyang 

berurusan dengan bagaimana menata interaksi antara pebelajar denganvariabel 

metode pembelajaran lainnya. Strategi ini berkaitan dengan pengambilankeputusan 

tentang strategi pengorganisasian dan strategi penyampaianmana yang digunakan 

selama proses pembelajaran. Paling tidak, ada 3(tiga) klasifikasi penting variabel 

strategi pengelolaan, yaitu penjadwalan,pembuatan catatan kemajuan belajar siswa, 

dan motivasi.

2.4.2 Istilah - Istilah dalam Strategi Pembelajaran

Beberapa istilah yang hampir sama dengan strategi yaitu metode, pendekatan,

teknik atau taktik dalam pembelajaran.

1. Metode

Metode merupakan upaya untuk mengimplementasikan rencana yangsudah disusun 

dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapaisecara optimal. 
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Metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telahditetapkan. Strategi 

menunjuk pada sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu,sedangkan metode 

adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakanstrategi. Dengan demikian 

suatu strategi dapat dilaksanakan denganberbagai metode.

2. Pendekatan (Approach)

Pendekatan (approach) merupakan titik tolak atau sudut pandang kitaterhadap 

proses pembelajaran. Strategi dan metode pembelajaran yang digunakandapat 

bersumber atau tergantung dari pendekatan tertentu. Roy Killen(1998) misalnya, 

mencatat ada dua pendekatan dalam pembelajaran, yaitupendekatan yang berpusat 

pada guru (teacher-centred approaches) dan pendekatanyang berpusat pada siswa 

(student-centred approaches). Pendekatanyang berpusat pada guru menurunkan 

strategi pembelajaran langsung (directinstruction), pembelajaran deduktif atau 

pembelajaran ekspositori. Sedangkan,pendekatan pembelajaran yang berpusat pada 

siswa menurunkan strategipembelajaran discovery dan inkuiri serta strategi 

pembelajaran induktif.

3. Teknik

Teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka 

mengimplementasikansuatu metode. Misalnya, cara yang harus dilakukan agar 

metodeceramah berjalan efektif dan efisien. Dengan demikian, sebelum 

seseorangmelakukan proses ceramah sebaiknya memperhatikan kondisi dan 

situasi.Misalnya, berceramah pada siang hari setelah makan siang dengan 

jumlahsiswa yang banyak tentu saja akan berbeda jika ceramah itu dilakukan 

padapagi hari dengan jumlah siswa yang terbatas.

4. Taktik

Taktik adalah gaya seseorang dalam melaksanakan suatu teknik ataumetode 

tertentu. Taktik sifatnya lebih individual, walaupun dua orang 

samasamamenggunakan metode ceramah dalam situasi dan kondisi yang 

sama,sudah pasti mereka akan melakukannya secara berbeda, misalnya dalam 

taktikmenggunakan ilustrasi atau menggunakan gaya bahasa agar materi 

yangdisampaikan mudah dipahami.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu strategi 

pembelajaranyang diterapkan guru akan tergantung pada pendekatan yang 
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digunakan,sedangkan bagaimana menjalankan strategi itu dapat ditetapkan berbagai 

metodepembelajaran. Dalam upaya menjalankan metode pembelajaran guru 

dapatmenentukan teknik yang dianggapnya relevan dengan metode, dan 

penggunaanteknik itu setiap guru memiliki taktik yang mungkin berbeda antaraguru 

yang satu dengan yang lain.

2.4.3 Konsep Dasar Strategi Pembelajaran

Konsep dasar strategi belajar mengajar ini meliputi hal-hal: (1) 

menetapkanspesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku pebelajar; (2) 

menentukanpilihan berkenaan dengan pendekatan terhadap masalah belajar 

mengajar,memilih prosedur, metode dan teknik belajar mengajar; dan (3) norma 

dankriteria keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Strategi dapat diartikan sebagai

suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam rangka mencapai sasaranyang 

telah ditentukan. Dikaitkan dengan belajar mengajar, strategi bisadiartikan sebagai pola-

pola umum kegiatan guru, murid dalam perwujudankegiatan belajar mengajar untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. MenurutNewman dan Mogan strategi dasar 

setiap usaha meliputi empat masalahmasing-masing adalah sebagai berikut.

1. Pengidentifikasian dan penetapan spesifiakasi dan kualifikasi hasil yang harus 

dicapai dan menjadi sasaran usaha tersebut dengan mempertimbangkan aspirasi 

masyarakat yang memerlukannya.

2. Pertimbangan dan pemilihan pendekatan utama yang ampuh untuk mencapai 

sasaran.

3. Pertimbangan dan penetapan langkah-langkah yang ditempuh sejak awal  sampai 

akhir.

4. Pertimbangan dan penetapan tolok ukur dan ukuran baku yang akan digunakan

untuk menilai keberhasilan usaha yang dilakukan.

Kalau diterapkan dalam konteks pembelajaran, keempat strategi dasartersebut 

bisa diterjemahkan menjadi: (1) mengidentifikasi dan menetapkanspesifikasi dan 

kualifikasi perubahan tingkah laku kepribadian peserta didikyang diharapkan; (2) 

memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkanaspirasi dan pandangan hidup 

masyarakat; (3) memilih dan menetapkanprosedur, metode dan teknik belajar mengajar 

yang dianggap paling tepat,efektif, sehingga dapat dijadikan pegangan oleh para guru 
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dalam menunaikankegiatan mengajarnya; dan (4) menetapkan norma-norma dan batas 

minimalkeberhasilan atau kriteria dan standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan

pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajaryang 

selanjutnya akan dijadikan umpan balik buat penyempurnaan sisteminstruksional yang 

bersangkutan secara keseluruhan.

Dari uraian di atas tergambar bahwa ada empat masalah pokok yang 

sangatpenting yang dapat dan harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaan 

kegiatanbelajar mengajar supaya sesuai dengan yang diharapkan.

1. Spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku yang diinginkan sebagai hasil 

belajar mengajar yang dilakukan. Dengan kata lain apa yang harus dijadikan 

sasaran dari kegiatan belajar mengajar tersebut. Sasaran ini harus dirumuskan 

secara jelas dan konkrit sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Perubahan 

perilaku dan kepribadian yang kita inginkan terjadi setelah siswa mengikuti suatu 

kegiatan belajar mengajar itu harus jelas, misalnya dari tidak bisa membaca 

berubah menjadi dapat membaca. Suatu kegiatan belajar mengajar tanpa sasaran 

yang jelas, berarti kegiatan tersebut dilakukan tanpa arah atau tujuan yang pasti. 

Lebih jauh suatu usaha atau kegiatan yang tidak punya arah atau tujuan pasti, dapat 

menyebabkan terjadinya penyimpangan- penyimpangan dan tidak tercapainya hasil 

yang diharapkan. 

2. Memilih cara pendekatan belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif 

untuk mencapai sasaran. Bagaimana cara kita memandang suatu persoalan, konsep, 

pengertian dan teori apa yang kita gunakan dalam memecahkan suatu kasus akan 

mempengaruhi hasilnya. Suatu masalah yang dipelajari oleh dua orang dengan 

pendekatan berbeda, akan menghasilkan kesimpulan- kesimpulan yang tidak sama. 

Norma-norma sosial seperti baik, benar, adil, dan sebagainya akan melahirkan 

kesimpulan yang berbeda bahkan mungkin bertentangan kalau dalam cara 

pendekatannya menggunakan berbagai disiplin ilmu. Pengertian-pengertian, 

konsep, dan teori ekonomi tentang baik, benar, atau adil, tidak sama dengan baik, 

benar atau adil menurut pengertian konsep dan teori antropologi. Juga akan tidak 

sama apa yang dikatakan baik, benar atau adil kalau kita menggunakan pendekatan 

agama karena pengertian, konsep, dan teori agama mengenai baik, benar atau adil 
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itu jelas berbeda dengan konsep ekonomi maupun antropologi.Begitu juga halnya 

dengan cara pendekatan terhadap kegiatan belajar mengajar dalam pembelajaran. 

3. Memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang 

dianggap paling tepat dan efektif. Metode atau teknik penyajian untuk memotivasi 

siswa agar mampu menerapkan pengetahuan dan pengalamannya untuk 

memecahkan masalah, berbeda dengan cara atau supaya murid- murid terdorong 

dan mampu berfikir bebas dan cukup keberanian untuk mengemukakan 

pendapatnya sendiri. Perlu dipahami bahwa suatu metode mungkin hanya cocok 

dipakai untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi dengan sasaran yang berbeda 

hendaknya jangan menggunakan teknik penyajian yang sama.

Menetapkan norma-norma atau kriteria keberhasilan sehinggaguru mempunyai 

pegangan yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai sampaisejauh mana 

keberhasilan tugas-tugas yang telah dilakukannya. Suatu program baru bisa 

diketahui keberhasilannya setelah dilakukan evaluasi. Sistempenilaian dalam 

kegiatan belajar mengajar merupakan salah satu strategi yangtidak bisa dipisahkan 

dengan strategi dasar lain. Seorang siswa dapat dikategorikan sebagai murid 

yangberhasil bisa dilihat dari berbagai segi. Bisa dilihat dari segi 

kerajinannyamengikuti tatap muka dengan guru, perilaku sehari-hari di sekolah, 

hasilulangan, hubungan sosial, kepemimpinan, prestasi olah raga, keterampilandan 

sebagainya atau dilihat dan berbagai aspek.

2.4.4 Sasaran Kegiatan Belajar Mengajar

Setiap kegiatan belajar mengajar mempunyai sasaran atau tujuan. Tujuanitu 

bertahap dan berjenjang, mulai dari yang sangat operasional dan konkretyakni tujuan 

pembelajaran khusus, tujuan pembelajaran umum, tujuan kurikuler,tujuan nasional, 

sampai pada tujuan yang bersifat universal. Persepsiguru atau persepsi anak didik 

mengenai sasaran akhir kegiatan belajar mengajarakan mempengaruhi persepsi mereka 

terhadap sasaran antara serta sasarankegiatan. Sasaran itu harus diterjemahkan ke dalam 

ciri-ciri perilaku kepribadianyang didambakan.Belajar mengajar sebagai suatu sistem 

instruksional mengacu kepadapengertian sebagai seperangkat komponen yang saling 

bergantung satu samalain untuk mencapai tujuan.
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Sebagai suatu sistem belajar mengajar meliputisejumlah komponen antara lain 

tujuan pelajaran, bahan ajar, siswa yang menerimapelayanan belajar, guru, metode dan 

pendekatan, situasi, dan evaluasikemajuan belajar. Agar tujuan itu dapat tercapai, semua 

komponen yang adaharus diorganisasikan dengan baik sehingga sesama komponen itu 

terjadi kerjasama.Secara khusus dalam proses belajar mengajar guru berperan sebagai 

pengajar,pembimbing, perantara sekolah dengan masyarakat, administrator danlain-lain. 

Untuk itu wajar bila guru memahami dengan segenap aspek pribadianak didik 

seperti: (1) kecerdasan dan bakat khusus, (2) prestasi sejak permulaan sekolah, (3) 

perkembangan jasmani dan kesehatan, (4) kecenderunganemosi dan karakternya, (5) 

sikap dan minat belajar, (6) cita-cita, (7) kebiasaanbelajar dan bekerja, (8) hobi dan 

penggunaan waktu senggang, 9) hubungansosial di sekolah dan di rumah, (10) latar 

belakang keluarga, (11) lingkungantempat tinggal, dan (12) sifat-sifat khusus dan 

kesulitan belajar anak didik.Usaha untuk memahami anak didik ini bisa dilakukan 

melalui evaluasi, selainitu guru mempunyai keharusan melaporkan perkembangan hasil 

belajar parasiswa kepada kepala sekolah, orang tua, serta instansi yang terkait.

2.4.5 Jenis Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran untuk dapat diimplementasikan ke dalam kegiatan nyata 

menggunakan suatu metode pembelajaran . Metode adalah cara yang digunakan untuk 

mengimplementasikan rencana yang sudah disusun agar tujuan yang telah disusun 

tercapai secara optimal. Ini berarti, metode digunakan untuk merealisasikan strategi 

yang telah ditetapkan. 

Dengan demikian, metode dalam rangkaian sistem pembelajaran memegang 

peran yang  sangat penting. Keberhasilan implementasi strategi pembelajaran sangat 

tergantung pada cara guru menggunakan metode pembelajaran, karena suatu strategi 

pembelajaran  hanya mungkin dapat diimplementasikan melalui penggunaan metode 

pembelajaran.

Adapun metode pembelajaran yang bisa digunakan untuk 

mengimpelementasikan strategi pembelajaran adalah sebagai berikut :

a. Metode Ceramah

Metode ceramah adalah penuturan bahan pelajaran secara lisan. Metode ini 

senantiasa bagus bila pengunaannya betul-betul disiapkan dengan baik, didukung 
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alat dan media serta memperhatikan batas-batas kemungkinan penggunannya. 

Metode ceramah merupakan metode yang sampai saat ini sering digunakan oleh 

setiap guru atau instruktur.  Hal ini selain disebabkan oleh beberapa pertimbangan 

tertentu, juga adanya faktor kebiasaan baik dari guru atau pun siswa. Guru biasanya 

belum merasa puas manakala dalam proses pengelolaan pembelajaran tidak 

melakukan ceramah. Demikian juga dengan siswa, mereka akan belajar manakala 

ada guru yang memberikan materi pelajaran melalui ceramah, sehingga ada guru 

yang berceramah berarti ada proses belajar dan tidak ada guru berarti tidak ada 

belajar. Metode ceramah merupakan cara yang digunakan untuk 

mengimplementasikan strategi pembelajaran ekspositor. 

b. Metode Demonstrasi

Demonstrasi merupakan metode yang sangat efektif, sebab membantu siswa untuk 

mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta atau data yang benar. 

Metode demonstrasi merupakan metode penyajian pelajaran dengan memperagakan 

dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi atau benda 

tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekadar tiruan. Sebagai metode penyajian, 

demonstrasi tidak terlepas dari penjelasan secara lisan oleh guru. Walaupun dalam 

proses demonstrasi peran siswa hanya sekadar memerhatikan, akan tetapi 

demonstrasi dapat menyajikan bahan pelajaran lebih konkret. Dalam strategi 

pembelajaran, demonstrasi dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan strategi 

pembelajaran ekspositori dan inkuiri.

c. Metode Diskusi

Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu 

permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan suatu 

permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan 

siswa, serta untuk membuat suatu keputusan . Karena itu, diskusi bukanlah debat 

yang bersifat mengadu argumentasi. Diskusi lebih bersifat bertukar pengalaman 

untuk menentukan keputusan tertentu secara bersama-sama. Selama ini banyak 

guru yang merasa keberatan untuk

menggunakan metode diskusi dalam proses pembelajaran. Keberatan itu biasanya  

timbul dari asumsi: (1) diskusi merupakan metode yang sulit diprediksi hasilnya 

oleh karena interaksi antar siswa muncul secara spontan, sehingga hasil dan arah 
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diskusi sulit ditentukan; (2) diskusi biasanya memerlukan waktu yang cukup 

panjang, padahal waktu pembelajaran di dalam kelas sangat terbatas, sehingga 

keterbatasan itu tidak mungkin dapat menghasilkan sesuatu secara tuntas.  

d. Metode Simulasi

Simulasi berasal dari kata simulate yang artinya berpura-pura atau berbuat seakan-

akan. Sebagai metode mengajar, simulasi dapat diartikan cara penyajian 

pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang 

konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Simulasi dapat digunakan sebagai 

metode mengajar dengan asumsi tidak semua proses pembelajaran dapat dilakukan 

secara langsung pada objek yang sebenarnya. Gladi resik merupakan salah satu 

contoh simulasi, yakni memperagakan proses terjadinya suatu upacara tertentu 

sebagai latihan untuk upacara sebenarnya supaya tidak gagal dalam waktunya nanti. 

