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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Proses belajar terjadi apabila seseorang berinteraksi dengan 

lingkungannya (natural, sosial, dan atau kultural) yang menyebabkan 

terjadinya perubahan prilaku (kognitif, afektif, dan atau psikomotorik) yang 

relatif tetap. Sumantri Muliani dan Permana Johar (1998/1999:1)menyatakan 

bahwa pembelajaran adalah segala upaya yang dilakukan untuk membantu 

seseorang atau sekelompok orang sedemikian rupa sehingga proses belajar itu 

menjadi efisien dan efektif. Pembelajaran itu dapat berlangsung dan 

berinteraksi antara pelajar (peserta didik), dengan lingkungannya belajar 

(utamanya sumber belajar). Interaksi antara kedua pembelajaran itu dapat 

terjadi di sekolah maupun di luar sekolah. Sesuai dengan keperluan, kajian 

selanjutnya tentang pembelajaran itu akan dipusatkan pada pelajaran di 

sekolah. 

Manusia pada saat lahirnya merupakan makhluk yang tidak berdaya, 

yang memerlukan ayoman dan asuhan orang lain agar dapat tetap hidup. 

Namun manusia yang tidak berdaya itu dibekali dengan kemampuan potensial 

yang hampir semua kemampuan yang dimiliki oleh induknya, pelaku naluriah 

pada manusia sangat terbatas. Hampir keseluruhan prilaku manusia itu 

(kognitif, afektif, dan atau psikomotorik) diperoleh melalui interaksi dengan 
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lingkungannya yakni melalui proses belajar. Sebagai ilustrasi, seseorang yang 

dengan lingkungannya yakni melalui satupun nama benda yang ada sekitarnya, 

setelah dewasa diperlukan waktu berhari-hari untuk menyebutkan ribuan nama 

benda yang telah dikenalnya dengan sangat teliti. S elanjutnya berbeda dengan 

itik yang bisa segera berenang, manusia yang semula tidak dapat berenang 

pada akhirnya dapat berenang dengan berbagai gaya karena melakukan proses 

belajar (dalam hal ini: belajar berenang). Oleh karena itu, pemahaman 

terhadap proses belajar itu akan sangat penting bagi setiap orang agar dapat 

melakukannya secara efisien dan efektif. Utamanya bagi setiap guru yang 

bertugas untuk membantu siswanya dalam melakukan proses belajar yang 

efisien dan efektif itu.  

Belajar-mengajar di sekolah selalu dilaksanakan berdasarkan 

kurikulum yang berlaku termasuk berbagai pedoman/petunjuk 

pelaksanaannya. 

  Sumantri Muliani dan Permana Johar (1998/1999:6) menyatakan 

bahwa: 

Pesan yang terdapat di dalamnya kurikulum haruslah diterjemahkan 

ke dalam suatu kegiatan belajar mengajar agar pesan tersebut (yakni 

tujuan pendidikan) dapat diterima oleh peserta didik. Kegiatan 

belajar mengajar tersebut seyogyanya dirancang dan dilaksanakan 

dengan menggunakan pendekatan/strategi belajar dipandang sebagai 

suatu pola umum penerjemahan kurikulum yang telah dinyatakan 

berlaku (kurikulum formal) ke dalam suatu proses belajar -mengajar 

yang akan memberi pengalaman belajar kepada peserta didik sesuai 

pesan kurikulum itu. (kurikulum eksperiesial).  
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Joni Raka (1985:7) mengemukakan bahwa belajar itu adalah suatu 

yang harus dilakukan sendiri (dihayati oleh yang bersangkutan), maka 

mengajar merupakan upaya menciptakan suatu sistem lingkungan yang 

memungkinkan terjadinya proses belajar. Oleh  karena itu, strategi belajar -

mengajar biasa pula disebut strategi pembelajaran. Berbeda dengan kurikulum, 

yang merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak (ahli perencanaan 

kurikulum, ahli bidang studi, dan sebagainya). Maka strategi pembelajaran 

adalah tanggung jawab guru/pengajar (secara individual/tim) dengan bantuan 

profesional ahli kependidikan non-guru yang relevan. Oleh karena itu, kajian 

tentang masalah belajar mengajar perlu dikaji lebih dalam lagi faktor -faktor 

yang mempengaruhi. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan 

dalam penulisan ini adalah: 

1. Bagaimanakah efektivitas belajar?  

2. Bagaimanakah efektivitas mengajar? 

3. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi proses belajar mengajar?  

