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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menjelaskan 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. Dari 

pengertian pendidikan tersebut usaha untuk mewujudkan proses pembelajaran 

yang aktif diperlukan strategi pembelajaran. 

Menurut Majid (2013: 3) strategi merupakan suatu pola yang direncanakan 

dan ditetapkan untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Adapun pembelajaran 

merupakan suatu konsep dari dua dimensi kegiatan (belajar dan mengajar) yang 

harus direncanakan dan diaktualisasikan, serta diarahkan pada pencapaian tujuan 

atau penguasaan sejumlah kompetensi dan indikatornya sebagai gambaran hasil 

belajar. Jadi strategi pembelajaran merupakan perencanaan yang berisi tentang 

kerangka kegiatan belajar yang didesain untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang dijabarkan dari teori belajar tertentu. 

Pemilihan strategi pembelajaran pada dasarnya merupakan salah satu hal 

penting yang harus dipahami oleh setiap guru, mengingat proses pembelajaran 

merupakan proses komunikasi multiarah antar peserta didik, guru, dan lingkungan 

belajar. Oleh sebab itu pembelajaran harus diatur sedemikian rupa sehingga akan 



2 
 

 
 

diperoleh pembelajaran secara langsung ke arah perubahan tingkah laku 

sebagaimana dirumuskan dalam tujuan pembelajaran.  

Dalam pencapaian tujuan pembelajaran, setiap guru dituntut untuk benar-

benar memahami strategi pembelajaran yang akan diterapkannya. Sehubungan 

dengan hal tersebut, seorang guru perlu memikirkan strategi pembelajaran yang 

tepat untuk digunakan. Pemilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu dengan 

melihat situasi dan kondisi yang dihadapi akan berdampak pada tingkat 

penguasaan dan prestasi belajar peserta didik. 

Salah satu strategi pembelajaran yang dimungkinkan dapat mendukung 

tercapainya tujuan pembelajaran serta meningkatkan penguasaan dan prestasi belajar 

peserta didik adalah strategi pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan atau yang biasa disebut dengan strategi pembelajaran PAIKEM. 

Strategi pembelajaran PAIKEM merupakan salah satu strategi yang dapat diterapkan 

dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Hamzah (2013: 10) hal ini dikatakan strategi 

karena bidangnya tertuju pada bagaimana cara pengorganisasian materi pembelajaran, 

menyampaikan atau menggunakan metode pembelajaran, serta mengelola   

pembelajaran sebagaimana yang dikehendaki oleh para ilmuan pembelajaran. 

Strategi pembelajaran PAIKEM dalam Bahasa Indonesia perlu diterapkan 

karena bahasa Indonesia merupakan materi pembelajaran yang menekankan pada 

aspek kemampuan atau keterampilan berbahasa, baik secara lisan maupun tertulis. 

Keterampilan berbahasa yang dimaksud adalah menyimak, berbicara, membaca, 

dan menulis. Pembelajaran berbasis PAIKEM diperlukan supaya pembelajaran 

Bahasa Indonesia tidak monoton sehingga peserta didik aktif bertanya dan 

mengemukakan gagasan. 
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Menurut Khoiru (2011: 2) strategi pembelajaran PAIKEM dalam proses 

pembelajaran secara garis besar peserta didik terlibat dalam berbagai kegiatan yang 

mengembangkan pemahaman dan kemampuan mereka dengan penekanan pada belajar 

melalui berbuat. Adapun guru menggunakan berbagai alat bantu dan berbagai cara 

dalam membangkitkan semangat termasuk menggunakan lingkungan sebagai sumber 

belajar untuk menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan, menarik, dan peserta 

didik menjadi lebih aktif lagi dalam pembelajaran. 

Pembelajaran aktif dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran guru 

harus menciptakan suasana sedemikian rupa, sehingga siswa aktif bertanya, 

mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. Belajar merupakan suatu proses 

aktif dari peserta didik dalam membangun pengetahuannya, bukan proses pasif 

yang hanya menerima kucuran ceramah guru tentang pengetahuan (Djunaedi, 

2009: 14). Jika pembelajaran tidak memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk berperan aktif, maka pembelajaran tersebut bertentangan dengan hakikat 

belajar. 

Dalam proses pembelajaran, seorang guru harus melakukan suatu hal baru 

yang menghasilkan perubahan baik untuk peserta didiknya. Untuk itu selain 

pembelajaran yang aktif, pembelajaran inovatif juga sangat diperlukan untuk 

mendorong aktifitas belajar peserta didik. 

Pembelajaran inovatif lebih mengarah pada pembelajaran yang berpusat 

pada siswa. Proses pembelajaran dirancang, disusun, dan dikondisikan untuk 

siswa agar belajar. Dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa, pemahaman 

konteks siswa menjadi bagian yang sangat penting, karena dari sinilah seluruh 
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rancangan proses pembelajaran dimulai. Hubungan antara guru dan siswa menjadi 

hubungan yang saling membangun dan saling belajar (Hamzah, 2013: 106). 

