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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

1. Peran Guru 

a. Pengertian Peran Guru 

Guru merupakan salah satu komponen manusiawi dalam proses 

pembelajaran, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya 

manusia yang potensial. Oleh sebab itu, guru yang merupakan salah satu 

unsur di bidang kependidikan harus berperan serta secara aktif dan 

menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional, sesuai dengan 

tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. Dalam arti khusus dapat 

dikatakan bahwa pada setiap diri guru itu terdapat tanggung jawab untuk 

membawa para siswanya pada suatu kedewasaan atau taraf kematangan 

tertentu. Dalam hal ini guru tidak semata-mata sebagai “pengajar” saja, 

namun juga sebagai “pendidik” dan sekaligus sebagai “pembimbing” yang 

memberikan pengarahan dan menuntun siswa dalam belajar (Sardiman, 2012: 

125). 

Sehubungan dengan fungsinya sebagai pengajar, pendidik, dan 

pembimbing, maka diperlukan adanya berbagai peranan pada diri guru. 

Peranan guru ini akan senantiasa menggambarkan pola tingkah laku yang 

diharapkan  dalam berbagai interaksinya, baik dengan siswa (yang terutama), 

sesama guru, maupun dengan staf yang lain. Dari berbagai kegiatan interaksi 

pembelajaran, dapat dipandang sebagai sentral bagi peranannya. Hal ini 
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disebabkan baik disadari atau tidak bahwa sebagian dari waktu dan perhatian 

guru banyak dicurahkan untuk melaksanakan proses pembelajaran dan 

berinteraksi dengan siswanya. Menurut Sardiman (2012: 143) berikut 

pendapat dari beberapa para ahli berkaitan dengan peran guru. 

1) Prey Katz menggambarkan peranan guru sebagai komunikator, sahabat 

yang dapat memberikan nasihat-nasihat, motivator sebagai pemberi 

inspirasi dan dorongan, pembimbing dalam pengembangan sikap dan 

tingkah laku serta nilai-nilai, orang yang menguasai  bahan yang diajarkan. 

2) Havighurst menjelaskan bahwa peranan guru di sekolah sebagai pegawai 

dalam hubungan kedinasan, sebagai bawahan terhadap atasannya, sebagai 

kolega dalam hubungannya dengan teman sejawat, sebagai mediator dalam 

hubungannya dengan anak didik, sebagai pengatur disiplin, evaluator dan 

pengganti orang tua. 

3) Federasi dan Organisasi Profesional Guru Sedunia, mengungkapkan 

bahwa peranan guru di sekolah, tidak hanya sebagai transmiter dari ide 

tetapi juga berperan sebagai transfomer dan katalisator dari nilai dan sikap.  

Tidak bisa dipungkiri bahwa peran guru memang bukan hal yang mudah. 

Hal ini disebabkan kegiatan mendidik merupakan proses mengantarkan 

peserta didik menuju gerbang masa depan yang penuh tantangan dan 

persaingan. 

b. Macam-Macam Peran Guru 

Menurut Mulyasa (2011: 37) terdapat beberapa peran yang harus 

dimainkan guru dalam proses pembelajaran. Peran-peran tersebut adalah 

sebagai berikut. 
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1) Guru sebagai Pembimbing 

Sebagai pembimbing, guru harus merumuskan tujuan secara jelas, 

menetapkan waktu pembelajaran, menetapkan jalan yang harus ditempuh, 

menggunakan petunjuk pembelajaran, serta menilai kelancarannya sesuai 

dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Semua itu dilakukan 

berdasarkan kerjasama yang baik dengan peserta didik, tetapi guru 

memberikan pengaruh utama dalam setiap aspek pembelajaran. Sebagai 

pembimbing, guru memiliki berbagai hak dan tanggung jawab dalam setiap 

pembelajaran yang direncanakan dan dilaksanakannya (Mulyasa, 2011: 41). 

2) Guru sebagai Model dan Teladan 

Gerak gerik guru sebenarnya selalu diperhatikan oleh setiap peserta 

didik. Tindak tanduk, perilaku, cara berpakaian, gaya bicara, dan bahkan gaya 

hidup juga selalu diperhatikan. Ungkapan yang sering dikemukakan adalah 

bahwa “guru bisa digugu dan ditiru”. Digugu maksudnya bahwa pesan-pesan 

yang disampaikan guru bisa dipercaya untuk dilaksanakan dan pola hidupnya 

bisa ditiru atau diteladani. Guru sering dijadikan panutan oleh peserta didik 

maupun oleh masyarakat, untuk itu sebagai seorang guru harus mengenal 

nilai-nilai yang dianut dan berkembang di masyarakat tempat melaksanakan 

tugas dan bertempat tinggal (Mulyasa, 2011: 46). 