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan ini adalah:  

1. Untuk mendeskripsikan efektivitas belajar  

2. Untuk mendeskripsikan efektivitas mengajar 

3. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar    

mengajar. 
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D. Manfaat Penulisan 

Manfaat dari penulisan ini adalah:  

1. Sebagai bahan masukan bagi guru dalam pelaksanaan belajar mengajar di 

kelas. 

2. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa khususnya penulis itu sendiri.  

E. Sistematika Penulisan 

BAB  I Pendahuluan meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan   

BAB II Tinjauan pustaka meliputi: pengertian belajar, bentuk -bentuk 

belajar, pengertian mengajar, dan strategi belajar mengajar.  

BAB III Pembahasan meliputi: pengertian efektivitas belajar, efektivitas 

mengajar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas belajar-mengajar 

BAB IV Penutup meliputi: kesimpulan dan saran  
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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Belajar Mengajar 

1. Pengertian Belajar 

Belajar adalah suatu proses dalam diri manusia yang menyebabkan 

terjadinya perubahan prilaku (kognitif, efektif, dan psikomotor) yang 

relatif tetap karena pengaruh pengalaman dan atau usaha manusia itu 

sendiri. Belajar selalu hasil dari usaha pengalaman, karena terdapat 

perubahan yang bukan hasil belajar tetapi hasil kematangan.  Perubahan itu 

relatif tetap karena perubahan sesaat bukanlah hasil belajar, tetapi mungkin 

pengaruh zat tertentu (alkohol, narkotik, dan lain -lain) atau karena keadaan 

tertentu (panik, tajut, dan lain -lain). 

  Geredler dalam Sumantri  (1998/1999:32) menyatakan belajar adalah  

proses orang memperoleh berbagai kecakapan, keterampilan, dan sikap. Cronbach 

(1991) dalam bukunya Educational Sychology mengemukakan: Learning is 

shown by a change in behavior as a result of experience+ belajar ditunjukkan oleh 

perubahan dalam perilaku sebagai hasil dan pengalaman H. Spears dalam 

Sumanrti Muliani (1998/1999:33) yang menyatakan: bahwa belajar adalah 

mengamati, dan mencoba. Kesimpulan dari definisi yang telah dikemukakan itu 

diberikan oleh ahli-ahli yang berbeda pendirinya, berbeda titik tolaknya. Akan 

tetapi kalau dikaji dapat disimpulkan sebagai berikut:  

5 
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a. Belajar itu membawa perubahan dalam arti perubahan prilaku, baik 

aktual, maupun potensial. 

b. Perubahan itu pada dasarnya adalah perolehan kecakapan baru.  

c. Perubahan itu terjadi karena pengalaman, baik diusahakan dengan 

sengaja, maupun yang tidak diusahakan dengan sengaja.  

2. Bentuk-bentuk belajar 

Joni  (1985:2) mengemukakan bahwa kajian tentang belajar menunjukkan 

bahwa: 

Belajar itu sesuatu yang rumit dan kompleks, yang telah melahirkan 

berbagai teori belajar mengajar, teori-teori belajar itu berusaha 

secara mendasar, menyeluruh, dan sistematis untuk menjelaskan 

proses belajar tersebut yang menjadi sumber utama terbentuknya 

prilaku manusia. Dikenal berbagai teori-teori belajar tersebut yang 

dapat dibedakan atas teori tradisional (sebelum abad 20, seperti teori 

daya, teori disiplin mental, dan lain -lain) dan teori modern (abad 20, 

yakni rumpun teori asosiasi dan rumpun teori kognitif) rumpun teori 

asosiasi menekankan pada pentingnya pengalaman sebagai sumber 

pengetahuan, karena melalui pengalaman itu akan terjadi asosiasi 

yang kuat antara stimulus dengan  respon yang tepat (asosiasi S -R), 

rumpun teori asisosiasi ini sangat mengutamakan belajar mekanisitis 

melalui pelatihan dan pemberian balikan (pujian/ ganjaran).  