Guna menumbuhkan minat belajar pada peserta didik, maka guru dituntut 

untuk lebih kreatif dalam mengajar. Pembelajaran kreatif menekankan pada 

pengembangan kreatifitas, baik pengembangan kemampuan imajinasi dan daya 

cipta (mengarang atau membuat kerajinan tangan) maupun pengembangan 

kemampuan berpikir kreatif. Bagi peserta didik pengembangan kemampuan 

berpikir kreatif melalui pembelajaran kreatif ini akan menjadi bekal yang sangat 

berharga untuk menghadapi tantangan dan permasalahan di masa depan yang 

tentunya akan berubah seiring dengan perubahan zaman. Oleh karena itu 

pembelajaran kreatif juga diperlukan dalam proses pembelajaran. 

Suatu proses pembelajaran dapat dikatakan berhasil dengan baik, apabila 

kegiatan belajar mengajarnya berjalan secara efektif. Menurut Hamzah (2013: 

174) pembelajaran efektif meliputi pengorganisasian materi yang baik, 

komunikasi yang efektif, penguasaan terhadap materi, sikap positif terhadap 

peserta didik, pemberian nilai yang adil, keluwesan dalam pendekatan 

pembelajaran, serta hasil belajar peserta didik yang baik. 

Tidak hanya pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan efektif saja yang 

diperlukan saat proses pembelajaran berlangsung, namun pembelajaran 

menyenangkan juga harus diterapkan. Pembelajaran menyenangkan bukan berarti 

hanya ada lelucon, banyak bernyanyi, atau tepuk tangan yang meriah. Yang 

dimaksud dengan pembelajaran menyenangkan adalah pembelajaran yang 

dinikmati siswa. Siswa akan merasa nyaman, aman, dan senang. Perasaan senang 
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tersebut mengandung unsur dorongan keingintahuan yang disertai upaya untuk 

mencari tahu sesuatu.   

Suatu proses pembelajaran yang mengutamakan aspek keaktifan, inovatif, 

dan kreatifitas sehingga membuat pembelajaran menjadi lebih efektif dan 

menyenangkan, menuntut guru untuk menguasai berbagai keterampilan dasar 

mengajar. Hal ini disebabkan dalam proses pembelajaran seorang guru tidak 

hanya mengajar saja, namun juga harus membimbing, memberi contoh yang baik, 

serta mengevaluasi peserta didik. Jadi dalam proses pembelajaran guru 

mempunyai peran yang sangat penting. 

Pada dasarnya peranan penting seorang guru dalam proses pembelajaran adalah 

sebagai direktur belajar yang artinya setiap guru diharapkan untuk pandai mengarahkan 

kegiatan belajar siswa agar mencapai keberhasilan belajar yang telah ditetapkan. Selain 

itu guru juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar, terutama guru bahasa 

Indonesia karena guru bahasa Indonesia dalam mengajar bidang studi tersebut tidak 

hanya mengajar saja tetapi juga harus melaksanakan pembinaan dan menyampaikan 

materi agar peserta didik mengenali ilmu bahasa secara mendetail serta dapat 

menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam kehidupannya.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada tanggal 6 November 2015 di 

SDN Landungsari 2 Dau telah melaksanakan strategi pembelajaran PAIKEM. Strategi 

pembelajaran PAIKEM biasanya digunakan dalam pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam dan Bahasa Indonesia. Pada pembelajaran tersebut guru 

menggunakan media pembelajaran untuk menarik perhatian siswa sehingga 

pembelajaran menjadi lebih aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Oleh 

karena itu peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul Peran Guru 
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dalam Pembelajaran Berbasis Strategi PAIKEM pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

Kelas 4 di SDN Landungsari 2 Dau. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran guru dalam pembelajaran berbasis strategi PAIKEM pada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 di SDN Landungsari 2 Dau? 

2. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis strategi 

PAIKEM pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 di SDN Landungsari 

2 Dau? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka peneliti 

memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan peran guru dalam pembelajaran berbasis strategi PAIKEM 

pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 di SDN Landungsari 2 Dau. 

2. Mendeskripsikan kendala dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis strategi 

PAIKEM pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 di SDN Landungsari 

2 Dau. 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan terutama yang berkaitan dengan dunia pendidikan. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Penelitian ini memberikan masukan tentang peran seorang guru dalam 

pembelajaran berbasis strategi PAIKEM sehingga dapat lebih 

memaksimalkan hasil belajar siswa. 

b. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan peneliti mengenai peran guru dalam pembelajaran 

berbasis strategi PAIKEM pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 

di SDN Landungsari 2 Dau. 

 

E. Definisi Istilah 

1. Peran guru dalam pembelajaran adalah pendidik profesional dengan tugas 

utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal.  

2. Strategi PAIKEM adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada 

pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan yang dapat 

menciptakan suasana belajar kondusif sehingga peserta didik dapat saling 

bertanya, berdiskusi dan lebih termotivasi dalam belajar. 

3. Pembelajaran Bahasa Indonesia adalah pembelajaran yang menekankan pada 

aspek kemampuan atau keterampilan berbahasa, baik secara lisan maupun 

tertulis. Keterampilan berbahasa yang dimaksud adalah menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis. 