3) Guru sebagai Evaluator 

Sebagai evaluator guru mempunyai otoritas untuk menilai prestasi 

peserta didik dalam bidang akademis maupun tingkah laku sosialnya, 

sehingga dapat menentukan bagaimana peserta didiknya berhasil atau tidak 

(Sardiman, 2012: 146). 
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Berdasarkan uraian di atas, betapa besar jasa guru dalam membantu 

pertumbuhan dan perkembangan para peserta didik. Mereka memiliki peran 

yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, guna menyiapkan 

dan mengembangkan sumber daya manusia, serta mensejahterakan 

masyarakat, kemajuan negara, dan bangsa.  

 

2. Strategi PAIKEM 

a. Pengertian Strategi Pembelajaran 

Strategi merupakan suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara 

sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Strategi mencakup tujuan 

kegiatan, siapa yang terlibat dalam kegiatan, isi kegiatan, proses kegiatan, dan 

sarana penunjang kegiatan. 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 (Majid, 

2013: 3). 

Strategi pembelajaran adalah pendekatan menyeluruh dalam suatu sistem 

pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk 

mencapai tujuan umum pembelajaran, yang dijabarkan dari pandangan 

falsafah atau teori belajar tertentu. Berikut pendapat beberapa para ahli 

berkaitan dengan pengertian strategi pembelajaran. 

1) Kemp (1995) menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu 

kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan peserta didik agar 

tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. 
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2) Kozma dalam Sanjaya (2007) menjelaskan bahwa strategi pembelajaran 

dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dipilih, yaitu yang dapat 

memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju 

tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. 

3) Wina Sanjaya (2006) menyatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan 

rencana tindakan (rangkaian kegiatan) termasuk penggunaan metode dan 

pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi 

pembelajaran merupakan suatu rencana tindakan (rangkaian kegiatan) yang 

termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau 

kekuatan dalam pembelajaran. Hal ini berarti bahwa di dalam penyusunan 

suatu strategi baru sampai pada proses penyusunan rencana kerja, belum 

sampai pada tindakan. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu, 

artinya arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian 

tujuan, sehingga langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai 

fasilitas dan sumber belajar, semuanya diarahkan dalam upaya pencapaian 

tujuan (Majid, 2013: 8). 

b. Pengertian PAIKEM 

PAIKEM sinonim dari Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan 

Menyenangkan. PAIKEM merupakan salah satu strategi yang digunakan 

untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Strategi PAIKEM senantiasa 

memposisikan guru sebagai orang yang menciptakan suasana belajar yang 

kondusif dalam suatu proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran 

PAIKEM itu terjadi dialog yang interaktif antara siswa dengan siswa, siswa 



13 
 

 
 

dengan guru, atau siswa dengan sumber belajar lainnya. Dalam suasana 

pembelajaran seperti itu siswa tidak terbebani secara perseorangan dalam 

memecahkan masalah yang dihadapi dalam belajar, tetapi mereka dapat 

saling bertanya, berdiskusi, dan lebih termotivasi dalam belajar (Hamzah, 

2013: 10). Berikut ini merupakan pengertian PAIKEM secara rinci. 

1) Pembelajaran Aktif 

Proses pembelajaran aktif mengharuskan guru untuk menciptakan 

suasana sedemikian rupa, sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, 

dan mengemukakan gagasan. Belajar memang merupakan suatu proses aktif 

dari si pembelajar dalam membangun pengetahuannya. Bukan proses pasif 

yang hanya menerima kucuran ceramah guru tentang pengetahuan. Jika 

pembelajaran tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan 

aktif, maka pembelajaran tersebut bertentangan dengan hakikat belajar. Peran 

aktif dari siswa sangat penting dalam rangka pembentukan generasi kreatif, 

yang mampu menghasilkan sesuatu untuk kepentingan dirinya dan orang lain 

(Jamal, 2014: 60). 

2) Pembelajaran Inovatif 

Pembelajaran inovatif merupakan strategi pembelajaran yang mendorong 

aktivitas belajar. Maksud dari inovatif adalah dalam kegiatan pembelajaran 

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

tetapi juga oleh siswa yang sedang belajar. Dalam strategi pembelajaran yang 

inovatif ini, guru tidak saja tergantung dari materi pembelajaran yang ada 

pada buku, tetapi dapat mengimplementasikan hal-hal baru yang menurut 

guru sangat cocok dan relevan dengan masalah yang sedang dipelajari siswa. 
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Demikian pula siswa, melalui aktivitas belajar yang dibangun melalui strategi 

ini, siswa dapat menemukan caranya sendiri untuk memperdalam hal-hal 

yang sedang dipelajari. 