 

Jadi belajar merupakan hal yang rumit dan kompleks yang dikenal dengan 

berbagai teori-teori belajar yaitu teori tradisional dan teori modern.  

Sebaliknya, rumpun teori-teori kognisi menekankan pentingnya 

peran pembelajar (berdasarkan tujuannya, motivasi, pengalaman, dan 

kemampuan), untuk mengadakan diferensiasi dan restrukturisasi 

situasi yang dihadapi secara menyeluruh (gestalt) untuk menangkap 

makna yang dipelajari melalui pemahaman. Natawijaya dan Moein 

Moesa (1992/1993:81-87).  
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Ditinjau dari latar belakang lebih luas, kedua rumpun teori belajar tersebut 

bertolak dari “two models of man” (Hitt, 1996. dari Sulolipu Lasulo, 1985:21 -22) 

yakni “Lockean Traditional” (Strategi Behavioristik) yang memandang manusia 

sebagai mahluk positif yang mekanistik, dan leibnizian traditional” (startegi 

phenomenologik) yang memandang manusia sebagai makhluk aktif yang beraksi 

berdasarkan pilihannya sendiri. 

Robert M. Gagne (1972, dari Gagne dan Driscol. 1988: 44-61, dalam  

Nasution dkk, 1992: 10-34) menyatakan bentuk-bentuk belajar dari sisi hasil 

belajar (Learning Out Comes) ada lima kategori hasil belajar dan jenis jalur atau 

bentuk belajar, kelima hasil belajar dan jalur proses belajar tersebut adalah.  

1. Hasil belajar informasi verbal. Hasil belajar informasi v erbal mencakup cap 

nama berbagai objek, fakta, dan data sebagai pengetahuan yang dapat dibahas 

akan dan dikomunikasikan kepada orang lain. Proses belajar informasi verbal 

biasanya berlangsung dalam beberapa fase, yakni:      

a. Fase motivasi: timbulnya dorongan untuk mempelajari suatu informasi 

verbal, adanya hasrat ingin tahu.  

b. Fase mengolah: mengorganisasi informasi sehingga di peroleh makna 

dalam bentuk perumusan verbal, Fase mengolah itu di sebut fiksasi: makin 

baik fiksasinya, semakin baik retensi (penyimp anan) dan selanjutnya, 

makin sempurnalah reproduksinya. 

c. Fase menggali: jika informasi yang telah disimpan itu “dipanggil” kembali 

untuk dipelajari atau dihubungkan dengan informasi baru.  
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d. Fase prestasi: informasi yang di miliki dituangkan dalam rumusan verb al 

yang tepat sehingga orang lain dapat memahaminya.      

2. Hasil belajar kemahiran intelektual yang diperoleh melalui proses belajar 

kemahiran intelektual. Hasil belajar kemahiran intelektual adalah persepsi, 

konsep, kaidah, dan prinsip. Ke empat hasil bela jar yang tersusun hierarkis 

tersebut masing-masing di pelajari tersendiri, yakni:  

a. Persepsi merupakan kemampuan mengadakan diskriminasi objek 

berdasarkan ciri-ciri fisiknya (diskriminasi jamak): hal ini di pelajari 

melalui belajar perceptual, dengan fase sebagai berikut: 

1. Fase Konsentrasi: pengamatan berulang-ulang melalui sebanyak 

mungkin alat indera. 