Demikian juga untuk mengembangkan pemahaman dan penghayatan terhadap suatu 

peristiwa, penggunaan simulasi akan sangat bermanfaat.

Metode simulasi bertujuan untuk: (1) melatih keterampilan tertentu baik bersifat 

profesional maupun bagi kehidupan sehari-hari, (2) memperoleh pemahaman 

tentang suatu konsep atau prinsip, (3) melatih memecahkan masalah, (4) 

meningkatkan keaktifan belajar, (5) memberikan motivasi belajar kepada siswa, (6) 

melatih siswa untuk mengadakan kerjasama dalam situasi kelompok, (7) 

menumbuhkan daya kreatif siswa, dan (8) melatih siswa untuk mengembangkan 

sikap toleransi.

e. Metode Tugas dan Resitasi

Metode tugas dan resitasi tidak sama dengan pekerjaan rumah, tetapi lebih luas dari 

itu. Tugas dan resitasi merangsang anak untuk aktif belajar baik secara individu 

atau kelompok. Tugas dan resitasi bisa dilaksanakan di rumah, di sekolah, di 

perpustakaan dan tempat lainnya. Jenis-jenis tugas sangat banyak tergantung pada 

tujuan yang akan dicapai, seperti tugas meneliti, menyusun laporan, dan tugas di 

laboratorium.

f. Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya 

komunikasi langsung yang bersifat two way traffic sebab pada saat yang sama 

terjadi dialog antara guru dan siswa. Guru bertanya siswa menjawab atau siswa 
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bertanya guru menjawab. Dalam komunikasi ini terlihat adanya hubungan timbal 

balik secara langsung antara guru.  

Beberapa hal yang penting diperhatikan dalam metode tanya jawab ini antara lain:

1. Tujuan yang akan dicapai dari metode tanya jawab

1) Untuk mengetahui sampai sejauh mana materi pelajaran yang telah dikuasai 

oleh siswa.

2) Untuk merangsang siswa berfikir.

3) Memberi kesempatan pada siswa untuk mengajukan masalah yang belum 

dipahami.

2. Jenis pertanyaan

Pada dasarnya ada dua pertanyaan yang perlu diajukan, yaitu pertanyaan ingatan 

dan pertanyaan pikiran.

1) Pertanyaan ingatan, dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana 

pengetahuan sudah tertanam pada siswa. Biasanya pertanyaan berpangkal 

kepada apa, kapan, di mana, berapa, dan yag sejenisnya. 

2) Pertanyaan pikiran, dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana 

cara berpikir anak dalam menanggapi suatu persoalan. Biasanya pertanyaan 

ini dimulai dengan kata mengapa, bagaimana.  

3. Tehnik mengajukan pertanyaan

Berhasil tidaknya metode tanya jawab, sangat bergantung kepada tehnik guru 

dalam mengajukan pertanyaanya. Metode tanya jawab biasanya dipergunakan 

apabila:

1) Bermaksud mengulang bahan pelajaran.

2) Ingin membangkitkan siswa relajar.

3) Tidak terlalu banyak siswa.

4) Sebagai selingan metode ceramah.

g. Metode Kerja Kelompok

Metode kerja kelompok atau bekerja dalam situasi kelompok mengandung 

pengertian bahwa siswa dalam satu kelas dipandang sebagai satu kesatuan 

(kelompok) tersendiri ataupun dibagi atas kelompok-kelompok kecil (subsub 

kelompok). Kelompok bisa dibuat berdasarkan:



34

a. Perbedaan individual dalam kemampuan belajar, terutama bila kelas itu sifatnya 

heterogin dalam belajar.

b. Perbedaan minat belajar, dibuat kelompok yang terdiri atas siswa yang punya 

minat yang sama.

c. Pengelompokan berdasarkan jenis pekerjaan yang akan kita berikan. 

Pengelompokan atas dasar wilayah tempat tinggal siswa yang tinggal dalam

satu wilayah yang dikelompokkan dalam satu kelompokan sehingga 

memudahkan koordinasi kerja.

d. Pengelompokan secara random atau dilotre, tidak melihat faktor-faktor lain.

e. Pengelompokan atas dasar jenis kelamin, ada kelompok pria dan kelompok

wanita. 

h. Metode Problem Solving

Metode problem solving (metode pemecahan masalah) bukan hanya sekedar 

metode mengajar tetapi juga merupakan suatu metode berpikir, sebab dalam 

problem solving dapat menggunakan metode-metode lainnya dimulai dengan 

mencari data sampai kepada menarik kesimpulan. 

Langkah-langkah metode problem solving.

1) Ada masalah yang jelas untuk dipecahkan. Masalah ini harus tumbuh dari siswa 

sesuai dengan taraf kemampuannya. 

2) Mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah 

tersebut. Misalnya, dengan jalan membaca buku-buku, meneliti, bertanya dan 

lain-lain. 

3) Menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut. Dugaan jawaban ini tentu 

saja didasarkan kepada data yang telah diperoleh, pada langkah kedua di atas. 

4) Menguji kebenaran jawaban sementara tersebut. Dalam langkah ini siswa harus 

berusaha memecahkan masalah sehingga betul-betul yakin bahwa jawaban 

tersebut itu betul-betul cocok. Apakah sesuai dengan jawaban sementara atau 

sama sekali tidak sesuai. Untuk menguji kebenaran jawaban ini tentu saja 

diperlukan metode-metode lainnya seperti demonstrasi, tugas, diskusi, dan lain-

lain. 

5) Menarik kesimpulan. Artinya siswa harus sampai kepada kesimpulan terakhir 

tentang jawaban dari masalah tadi.
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i. Metode Sistem Regu (Team Teaching)

Team Teaching pada dasarnya ialah metode mengajar dua orang guru atau lebih 

bekerja sama mengajar sebuah kelompok siswa, jadi kelas dihadapi beberapa guru. 

Sistem regu banyak macamnya, sebab untuk satu regu tidak senantiasa guru secara 

formal saja, tetapi dapat melibatkan orang luar yang dianggap perlu sesuai dengan 

keahlian yang dibutuhkan.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan metode Team Teaching.

a. Harus ada program pelajaran yang disusun bersama oleh team tersebut, sehingga 

betul-betul jelas dan terarah sesuai dengan tugas masing-masing dalam team 

tersebut.

b. Membagi tugas tiap topik kepada guru tersebut, sehingga masalah bimbingan 

pada siswa terarah dengan baik.

c. Harus dicegah jangan sampai terjadi jam bebas akibat ketidakhadiran seseorang 

guru anggota tim.

j. Metode Latihan (Drill)

Metode latihan pada umumnya digunakan untuk memeperoleh suatu ketangkasan 

atau keterampilan dari apa yang telah dipelajari. Mengingat latihan ini kurang 

mengembangkan bakat/inisiatif siswa untuk berpiki, maka hendaknya 

guru/pengajar memperhatikan tingkat kewajaran dari metode Drill. 

1. Latihan, wajar digunakan untuk hal-hal yang bersifat motorik, seperti menulis, 

permainan, pembuatan, dan lain-lain.

2. Untuk melatih kecakapan mental, misalnya perhitungan penggunaan rumus-

rumus, dan lain-lain. 

3. Untuk melatih hubungan, tanggapan, seperti penggunaan bahasa, grafik, simbul 

peta, dan lain-lain.

Prinsip dan petunjuk menggunakan metode Drill.

1. Siswa harus diberi pengertian yang mendalam sebelum diadakan latihan tertentu.

2. Latihan untuk pertama kalinya hendaknya bersifat diagnosis, mula-mula kurang 

berhasil, lalu diadakan perbaikan untuk kemudian bisa lebih sempurna.

3. Latihan tidak perlu lama asal sering dilaksanakan harus disesuaikan dengan taraf 

kemampuan siswa.

4. Proseslatihan hendaknya mendahulukan hal-hal yang essensial dan berguna.
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k. Metode Karyawisata (Field-Trip)

Karyawisata dalam arti metode mengajar mempunyai arti tersendiri, berbeda 

dengan karyawisata dalam arti umum. Karyawisata di sini berarti kunjungan ke luar 

kelas dalam rangka belajar. 

Contoh: Mengajak siswa ke gedung pengadilan untuk mengetahui sistem peradilan 

dan proses pengadilan, selama satu jam pelajaran. Jadi, karyawisata di atas tidak 

mengambil tempat yang jauh dari sekolah dan tidak memerlukan waktu yang lama. 

Karyawisata dalam waktu yang lama dan tempat yang jauh disebut study tour.

Sedangkan strategi pembelajaran yang umum digunakan oleh guru adalah 

sebagai berikut :

1. Strategi Pembelajaran Ekspositori

Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan 

kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada 

sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran 

secara optimal. Dalam strategi ini materi pelajaran disampaikan langsung oleh guru. 

Siswa tidak dituntut untuk menemukan materi itu. Materi pelajaran seakanakan 

sudah jadi. Karena strategi ekspositori lebih menekankan kepada proses bertutur, 

maka sering juga dinamakan strategi ”chalk and talk”. 

Terdapat beberapa karakteristik strategi ekspositori di antaranya : 

a. Strategi ekspositori dilakukan dengan cara menyampaikan materi pelajaran 

secara verbal, artinya bertutur secara lisan merupakan alat utama dalam 

melakukan strategi ini, oleh karena itu sering orang mengidentikannya dengan 

ceramah.

b. Biasanya materi pelajaran yang disampaikan adalah materi pelajaran yang sudah 

jadi, seperti data atau fakta, konsep-konsep tertentu yang harus dihafal sehingga 

tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang.

c. Tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi pelajaran itu sendiri. 

Artinya, setelah proses pembelajaran berakhir siswa diharapkan dapat 

memahaminya dengan benar dengan cara dapat mengungkapkan kembali materi 

yang telah diuraikan. 

d. Strategi pembelajaran ekspositori merupakan bentuk dari pendekatan  

pembelajaran yang berorientasi kepada guru (teacher centered approach). 
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Dikatakan demikian, sebab dalam strategi ini guru memegang peran yang sangat 

dominan. Melalui strategi ini guru menyampaikan materi pembelajaran secara 

terstruktur dengan harapan materi pelajaran yang disampaikan itu dapat dikuasai 

siswa dengan baik. Fokus utama strategi ini adalah kemampuan akademik 

(academic achievement) siswa. Metode pembelajaran dengan kuliah merupakan 

bentuk strategi ekspositori.

2. Strategi Pembelajaran Inkuiri

Strategi pembelajaran Inkuiri menekankan kepada proses mencari dan  

menemukan. Materi pelajaran tidak diberikan secara langsung. Peran siswa dalam 

strategi ini adalah mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran, sedangkan 

guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing siswa untuk belajar. Strategi 

pembelajaran inkuiri merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang 

menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan 

sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri 

biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Strategi 

pembelajaran ini sering juga dinamakan strategi heuristic, yang berasal dari bahasa 

Yunani, yaitu heuriskein yang berarti saya menemukan. 

Strategi pembelajaran inkuiri memiliki kaarakteristik sebagai berikut :

a. Strategi inkuiri menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk 

mencari dan menemukan. Artinya strategi inkuiri menempatkan siswa sebagai 

subjek belajar. Dalam proses pembelajaran, siswa tidak hanya berperan sebagai 

penerima pelajaran melalui penjelasan guru secara verbal, tetapi mereka 

berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi pelajaran itu sendiri.

b. Seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan 

menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga 

diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri (self belief). Dengan 

demikian, strategi pembelajaran inkuiri menempatkan guru bukan sebagai 

sumber belajar, akan tetapi sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa. 

Aktivitas pembelajaran biasanya dilakukan melalui proses tanya jawab antara guru 

dan siswa. Karena itu kemampuan guru dalam menggunakan teknik bertanya 

merupakan syarat utama dalam melakukan inkuiri. Ketiga, tujuan dari penggunaan 

strategi pembelajaran inkuiri adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara 
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sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai 

bagian dari proses mental. Dengan demikian, dalam strategi pembelajaran inkuiri 

siswa tak hanya dituntut untuk menguasai materi pelajaran, akan tetapi bagaimana 

mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya. Manusia yang hanya 

menguasai pelajaran belum tentu dapat mengembangkan kemampuan berpikir 

secara optimal. Sebaliknya, siswa akan dapat mengembangkan kemampuan 

berpikirnya manakala ia bisa menguasai materi pelajaran. Strategi pembelajaran 

inkuiri merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada 

siswa (student centered approach). Dikatakan demikian, sebab dalam strategi ini 

siswa memegang peran yang sangat dominan dalam proses pembelajaran.

3. Strategi Pembelajaran Inkuiri Sosial

Terjadinya ledakan pengetahuan, menuntut perubahan pola mengajar dari yang 

hanya sekadar mengingat fakta yang biasa dilakukan melalui strategi pembelajaran 

dengan metode kuliah (lecture) atau dari metode latihan (drill) dalam pola 

tradisional, menjadi pengembangan kemampuan berpikir kritis (critical thinking). 

Strategi pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir itu adalah 

strategi inkuiri sosial.

Inkuiri sosial merupakan strategi pembelajaran dari kelompok sosial (social family) 

subkelompok konsep masyarakat (concept of society). Subkelompok ini didasarkan 

pada asumsi bahwa metode pendidikan bertujuan untuk mengembangkan anggota 

masyarakat ideal yang dapat hidup dan dapat mempertinggi kualitas kehidupan 

masyarakat. Karena itulah siswa harus diberi pengalaman yang memadai 

bagaimana caranya memecahkan persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat. 

Melalui pengalaman itulah setiap individu akan dapat membangun pengetahuan 

yang berguna bagi diri dan masyarakatnya.

Ada tiga karakteristik pengembangan strategi inkuiri sosial diantaranya 1) adanya 

aspek (masalah) sosial dalam kelas yang dianggap penting dan dapat mendorong 

terciptanya diskusi kelas;  2)  adanya rumusan hipotesis sebagai fokus untuk 

inkuiri; 3) penggunaan fakta sebagai pengujian hipotesis. 

Dari karakteristik inkuiri seperti yang telah diuraikan di atas, maka tampak  inkuiri 

sosial pada dasarnya tidak berbeda dengan inkuiri pada umumnya. Perbedaannya 
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terletak pada masalah yang dikaji adalah masalah-masalah sosial atau masalah 

kehidupan masyarakat.

4. Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching and Learning)

Strategi Pembelajaran Kontekstual merupakan suatu proses pendidikan yang 

holistik dan bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran 

yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan 

mereka sehari-hari (konteks pribadi, sosial, dan kultural) sehingga siswa memiliki 

pengetahuan/keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan (ditransfer) dari 

satu permasalahan /konteks ke permasalahan/ konteks lainnya.