Pembelajaran inovatif bagi guru dapat digunakan untuk menerapkan 

temuan-temuan terbaru dalam pembelajaran, terlebih lagi jika temuan itu 

merupakan temuan guru yang pernah ditemukan dalam penelitian tindakan 

kelas atau sejumah pengalaman yang telah ditemukan selama menjadi guru. 

Melalui pembelajaran yang inovatif ini, siswa tidak akan buta tentang 

teknologi dan mereka bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada 

sekarang ini. Dengan demikian pembelajaran diwarnai oleh hal hal baru 

sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika pembelajaran 

inovatif ini berjalan dengan baik di sekolah, maka dapat dipastikan bahwa 

semboyan sekolah sebagai pusat pengembangan kebudayaan benar-benar 

terwujud (Hamzah, 2013: 11). 

3) Pembelajaran Kreatif 

Pembelajaran kreatif juga sebagai salah satu strategi yang mendorong 

siswa untuk lebih bebas mempelajari makna yang dia pelajari. Pembelajaran 

yang kreatif juga sangat penting dalam rangka pembentukan generasi yang 

kreatif, yang mampu menghasilkan sesuatu untuk kepentingan dirinya dan 

orang lain. Kreatif juga digunakan agar guru menciptakan kegiatan belajar 

yang beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan siswa. 

Pembelajaran kreatif merupakan salah satu strategi pembelajaran yang 

bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berfikir siswa. Pembelajaran 

kreatif ini pada dasarnya mengembangkan belahan otak kanan anak yang 
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dalam teori Hemosfir disebutkan bahwa belahan otak anak terdiri dari 

belahan kiri dan belahan kanan. Belahan kiri sifatnya konvergen dengan ciri 

utamanya berfikir linier dan teratur, sementara belahan otak kanan sifatnya 

difergen dengan ciri utamanya berfikir konstruktif, kreatif, dan holistik. 

Pembelajaran kreatif menghendaki guru harus kreatif, dan siswa dapat 

mengembangkan kreativitasnya. Kreativitas merupakan kemampuan untuk 

membuat atau menciptakan hal-hal baru atau kombinasi baru berdasarkan 

data, informasi, dan unsur-unsur yang ada. Memiliki kemampuan berfikir 

tingkat tinggi dan menghasilkan karya cipta yang diperoleh melalui 

pengetahuan atau pengalaman hidup serta mampu memunculkan ide-ide 

kreatif yang inovatif. Di sinilah esensi pembelajaran yang kreatif perlu 

dikembangkan dalam proses pembelajaran di Indonesia (Hamzah, 2013: 12). 

4) Pembelajaran Efektif 

Pembelajaran efektif adalah salah satu strategi pembelajaran yang 

diterapkan guru untuk menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan. Strategi 

pembelajaran efektif ini menghendaki agar dalam proses belajar siswa yang 

telah membawa sejumlah potensi dapat dikembangkan melalui kompetisi 

yang telah ditetapkan, dan dalam waktu tertentu kompetensi belajar dapat 

dicapai siswa dengan baik dan tuntas.   

Dalam menerapkan strategi ini tentu tujuan yang akan disusun dalam 

kompetensi dasar, indikator, dan tujuan perlu mempertimbangkan 

karakteristik siswa. Untuk itu sebelum strategi ini digunakan, terlebih dahulu 

siswa dilakukan analisis karakteristiknya berupa analisis minat, bakat, 

kemampuan awal, atau  memotivasi belajar siswa hingga gaya belajar 
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mereka. Hasil analisis ini digunakan sebagai dasar menetapkan tujuan yang 

harus dicapai dalam pembelajaran. Dengan strategi ini akan terjadi proses 

pembelajaran yang kondusif karena guru ketika memberikan pembelajaran 

telah terbekali dengan karakteristik siswa yang menjadi dasar penetapan 

metode dan penggunaan media pembelajaran. Dengan kata lain, strategi 

pembelajaran efektif adalah strategi pembelajaran yang mempertimbangkan 

karakteristik siswa, bagaimana kemampuannya, metode apa yang cocok 

digunakan, media apa yang harus diterapkan serta evaluasi pembelajaranpun 

didasarkan pada kemampuan siswa. 