2. Fase Pengolahan: penentuan persamaan dan atau perbedaan 

berdasarkan ciri-ciri fiksinya dari berbagai objek, yang akan 

dibahaskan. 

3. Fase Prestase: menyatakan dengan bahasa dan atau menunjuk 

persamaan/perbedaan (sama/lain). 

4. Fase Umpan Balik: konfirmasi terhadap diskriminasi yang telah dibuat.  

b. Konsep: Kemampuan diskriminasi golongan-golongan objek serta 

mengadakan generalisasi dari kelompok objek yang mempunyai cir i yang 

sama. Dibedakan dua jenis konsep yakni:  

1. Konsep konkrit yakni sesuatu tentang objek fisik yang nyata 

disekitarnya, yang dipelajari dengan fase sebagai berikut:  
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a. Fase Konsentrasi: pengamatan secara cermat ciri-ciri fisik yang 

perlu dibedakan / dicari persamaan. 

b. Fase Mengolah: ciri-ciri yang sama untuk menemukan ciri khas 

yang dapat dibahaskan.  

c. Fase Prestasi: membahasakan secara tepat atau menunjukkan ciri 

khasnya.  

d. Fase Umpan Balik: konfirmasi tentang ketepatan/ketidak tepatan 

ciri khas dari konsep tersebut. 

2. Konsep yang didefinisikan adalah konsep yang mewakili realitas hidup 

tetapi tidak menunjuk realitas fisik karena tidak berwujud: konsep ini 

dipelajari dengan membaca atau mendengarkan penjelasan(dikenal 

dengan definisi). Konsep ini dipelajari dengan  fase-fase sebagai 

berikut: 

a. Fase Motifasi: dorongan untuk mengetahui sehingga menyimak 

bacaan / penjelasan secara cermat.  

b. Fase Mengolah: hal atau ciri yang menjadi komponen dari 

konsep yang baru “dipanggil” untuk diolah untuk menemukan 

ciri khasnya, atau sebaliknya defenisi yang dipelajari diurai 

untuk menemukan ciri khas untuk (mungkin dengan 

membandingkan konsep sejenis yang telah dikuasai).  

c. Fase Prestasi: mengemukkan defenisi dengan mengutamakan 

ciri khas, atau menunjukkan ciri khas itu.  
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d. Fase Umpan Balik: konfirmasi ketepatan / ketidaktepatan 

konsepnya. 

c. Kaidah dan prinsip: kaidah adalah menghubungkan dua atau lebih konsep, 

sedangkan prinsip adalah menghubungkan dua atau lebih kaidah (kaidah 

yang bertaraf lebih tinggi). Proses belajar kaidah dan prinsip t idak berbeda 

jauh dengan proses belajar konsep, hanya penekanan pada Keteraturan dan 

Kreatifitas serta ketajaman berfikirnya.        

3. Hasil belajar pengaturan kegiatan kognitif yakni sistematisasi arus pikiran 

sendiri dan atau proses belajar yang terjadi da lam diri pembelajaran. 

Pengaturan kegiatan kognitif (Cognitive Strategy) sebagai hasil dari 

pengaturan (cara menangani) aktivitas belajar dan aktivitas / proses 

berpikirnya.   

4. Hasil belajar keterampilan motorik (Psychomotor Skill, atau Perseptual motor 

skill) yakni kemapuan melakukan suatu rangkaian gerak jasmaniah dalam 

urutan tertentu dengan mengadakan koordinasi semua organ tubuh yang terkait 

(otot, urat, persendian, dan sebagainya). Keterampilan motorik ini dipelajari 

melalui proses belajar keterampilan  motorik, dengan fase sebagai berikut:  

a. Fase Motivasi: Dorongan kebutuhan akan keterampilan yang akan 

dipelajari, utamanya untuk keterampilan yang memerlukan usaha yang 

lama.  

b. Fase Konsentrasi: Menentukan posisi organ tubuh yang terlibat secara 

cermat sesuai dengan prosedur yang dikehendaki. 
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c. Fase Mengolah: Memantapkan gerakan-gerakan baku sesuai prosedur 

dengan pengaturan yang baik. 

d. Fase Menggali: “Memanggil” kembali program mental sesuai prosedur 

baku untuk masuk pada fase prestasi.  

e. Fase Umpan Balik: Konfirmasi tentang ketepatan / ketidak tepatan 

penguasaan prosedur buku yang dipelajari.  