Pendekatan kontektual (Contextual Teaching and Learning) merupakan konsep 

belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan 

situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka 

sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran 

diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran berlansung alamiah 

dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan mentransfer 

pengetahuan dari guru ke siswa. Strategi pembelajaran lebih dipentingkan daripada 

hasil. Dalam kelas kontektual, tugas guru adalah membantu siswa mencapai 

tujuannya. Guru lebih banyak berurusan dengan strategi daripada member 

informasi. Tugas guru mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja bersama 

untuk menemukan sesuatu yang baru bagi anggota kelas (siswa). Sesuatu yang baru 

datang dari menemukan sendiri bukan dari apa kata guru. Begitulah peran guru di 

kelas yang dikelola dengan pendekatan kontekstual Pembelajaran kontekstual 

(Contextual Teaching and Learning) adalah konsep belajar yang membantu guru 

mengaitkan antara materi yang diajarkannyadengan situasi dunia nyata siswa dan 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, dengan melibatkan tujuh 

komponen utama pembelajaran efektif, yakni: konstruktivisme (constructivism), 

bertanya (questioning), menemukan (inquiri), masyarakat belajar (learning 

community), pemodelan (modeling), dan penilaian sebenarnya (authentic 

assessment). 

5. Strategi pembelajaran kooperatif (Cooperative learning)



40

Model cooperative learning beranjak dari dasar pemikiran “getting better together”

yang menekankan pada pemberian kesempatan belajar yang lebih luas dan kondusif 

untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan, sikap, nilai, dan 

keterampilan-keterampilan sosial yang bermanfaat bagi kehidupannya di 

masyarakat. Melalui cooperative learning, siswa bukan saja belajar dan menerima 

apa yang disajikan oleh guru dalam Proses Belajar Mengajar (PBM), melainkan 

bisa belajar dari siswa lainnya dan sekaligus mempunyai kesempatan untuk 

membelajarkan siswa lainnya.

Model cooperative learning mengutamakan kerjasama dalam menyelesaikan 

permasalahan untuk menerapkan pengetahuan dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran. Menurut Nur (2000) ciri-ciri model cooperative learning adalah 

sebagai berikut :

1. Siswa dalam kelompok secara kooperatif menyelesaikan materi ajar sesuai 

kompetensi dasar yang akan dicapai.

2. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda.

3. Penghargaan lebih menekankan pada kelompok dari pada masing-masing 

individu.

Tujuan model cooperative learning adalah menciptakan situasi untuk mampu 

memacu keberhasilan individu melalui kelompoknya. Model ini dikembangkan 

setidak-tidaknya ada 3 (tiga) tujuan pembelajaran yaitu :

1. Kemampuan akademik

2. Penerimaan individu

3. Pengembangan keterampilan sosial

Dalam cooperative learning dikembangkan diskusi dan komunikasi dengan tujuan 

agar siswa dapat saling berbagi kemampuan, saling belajar berpikir kritis, saling 

menyampaikan pendapat, saling memberikan pemahaman terhadap materi ajar dan 

lain sebagainya.

2.5 Peranan Guru dalam melaksanakan strategi pembelajaran

Menurut Undang Undang No. 20 Tahun 2003 dan Undang Undang No. 14 

Tahun 2005 peran guru adalah sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, 

pelatih, penilai dan pengevaluasi dari peserta didik.
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1). Guru Sebagai Pendidik

Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan dan identifikasi bagi para 

peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu guru harus mempunyai standar 

kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggungjawab, wibawa, mandiri dan 

disiplin.

Guru harus memahami nilai-nilai, norma moral dan sosial, serta berusaha 

berperilaku dan berbuat sesuai dengan nilai dan norma tersebut. Guru juga harus 

bertanggung jawab terhadap tindakannya dalam proses pembelajaran di sekolah.

Sebagai pendidik guru harus berani mengambil keputusan secara mandiri berkaitan 

dengan pembelajaran dan pembentukan kompetensi, serta bertindak sesuai dengan 

kondisi peserta didik dan lingkungan.

2). Guru Sebagai Pengajar

Di dalam tugasnya, guru membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk 

mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, membentuk kompetensi 

dan memahami materi standar yang dipelajari. Guru sebagai pengajar, harus terus 

mengikuti perkembangan teknologi, sehinga apa yang disampaikan kepada peserta 

didik merupakan hal-hal yang uptodate dan tidak ketinggalan jaman.

Perkembangan teknologi mengubah peran guru dari pengajar yang bertugas 

menyampaikan materi pembelajaran menjadi fasilitator yang bertugas memberikan 

kemudahan belajar. Hal itu dimungkinkan karena perkembangan teknologi 

menimbulkan banyak buku dengan harga relatif murah dan peserta didik dapat 

belajar melalui internet dengan tanpa batasan waktu dan ruang, belajar melalui 

televisi, radio dan surat kabar yang setiap saat hadir di hadapan kita.

Derasnya arus informasi, serta cepatnya perkembangan teknologi dan ilmu 

pengetahuan telah memunculkan pertanyaan terhadap tugas guru sebagai 

pengajar. Masihkah guru diperlukan mengajar di depan kelas seorang diri ?, 

menginformasikan, menerangkan dan menjelaskan. Untuk itu guru harus senantiasa 

mengembangkan profesinya secara profesional, sehingga tugas dan peran guru 

sebagai pengajar masih tetap diperlukan sepanjang hayat.

3). Guru Sebagai Pembimbing

Guru sebagai pembimbing dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan yang 

berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya yang bertanggungjawab. Sebagai 
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pembimbing, guru harus merumuskan tujuan secara jelas, menetapkan waktu 

perjalanan, menetapkan jalan yang harus ditempuh, menggunakan petunjuk 

perjalanan serta menilai kelancarannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 

peserta didik.

Guru berkewajiban memberikan bantuan kepada peserta didik agar mereka mampu 

menemukan masalahnya sendiri, memecahkan masalahnya sendiri, mengenal diri 

sendiri, dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya (Oemar Hamalik : 2001).

4). Guru Sebagai Pengarah

Guru adalah seorang pengarah bagi peserta didik, bahkan bagi orang tua. Sebagai 

pengarah guru harus mampu mengarkan peserta didik dalam memecahkan 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi, mengarahkan peserta didik dalam 

mengambil suatu keputusan dan menemukan jati dirinya.

Guru juga dituntut untuk mengarahkan peserta didik dalam mengembangkan potensi 

dirinya, sehingga peserta didik dapat membangun karakter yang baik bagi dirinya 

dalam menghadapi kehidupan nyata di masyarakat.

5). Guru Sebagai Pelatih

Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan ketrampilan, baik 

intelektual maupun motorik, sehingga menuntut guru untuk bertindak sebagai 

pelatih, yang bertugas melatih peserta didik dalam pembentukan kompetensi dasar 

sesuai dengan potensi masing-masing peserta didik.

Pelatihan yang dilakukan, disamping harus memperhatikan kompetensi dasar dan 

materi standar, juga harus mampu memperhatikan perbedaan individual peserta 

didik dan lingkungannya. Untuk itu guru harus banyak tahu, meskipun tidak 

mencakup semua hal dan tidak setiap hal secara sempurna, karena hal itu tidaklah 

mungkin.

6). Guru Sebagai Penilai

Penilaian atau evalusi merupakan aspek pembelajaran yang paling kompleks, 

karena melibatkan banyak latar belakang dan hubungan, serta variabel lain yang 

mempunyai arti apabila berhubungan dengan konteks yang hampir tidak mungkin 

dapat dipisahkan dengan setiap segi penilaian. Tidak ada pembelajaran tanpa 

penilaian, karena penilaian merupakan proses menetapkan kualitas hasil belajar, 
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atau proses untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran peserta 

didik.

Sebagai suatu proses, penilaian dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dan dengan 

teknik yang sesuai, mungkin tes atau non tes. Teknik apapun yang dipilih, 

penilaian harus dilakukan dengan prosedur yang jelas, yang meliputi tiga tahap, 

yaitu persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut.

Mengingat kompleksnya proses penilaian, maka guru perlu memiliki pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap yang memadai.Guru harus memahami teknik evaluasi, baik 

tes maupun non tes yang meliputi jenis masing-masing teknik, karakteristik, 

prosedur pengembangan, serta cara menentukan baik atau tidaknya ditinjau dari 

berbagai segi, validitas, reliabilitas, daya beda dan tingkat kesukaran soal.
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BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan 

Dari apa yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut :

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengrahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada 

jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

2. tugas guru dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis tugas yaitu tugas dalam 

bidang profesi, tugas kemanusiaan, dan tugas kemasyarakatan. Tugas guru 

sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Tugas guru dalam 

bidang kemanusiaan menekankan pada peran guru sebagai orang tua kedua, dan 

dapat memahami peserta didik dengan tugas yang dikembangkannya mulai dari 

sebagai makhluk bermain (homoludens), sebagai makhluk remaja atau berkarya 

(homopither), dan sebagai makhluk berpikir atau dewasa (homosapiens). Tugas 

dalam bidang kemasyarakatan menempatkan guru pada tempat yang lebih 

terhormat di lingkungannya karena dari seorang guru diharapkan masyarakat 

dapat memperoleh ilmu pengetahuan.

3. Strategi merupakan usaha untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilandalam 

mencapai tujuan. Dalam dunia pendidikan strategi dapat diartikansebagai a plan, 

method, or series of activities designed to achieves a particulareducational goal. 

Strategi pembelajaran dapat diartikansebagai perencanaan yang berisi tentang 

rangkaian kegiatan yang didesainuntuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

Strategi pembelajaran merupakanrencana tindakan (rangkaian kegiatan) termasuk 

penggunaan metode dan pemanfaatanberbagai sumber daya atau kekuatan dalam 

pembelajaran yang disusununtuk mencapai tujuan tertentu.

4. Strategi pembelajaran untuk dapat diimplementasikan ke dalam kegiatan nyata 

menggunakan suatu metode pembelajaran . Metode adalah cara yang digunakan 

untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun agar tujuan yang telah 
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disusun tercapai secara optimal. Ini berarti, metode digunakan untuk 

merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Ada beberapa jenis strategi yang 

umum digunakan oleh guru diantaranya strategi pembelajaran : 1) kontekstual, 2) 

kooperatif, 3) ekspositori, 4) inkuiri, 5) sosial inkuiri, dan lain sebagainya.

5. Menurut Undang Undang No. 20 Tahun 2003 dan Undang Undang No. 14 Tahun 

2005 peran guru adalah sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah,  

pelatih, penilai dan pengevaluasi dari peserta didik.

3.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan dalam penulisan laporan ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Sikap profesionalisme guru dalam pelaksanaannya di sekolah hendaknya sejalan 

dengan kompetensi yang dimiliki sehingga guru mampu menunjukkan kualitas 

keprofesionalannya sebagai seorang pendidik dan pengajar.

2. Tugas dan tanggung jawab diharapkan mampu dijalankan dengan sungguh-

sungguh sesuai dengan kode etik keguruan. Penyalahgunaan wewenang apalagi 

jabatan yang merugikan masyarakat harus ditindak dengan tegas.

3. Strategi pembelajaran yang dilaksanakan dalam proses belajar mengajar 

hendaknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan faktor 

dari peserta didik, sarana dan prasana maupun dari guru itu sendiri.

4. Peranan guru dalam melaksanakan strategi pembelajaran hendaknya lebih 

ditingkatkan agar benar-benar berfungsi sesuai peranan yang sesungguhnya. 

Peranan guru harus mampu membuat suasana yang menyenangkan, aktif, kreatif, 

efektif, dan inovatif bagi peserta didik.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam hal ini pula Pemerintah mengusahakan penyelenggaraan satu pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Beritik tolak dari hal itulah, maka Pemerintah dalam hal ini Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Dalam undang-undang ini dikatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan yang dimaksud disini adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Ini artinya, bahwa pendidikan nasional senantiasa bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman dan tentunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang perkembangannya semakin pesat setiap tahun. 

Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dengan fungsinya  mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Terkait dengan Sistem Pendidikan Nasional ada 4 (empat) prinsip di dalam menyelenggarakan pendidikan diantaranya :

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjungjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural, dan kemajemukan bangsa.

2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna.

3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Dengan adanya Sistem Pendidikan Nasional ini, diharapkan peningkatan sumber daya manusia Indonesia akan lebih ditingkatkan lagi. Untuk menunjang terlaksananya sistem ini maka diperlukan langkah-langkah nyata untuk mewujudkannya dalam dunia pendidikan. Langkah-langkah yang sesuai dengan sistem pendidikan nantinya akan membawa kepada pada tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan nasional akan sangat tergantung kepada proses yang terjadi dalam pendidikan itu sendiri. Dengan melaksanakan proses yang baik, maka  Sistem Pendidikan Nasional juga akan bisa dilaksanakan dengan baik.







	Untuk dapat terlaksananya suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, maka komponen-komponen pendidikan haruslah berjalan secara seimbang dan saling mendukung satu dengan yang lain. Secara umum terdapat sepuluh komponen utama pendidikan yaitu : 1) peserta didik; 2) tenaga pendidik; 3) tenaga kependidikan; 4) paket instruksi pendidikan; 5) metode mengajar; 6) kurikulum pendidikan; 7) alat instruksi; 8) fasilitas pendidikan; 9) anggaran pendidikan; 10) evaluasi pendidikan.

Selanjutnya unsur-unsur atau komponen utama pendidikan nasional itu akan menjadi pedoman pelaksanaan sistem pendidikan nasional kita. Apabila hal ini dikaitkan dengan proses belajar dan pembelajaran di sekolah, maka komponen-komponen tersebut harus dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan proporsinya masing-masing sehingga pelaksanaannya tidak mengalami ketimpangan maupun penyimpangan yang dapat menggagalkan visi dan misi sistem pendidikan di negara kita.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional juga terdapat suatu makna bahwa pendidikan pada dasarnya adalah proses untuk berkembang menjadi bermoral, bersosial, berwatak, berkepribadian, dan berpengetahuan (Benni Setiawan : 2008). Hal ini berarti bahwa untuk mewujudkan suatu suasana belajar dan pembelajaran di sekolah, diperlukan pengembangan potensi diri dari peserta didik baik fisik maupun pskisnya. Proses pengembangan dari peserta didik di dalam tindakan nyata haruslah sejalan dengan tiga aspek pendidikan yaitu 1) aspek kognitif, 2) aspek afektif, 3) aspek psikomotorik.

Aspek kognitif yaitu aspek yang berkaitan dengan pengetahuan. Aspek afektif menekankan pada pola sikap dan tingkah laku peserta didik. Sedangkan aspek psikomotorik berkaitan dengan keterampilan-ketrampilan yang diperoleh dan dimiliki peserta didik. Ketiga aspek ini harus diberikan sesuai dengan proporsinya masing-masing dan tepat guna, sehingga antara ketiganya tidak terjadi tumpang tindih satu dengan yang lain dan mampu berjalan dengan seimbang. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan suatu pola pendidikan yang tepat sasaran  hendaknya pola pendidikan dilakukan dengan lebih berkapasitas dan humanis. Pendidikan humanis menekankan pada pentingnya pelestarian eksistensi manusia, dalam arti membantu manusia lebih manusiawi, lebih berbudaya, sebagai manusia yang utuh berkembang menyangkut daya cipta (kognitif, daya rasa (afektif) dan daya karsa (konatif) (Ki Hajar Dewantara dalamUmar Tirtarharja dan Sulo : 2005).