Segala pertimbangan dalam strategi ini menyangkut tujuan yang disusun 

berdasarkan kemampuan siswa, pemilihan materi yang benar-benar 

menunjang tujuan, penetapan metode yang sesuai dengan karakteristik siswa, 

penggunaan media yang pas serta evaluasi yang tertuju pada tujuan yang telah 

ditetapkan, pada akhirnya tetap terulang pada bagaimana peran seorang guru 

dalam mengolah proses pembelajaran (Hamzah, 2013: 13). 

5) Pembelajaran Menyenangkan 

Muara dari semua strategi yang digunakan dalam pembelajaran adalah  

proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan menyenangkan bagi siswa 

yang belajar. 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 tersebut 

mengandung unsur dorongan keingintahuan yang disertai upaya untuk 

mencari tahu sesuatu (Hamzah, 2013: 14). 
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c. Landasan Hukum PAIKEM 

Pembelajaran sebagai usaha sadar yang sistematik selalu bertolak dari 

landasan dan mengindahkan sejumlah asas-asas tertentu. Landasan tersebut 

sangat penting, karena pembelajaran merupakan pilar utama terhadap 

pengembangan manusia dan masyarakat. Menurut Jamal (2014: 91) berikut 

ini adalah beberapa landasan hukum PAIKEM. 

1) UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 

Pasal 4: Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, 

membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik 

dalam proses pembelajaran. 

Pasal 40: Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, 

menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis.  

2) PP No.19 Tahun 2005 

Pasal 19: Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang 

cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

 

d. Prinsip PAIKEM 

Dalam pelaksanaan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan, terdapat 4 prinsip yang dapat diidentifikasi. Menurut Jamal 

(2014: 123) prinsip PAIKEM tersebut meliputi. 
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1) Mengalami 

Dalam mengalami, peserta didik belajar banyak melalui berbuat dan 

pengalaman langsung dengan mengaktifkan banyak indra. Beberapa contoh 

dari prinsip mengalami ini adalah melakukan pengamatan, percobaan, 

penyelidikan, wawancara, dan penggunaan alat peraga. 

2) Interaksi 

Interaksi antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru perlu 

untuk selalu dijaga agar mempermudah dalam membangun makna. Dengan 

interaksi, pembelajaran menjadi lebih hidup dan menarik, kesalahan makna 

berpeluang terkoreksi, makna yang terbangun semakin mantap, dan kualitas 

hasil belajar meningkat. Prinsip interaksi memberikan peluang pada siswa 

untuk berekspresi dan berartikulasi sesuai kemampuan masing-masing. 

Potensi mereka akan berkembang karena aktualisasi dinamis yang terus 

dikembangkan. 

3) Komunikasi 

Prinsip komunikasi ini dapat juga dijadikan sebagai ajang untuk 

mengetahui sejauh mana pendalaman dan pengayaan materi seorang siswa. 

Adu gagasan, silang pemikiran, dan bedah ide membuat pemikiran menjadi 

segar, kaya, mendalam, dan penuh variasi. 

4) Refleksi  

Prinsip refleksi ini juga dapat dijadikan sebagai wahana evaluasi dari 

strategi yang telah diterapkan dan hasil yang didapatkan. Dari refleksi ini 

akan diketahui kelemahan dan kelebihan atau efektif dan tidaknya suatu jenis 
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pembelajaran. Akan ada ide-ide baru, pemikiran baru, dan gagasan baru yang 

lebih segar, kaya, dan penuh makna dari proses refleksi ini. 

Empat prinsip yang sudah diuraikan di atas harus diaplikasikan dalam 

proses pembelajaran. Guru tidak boleh menyimpang dari keempat prinsip 

tersebut. Tidak ada lagi sentralisme, pemusatan, hegemoni, kungkungan, 

dominasi, menguasai, tampil sendirian, dan otoriterisme (melaksanakan 

kehendak) dalam proses pembelajaran. Yang ada adalah fasilitasi, dinamisasi, 

dan revitalisasi menuju kebangkitan prestasi yang mengkilap dan 

mencengangkan. 

Keempat prinsip ini membuat PAIKEM berjalan pada kerangka dasar 

yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu membentuk pembelajaran yang 

berkualitas dan mampu menghasilkan kader-kader muda yang siap berkreasi, 

demi bangkitnya potensi bangsa. 

e. Ciri-Ciri PAIKEM 

 Menurut Jamal (2014: 83) ciri-ciri PAIKEM adalah sebagai berikut. 

1) Siswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman 

dan kemampuan mereka dengan penekanan pada belajar melalui berbuat. 