5. Hasil belajar sikap (Attidude) yakni kecenderungan untuk bertindak 

(menerima / menolak) terhadap sesuatu objek / orang / dan lain -lain. 

Bentuk-bentuk belajar yaitu: 

1. Bentuk belajar menurut fungsi psikis.  

V-S Gerlach & D. P. Ely dalam Joni Raka (1985:4) membagi bentuk atau tipe 

belajar menurut fungsi psikis, yaitu:  

a. Belajar Kognitif: Maksudnya belajar untuk pengembangan kemampuan 

dan keterampilan intelektual.  

b. Belajar Afektif: Maksudnya untuk membentuk dan membina nilai dan 

sikap. 

c. Belajar Psikomotoris: Maksudnya belajar untuk menghadapi dan 

memahami objek secara fisik/belajar untuk menggunakan keterampilan 

tangannya.  

2. Bentuk belajar menurut materi yang di pelajari.  

a. Belajar teoritis. 

b. Belajar teknik/belajar motorik.  
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c. Belajar bermasyarakat/belajar membatasi diri dari dorongan yang spontan 

atau belajar tenggang rasa untuk menjaga perasaan orang lain dalam 

bersosialisasi/bermasyarakat.  

d. Belajar estetis 

3. Bentuk belajar ditinjau dari berbagai segi. 

Bentuk belajar dapat ditinjau dari berbagai segi bentuk belajar.  

a. Ditinjau dari segi berlangsungnya.  

- Belajar dengan sengaja. 

- Belajar dengan tak sengaja/pengalaman.  

b. Ditinjau dari segi ruang geraknya.  

- Belajar vertikal.  

- Belajar horisontal. 

c. Ditinjau dari segi peristiwanya.  

Ditinjau dari peristiwanya, belajar dapat di pandang sebagai:  

- Hasil.  

- Proses. 

- Fungsi. 

3.   Pengertian Mengajar. 

 Salah satu pengertian mengajar bisa merupakan kegiatan menyampaikan 

kegiatan pesan berupa pengetahuan, keterampilan dan penanaman sikap-sikap 

tertentu dari guru kepada peserta didik. Misalnya seorang guru SD kelas 6 sedang 

menjelaskan pokok bahasan “Rotasi Bumi” dengan menggunakan metode 
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sosiodrama, peserta didik memperhatikan dengan seksama. Kegiatan guru tersebut 

dikatakan sebagai kegiatan mengajar. 

Kegiatan mengajar sebenarnya bukan sekedar menyangkut persoalan 

penyampaian pesan-pesan dari seorang guru kepada para peserta didik. Hal itu 

sebenarnya menyangkut persoalan bagaimana guru membimbing dan melatih 

peserta didik untuk belajar. Kegiatan membimbing dan melatih peserta didik 

untuk belajar di perlukan kemampuan profesional dari guru.  

Beberapa pandangan tentang mengajar dapat dikemukan oleh Sumantri Muliani 

(1998/1999:37) sebagai berikut: 

a. Mengajar dipandang sebagai ilmu (teaching ia a science) artinya terdapat 

landasan yang mendasari kegiatan mengajar baik dari filsafat ilmu maupun 

dari teori-teori belajar mengajar, sifatnya metodologis dan prosedural.  

b. Mengajar sebagai teknologi (teaching is a technology), yaitu pengguna an 

perangkat alat yang dapat dan harus diuji secara inspirasi.  

c. Mengajar sebagai suatu seni (teaching is an art),yang mengutamakan 

performance/penampilan guru secara khas dan unik yang berasal dari sifat -

sifat khas guru dan perasaan serta nalurinya.  