Pemberian ketiga aspek ini di sekolah dapat diberikan melalui pengajaran yang dilakukan oleh guru. Hal ini merupakan konsekuensi logis bahwa guru sebagai orang tua kedua di sekolah setelah orang tua di keluarga. Guru sebagai pendidik, tidak saja hanya memberikan pendidikan dalam bentuk pengetahuan (transfer knowledge) melalui mata pelajaran di sekolah, tetapi juga memiliki tugas menuntun, memfasilitasi, memotivasi, membimbing, mengarahkan, peserta didik sehingga memiliki sikap dan pola perilaku yang beretika dan bermoral. Di samping itu guru juga harus mampu membangkitkan minat dan bakat peserta didik melalui pengembangan keterampilan-keterampilan nyata yang bisa diterapkan di masyarakat. 

Untuk melaksanakan hal tersebut, guru dituntut harus memiliki sikap profesionalisme yang tinggi. Hal ini berarti kualitas seorang pendidik (guru) tidak hanya dinilai dari kemampuannya memberikan ilmu pengetahuan, tetapi kemampuan sosialisasi, adaptasi, dan interaksi dengan siswa dan masyarakat perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Disadari ataupun tidak, sikap profesionalisme ini memeang memerlukan suatu usaha dan proses yang tidak mudah. Banyak hal yang harus dilakukan, mulai dari peningkatan kualitas akademik sampai pemahaman terhadap kode etik keguruan.

Sikap profesionalisme guru ini salah satunya akan tercermin pada proses belajar dan mengajar di sekolah. Seorang guru yang profesional akan dituntut melaksanakan fungsi-fungsi manajemen sekolah mulai dari merencanakan pembelajaran (planning), mengorganisasikan perangkat pembelajaran (organisatoring), mengarahkan peserta didik (actuating), sampai melaksanakan pengevaluasian siswa maupun perangkat pembelajaran (evaluating). 

Untuk dapat melaksanakan semua fungsi-fungsi manajemen pembelajaran tersebut diperlukan startegi-strategi pembelajaran yang memadai. Strategi-strategi pembelajaran haruslah dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien. Hal ini berarti bahwa guru dapat memilih dan menggunakan strategi yang tepat guna dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. Strategi merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang memungkinkan materi pelajaran yang tersusun dalam suatu kurikulum. 

Srategi pembelajaran yang tidak tepat guna akan menjadi penghalang kelancaran jalannya proses belajar mengajar.  Oleh karena itu, strategi yang diterapkan seorang guru, baru dapat mencapai suatu hasil yang optimal jika mampu dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi pembelajaran haruslah mampu membawa suasana belajar yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan bagi peserta didik di sekolah. Dengan kata lain proses belajar mengajar di sekolah menekankan tidak saja dari segi hasil-hasil belajar, tetapi juga dapat dinilai dari proses pembelajaran itu sendiri. Kondisi ini tentu menuntut siswa untuk lebih banyak berperanaktif di dalamnya sehingga strategi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Di samping itu, peran guru dalam setiap strategi pembelajaran juga menentukan berhasil tidaknya strategi itu dilaksanakan di sekolah.



1.2	Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana profesionalisme guru dalam proses pembelajaran di sekolah ?

2. Bagaimana tugas dan tanggung jawab Guru ?

3. Bagaimana hakekat, karakteristik, dan kode etik guru ?

4. Bagaimana hakekat strategi pembelajaran di sekolah ?

5. Bagaimana peranan guru dalam penerapan strategi pembelajaran ?



1.3	T u j u a n

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui :

1. Profesionalisme guru dalam proses pembelajaran di sekolah 

2. Tugas dan tanggung jawab Guru

3. Hakekat, karakteristik, dan kode etik guru 

4. Hakekat strategi pembelajaran di sekolah 

5. Peranan guru dalam penerapan strategi pembelajaran









1.4	M a n f a a t

Manfaat dari penulisan laporan ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran pemahaman bagi mahasiswa calon guru mengenai peran dan tugas pokok guru dalam menerapkan strategi-strategi pembelajaran di sekolah.

2. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan bagi civitas akademik khususnya pendidikan ekonomi sehingga dapat dijadikan rujukan di dalam pembuatan makalah-makalah yang sejenis.

3. Sumber informasi bagi masyarakat luas dalam memperdalam wawasan dan pengetahuan mengenai peran dan tanggung jawab guru serta strategi pembelajaran yang diterapkan. 



































BAB II

PEMBAHASAN



2.1  Profesionalisme Guru

2.1.1	Profesi, Profesional, dan Profesionalisme

Pemahaman terhadap hakekat keprofesionalan guru, perlu dipahami tentang hakekat suatu profesi. Dalam rangka pemahaman ini, juga perlu dipahami perbedaan antara profesi, profesional dan profesionalisme. Profesi, profesional dan profesionalisme memiliki secara definitif memiliki pemahaman yang berbeda. Untuk lebih jelas akan diuraikan sebagai berikut :

1. Profesi

Profesi menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab dan kesetiaan terhadap profesi. Lebih lanjut dinyatakan bahwa suatu profesi secara teori tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih atau disiapkan untuk itu. Suatu Profesi adalah kegiatan seseorang untuk menghidupi kehidupannya (Tilaar : 2002)

Jadi, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ciri-ciri profesi adalah sebagai berikut.

1. Profesi memiliki fungsi dan signifikansi sosial bagi masyarakat

Contoh : Dokter disebut profesi karena memiliki fungsi dan signifikansi  memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat. Guru memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak generasi muda bangsa.

2. Profesi menuntut keterampilan tertentu

Hal ini diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang cukup yang dilakukan oleh lembaga pendidikan yang akuntable atau dapat dipertanggungjawabkan.

3. Profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu tertentu (a systematic body of knowledge) 

4. Profesi memiliki kode etik

Kode etik dijasikan sebagai pedoman perilaku angota bbeserta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggaran kode etik tersebut. Pengawasan terhadap penegakan kode etik dilakukan oleh organisasi profesi yang bersangkutan.

5. Profesi memperoleh imbalan finansial atau materi

Sebuah konsekwensi logis dari layanan yang diberikan kepada masyarakat dimana anggota profesi secara perorangan mendapatkan imbalan finansial atau materi.

2. Profesional

Profesional menuunjuk pada dua hal yaitu :

Pertama, menunjuk pada penampilan atau performance atau kinerja seseorang yang sesuai dengan tuntutan profesinya. Misalnya, pekerjaan itu dilaksanakan secara profesional.

Kedua, menunjuk pada orang yang melaksanakan atau melakukan pekerjaan itu. Misalnya, dia seorang profesional.

Tilaar (2002) mengatakan bahwa seorang  profesional menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tuntutan profesi. Dengan kata lain, seorang profesional memiliki sikap dan kemampuan sesuai dengan tuntutan profesinya.

3. Profesionalisme

Profesionalisme, menunjuk pada derajat penampilan atau performance seseorang dalam melaksanakan pekerjaan atau profesi. Ada yang profesionalnya tinggi, sedang, rendah. Profesionalisme menuntut tiga prinsip utama yaitu :

1. well educated	=  memperoleh pendidikan yang cukup

2. well trained		=  mendapatkan pelatihan yang memadai

3. well paid		=  menerima gaji yang memadai

Dengan kata lain profesionalisme menuntut pendidikan yang tinggi, kesempatan memperoleh pelatihan yang cukup dan akhirnya memperolah bayaran atau gaji yang memadai. Profesionalisme berarti menjadikan atau mengembangkan suatu pekerjaan atau jabatan secara profesional. Hal ini berarti pekerjaan dilaksanakan berdasarkan criteria-kriteria profesi yang terus menerus berkembang sehingga tingkat keahlian, tingkat tanggung jawab (etika profesi), serta perlindungan terhadap profesi terus menerus disempurnakan. Dalam proses profesionalisasi yang dituju adalah produktivitas kerja tinggi serta mutu karya sekain lama semakin baik dan kompetitif.

	Guru adalah suatu sebutan bagi jabatan, posisi, dan profesi bagi seseorang yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui interaksi edukatif secara terpola, formal, dan sistematis.  Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (pasal 1) dinyatakan bahwa: “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengrahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah”. Guru professional akan tercermin dalam penampilan pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode. Keahlian yang dimiliki oleh guru profesional adalah keahlian yang diperoleh melalui suatu proses pendidikan dan pelatihan yang diprogramkan secara khusus untuk itu. Keahlian tersebut mendapat pengakuan formal yang dinyatakan dalam bentuk sertifikasi, akreditasi, dan lisensi dari pihak yang berwenang (dalam hal ini pemerintah dan organisasi profesi). Dengan keahliannya itu seorang guru mampu menunjukkan otonominya, baik secara pribadi maupun sebagai pemangku profesinya.

Di samping dengan keahliannya, sosok professional guru ditunjukkan melalui tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdiannya. Guru professional hendaknya mampu memikul dan melaksanakan tanggung jawab sebagai guru kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, Negara, dan agamanya. Guru profesional mempunyai tanggung jawab pribadi, social, intelektual, moral, dan spiritual. Tanggung jawab pribadi yang mandiri yang mampu memahami dirinya. Tanggung jawab social diwujudkan melalui kompetensi guru dalam memahami dirinya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari lingkungan sosial serta memiliki kemampuan interaktif yang efektif. Tanggung jawab intelektual diwujudkan melalui penguasaaan berbagai perangkat pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menunjang tugas-tugasnya. Tanggung jawab spiritual dan moral diwujudkan melalui penampilan guru sebagai makhluk yang beragama yang perilakunya senantiasa tidak menyimpang dari norma-norma agama dam moral.

Profesionalisasi pekerjaan guru merupakan suatu yang kontroversial. Di satu pihak jabatan ini menuntut berbagai persyaratan seperti jabatan profesi yang lain, sedangkan di pihak lain terdapat guru yang tidak memiliki persyaratan tersebut. Ditambah lagi dengan adanya pandangan sebagian masyarakat bahwa siapapun dapat menjadi guru asalkan  ia berpengetahuan. Kenyataan ini dapat ditemui di daerah-daerah pedalaman atau terpencil, dimana gurunya tidak mencukupi dari segi kuantitas. Hal ini akan memberikan kesempatan untuk mengangkat seseorang yang tidak memiliki kewenangan profesional.

	Di samping itu ada guru yang tidak menghargai profesinya apalagi berusaha mengembangkan profesi tersebut. Ketidakmampuan guru melaksanakan tugas profesinya, penyalahgunaan profesi untuk kepuasaan dan kepentingan dirinya, perasaan rendah diri karena menjadi guru sering menyebabkan berkurangnya wibawa guru, sehingga pengakuan profesi semakin menurun. Meskipun demikian, bukan berarti profesional keguruan bukan merupakan hal mustahil untuk diwujudkan. Upaya dapat dilakukan mulai dari pengakuan secara sadar akan makna profesi, menghargai dan mencintai profesi dan berusaha mengembangkan profesi yang disandang guru. Di samping itu, usaha-usaha lembaga pendidikan prajabatan guru yang merupakan lembaga yang tangguh untuk melaksanakan pendidikan yang mantap terhadap profesional keguruan semakin disempurnakan kembali.



2.1.2 Kompetensi Guru

Guru sebagai tenaga pendidik yang profesional adalah tenaga yang memiliki kompetensi dengan kemajuan yang dapat diandalkan, berdaya guna dan berhasil guna dalam melayani dan membantu peserta didik dalam proses belajar mengajar. Profesionalisme seorang guru merupakan suatu keharusan dalam mewujudkan sekolah berbasis pengetahuan, yaitu pemahaman tentang pembelajaran, kurikulum, dan perkembangan manusia termasuk gaya belajar (Kariman dalam Hamzah : 2009).

Guru profesional bukan lagi merupakan sosok yang bersifat statis, tetapi merupakan dinamisator yang mengantar potensi-potensi peserta didik ke arah kreativitas. Tugas seorang guru profesional (Tilaar : 2002) meliputi tiga bidang utama yaitu 1) dalam bidang profesi; 2) dalam bidang kemanusiaan; 3) dalam bidang kemasyarakatan. Dalam bidang profesi, seorang guru profesional berfungsi untuk mengajar,  mendidik,  melatih, dan melaksanakan penelitian-penelitian masalah-masalah kependidikan.

Dalam bidang kemanusiaan, guru profesional berfungsi sebagai pengganti orang tua khususnya di dalam meningkatkan kemampuan intelektual peserta didik. Guru profesional menjadi fasilitator untuk membantu peserta didik mentransformasikan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik menjadi kemampuan dan keterampilan yang berkembang dan bermanfaat bagi kemanusiaan.

Dalam bidang kemasyarakatan, profesi  guru berfungsi untuk memenuhi amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu ikut serta  di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Dalam hal ini guru dituntut melaksanakan tugas utamanya sebagai guru tanpa melupakan tugas-tugas dalam bidang kemasyarakatan lainnya.

Dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya, guru profesional haruslah memiliki berbagai kompetensi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Tentang Standar Nasional Pendidikan dalam pasal 28 dinyatakan bahwa pendidik pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan kompetensi sebagai agen pembelajaran bagi guru dalam pasal termaksud meliputi 1) kompetensi pedagogik, 2) kompetensi kepribadian, 3) kompetensi profesional, 4) kompetensi sosial.  Kompetensi Pedagogik, adalah menekankan pada karakteristik siswa atau guru harus pandai mentransfer ilmunya kepada siswa (guru harus pandai mengajar).

Kompetensi Profesional adalah kompetensi yang menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan memiliki keilmuan yang luas. Kompetensi Sosial adalah kompetensi yang menekankan pada kemampuan guru untuk beradaptasi, bersosialisasi, dan berinteraksi dengan masyarakat (pandai bergaul). Kompetensi Personal adalah kompetensi yang menekankan sikap-sikap pribadi atau memiliki kepribadian yang baik.