2) Guru menggunakan berbagai alat bantu dan cara dalam membangkitkan 

semangat, termasuk menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar 

untuk menjadikan pembelajaran menjadi menarik, menyenangkan, dan 

cocok bagi siswa. 

3) Guru mengatur kelas dengan cara memajang buku-buku dan bahan ajar 

yang lebih menarik dan menyediakan “pojok baca”. 
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4) Guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif, 

termasuk belajar kelompok. 

5) Guru mendorong siswa untuk menemukan cara sendiri dalam pemecahan 

suatu masalah, untuk mengungkapkan gagasannya, dan melibatkan siswa 

dalam menciptakan lingkungan sekolahnya. 

Penjelasan di atas memberikan penekanan bahwa PAIKEM adalah 

manifestasi dari pembelajaran aktif. Oleh sebab itu, sudah seharusnya guru 

menerapkan pembelajaran aktif sebagai fondasi awal dalam melaksanakan 

PAIKEM. Jangan sampai metode pembelajaran konvensional dipertahankan, 

tanpa memperhatikan pengembangan potensi siswa sebagai bekal dalam 

menghadapi masa depan (Jamal, 2014: 85). 

 

3. Peran Guru dalam Strategi PAIKEM 

Pada penerapan strategi PAIKEM, gurulah yang paling menentukan dan 

sebagai eksekutor konsep. Gurulah yang bisa membuat hitam putih 

pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas. Apabila guru pasif maka 

strategi PAIKEM tidak bisa berjalan sesuai konsepnya yang idealis. Di 

sinilah letak urgensi peran guru dalam strategi PAIKEM. Oleh sebab itu, inti 

dari strategi pembelajaran ini merupakan proses pembelajaran yang 

melibatkan dua unsur utama yaitu guru dan siswa, dengan guru sebagai 

pengendali utama (Jamal, 2014: 149). 

Menurut Marhaban, S.Pd, strategi PAIKEM akan sangat membantu guru 

dalam pembelajaran yang dijalaninya. Hal itu disebabkan dalam pembelajaran 

ini, peserta didik lebih aktif dari gurunya. Guru hanya memberi pengarahan 
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dan tuntunan saja, selebihnya siswa yang bekerja menyelesaikannya. Strategi 

PAIKEM harus selalu tersedia media pembelajaran. Walaupun hanya dengan 

alat peraga sederhana, harus tetap terjadi interaksi timbal balik antar guru dan 

siswa (Jamal, 2014: 159). 

Tujuan dari strategi PAIKEM itu sendiri adalah agar pembelajaran tidak 

fakum, monoton, dan siswa lebih termotivasi dalam belajar. Hal ini guru juga 

dituntut untuk kreatif dalam mencari media pembelajaran. Dalam undang-

undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional), juga dijelaskan bahwa 

sebaiknya sekolah-sekolah harus menerapkan sistem PAIKEM. Sudah 

saatnya paradigma mengajar tempo dulu diganti dengan teknik mengajar 

zaman sekarang. Diera yang penuh kompetensi ilmu ini, jika kita tidak mau 

membuat persaingan, selamanya kita akan tertinggal. 

a. Hal-hal yang Perlu Dilakukan Guru 

Menurut Jamal (2014: 160) agar pelaksanaan PAIKEM dapat berjalan 

sebagaimana yang diharapkan, maka terdapat 12 aspek yang harus dipahami 

dan dilakukan oleh seorang guru. Aspek tersebut adalah sebagai berikut. 

1) Memahami potensi siswa yang tersembunyi dan mendorongnya untuk 

berkembang sesuai dengan kecenderungan bakat dan minat mereka. 

2) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar meningkatkan rasa 

tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan bantuan jika mereka 

membutuhkan. 

3) Menghargai potensi siswa yang lemah atau lamban dan memperlihatkan 

entuisme terhadap ide serta gagasan mereka. 
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4) Mendorong siswa agar terus maju untuk mencapai sukses dalam bidang 

yang diminati dan penghargaan atas prestasi mereka. 

5) Mengakui pekerjaan siswa dalam satu bidang untuk memberikan semangat 

pada pekerjaan berikutnya. 

6) Menggunakan kemampuan fantasi dalam proses pembelajaran untuk 

membangun hubungan dengan realitas dan kehidupan nyata. 

7) Memuji keindahan perbedaan potensi, karakter, bakat dan minat, serta 

modalitas gaya belajar individu siswa. 

8) Mendorong dan menghargai keterlibatan individu siswa secara penuh 

dalam proyek-proyek pembelajaran mandiri. 