d. Mengajar sebagai pilihan nilai (wawasan kependidikan guru), bersumber pada 

pilihan nilai atau wawasan kependidikan yang dianut guru. Wawasan tersebut 

terpulang pada tujuan umum pendidikan nasional yang dapat ditelusuri kepada 

rumusan-rumusan yang formal maupun kepada asumsi-asimsi konseptual atau 

filosofinya yang mendasar. 
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e. Mengajar sebagai keterampilan (teaching is a skill), yaitu suautu proses 

penggunaan seperangkat keterampilan secara terpadu.    

Selanjutnya Joni Raka (1985:3) merumuskan pengertian mengajar 

sebagai: 

Pencipta suatu sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya 

proses belajar. Sistem lingkungan ini terdiri dari komponen -

komponen yang saling mempengaruhi yaitu tujuan instruksional 

yang ingin dicapai, guru dan peserta didik yang memainkan peranan 

Senada dalam hubungan sosial tertentu, materi yang diajarkan, 

bentuk kegiatan yang dilakukan serta saran dan prasarana belajar 

mengajar yang tersedia. 

 

Jadi mengajar merupakan penciptaan suatu sistem yang memungkinkan 

terjadinya proses belajar sehingga terjadi hubungan timbal balik antara guru 

dengan murid serta dengan tersedianya sarana dan prasarana belajar yang 

memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar.  

Perbuatan mengajar merupakan perbuatan yang kompleks. Mengajar 

menuntut keterampilan tingkat tingg i karena harus dapat mengatur berbagai 

komponen yang menyelaraskannya untuk terjadinya proses belajar mengajar yang 

efektif. Davis (1971) dalam Sumantri (1998/1999:38) mengungkapkan bahwa 

pengertian mengajar sebagai suatu aktivitas profesional yang memerlu kan 

keterampilan tingkat tinggi dan mencakup pengambilan keputusan.      

4. Strategi Belajar Mengajar. 

Kata strategi berasal dari kata strategos (Yunani) atau strategus. Strategos 

berarti jenderal atau berarti pula perwira negara (state officer). Jenderal ini lah 

yang bertanggung jawab merencanakan strategi dalam mengarahkan pasukannya 
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untuk mencapai kemenangan. Secara spesifik Sherly (1978) dalam Sumantri 

Muliani dan Johar Permana (1998/1999:40) merumuskan strategi sebagai 

keputusan-keputusan bertindak yang diarahkan dan keseluruhannya diperlukan 

untuk mencapai tujuan. Sedangkan J. Salusu  (1996:101) dalam Sumantri Muliani 

dan Johar Permana (1998/1999:40) merumuskan strategi sebagai suatu seni 

menggunakan kecakapan dan sumber daya untuk mencapai sasaran melalui  

hubungan yang efektif dengan lingkungan dan kondisi yang paling 

menguntungkan. 

Dalam perkembangannya, konsep strategi telah digunakan dalam berbagai 

situasi, termasuk untuk situasi pendidikan. Implementasi konsep strategi dalam 

kondisi belajar-mengajar in, sekurang-kurangnya melahirkan pengertian berikut:  

d. Strategi merupakan suatu keputusan bertindak dari guru dengan menggunakan 

kecakapan dan sumberdaya pendidikan yang tersedia untuk mencapai tujuan 

melalui hubungan yang efektif antara lingkungan dan kondis i yang paling 

menguntungkan. Lingkungan disini adalah lingkungan yang memungkinkan 

peserta didik belajar dan guru mengajar. Sedangkan kondisi dimaksudkan 

sebagai suatu iklim kondusif dalam belajar dan mengajar seperti disiplin, 

kreativitas, inisiatif dan s ebagainya.   

e. Strategi merupakan garis besar haluan bertindak dalam mengelola proses 

belajar mengajar untuk mencapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien.  
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f. Strategi dalam proses belajar mengajar merupakan suatu rencana 

(mengandung serangkaian aktivitas) yang dipersiapkan secara seksama untuk 

mencapai tujuan-tujuan belajar.  

g. Strategi merupakan pola umum perbuatan guru-peserta didik didalam 

perwujudan kegiatan-mengajar. Pola ini menunjukkan macam dan urutan 

perbuatan yang ditampilkan guru-peserta didik di dalam bemacam-macam 

peristiwa belajar. 