Dalam hal mengajar, seorang guru yang profesional harus memiliki kemampuan (Hamzah :2009) sebagai berikut :

1. Merencanakan sistem pembelajaran

· Merumuskan tujuan

· Memilih prioritas materi yang akan diajarkan

· Memilih dan menggunakan metode

· Memilih dan menggunakan sumber belajar yang ada

· Memilih dan menggunakan media pembelajaran

2. Melaksanakan sistem pembelajaran

· Memilih bentuk kegiatan pembelajaran yang tepat

· Menyajikan urutan pembelajaran secara tepat

3. Mengevaluasi sistem pembelajaran

· Memilih dan menyusun jenis evaluasi

· Melaksanakan kegiatan evaluasi sepanjang proses

· Mengadministrasikan hasil evaluasi

4. Mengembangkan sistem pembelajaran

· Mengoptimalisasi potensi peserta didik

· Meningkatkan wawasan kemampuan diri sendiri

· Mengembangkan program pembelajaran lebih lanjut

Sedangkan kompetensi guru yang telah dibakukan oleh Dirjen Dikdasmen Depdiknas (dalam Hamzah : 2009) sebagai berikut :

1. Mengembangkan kepribadian

2. Menguasai landasan kependidikan

3. Menguasai bahan pelajaran

4. Menyusun program pengajaran

5. Melaksanakan program pengajaran

6. Menilai hasil dalam Proses Belajar Mengajar yang telah dilaksanakan

7. Menyelenggarakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran

8. Menyelenggarakan program bimbingan

9. Berinteraksi dengan sejawat dan masyarakat

10. Menyelenggarakan administrasi sekolah

Selanjutnya masing-masing kompetensi di atas akan dibahas sebagai berikut :

a. Mengembangkan kepribadian

Kemampuan guru dalam mengembangkan kepriadian peserta didik merupakan salah satu kompetensi yang sangat utama. Tujuan pendidikan nasional tidak mungkin dapat dicapai apabila guru memiliki prilaku yang bertentangan dengan norma-norma aama dan masyarakat serta peraturan-peraturan yang berlaku. Pembentukan peserta didik menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian yang mantap serta bertanggung jawab kepada masyarakat dan bangsa, hanya dapat dicapai kalau gurunya sudah mengamalkan sifat-sifat tersebut dan dapat dijadikan teladan. Guru haruslah mengkaji ajaran agamanya, mengkaji berbagai cirri manuusia Pancasila dan lingkungannya, menanamkan sifat terpuji serta membiasakan diri menerapkan sifat-sifat tersebut.

b. Menguasai landasan kependidikan

Penguasaan landasan pendidikan akan memungkinkan guru memiliki pemahaman teoritis tentang pelaksanaan tugasnya, yaitu menyelenggarakan proses belajar mengajar. Guru harus mengenal, mengkaji dan melatih menerapkan prinsip-prinsip belajar dalam kegiatan belajar mengajar. Berbagai hal tentang tujuan nasional, fungsi sekolah dan masyarakat, prinsip-prinsip psikologi dalam proses belajar mengajar mengajar serta landasan kependidikan lainnya perlu mereka pahami.

c. Menguasai bahan pelajaran

Penguasaan terhadap bahan pelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Guru harus  menguasai bahan dan bidang studi yang terdapat dalam kurikulum pada tingkat satuan pendidikan beserta bahan penunjang yang relevan untuk pengayaan. Untuk mencapai hal tersebut, guru harus mengkaji kurikulum, menelaah buku teks,   menelaah buku pedoman, berlatih melaksanakannya.  Penguasaan bahan yang baik merupakan modal dasar bagi guru untuk keberhasilan proses belajar mengajar karena guru dapat dengan mudah menata dan mengorganisasi penyajian secara sistematis. Seorang guru tidak  hanya harus menguasai bahan yang ada pada kurikulum saja, tetapi harus berupaya untuk meluaskan materi, menganalisis dan menafsirkan, sehingga merupakan penguasaan yang dinamis. 

d. Menyusun program pengajaran

Guru harus mampu mengelola program belajar mengajar. Program belajar mengajar merupakan perencanaan yang menyeluruh dan suatu kegiatan pengajaran yang disebut dengan Satuan Pelajaran. Untuk keperluan itu, guru hendaknya mampu merumuskan tujuan instrukssional yang memenuhi persyaratan. Merencanakan kegiatan belajar mengajar meliputi : (a) memilih dan mengembangkan bahan pengajaran, (b) memilih dan mengembangkan strategi belajar mengajar, (c) memilih dan mengembangkan media pengajaran yang sesuai, (d) memilih dan memanfaatkan sumber belajar. Untuk merumuskan tujuan instruksional dan merencanakan program pengajaran, seorang guru perlu memahami keterampilan proses dan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA).

e. Melaksanakan program pengajaran

Program belajar mengajar atau program pengajaran yang telah disusun selanjutnya diwujudkan dalam bentuk pengajaran yang sebenarnya, yaitu menyelenggarakan proses belajar mengajar. Dalam kegiatan ini, guru dituntut untuk mampu menciptakan iklim belajar mengajar yang tepat dan hidup seperti menerapkan prinsip-prinsip CBSA, mengatur ruangan kelas, dan mengelola interaksi belajar mengajar dengan baik. Agar kemampuan – kemampuan tersebut dapat dikuasai dengan mantap, maka guru perlu menelaah, mengkaji, dan melatih iklim belajar mengajar yang kondusif. Untuk itu guru dituntut mampu mengorganisasi komponen-komponen kegiatan dengan berbagai sarananya seperti bahan, strategi, media dan sumber belajar.

f. Menilai hasil dalam proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan

Penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik bertujuan untuk mengetahui sampai seberapa jauh peserta didik telah mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. Hasil penilaian dapat digunakan oleh guru sebagai umpan balik untuk perbaikan proses belajar mengajar dan bagi murid sendiri dapat dipakai untuk pelaksanaan kegiatan belajar lebih lanjut. Dengan demikian kegiatan penilaian dan kegiatan belajar merupakan suatu kesinambungan yang terus menerus pada perkembangan peserta didik secara lebih optimal. Untuk itu diperlukan metode pengukuran dan penilaian yang memenuhi syarat kesahihan, keterandalan, dan praktis.

g. Menyelenggarakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran

Pengajaran yang diberikan di sekolah selalu dikembangkan dan diperkaya. Pengembangan dan pengayaan dapat dilakukan dengan peningkatan pendayagunaan sarana dan prasarana yang diperlukan secara optimal. Peningkatan kemampuan guru melalui kegiatan penelitian akan dapat memperkaya wawasan sesuai dengan aspek yang diteliti. Untuk sampai pada kegiatan tersebut, maka guru perlu dibekali dengan konsep-konsep dasar tentang penelitian dan dapat memahami laporan penelitian sederhana tentang pelajaran, serta berlatih menyelenggarakan penelitian sederhana.

h. Menyelenggarakan program bimbingan

Selain menyelenggarakan program belajar mengajar guru juga harus memberikan pelayanan bimbingan bagi anak didiknya yang memerlukan yaitu peserta didik yang ternyata belum mencapai hasil belajar mengajar secara memadai. Orientasi dari pelayanan dan bimbingan adalah mengembangkan kemampuan masing-masing peserta didik secara optimal.

i. Berinteraksi dengan sejawat dan masyarakat

Untuk meningkatkan kemampuan profesional, guru harus sudah dibekali kemampuan tertentu. Guru perlu mengkaji struktur organisasi departemen pendidikan nasional, hubungan kerja profesional, berlatih memberikan balikan dan membiasakan diri mengikuti perkembangan profesi. Di samping itu, agar guru dapat berinteraksi dengan masyarakat, maka sebelumnya mereka perlu mengkaji berbagai lembaga kemasyarakatan yang berkaitan dengan pendidikan.

j. Menyelenggarakan administrasi sekolah

Seluruh kegiatan pengajaran, mulai dari perencanaan sampai hasil-hasilnya serta tindak lanjutnya perlu diadministrasikan secara teratur dan lengkap berupa administrasi kelas. Penyelenggaraan administrasi meliputi kegiatan pencatatan, penyimpanan keterangan, pelaporan, penganalisaan dan pengambilan keputusan sehubungan dengan kegiatan tersebut. 

Untuk dapat melaksanakan tugas ini, maka guru hendaknya sudah mengenal pengadministrasian kegiatan sekolah dan mengkaji jenis, sarana, dan pedoman administrasi sekolah serta berlatih mengerjakannya.



2.2 Tugas dan Tanggung Jawab Guru

Bertitik tolak dari empat kompetensi guru yang telah dipaparkan, maka tugas guru dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis tugas yaitu tugas dalam bidang profesi, tugas kemanusiaan, dan tugas kemasyarakatan. 

1. Tugas guru sebagai profesi 

Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik berarti pemberian bimbingan kepada anak agar dapat berkembang dengan optimal dan dapat meneruskan serta mengembangkan nilai-nilai hidup ( Sutan Zanti Arbi dan Syahniar Syahrun : 1992). Mengajar adalah meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.  Guru sebagai pengajar lebih menekankan  kepada tugas merencanakan dan melaksanakan pengajaran.  Untuk dapat melaksanakan tugas ini, di samping menguasai materi atau bahan yang akan diajarkan, guru juga dituntut untuk memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan teknis mengajar. Melatih adalah meneruskan dan mengembangkan keterampilan pada peserta didik

2. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan

Tugas guru dalam bidang kemanusiaan menekankan pada peran guru sebagai orang tua kedua, dan dapat memahami peserta didik dengan tugas yang dikembangkannya mulai dari sebagai makhluk bermain (homoludens), sebagai makhluk remaja atau berkarya (homopither), dan sebagai makhluk berpikir atau dewasa (homosapiens). Membantu peserta didik dalam mentransformasikan dirinya sebagai upaya pembentukan sikap dan membantu peserta didik dalam mengidentifikasikan diri peserta didik itu sendiri (Hamzah : 2009).

3. Tugas guru dalam bidang kemasyarakatan

Masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat di lingkungannya karena dari seorang guru diharapkan masyarakat dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Ini berarti guru berkewajian mencerdaskan bangsa Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila. 

	Sedangkan secara khusus tugas guru dalam proses pembelajaran tatap muka (Hamzah : 2009) adalah sebagai berikut :

1) Tugas guru sebagai pengelola pembelajaran

a. Tugas manajerial

Menyangkut fungsi administrasi (memimpin kelas), baik internal maupun eksternal.

· Berhubungan dengan peserta didik

· Alat perlengkapan kelas (material)

· Tindakan-tindakan profesional

b. Tugas edukasional

Menyangkut fungsi mendidik, yang meliputi 

· Melaksanakan motivasi kepada peserta didik

· Menegakkan kedisiplinan

· Pemberian sanksi sosial yang tegas

c. Tugas instruksional

Menyangkut fungsi mengajar, yang bersifat

· Penyampaian materi

· Pemberian tugas-tugas pada peserta didik

· Mengawasi dan memeriksa tugas

2) Tugas guru sebagai pelaksana 

Secara umum tugas guru sebagai pengelola pembelajaran adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas yang kondusif bagi bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar mencapai hasil yang baik. Lingkungan belajar yang kondusif adalah lingkungan yang bersifat menantang dan merangsang peserta untuk mau belajar, memberikan rasa aman dan kepuasan dalam mencapai tujuan.

Sedangkan secara khusus, tugas guru sebagai pengelola proses belajar mengajar      ( Hamzah : 2009 ) adalah sebagai berikut :

a. Menilai kemajuan program pembelajaran

b. Mempu menyediakan kondisi yang memungkinkan peserta didik belajar sambil bekerja.

c. Mampu mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan alat-alat belajar.

d. Mengkoordinasi, mengarahkan, dan memaksimalkan kegiatan kelas.

e. Mengkomuniksikan semua informasi dari dan/atau ke peserta didik.

f. Membuat keputusan instruksional dalam situasi tertentu.

g. Bertindak sebagai manusia yang dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada anak.

h. Membimbing pengalaman peserta didik sehari-hari.

i. Mengarahkan peserta didik agar mandiri (member kesempatan pada peserta didik untuk sedikit demi sedikit mengurangi ketergantungan pada guru).

j. Mampu memimpin kegiatan belajar yang efektif dan efesien untuk mencapai hasil yang optimal.

Dari tugas-tugas yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dapat disimpukan bahwa tidak sembarang orang dapat melaksananakan tugas profesional sebagai seorang guru. Untuk menjadi guru yang baik haruslah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan pemerintah diantaranya : 

1. Guru harus berijazah

Ijazah yang dimaksudkan disini adalah ijazah yang dapat memberikan wewenang untuk menjalankan tugas sebagai seorang guru di suatu sekolah tertentu.

2. Guru harus sehat jasmani dan rohani

Kesehatan jasmani dan rihani merupakan salah satu syarat penting dalam setiap pekerjaan. Karena, orang tidak akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik jika ia diserang suatu penyakit. Sebagai seorang guru, syarat tersebut merupakan syarat mutlak yang tidak dapat diabaikan.

3. Guru harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkelakuan baik

Sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu membentuk manusia susila yang bertakwa kepada Tuhan, maka sudah selayaknya guru sebagai pendidik harus dapat menjadi contoh dalam melaksanakan ibadah dan berkelakuan baik.

4. Guru haruslah orang yang bertanggung jawab

Tugas dan tanggung jawab seorang guru sebagai pendidik, pembelajar, dan pembimbing bagi peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung yang telah dipercayakan orang tua kepadanya hendaknya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, guru juga bertanggung jawab terhadap keharmonisan perilaku masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.

5. Guru di Indonesia harus berjiwa nasional

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang mempunyai bahasa dan adat istiadat berlainan. Untuk menanamkan jiwa kebangsaan merupakan tugas utama seorang guru, karena itulah guru harus terlebih dahulu berjiwa nasional.

Syarat-syarat di atas adalah syarat umum yang berhubungan dengan jabatan sebagai seorang guru. Selain itu, ada pula syarat lain yang memiliki kaitan erat dengan tugas guru di sekolah (Hamzah : 2009) yaitu :

a. Adil dan dapat dipercaya

b. Sabar, rela berkorban, dan menyayangi peserta didiknya

c. Memiliki kewibawaan dan tanggung jawab akademis

d. Bersikap baik pada rekan guru, staf di sekolah, dan masyarakat

e. Memiliki wawasan pengetahuan yang luas dan menguasai benar mata pelajaran yang diajarkannya.

f. Memiliki sikap mawas diri dan sikap menerima kritik dari siapapun

g. Memiliki usaha meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi

Keberhasilan seorang guru dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang pengajar sangat tergantung pada diri pribadi masing-masing guru dalam lingkungan tempatnya bertugas. Tugas dan tanggungjawab guru akan dapat dilaksanakan dengan baik manakala semua komponen pendidikan mendukung baik dari segi sarana yang diperlukan maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan proses belajar mengajar.

Kalau kita melihat pada perubahan-perubahan transisional dalam pengajaran dari yang pada mulanya berfokus kepada guru menjadi memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkreasi dan berkembang, maka di lain pihak berdasarkaan peranan profesional guru maka sudah barang tentu menimbulkan atau menambah tanggung jawab guru menjadi lebih besar. Tanggung jawab itu (Oemar Hamalik : 2001) adalah sebagai berikut :

1. Guru harus menuntut peserta didik untuk belajar

2. Guru turut serta membina kurikulum sekolah

3. Melakukan pembinaan terhadap diri peserta didik baik kepribadian, watak, jasmani, dan rohaninya

4. Guru memberikan bimbingan kepada murid

5. Guru melakukan diagnosis atas kesulitan-kesulitan belajar dan mengadakan penilaian atas kemajuan belajar

6. Guru berkewajiban menyelenggarakan pendidikan

7. Guru mengenal masyarakat dan ikut turut serta sktif dalam kegiatan sekolah dan kemasyarakatan

8. Guru menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila

9. Guru turut serta membantu terciptanya kesatuan dan persatuan bangsa dan perdamaian dunia

10. Guru bertanggungjawab menyukseskan pembangunan

11. Guru bertanggungjawab meningkatkan peranan profesional guru

2.3 Hakekat, Karakteristik, dan Kode Etik Guru

2.3.1	Hakekat Guru

Guru sebagai salah satu komponen dalam sistem pendidikan yang sangat mempengaruhi hasil pendidikan. Hubungan guru dengan peserta didik adalah hubungan kewibawaan. Hubungan kewibawaan ini maksudnya bukan menimbulkan rasa takut pada peserta didik, dalam arti peserta didik harus patuh, tetapi menumbuhkan kesadaran pribadi untuk belajar.

Hubungan guru dan peserta didik yang demikian adalah hubungan yang saling mempercayai. Guru percaya kepada peserta didik bahwa mereka tidak akan berbuat yang tidak diinginkan, sedangkan peserta didik menghargai kewibawaan guru. Di samping itu kemampuan profesional yang dimiliki guru akan menumbuhkan sikap guru yang mantap dan pribadi yang utuh. Sikap yang demikian akan dapat menimbulkan kewibawaan guru dalam berhubungan dan berinteraksi dengan peserta didik, sehingga pada gilirannya akan menghasilkan peserta didik-peserta didik yang memiliki kepribadian yang utuh dan bulat.