9) Menyatakan kepada para siswa bahwa guru-guru merupakan mitra 

mereka dan mempunyai peran sebagai motivator dan fasilitator bagi 

siswa. 

10) Menciptakan suasana belajar yang kondusif, bebas dari tekanan dan 

intimidasi, dalam usaha meyakinkan minat belajar siswa. 

11) Mendorong terjadinya proses pembelajaran interaktif, kolaboratif, 

inkuiri, dan diskaveri, agar terbentuk budaya belajar yang bermakna pada 

siswa. 

12) Memberikan tes atau ujian yang bisa mendorong terjadinya umpan balik 

dan semangat atau gairah pada siswa agar selalu ingin mempelajari 

materi lebih dalam.  
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b. Ciri Guru yang Menerapkan PAIKEM 

Menurut Jamal (2014: 164) guru yang konsisten menerapkan 

pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan mempunyai 6 

ciri. Ciri tersebut adalah sebagai berikut. 

1) Mempunyai keterampilan interpersonal dan keterampilan profesional. 

Semua siswa pada dasarnya menyukai guru, menyukai kelasnya, dan 

menyukai sekolahnya. Hal ini hanya akan terjadi apabila guru menghargai 

siswa dan bisa mengerti apa yang penting untuk siswa. Siswa dapat 

mengatakan hal ini karena mereka diperlakukan dengan kebaikan dan rasa 

hormat. 

2) Memberikan siswa pekerjaan dan mempercayakan mereka untuk 

melakukannya. Jadilah guru yang memiliki rasa percaya pada siswa-

siswanya, menghormati keahlian serta hal yang menjadi minat mereka, dan 

membiarkan mereka melakukan tugas mereka tanpa gangguan. Guru yang 

baik akan ada disamping siswa untuk membantu ketika mereka 

membutuhkannya, namun siswa tetap memiliki ruang dan kesempatan 

untuk mencoba hal baru, atau juga bisa gagal tanpa harus merasa patah 

semangat. Hal-hal inilah yang akan membuat siswa sukses dan berhasil. 

3) Terbuka dan kolaboratif, tetapi tetap melakukan intervensi bila diperlukan. 

Guru menghargai opini dan ide-ide yang diungkapkan oleh siswanya. 

Diskusi dan perbedaan pendapat yang terjadi dihargai dan dijadikan 

sebagai proses pembelajaran. Namun jangan lupa tetap melakukan kontrol 

pada situasi kelas. 
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4) Mudah ditemui dan diajak bicara. Guru yang baik akan berbicara dengan 

siswa di kantin, lorong, dalam perjalanan, kelas, dan di semua kesempatan 

di luar jam belajar. 

5) Mempunyai perspektif ke depan. Guru yang baik menyadari bahwa fokus 

utama sebuah sekolah adalah siswa. Hal-hal yang bersifat akademik 

memang penting, tetapi bukan hal yang paling penting. UAS dan UNAS 

juga penting, tetapi bukan hal yang paling penting. Guru sama-sama 

belajar aktif. 

6) Guru yang baik juga seorang manusia yang baik. Sebuah kata untuk 

menggambarkan bagaimana seorang guru bersikap adalah “pantas”. Guru 

yang baik tidak mudah kehilangan kesabaran, merendahkan siswa atau 

orang lain dengan tidak hormat. Guru yang baik mempunyai rasa humor 

yang tidak pernah habis. Dia jarang menerima pujian dan pengahargaan, 

tetapi jika orang lain memuji, ia akan mengatakan bahwa sekolah 

tempatnya mengajarlah yang bisa membentuknya menjadi seperti yang 

dipuji orang lain. 

 

4. Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

Bahasa Indonesia merupakan alat pemersatu bangsa, yang telah 

dinyatakan di dalam butir ke tiga Sumpah Pemuda. Berdasarkan pandangan 

ini, maka mata pelajaran Bahasa Indonesia wajib diberikan pada setiap warga 

yang tinggal di Negara Indonesia. Bukan hanya anak didik yang mengenyam 

pendidikan Bahasa Indonesia melalui guru di sekolah, namun juga setiap 

warga yang mengalami putus sekolah. Tentu saja, pendidikan Bahasa 
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Indonesia pada warga putus sekolah dapat ditempuh secara otodidak dengan 

membaca buku. Dengan demikian, buku mata pelajaran Bahasa Indonesia 

layak dibaca masyarakat umum yang ingin terus meningkatkan penguasaan 

dalam berbahasa Indonesia (Wintala, 2015: 24). 