Secara singkat strategi belajar mengajar pada dasarnya mencakup empat 

hal utama, Yaitu (1) Penetapan tujuan pengajaran, (2) Pemilihan sistem 

pendekatan belajar mengajar, (3) pemilihan dan penetapan prosedur metode  dan 

taktik belajar mengajar dan (4) Penetapan kriteria keberhasilan proses belajar 

mengajar dari evaluasi yang dilakukan (Twelker 1972 : 40-43) dalam Sumantri 

Muliani  dan Johar Permana (1998/1999:41)  

Perlu pula dijelaskan bahwa strategi belajar mengajar bukanlah suatu 

desain internasional seperti PPSI (Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional) 

SatPel (Satuan Pelajaran), atau sejenisnya. Strategi belajar mengajar lebih luas 

dari semua itu. Mempertimbangkan suatu strategi berarti mencari memilih model 

dan pendekatan proses belajar mengajar dan didasarkan atas karakteristik dan 

kebutuhan belajar peserta didik dan kondisi lingkungan serta tujuan yang akan 

dicapai. 
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Dengan kata lain strategi belajar mengajar merupakan suatu kegiatan untuk 

mengoptimalkan interaksi antara peserta didik dengan komponen-komponen lain 

dari sistem instruksional secara konsisten.  

Selain itu, strategi belajar mengajar merupakan suatu kegiatan yang 

memelihara konsistensi dan kekompakan setiap komponen pengajaran yang tidak 

hanya terjadi pada tahap perancangan tetapi juga terjadi pada tahap implementasi 

atau pelaksanaan, bahkan pada tahap pelaksanaan evaluasi. Hal demikian berbeda 

dari perbuatan PPSI (prosedur pengembangan sistem instruksional) , SatPel 

(satuan pelajaran), atau sejenisnya yang kegiatannya hanya terjadi pada tahap 

perancangan. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

A. Pengertian Efektivitas 

Keberhasilan suatu upaya mencapai tujuan dipengaruhi oleh efektivitasnya 

cara yang ditempuh atau metode yang digunakan dalam upaya tersebut. Studi 

tentang metode tertuju pada efektivitasnya upaya mencapai tujuan. Menjadi 

efektif adalah tugas seorang pemimpin, apakah ia bekerja dalam bidang usaha, 

dalam badan pemerintah atau serikat kerja, di Universitas atau di lembaga 

pendidikan, di harapkan mengatur pekerjaan yang penting sedemikian rupa 

sehingga dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Ini 

berarti bahwa ia diharapkan menjadi efektif. Peter. F. Drucker dalam Sahabuddin 

(1997:1) membedakan efesiensi dengan efektivitas. Efisiensi diharapkan pada 

pekerja kasar, sedangkan efektivitas khusus ba gi para eksekutif. 

Masyarakat modern merupakan lembaga-lembaga besar terorganisasi. 

Dalam setiap lembaga, termasuk lembaga pendidikan, pusat penekanannya telah 

beralih kepada pekerja pemikir, yakni mereka yang bekerja dengan menggunakan 

otaknya yang cerdas, bukan otot-ototnya yang kuat, atau keterampilannya. Makin 

lama, mayoritas pekerja organisasi terdiri dari orang -orang yang terdidik, yang 

mempelajari cara menggunakan pengetahuan, teori dan konsep, bukan kekuatan 

fisik atau keterampilan. Sekarang efektiv itas tidak dapat diremehkan. 