Hubungan kewibawaan yang demikian secara implisit mengakuai kedaulatan peserta didik. Oleh karena itu guru dituntut untuk menciptakan kondisi serta lingkungan belajar yang baik yang dapat menumbuhkan semangat belajar mereka. Kemampuan profesionali yang dimiliki guru memungkinkan guru dapat membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk belajar sebagai kesenangan bukan merupakan paksaan.

Guru adalah bagian dari masyarakat yang mengemban tugas sesuai dengan cita-cita yang diinginkan oleh masyarakat. Perkembangan yang terjadi dalam masyarakat akan menimbulkan perubahan dan pembaharuan kearah hidup yang lebih baik. Perubahan ini salah satunya dicapai melalui pendidikan. Dalam mencapai pembaharuan guru hendaknya melestarikan nilai-nilai yang perlu dipertahankan, di samping mencari nilai-nilai baru yang perlu digali. Pelestarian dan pencarian nilai-nilai dilakukan melalui pendidikan yang dilakukan oleh guru.

Disadari atau tidak dalam kenyataannya hasil belajar merupakan tanggung jawab guru, meskipun banyak faktor yang mempengaruhinya. Selain faktor guru, karakteristik peserta didik itu sendiri, sarana dan prasarana juga ikut menentukan berhasil atau tidaknya proses belajar mengajar tersebut. Dalam kenyataannya pula sering ditemui bahwa kegagalan murid senantiasa dihubungkan dengan kegagalan gurunya. Hal tersebut terjadi karena guru dianggap dapat menciptakan situasi agar peserta didik mempunyai kesadaran untuk belajar.



2.3.2	Karakteristik Guru 

	Mengajar adalah suatu hal yang sangat kompleks, sehingga tidak mudah untuk menentukan bagaimanakah sebenarnya mengajar yang baik tersebut. Walaupun demikian terdapat beberapa prinsip umum yang digunakan sebagai landasan sebagai  guru yang baik  ( Sutan Zanti Arbi dan Syahniar Syahrun : 1992) yaitu sebagai berikut :

a. Guru memahami dan menghormati peserta didik sebagai manusia.

b. Guru harus mengelola bahan pelajaran yang diberikannya dengan berusaha menguasai bidang studi yang diajarkannya serta kegunaan atau manfaatnya bagi kehidupan anak.

c. Guru hendaknya mempertimbangkan kesanggupan peserta didik dan menyesuaikan bahan pelajaran dengan kesanggupan tersebut.

d. Guru berusaha menerapkan cara belajar siswa aktif dan keterampilan proses, sehingga murid benar-benar memahami apa yang dipelajarinya dan dapat mengembangkannya.

e. Guru hendaknya memberikan pengertian atau pemahaman kepada anak dengan prinsip demonstrasi.

f. Guru hendaknya selalu menghubungkan pelajaran dengan pengalaman nyata peserta didik, sehingga menimbulkan minat kepada peserta didik untuk mempelajarinya secara antusias.

g. Guru hendaknya menyesuaikan strategi mengajar dengan bahan pengajarannya.

h. Guru hendaknya merumuskan tujuan tertentu untuk setiap pelajaran yang diberikannya.

i. Guru hendaknya memperkaya bahan yang diberikan kepada peserta didik, tidak hanya terikat kepada satu sumber belajar saja.

j. Guru hendaknya mampu mengembangkan pengetahuan yang telah disampaikannya sehingga pembentukan pribadi anak dapat dicapai.





2.3.3	Kode Etik Guru

	Jabatan guru adalah pekerjaan yang bersifat profesional. Disamping secara pribadi guru telah mendapatkan kehormatan karena jabatan itu, juga mempunyai kedudukan karena pengangkatan resmi oleh negara. Kedudukan dengan segala kehormatan dan wewenang ini akan memberi dampak sosial yang luas, baik langsung maupun tidak langsung. Ini berarti sikap dan tindakan mereka akan cukup berpengaruh dan punya dampak sugestif. Sebaliknya, bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka kehormatan guru akan tercela dan tercemar. Jabatan itulah yang member konsekuensi terhadap segala tindakannya. Kehormatan guru mempunyai konsekuensi dan kewajiban yang besar, dimana mereka mempunyai kewajiban-kewajiban moral yang lebih daripada orang kebanyakan umumnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan kode etik profesi guru sesuai dengan norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Di samping itu kode etik atau peraturan yang mengikat jabatan juga merupakan salah satu cirri pokok dari profesi guru. Kode etik ini digunakan sebagai landasan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan profesi tersebut.

Berkenaan dengan kode etik itu, maka Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) telah merumuskan kode etik sebagai pedoman tingkah laku guru dalam melaksanakan pendidikan. Pendidikan merupakan suatu bidang pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan tanah air serta kemanusiaan pada umumnya yang perlu disadari oleh guru. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan UUD 1945 merasa turut bertanggungjawab dan terpanggil untuk menunaikan tugasnya sebagai guru yang mempedomani kode etik sebagai berikut :

a. Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang ber-Pancasila.

b. Guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing.

c. Guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan.

d. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua peserta didik sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik.

e. Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan.

f. Guru secara sendiri atau bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu profesi.

g. Guru menciptakan dan memelihara hubungan sesame guru, baik berdasarkan lingkungan kerja maupun dalam hubungan keseluruhan.

h. Guru secara bersama-sama memelihara, membinaa dan meningkatkan mutu organisasi profesional sebagai sarana pengabdiannya.

i. Guru melaksanakan segala keperluan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Kesembilan butir kode etik guru itu sendiri diperuntukkan langsung bagi guru sendiri. Adapun kegunaannya ( Sutan Zanti Arbi dan Syahniar Syahrun : 1992) adalah sebagai berikut :

1. Untuk menghindarkan diri dari penyimpangan profesi, karena sudah adanya landasan yang digunakan mereka seagai acuan.

2. Untuk mengatur hubungan guru dengan peserta didik, teman sekerja dan masyarakat, jabatan profesi dan pemerintah.

3. Sebagai pegangan dan pedoman tingkah laku guru agar lebih bertanggungjawab terhadap profesinya.

4. Pemberi arah yang benar kepada pengunaan profesinya.

Dengan adanya kode etik guru Indonesia ini, maka guru-guru di Indonesia telah mempunyai pegangan untuk melaksanakan tugas profesionalnya. Masyarakat dan Negara ingin agar kode etik tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, sehingga di satu pihak masyarakat mendapatkan jaminan pelayanan yang profesional dari guru dan di lain pihak guru merasa dilindungi sehingga dapat dengan aman melaksanakan tugas dan mengembangkannya.



2.4 Hakekat Strategi Pembelajaran

2.4.1	Pengertian Strategi Pembelajaran

Strategi merupakan usaha untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Dalam dunia pendidikan strategi dapat diartikan sebagai a plan, method, or series of activities designed to achieves a particular educational goal. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan (rangkaian kegiatan) termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah tujuan pembelajaran.

Pada mulanya istilah strategi banyak digunakan dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan. 

Sekarang, istilah strategi banyak digunakan dalam berbagai bidang kegiatan yang bertujuan memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Misalnya seorang manajer atau pimpinan perusahaan yang menginginkan keuntungan dan kesuksesan yang besar akan menerapkan  suatu strategi dalam mencapai tujuannya itu, seorang pelatih akan tim basket akan menentukan strategi yang dianggap tepat untuk dapat memenangkan suatu pertandingan. Begitu juga seorang guru yang mengharapkan hasil baik dalam proses pembelajaran juga akan menerapkan suatu strategi agar hasil belajar siswanya mendapat prestasi yang terbaik. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien.  Kemp (1995). Di lain pihak Dick & Carey (1985) menyatakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa. Strategi pembelajaran merupakan hal yang perlu di perhatikan oleh seorang instruktur, guru, widyaiswara dalam proses pembelajaran. Paling tidak ada 3 jenis strategi yang berkaitan dengan pembelajaran, yakni: (a) strategi

pengorganisasian pembelajaran, (b) strategi penyampaian pembelajaran, dan (c) strategi pengelolaan pembelajaran. 

1. Strategi Pengorganisasian Pembelajaran

Reigeluth, Bunderson dan Meril (1977) menyatakan strategi mengorganisasi isi pelajaran disebut sebagai struktural strategi, yang mengacu pada cara untuk membuat urutan dan mensintesis fakta, konsep, prosedur dan prinsip yang berkaitan. Strategi pengorganisasian, lebih lanjut dibedakan menjadi dua jenis, yaitu strategi mikro dan strategi makro. Startegi mikro mengacu kepada metode untuk pengorganisasian isi pembelajaran yang berkisar pada satu konsep, atau  prosedur atau prinsip. Strategi makro mengacu kepada metode untuk mengorganisasi isi pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu konsep atau prosedur atau prinsip. Strategi makro berurusan dengan bagaimana memilih, menata urusan, membuat sintesis dan rangkuman isi pembelajaran yang saling berkaitan. Pemilihan isi berdasarkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, mengacu pada penentapan konsep apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Penataan urutan isi mengacu pada keputusan untuk menata dengan urutan tertentu konsep yang akan diajarkan. Pembuatan sintesis diantara konsep prosedur atau prinsip. Pembuatan rangkuman mengacu kepada keputusan tentang bagaimana cara melakukan tinjauan ulang konsepnserta kaitan yang sudah diajarkan.

2. Strategi Penyampaian Pembelajaran

Strategi penyampaian isi pembelajaran merupkan komponen variable 5 metode untuk melaksanakan proses pembelajaran. Fungsi strategi penyampaian pembelajaran adalah: (1) menyampaikan isi pembelajaran kepada pebelajar, dan (2) menyediakan informasi atau bahan-bahan yang diperlukan pebelajar untuk menampilkan unjuk kerja. 

3. Strategi Pengelolaan Pembelajaran

Strategi pengelolaan pembelajaran merupakan komponen variabel metode yang berurusan dengan bagaimana menata interaksi antara pebelajar dengan variabel metode pembelajaran lainnya. Strategi ini berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang strategi pengorganisasian dan strategi penyampaian mana yang digunakan selama proses pembelajaran. Paling tidak, ada 3 (tiga) klasifikasi penting variabel strategi pengelolaan, yaitu penjadwalan, pembuatan catatan kemajuan belajar siswa, dan motivasi.  



2.4.2 	Istilah - Istilah dalam Strategi Pembelajaran

Beberapa istilah yang hampir sama dengan strategi yaitu metode, pendekatan,

teknik atau taktik dalam pembelajaran.

1. Metode

Metode merupakan upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Strategi menunjuk pada sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu,  sedangkan metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi. Dengan demikian suatu strategi dapat dilaksanakan dengan berbagai metode.

2. Pendekatan (Approach)

Pendekatan (approach) merupakan titik tolak atau sudut pandang kita  terhadap proses pembelajaran. Strategi dan metode pembelajaran yang digunakan dapat bersumber atau tergantung dari pendekatan tertentu. Roy Killen (1998) misalnya, mencatat ada dua pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru (teacher-centred approaches) dan pendekatan yang berpusat pada siswa (student-centred approaches). Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan strategi pembelajaran langsung (direct instruction), pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori.  Sedangkan, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa menurunkan strategi pembelajaran discovery dan inkuiri serta strategi pembelajaran induktif. 

3. Teknik

Teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Misalnya, cara yang harus dilakukan agar metode ceramah berjalan efektif dan efisien. Dengan demikian, sebelum seseorang melakukan proses ceramah sebaiknya memperhatikan kondisi dan situasi. Misalnya, berceramah pada siang hari setelah makan siang dengan jumlah siswa yang banyak tentu saja akan berbeda jika ceramah itu dilakukan pada pagi hari dengan jumlah siswa yang terbatas. 

4. Taktik

Taktik adalah gaya seseorang dalam melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu.  Taktik sifatnya lebih individual, walaupun dua orang samasama menggunakan metode ceramah dalam situasi dan kondisi yang sama, sudah pasti mereka akan melakukannya secara berbeda, misalnya dalam taktik  menggunakan ilustrasi atau menggunakan gaya bahasa agar materi yang disampaikan mudah dipahami.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu strategi pembelajaran yang diterapkan guru akan tergantung pada pendekatan yang digunakan, sedangkan bagaimana menjalankan strategi itu dapat ditetapkan berbagai metode pembelajaran.  Dalam upaya menjalankan metode pembelajaran guru dapat menentukan teknik yang dianggapnya relevan dengan metode, dan penggunaan teknik itu setiap guru memiliki taktik yang mungkin berbeda antara guru yang satu dengan yang lain. 



2.4.3	Konsep Dasar Strategi Pembelajaran

Konsep dasar strategi belajar mengajar ini meliputi hal-hal: (1) menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku pebelajar; (2) menentukan pilihan berkenaan dengan pendekatan terhadap masalah belajar mengajar, memilih prosedur, metode dan teknik belajar mengajar; dan (3) norma dan kriteria keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Strategi dapat diartikan sebagai suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dikaitkan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru, murid dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.  Menurut Newman dan Mogan strategi dasar setiap usaha meliputi empat masalah masing-masing adalah sebagai berikut.  

1. Pengidentifikasian dan penetapan spesifiakasi dan kualifikasi hasil yang harus dicapai dan menjadi sasaran usaha tersebut dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang memerlukannya.

2. Pertimbangan dan pemilihan pendekatan utama yang ampuh untuk mencapai sasaran.

3. Pertimbangan dan penetapan langkah-langkah yang ditempuh sejak awal  sampai akhir.

4. Pertimbangan dan penetapan tolok ukur dan ukuran baku yang akan digunakan

untuk menilai keberhasilan usaha yang dilakukan. 

Kalau diterapkan dalam konteks pembelajaran, keempat strategi dasar tersebut bisa diterjemahkan menjadi: (1) mengidentifikasi dan menetapkan  spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku kepribadian peserta didik yang diharapkan; (2) memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat; (3) memilih dan menetapkan prosedur, metode dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat, efektif, sehingga dapat dijadikan pegangan oleh para guru dalam menunaikan kegiatan mengajarnya; dan (4) menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria dan standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan

pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik buat penyempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan. 

Dari uraian di atas tergambar bahwa ada empat masalah pokok yang sangat penting yang dapat dan harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar supaya sesuai dengan yang diharapkan. 

1. Spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku yang diinginkan sebagai hasil belajar mengajar yang dilakukan. Dengan kata lain apa yang harus dijadikan sasaran dari kegiatan belajar mengajar tersebut. Sasaran ini harus dirumuskan secara jelas dan konkrit sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Perubahan perilaku dan kepribadian yang kita inginkan terjadi setelah siswa mengikuti suatu kegiatan belajar mengajar itu harus jelas, misalnya dari tidak bisa membaca berubah menjadi dapat membaca. Suatu kegiatan belajar mengajar tanpa sasaran yang jelas, berarti kegiatan tersebut dilakukan tanpa arah atau tujuan yang pasti. Lebih jauh suatu usaha atau kegiatan yang tidak punya arah atau tujuan pasti, dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan- penyimpangan dan tidak tercapainya hasil yang diharapkan. 