Pembelajaran bahasa Indonesia juga harus dapat membantu siswa dalam 

pengembangan kemampuan berbahasa di lingkungannya, bukan hanya untuk 

berkomunikasi, namun juga untuk menyerap berbagai nilai serta pengetahuan 

yang dipelajarinya. Melalui bahasa, siswa mampu mempelajari nilai-nilai 

moral atau agama, serta nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat, melalui 

bahasa, siswa juga mampu mempelajari berbagai cabang ilmu.  

Menurut Gipayana (dalam  Kartika, 2012) menjelaskan bahwa untuk 

pencapaian tujuan mata pelajaran bahasa Indonesia ditempuh melalui 

komponen kemampuan berbahasa dan bersastra yang meliputi aspek 

mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat aspek 

ketrampilan berbahasa tersebut, di sekolah dasar memiliki standar 

kompetensi. Masing-masing standar kompetensi dari keempat kompetensi 

dasar tersebut sebagai berikut: 

a. Mendengarkan  

 Mampu berdaya tahan dalam konsentrasi, mendengarkan sampai 

dengan tiga puluh menit, dan mampu menyerap gagasan pokok dari berita, 

petunjuk, pengumuman, perintah, bunyi atau suara, bunyi bahasa, lagu, kaset, 

pesan, penjelasan, laporan, ceramah, pidato, pembicaraan nara sumber, 

dialog, serta percakapan yang didengar dengan memberikan respons secara 

tepat.  
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b. Berbicara  

Mampu mengungkapkan gagasan dan perasaan, menyampaikan 

sambutan, dialog, pesan, pengalaman, suatu proses, menceritakan diri sendiri, 

teman, keluarga, masyarakat, benda, tanaman, binatang, pengalaman, gambar 

tunggal, gambar seri, kegiatan sehari-hari, peristiwa, tokoh, kesulitan atau 

ketidaksukaan, kegemaran, peraturan, tata tertib, petunjuk, dan laporan, serta 

mengapresiasi dan berekspresi, serta melalui kegaitan melisankan hasil sastra 

berupa dongeng, cerita anak-anak, cerita rakyat, cerita binatang, puisi anak, 

syair lagu, pantun, dan drama anak. Tujuan aspek berbicara adalah untuk 

mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi seacara lisan. Dalam aspek 

berbicara terdapat ketrampilan bercerita.  

c. Membaca  

Mampu membaca dengan lancar beragam teks, dan mampu menjelaskan 

isinya, membaca huruf, suku kata, kata, kalimat, paragraf, sebagai teks 

bacaan, denah, petunjuk, tata tertib, pengumuman, kamus, ensiklopedi, serta 

mengapresiasi dan berekspresi sastra melalui kegiatan membaca hasil sastra 

berupa dongeng, cerita anak-anak, cerita rakyat, cerita binatang, puisi anak, 

syair lagu, pantun, dan drama anak.  

d. Menulis  

Mampu menulis huruf, suku kata, kata, kalimat, paragraph dengan 

tulisan yang rapi dan jelas, menulis karangan sederhana, berbagai petunjuk, 

berbagai teks, surat pribadi dan surat resmi, serta memerhatikan tujuan dan 

ragam pembaca serta menggunakan ejaan dan tanda baca, kosakata yang tepat 

dengan menggunakan kalimat tunggal dan kaliamat majemuk, menulis 
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berbagai formulir, pengumuman, tata tertib, berbagai laporan, buku harian, 

poster, iklan, teks pidato dan sambutan, ringkasan dan rangkuman, prosa, 

serta puisi sederhana (Depdiknas dalam Kartika, 2012).  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa  bahasa Indonesia 

merupakan salah satu aspek penting yang harus diajarkan di sekolah dasar. 

Pembelajaran bahasa Indonesia diharapkan siswa dapat memahami aspek-

aspek yang ada yaitu mendengar, berbicara, membaca, menulis. Dengan 

memahami dan menguasai keempat aspek tersebut, diharapkan siswa dapat 

menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah 

dalam berbahasa. 

Mata pelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi baik secara 

lisan maupun tulisan. Selain itu, dengan adanya mata pelajaran Bahasa 

Indonesia diharapkan dapat menumbuhkan apresiasi siswa terhadap hasil 

karya sastra Indonesia. Tujuan yang diharapkan dapat tercapai dalam mata 

pelajaran Bahasa Indonesia adalah agar peserta didik dapat berkomunikasi 

secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku baik secara lisan 

maupun tulisan, menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia 

sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara, memahami bahasa Indonesia 

dan dapat menggunakan dengan tepat dan efektif dalam berbagai tujuan, 

menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual 

serta kematangan emosional dan sosial,  menikmati dan memanfaatkan karya 

sastra untuk memperluas wawasan, menghaluskan budi pekerti, serta 

menngkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa (Zulela, 2012: 4). 
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B.  Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian tentang PAIKEM pernah dilakukan oleh Zudit Tiara 

Chidiyanur tahun 2011 dengan judul “Analisis Penerapan Model 

Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif dan Menyenangkan pada Bidang 

Studi Aqidah Akhlaq di MTS NU 03 Al-Hidayah Kendal Tahun Ajaran 

2011/2012”. Di dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai kinerja 

model PAIKEM dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan model 

PAIKEM. Hasil dari penelitian tersebut adalah dalam pencapaian penerapan 

model PAIKEM masih kurang tepat karena dari sisi guru yang masih 

menimang-nimang dalam penerapan model pembelajaran yang akan 

diterapkan saat terlaksananya pembelajaran. Persamaan penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang 

PAIKEM dan perbedaannya penelitian ini meneliti tentang proses penerapan 

model PAIKEM sedangkan penelitian yang akan dilakukan meleliti tentang 

peran guru dalam pembelajaran berbasis strategi PAIKEM. Perbedaan yang 

lain terletak pada mata pelajaran dan lokasi penelitiannya. Pada penelitian ini 

menggunakan mata pelajaran Aqidah Akhlaq dan berlokasi di MTS NU 03 

Al-Hidayah Kendal, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan 

mata pelajaran Bahasa Indonesia dan berlokasi di SDN Landungsai 2 Dau. 

Penelitian tentang PAIKEM juga pernah dilakukan oleh Fasikha tahun 

2011 dengan judul “Penerapan Model PAIKEM dan Pengaruhnya Terhadap 

Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas 

VIII di SMP Negeri 1 Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten 

Cirebon”. Di dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai kinerja model 
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PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan), 

motivasi belajar siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), 

dan pengaruh model PAIKEM  (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif 

dan Menyenangkan) pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 

terhadap motivasi belajar sisiwa. Hasil dari penelitian tersebut adalah Model 

PAIKEM di SMP Negeri 1 Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten 

Cirebon sudah cukup baik, hal ini dibuktikan dengan rata-rata prosentase 

78,51%.  Motivasi Belajar Siswanya juga sudah cukup baik, hal ini 

dibuktikan dengan rata-rata prosentase 47,03%. Sedangkan untuk penerapan 

Model PAIKEM dan pengaruhnya terhadap motivasi belajar siswa kelas VIII 

(Delapan) di SMP Negeri 1 Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten 

Cirebon kategori cukup baik atau pengaruhnya kuat dengan rhitung sebesar 

0,92% hasil tersebut menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara 

penerapan model PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan 

Menyenangkan) terhadap motivasi belajar siswa. Ini dibuktikan dengan harga 

rhitung lebih besar dari rtabel dengan tingkat kepercayaan 95% dan 99%. 

Persamaan penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah sama-sama meneliti tentang PAIKEM. Perbedaannya penelitian yang 

terdahulu meneliti tentang penerapan model PAIKEM dan pengaruhnya 

terhadap motivasi belajar siswa, sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

meneliti tentang peran guru dalam pembelajaran berbasis strategi PAIKEM. 
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C.  Kerangka fikir 

Adapun kerangka fikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Peran guru dalam pembelajaran berbasis strategi 
PAIKEM pada mata pelajaran bahasa Indonesia 

1. Peran Guru dalam strategi PAIKEM 
a. Peran guru sebagai pembimbing 
b. Peran guru sebagai model/teladan 
c. Peran guru sebagai evaluator 

 

2. Kendala dalam pelaksanaan 
pembelajaran berbasis strategi 
PAIKEM 
 

Untuk mengetahui peran guru dalam pembelajaran berbasis strategi PAIKEM 
pada mata pelajaran bahasa Indonesia 

Peneliti menggunakan analisis data deskriptif kualitatif berupa wawancara, foto 
dan rekaman video. Bertujuan untuk mengumpulkan seluruh data yang tersedia 
dari berbagai sumber observasi, wawancara, maupun dokumentasi kegiatan. 

Deskripsi peran guru dalam strategi 
PAIKEM, peran guru sebagai 
pembimbing, sebagai model/teladan, 
dan sebagai evaluator pada 
pembelajaran bahasa Indonesia 

Deskripsi kendala dalam 
pelaksanaan pembelajaran berbasis 
strategi PAIKEM pada 
pembelajaran bahasa Indonesia 
 