2. Memilih cara pendekatan belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif untuk mencapai sasaran. Bagaimana cara kita memandang suatu persoalan, konsep, pengertian dan teori apa yang kita gunakan dalam memecahkan suatu kasus akan mempengaruhi hasilnya. Suatu masalah yang dipelajari oleh dua orang dengan pendekatan berbeda, akan menghasilkan kesimpulan- kesimpulan yang tidak sama. Norma-norma sosial seperti baik, benar, adil, dan sebagainya akan melahirkan kesimpulan yang berbeda bahkan mungkin bertentangan kalau dalam cara pendekatannya menggunakan berbagai disiplin ilmu. Pengertian-pengertian, konsep, dan teori ekonomi tentang baik, benar, atau adil, tidak sama dengan baik, benar atau adil menurut pengertian konsep dan teori antropologi. Juga akan tidak sama apa yang dikatakan baik, benar atau adil kalau kita menggunakan pendekatan agama karena pengertian, konsep, dan teori agama mengenai baik, benar atau adil itu jelas berbeda dengan konsep ekonomi maupun antropologi. Begitu juga halnya dengan cara pendekatan terhadap kegiatan belajar mengajar dalam pembelajaran. 

3. Memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif. Metode atau teknik penyajian untuk memotivasi siswa agar mampu menerapkan pengetahuan dan pengalamannya untuk memecahkan masalah, berbeda dengan cara atau supaya murid- murid terdorong dan mampu berfikir bebas dan cukup keberanian untuk mengemukakan pendapatnya sendiri. Perlu dipahami bahwa suatu metode mungkin hanya cocok dipakai untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi dengan sasaran yang berbeda hendaknya jangan menggunakan teknik penyajian yang sama.

Menetapkan norma-norma atau kriteria keberhasilan sehingga guru mempunyai pegangan yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai sampai sejauh mana keberhasilan tugas-tugas yang telah dilakukannya. Suatu program baru bisa diketahui keberhasilannya setelah dilakukan evaluasi. Sistem penilaian dalam kegiatan belajar mengajar merupakan salah satu strategi yang tidak bisa dipisahkan dengan strategi dasar lain. Seorang siswa dapat dikategorikan sebagai murid yang berhasil bisa dilihat dari berbagai segi. Bisa dilihat dari segi kerajinannya mengikuti tatap muka dengan guru, perilaku sehari-hari di sekolah, hasil ulangan, hubungan sosial, kepemimpinan, prestasi olah raga, keterampilan dan sebagainya atau dilihat dan berbagai aspek. 



2.4.4	Sasaran Kegiatan Belajar Mengajar

Setiap kegiatan belajar mengajar mempunyai sasaran atau tujuan. Tujuan itu bertahap dan berjenjang, mulai dari yang sangat operasional dan konkret yakni tujuan pembelajaran khusus, tujuan pembelajaran umum, tujuan kurikuler,tujuan nasional, sampai pada tujuan yang bersifat universal. Persepsi guru atau persepsi anak didik mengenai sasaran akhir kegiatan belajar mengajar akan mempengaruhi persepsi mereka terhadap sasaran antara serta sasaran kegiatan. Sasaran itu harus diterjemahkan ke dalam ciri-ciri perilaku kepribadian yang didambakan. Belajar mengajar sebagai suatu sistem instruksional mengacu kepada pengertian sebagai seperangkat komponen yang saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan.

Sebagai suatu sistem belajar mengajar meliputi sejumlah komponen antara lain tujuan pelajaran, bahan ajar, siswa yang menerima pelayanan belajar, guru, metode dan pendekatan, situasi, dan evaluasi kemajuan belajar. Agar tujuan itu dapat tercapai, semua komponen yang ada harus diorganisasikan dengan baik sehingga sesama komponen itu terjadi kerjasama. Secara khusus dalam proses belajar mengajar guru berperan sebagai pengajar, pembimbing, perantara sekolah dengan masyarakat, administrator dan  lain-lain. 

Untuk itu wajar bila guru memahami dengan segenap aspek pribadi anak didik seperti: (1) kecerdasan dan bakat khusus, (2) prestasi sejak permulaan sekolah, (3) perkembangan jasmani dan kesehatan, (4) kecenderungan emosi dan karakternya, (5) sikap dan minat belajar, (6) cita-cita, (7) kebiasaan belajar dan bekerja, (8) hobi dan penggunaan waktu senggang,  9) hubungan sosial di sekolah dan di rumah, (10) latar belakang keluarga, (11) lingkungan tempat tinggal, dan (12) sifat-sifat khusus dan kesulitan belajar anak didik. Usaha untuk memahami anak didik ini bisa dilakukan melalui evaluasi, selain itu guru mempunyai keharusan melaporkan perkembangan hasil belajar para siswa kepada kepala sekolah, orang tua, serta instansi yang terkait. 



2.4.5 Jenis Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran untuk dapat diimplementasikan ke dalam kegiatan nyata menggunakan suatu metode pembelajaran . Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Ini berarti, metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. 

Dengan demikian, metode dalam rangkaian sistem pembelajaran memegang peran yang  sangat penting. Keberhasilan implementasi strategi pembelajaran sangat tergantung pada cara guru menggunakan metode pembelajaran, karena suatu strategi pembelajaran  hanya mungkin dapat diimplementasikan melalui penggunaan metode pembelajaran.

Adapun metode pembelajaran yang bisa digunakan untuk mengimpelementasikan strategi pembelajaran adalah sebagai berikut :

a. Metode Ceramah

Metode ceramah adalah penuturan bahan pelajaran secara lisan. Metode ini senantiasa bagus bila pengunaannya betul-betul disiapkan dengan baik, didukung alat dan media serta memperhatikan batas-batas kemungkinan penggunannya. Metode ceramah merupakan metode yang sampai saat ini sering digunakan oleh setiap guru atau instruktur.  Hal ini selain disebabkan oleh beberapa pertimbangan tertentu, juga adanya faktor kebiasaan baik dari guru atau pun siswa. Guru biasanya belum merasa puas manakala dalam proses pengelolaan pembelajaran tidak melakukan ceramah. Demikian juga dengan siswa, mereka akan belajar manakala ada guru yang memberikan materi pelajaran melalui ceramah, sehingga ada guru yang berceramah berarti ada proses belajar dan tidak ada guru berarti tidak ada belajar. Metode ceramah merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran ekspositor. 

b. Metode Demonstrasi

Demonstrasi merupakan metode yang sangat efektif, sebab membantu siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta atau data yang benar. Metode demonstrasi merupakan metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekadar tiruan. Sebagai metode penyajian, demonstrasi tidak terlepas dari penjelasan secara lisan oleh guru. Walaupun dalam proses demonstrasi peran siswa hanya sekadar memerhatikan, akan tetapi demonstrasi dapat menyajikan bahan pelajaran lebih konkret. Dalam strategi pembelajaran, demonstrasi dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan strategi pembelajaran ekspositori dan inkuiri.

c.  Metode Diskusi

Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan siswa, serta untuk membuat suatu keputusan . Karena itu, diskusi bukanlah debat yang bersifat mengadu argumentasi. Diskusi lebih bersifat bertukar pengalaman untuk menentukan keputusan tertentu secara bersama-sama. Selama ini banyak guru yang merasa keberatan untuk

menggunakan metode diskusi dalam proses pembelajaran. Keberatan itu biasanya  timbul dari asumsi: (1) diskusi merupakan metode yang sulit diprediksi hasilnya oleh karena interaksi antar siswa muncul secara spontan, sehingga hasil dan arah diskusi sulit ditentukan; (2) diskusi biasanya memerlukan waktu yang cukup panjang, padahal waktu pembelajaran di dalam kelas sangat terbatas, sehingga keterbatasan itu tidak mungkin dapat menghasilkan sesuatu secara tuntas.  

d. Metode Simulasi

Simulasi berasal dari kata simulate yang artinya berpura-pura atau berbuat seakan-akan. Sebagai metode mengajar, simulasi dapat diartikan cara penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Simulasi dapat digunakan sebagai metode mengajar dengan asumsi tidak semua proses pembelajaran dapat dilakukan secara langsung pada objek yang sebenarnya. Gladi resik merupakan salah satu contoh simulasi, yakni memperagakan proses terjadinya suatu upacara tertentu sebagai latihan untuk upacara sebenarnya supaya tidak gagal dalam waktunya nanti. Demikian juga untuk mengembangkan pemahaman dan penghayatan terhadap suatu peristiwa, penggunaan simulasi akan sangat bermanfaat.

Metode simulasi bertujuan untuk: (1) melatih keterampilan tertentu baik bersifat profesional maupun bagi kehidupan sehari-hari, (2) memperoleh pemahaman tentang suatu konsep atau prinsip, (3) melatih memecahkan masalah, (4) meningkatkan keaktifan belajar, (5) memberikan motivasi belajar kepada siswa, (6) melatih siswa untuk mengadakan kerjasama dalam situasi kelompok, (7) menumbuhkan daya kreatif siswa, dan (8) melatih siswa untuk mengembangkan sikap toleransi.

e. Metode Tugas dan Resitasi

Metode tugas dan resitasi tidak sama dengan pekerjaan rumah, tetapi lebih luas dari itu. Tugas dan resitasi merangsang anak untuk aktif belajar baik secara individu atau kelompok. Tugas dan resitasi bisa dilaksanakan di rumah, di sekolah, di perpustakaan dan tempat lainnya. Jenis-jenis tugas sangat banyak tergantung pada tujuan yang akan dicapai, seperti tugas meneliti, menyusun laporan, dan tugas di laboratorium.

f. Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two way traffic sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Guru bertanya siswa menjawab atau siswa bertanya guru menjawab. Dalam komunikasi ini terlihat adanya hubungan timbal balik secara langsung antara guru.  

Beberapa hal yang penting diperhatikan dalam metode tanya jawab ini antara lain:

1. Tujuan yang akan dicapai dari metode tanya jawab

1) Untuk mengetahui sampai sejauh mana materi pelajaran yang telah dikuasai oleh siswa.

2) Untuk merangsang siswa berfikir.

3) Memberi kesempatan pada siswa untuk mengajukan masalah yang belum dipahami.

2. Jenis pertanyaan

Pada dasarnya ada dua pertanyaan yang perlu diajukan, yaitu pertanyaan ingatan dan pertanyaan pikiran.

1) Pertanyaan ingatan, dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana pengetahuan sudah tertanam pada siswa. Biasanya pertanyaan berpangkal kepada apa, kapan, di mana, berapa, dan yag sejenisnya. 

2) Pertanyaan pikiran, dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana cara berpikir anak dalam menanggapi suatu persoalan. Biasanya pertanyaan ini dimulai dengan kata mengapa, bagaimana.  



3. Tehnik mengajukan pertanyaan

Berhasil tidaknya metode tanya jawab, sangat bergantung kepada tehnik guru dalam mengajukan pertanyaanya. Metode tanya jawab biasanya dipergunakan apabila:

1) Bermaksud mengulang bahan pelajaran.

2) Ingin membangkitkan siswa relajar.

3) Tidak terlalu banyak siswa.

4) Sebagai selingan metode ceramah.

g. Metode Kerja Kelompok

Metode kerja kelompok atau bekerja dalam situasi kelompok mengandung pengertian bahwa siswa dalam satu kelas dipandang sebagai satu kesatuan (kelompok) tersendiri ataupun dibagi atas kelompok-kelompok kecil (subsub kelompok). Kelompok bisa dibuat berdasarkan:

a. Perbedaan individual dalam kemampuan belajar, terutama bila kelas itu sifatnya heterogin dalam belajar.

b. Perbedaan minat belajar, dibuat kelompok yang terdiri atas siswa yang punya minat yang sama.

c. Pengelompokan berdasarkan jenis pekerjaan yang akan kita berikan. Pengelompokan atas dasar wilayah tempat tinggal siswa yang tinggal dalam

satu wilayah yang dikelompokkan dalam satu kelompokan sehingga memudahkan koordinasi kerja.

d. Pengelompokan secara random atau dilotre, tidak melihat faktor-faktor lain.

e. Pengelompokan atas dasar jenis kelamin, ada kelompok pria dan kelompok

wanita. 

h. Metode Problem Solving

Metode problem solving (metode pemecahan masalah) bukan hanya sekedar metode mengajar tetapi juga merupakan suatu metode berpikir, sebab dalam problem solving dapat menggunakan metode-metode lainnya dimulai dengan mencari data sampai kepada menarik kesimpulan. 

Langkah-langkah metode problem solving.

1) Ada masalah yang jelas untuk dipecahkan. Masalah ini harus tumbuh dari siswa sesuai dengan taraf kemampuannya. 

2) Mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Misalnya, dengan jalan membaca buku-buku, meneliti, bertanya dan lain-lain. 

3) Menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut. Dugaan jawaban ini tentu saja didasarkan kepada data yang telah diperoleh, pada langkah kedua di atas.  

4) Menguji kebenaran jawaban sementara tersebut. Dalam langkah ini siswa harus berusaha memecahkan masalah sehingga betul-betul yakin bahwa jawaban tersebut itu betul-betul cocok. Apakah sesuai dengan jawaban sementara atau sama sekali tidak sesuai. Untuk menguji kebenaran jawaban ini tentu saja diperlukan metode-metode lainnya seperti demonstrasi, tugas, diskusi, dan lain-lain. 

5) Menarik kesimpulan. Artinya siswa harus sampai kepada kesimpulan terakhir tentang jawaban dari masalah tadi.

i. Metode Sistem Regu (Team Teaching)

Team Teaching pada dasarnya ialah metode mengajar dua orang guru atau lebih bekerja sama mengajar sebuah kelompok siswa, jadi kelas dihadapi beberapa guru. Sistem regu banyak macamnya, sebab untuk satu regu tidak senantiasa guru secara formal saja, tetapi dapat melibatkan orang luar yang dianggap perlu sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan metode Team Teaching.

a. Harus ada program pelajaran yang disusun bersama oleh team tersebut, sehingga betul-betul jelas dan terarah sesuai dengan tugas masing-masing dalam team tersebut.

b. Membagi tugas tiap topik kepada guru tersebut, sehingga masalah bimbingan pada siswa terarah dengan baik.

c. Harus dicegah jangan sampai terjadi jam bebas akibat ketidakhadiran seseorang guru anggota tim.

j. Metode Latihan (Drill)

Metode latihan pada umumnya digunakan untuk memeperoleh suatu ketangkasan atau keterampilan dari apa yang telah dipelajari. Mengingat latihan ini kurang mengembangkan bakat/inisiatif siswa untuk berpiki, maka hendaknya guru/pengajar memperhatikan tingkat kewajaran dari metode Drill. 

1. Latihan, wajar digunakan untuk hal-hal yang bersifat motorik, seperti menulis, permainan, pembuatan, dan lain-lain.

2. Untuk melatih kecakapan mental, misalnya perhitungan penggunaan rumus- rumus, dan lain-lain. 

3. Untuk melatih hubungan, tanggapan, seperti penggunaan bahasa, grafik, simbul peta, dan lain-lain.

Prinsip dan petunjuk menggunakan metode Drill.

1. Siswa harus diberi pengertian yang mendalam sebelum diadakan latihan tertentu.

2. Latihan untuk pertama kalinya hendaknya bersifat diagnosis, mula-mula kurang berhasil, lalu diadakan perbaikan untuk kemudian bisa lebih sempurna.

3. Latihan tidak perlu lama asal sering dilaksanakan harus disesuaikan dengan taraf kemampuan siswa.

4. Proses latihan hendaknya mendahulukan hal-hal yang essensial dan berguna.

k. Metode Karyawisata (Field-Trip)

Karyawisata dalam arti metode mengajar mempunyai arti tersendiri, berbeda dengan karyawisata dalam arti umum. Karyawisata di sini berarti kunjungan ke luar kelas dalam rangka belajar. 

Contoh: Mengajak siswa ke gedung pengadilan untuk mengetahui sistem peradilan dan proses pengadilan, selama satu jam pelajaran. Jadi, karyawisata di atas tidak mengambil tempat yang jauh dari sekolah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Karyawisata dalam waktu yang lama dan tempat yang jauh disebut study tour.

	Sedangkan strategi pembelajaran yang umum digunakan oleh guru adalah sebagai berikut :

1. Strategi Pembelajaran Ekspositori

Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Dalam strategi ini materi pelajaran disampaikan langsung oleh guru. Siswa tidak dituntut untuk menemukan materi itu. Materi pelajaran seakanakan sudah jadi. Karena strategi ekspositori lebih menekankan kepada proses bertutur, maka sering juga dinamakan strategi ”chalk and talk”. 

Terdapat beberapa karakteristik strategi ekspositori di antaranya : 

a. Strategi ekspositori dilakukan dengan cara menyampaikan materi pelajaran secara verbal, artinya bertutur secara lisan merupakan alat utama dalam melakukan strategi ini, oleh karena itu sering orang mengidentikannya dengan ceramah.

b. Biasanya materi pelajaran yang disampaikan adalah materi pelajaran yang sudah jadi, seperti data atau fakta, konsep-konsep tertentu yang harus dihafal sehingga tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang.

c. Tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi pelajaran itu sendiri. Artinya, setelah proses pembelajaran berakhir siswa diharapkan dapat memahaminya dengan benar dengan cara dapat mengungkapkan kembali materi yang telah diuraikan. 

d. Strategi pembelajaran ekspositori merupakan bentuk dari pendekatan  pembelajaran yang berorientasi kepada guru (teacher centered approach). Dikatakan demikian, sebab dalam strategi ini guru memegang peran yang sangat dominan. Melalui strategi ini guru menyampaikan materi pembelajaran secara terstruktur dengan harapan materi pelajaran yang disampaikan itu dapat dikuasai siswa dengan baik. Fokus utama strategi ini adalah kemampuan akademik (academic achievement) siswa. Metode pembelajaran dengan kuliah merupakan bentuk strategi ekspositori.

2. Strategi Pembelajaran Inkuiri

Strategi pembelajaran Inkuiri menekankan kepada proses mencari dan  menemukan. Materi pelajaran tidak diberikan secara langsung. Peran siswa dalam strategi ini adalah mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing siswa untuk belajar. Strategi pembelajaran inkuiri merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Strategi pembelajaran ini sering juga dinamakan strategi heuristic, yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu heuriskein yang berarti saya menemukan. 

Strategi pembelajaran inkuiri memiliki kaarakteristik sebagai berikut :

a. Strategi inkuiri menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya strategi inkuiri menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Dalam proses pembelajaran, siswa tidak hanya berperan sebagai penerima pelajaran melalui penjelasan guru secara verbal, tetapi mereka berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi pelajaran itu sendiri.

b. Seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri (self belief). Dengan demikian, strategi pembelajaran inkuiri menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, akan tetapi sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa. 

Aktivitas pembelajaran biasanya dilakukan melalui proses tanya jawab antara guru dan siswa. Karena itu kemampuan guru dalam menggunakan teknik bertanya merupakan syarat utama dalam melakukan inkuiri. Ketiga, tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inkuiri adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Dengan demikian, dalam strategi pembelajaran inkuiri siswa tak hanya dituntut untuk menguasai materi pelajaran, akan tetapi bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya. Manusia yang hanya menguasai pelajaran belum tentu dapat mengembangkan kemampuan berpikir secara optimal. Sebaliknya, siswa akan dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya manakala ia bisa menguasai materi pelajaran. Strategi pembelajaran inkuiri merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada siswa (student centered approach). Dikatakan demikian, sebab dalam strategi ini siswa memegang peran yang sangat dominan dalam proses pembelajaran.

3. Strategi Pembelajaran Inkuiri Sosial

Terjadinya ledakan pengetahuan, menuntut perubahan pola mengajar dari yang hanya sekadar mengingat fakta yang biasa dilakukan melalui strategi pembelajaran dengan metode kuliah (lecture) atau dari metode latihan (drill) dalam pola tradisional, menjadi pengembangan kemampuan berpikir kritis (critical thinking). Strategi pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir itu adalah strategi inkuiri sosial.

Inkuiri sosial merupakan strategi pembelajaran dari kelompok sosial (social family) subkelompok konsep masyarakat (concept of society). Subkelompok ini didasarkan pada asumsi bahwa metode pendidikan bertujuan untuk mengembangkan anggota masyarakat ideal yang dapat hidup dan dapat mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat. Karena itulah siswa harus diberi pengalaman yang memadai bagaimana caranya memecahkan persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat. Melalui pengalaman itulah setiap individu akan dapat membangun pengetahuan yang berguna bagi diri dan masyarakatnya.

Ada tiga karakteristik pengembangan strategi inkuiri sosial diantaranya 1) adanya aspek (masalah) sosial dalam kelas yang dianggap penting dan dapat mendorong terciptanya diskusi kelas;  2)  adanya rumusan hipotesis sebagai fokus untuk inkuiri; 3)  penggunaan fakta sebagai pengujian hipotesis. 

Dari karakteristik inkuiri seperti yang telah diuraikan di atas, maka tampak  inkuiri sosial pada dasarnya tidak berbeda dengan inkuiri pada umumnya. Perbedaannya terletak pada masalah yang dikaji adalah masalah-masalah sosial atau masalah kehidupan masyarakat.

4. Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching and Learning)

Strategi Pembelajaran Kontekstual merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari (konteks pribadi, sosial, dan kultural) sehingga siswa memiliki pengetahuan/keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan (ditransfer) dari satu permasalahan /konteks ke permasalahan/ konteks lainnya.

Pendekatan kontektual (Contextual Teaching and Learning) merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran berlansung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa. Strategi pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil. Dalam kelas kontektual, tugas guru adalah membantu siswa mencapai tujuannya. Guru lebih banyak berurusan dengan strategi daripada member informasi. Tugas guru mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja bersama untuk menemukan sesuatu yang baru bagi anggota kelas (siswa). Sesuatu yang baru datang dari menemukan sendiri bukan dari apa kata guru. Begitulah peran guru di kelas yang dikelola dengan pendekatan kontekstual Pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching and Learning) adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannyadengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, dengan melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran efektif, yakni: konstruktivisme (constructivism), bertanya (questioning), menemukan (inquiri), masyarakat belajar (learning community), pemodelan (modeling), dan penilaian sebenarnya (authentic assessment). 

5. Strategi pembelajaran kooperatif (Cooperative learning)

Model cooperative learning beranjak dari dasar pemikiran “getting better together” yang menekankan pada pemberian kesempatan belajar yang lebih luas dan kondusif untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan-keterampilan sosial yang bermanfaat bagi kehidupannya di masyarakat. Melalui cooperative learning, siswa bukan saja belajar dan menerima apa yang disajikan oleh guru dalam Proses Belajar Mengajar (PBM), melainkan bisa belajar dari siswa lainnya dan sekaligus mempunyai kesempatan untuk membelajarkan siswa lainnya.

Model cooperative learning mengutamakan kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan untuk menerapkan pengetahuan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Nur (2000) ciri-ciri model cooperative learning adalah sebagai berikut :

1. Siswa dalam kelompok secara kooperatif menyelesaikan materi ajar sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai.

2. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda.

3. Penghargaan lebih menekankan pada kelompok dari pada masing-masing individu.

Tujuan model cooperative learning adalah menciptakan situasi untuk mampu memacu keberhasilan individu melalui kelompoknya. Model ini dikembangkan setidak-tidaknya ada 3 (tiga) tujuan pembelajaran yaitu :

1. Kemampuan akademik

2. Penerimaan individu

3. Pengembangan keterampilan sosial

Dalam cooperative learning dikembangkan diskusi dan komunikasi dengan tujuan agar siswa dapat saling berbagi kemampuan, saling belajar berpikir kritis, saling menyampaikan pendapat, saling memberikan pemahaman terhadap materi ajar dan lain sebagainya.



2.5	Peranan Guru dalam melaksanakan strategi pembelajaran

Menurut Undang Undang No. 20 Tahun 2003 dan Undang Undang No. 14 Tahun 2005 peran guru adalah sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai dan pengevaluasi dari peserta didik.

1). Guru Sebagai Pendidik

Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu guru harus mempunyai standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggungjawab, wibawa, mandiri dan disiplin.

Guru harus memahami nilai-nilai, norma moral dan sosial, serta berusaha berperilaku dan berbuat sesuai dengan nilai dan norma tersebut. Guru juga harus bertanggung jawab terhadap tindakannya dalam proses pembelajaran di sekolah.

Sebagai pendidik guru harus berani mengambil keputusan secara mandiri berkaitan dengan pembelajaran dan pembentukan kompetensi, serta bertindak sesuai dengan kondisi peserta didik dan lingkungan.

2). Guru Sebagai Pengajar

Di dalam tugasnya, guru membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, membentuk kompetensi dan memahami materi standar yang dipelajari. Guru sebagai pengajar, harus terus mengikuti perkembangan teknologi, sehinga apa yang disampaikan kepada peserta didik merupakan hal-hal yang uptodate dan tidak ketinggalan jaman.

Perkembangan teknologi mengubah peran guru dari pengajar yang bertugas menyampaikan materi pembelajaran menjadi fasilitator yang bertugas memberikan kemudahan belajar. Hal itu dimungkinkan karena perkembangan teknologi menimbulkan banyak buku dengan harga relatif murah dan peserta didik dapat belajar melalui internet dengan tanpa batasan waktu dan ruang, belajar melalui televisi, radio dan surat kabar yang setiap saat hadir di hadapan kita.

Derasnya arus informasi, serta cepatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan telah memunculkan pertanyaan terhadap tugas guru sebagai pengajar. Masihkah guru diperlukan mengajar di depan kelas seorang diri ?, menginformasikan, menerangkan dan menjelaskan. Untuk itu guru harus senantiasa mengembangkan profesinya secara profesional, sehingga tugas dan peran guru sebagai pengajar masih tetap diperlukan sepanjang hayat.

3). Guru Sebagai Pembimbing

Guru sebagai pembimbing dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya yang bertanggungjawab. Sebagai pembimbing, guru harus merumuskan tujuan secara jelas, menetapkan waktu perjalanan, menetapkan jalan yang harus ditempuh, menggunakan petunjuk perjalanan serta menilai kelancarannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik.

Guru berkewajiban memberikan bantuan kepada peserta didik agar mereka mampu menemukan masalahnya sendiri, memecahkan masalahnya sendiri, mengenal diri sendiri, dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya (Oemar Hamalik : 2001).

4). Guru Sebagai Pengarah

Guru adalah seorang pengarah bagi peserta didik, bahkan bagi orang tua. Sebagai pengarah guru harus mampu mengarkan peserta didik dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, mengarahkan peserta didik dalam mengambil suatu keputusan dan menemukan jati dirinya.

Guru juga dituntut untuk mengarahkan peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya, sehingga peserta didik dapat membangun karakter yang baik bagi dirinya dalam menghadapi kehidupan nyata di masyarakat.

5). 	Guru Sebagai Pelatih

Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan ketrampilan, baik intelektual maupun motorik, sehingga menuntut guru untuk bertindak sebagai pelatih, yang bertugas melatih peserta didik dalam pembentukan kompetensi dasar sesuai dengan potensi masing-masing peserta didik.

Pelatihan yang dilakukan, disamping harus memperhatikan kompetensi dasar dan materi standar, juga harus mampu memperhatikan perbedaan individual peserta didik dan lingkungannya. Untuk itu guru harus banyak tahu, meskipun tidak mencakup semua hal dan tidak setiap hal secara sempurna, karena hal itu tidaklah mungkin.

6). 	Guru Sebagai Penilai

Penilaian atau evalusi merupakan aspek pembelajaran yang paling kompleks, karena melibatkan banyak latar belakang dan hubungan, serta variabel lain yang mempunyai arti apabila berhubungan dengan konteks yang hampir tidak mungkin dapat dipisahkan dengan setiap segi penilaian. Tidak ada pembelajaran tanpa penilaian, karena penilaian merupakan proses menetapkan kualitas hasil belajar, atau proses untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik.

Sebagai suatu proses, penilaian dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dan dengan teknik yang sesuai, mungkin tes atau non tes. Teknik apapun yang dipilih, penilaian harus dilakukan dengan prosedur yang jelas, yang meliputi tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut.

Mengingat kompleksnya proses penilaian, maka guru perlu memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang memadai. Guru harus memahami teknik evaluasi, baik tes maupun non tes yang meliputi jenis masing-masing teknik, karakteristik, prosedur pengembangan, serta cara menentukan baik atau tidaknya ditinjau dari berbagai segi, validitas, reliabilitas, daya beda dan tingkat kesukaran soal.













































BAB III

PENUTUP



3.1 Kesimpulan 

Dari apa yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengrahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

2. tugas guru dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis tugas yaitu tugas dalam bidang profesi, tugas kemanusiaan, dan tugas kemasyarakatan. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan menekankan pada peran guru sebagai orang tua kedua, dan dapat memahami peserta didik dengan tugas yang dikembangkannya mulai dari sebagai makhluk bermain (homoludens), sebagai makhluk remaja atau berkarya (homopither), dan sebagai makhluk berpikir atau dewasa (homosapiens). Tugas dalam bidang kemasyarakatan menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat di lingkungannya karena dari seorang guru diharapkan masyarakat dapat memperoleh ilmu pengetahuan.

3. Strategi merupakan usaha untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Dalam dunia pendidikan strategi dapat diartikan sebagai a plan, method, or series of activities designed to achieves a particular educational goal. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan (rangkaian kegiatan) termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu.

4. Strategi pembelajaran untuk dapat diimplementasikan ke dalam kegiatan nyata menggunakan suatu metode pembelajaran . Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Ini berarti, metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Ada beberapa jenis strategi yang umum digunakan oleh guru diantaranya strategi pembelajaran : 1) kontekstual, 2) kooperatif, 3) ekspositori, 4) inkuiri, 5) sosial inkuiri, dan lain sebagainya.

5. Menurut Undang Undang No. 20 Tahun 2003 dan Undang Undang No. 14 Tahun  2005 peran guru adalah sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah,  pelatih, penilai dan pengevaluasi dari peserta didik.



3.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan dalam penulisan laporan ini adalah sebagai berikut : 

1. Sikap profesionalisme guru dalam pelaksanaannya di sekolah hendaknya sejalan dengan kompetensi yang dimiliki sehingga guru mampu menunjukkan kualitas keprofesionalannya sebagai seorang pendidik dan pengajar.

2. Tugas dan tanggung jawab diharapkan mampu dijalankan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kode etik keguruan. Penyalahgunaan wewenang apalagi jabatan yang merugikan masyarakat harus ditindak dengan tegas.

3. Strategi pembelajaran yang dilaksanakan dalam proses belajar mengajar hendaknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan faktor dari peserta didik, sarana dan prasana maupun dari guru itu sendiri.

4. Peranan guru dalam melaksanakan strategi pembelajaran hendaknya lebih ditingkatkan agar benar-benar berfungsi sesuai peranan yang sesungguhnya. Peranan guru harus mampu membuat suasana yang menyenangkan, aktif, kreatif, efektif, dan inovatif bagi peserta didik.
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