 

 

19 

Meningkatkan efektivitas mungkin merupakan satu -satunya cara yang dapat kita 

gunakan untuk meningkatkan prestasi keberhasilan, dan kepuasan seorang 

eksekutif. Setiap pekerja pemikir dalam organisasi modern adalah eksekutif, kal au 

dengan kedudukan dan pengetahuannya ia bertanggung jawab atas peransertanya 

yang sangat mempengaruhi kapasitas organisasi itu dalam beroperasi dan 

berproduksi. Kecerdasan, imajinasi, dan pengetahuan merupakan sarana yang 

penting, namun hanya efektivitas yang merubahnya menjadi hasil karya. Tanpa 

efektivitas akan terbatas hal-hal yang dapat dicapai. Karena guru dalam 

melaksanakan tugasnya menggunakan pengetahuan dan pemikiran, serta 

kedudukan sangat mempengaruhi keberhasilan pendidikan, maka pada hakekatnya 

adalah eksekutif. 

Apakah efektivitas itu dapat dipelajari ? seandainya efektivitas itu 

merupakan suatu bakat yang dibawah lahir, maka sangat sedikit orang yang 

diharapkan memiliki efektivitas. Peradaban kita dalam keadaan rawan, karena 

akan tergantung pada sejumlah terbatas orang-orang yang mampu menjadi 

eksekutif dengan efektivitas yang lumayan. Pengalaman ahli -ahli manajemen dan 

konsultan menunjukkan bahwa tidak ada kepribadian yang efektif. Ini berarti 

bahwa efektivitas itu tidak dibawah lahir. Tetapi  dipelajari.               

B. Efektivitas Belajar 

Efektivitas dalam proses belajar mengajar telah banyak menarik perhatian 

dikalangan  ahli-ahli pendidikan, terutama yang mencurahkan perhatian pada 
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proses belajar mengajar. Apa yang dimaksud dengan efektivitas  dalam proses 

belajar mengajar ? dalam buku “Learning Together and A Lone” yang ditulis oleh 

David. W. Johnson dan Roger. T. Johnson, di kemukakan bahwa: Teaching 

efektiveness is the successful implementation of the components of instruction 

(keefektifan mengajar adalah implementasi yang berhasil dari komponen-

komponen pengajaran). Tiap-tiap komponen pengajaran mempunyai hubungan 

dengan keterampilan guru. Guru-guru perlu menjadi terampil dalam menyusun 

tujuan-tujuan pengajaran, mengimplementasikan struktur-struktur tujuan yang 

tepat, merakit bahan-bahan dan sumber-sumber yang dibutuhkan murid-murid 

untuk menyempurnakan tugas-tugas pengajaran, menciptakan iklim belajar yang 

menyenangkan, menilai dan melengkapi balikan kemajuan murid-murid 

sementara pengajaran berlangsung, menilai dan melengkapi balikan konsekuensi 

pengajaran yang diharapkan dan yang tidak diharapkan. Semua komponen 

pengajaran adalah komponen adalah keterampilan guru dalam 

mengimplementasikan struktur-struktur tujuan yang tepat adalah sangat penting 

tetapi paling banyak diabaikan di dalam program pendidikan guru.                

 Johnson & Johnson dalam Sahabuddin (1997:13) menyatakan bahwa  

persekolahan (schooling) adalah suatu proses sosial dalam arti bahwa siswa -siswa 

ditempatkan dalam suatu kelompok yang disebut KELAS dan guru menerima 

tanggung jawab untuk mengelola dan mengajar  bagi sejumlah siswa-siswa pada 

waktu yang sama salah satu aspek yang sangat penting dalam pendidikan ia 



 

 

21 

belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain atas dasar be rada dalam situasi 

yang saling bergantung. Interaksi diantara siswa- siswa mencakup tiga tipe saling 

tergantung, yaitu: (1) kooperatif, atau tergantung positif, yang didalamnya siswa – 

siswa bekerja sama melengkapi tujuan bersama ; (2) kompetitif, atau sal ing 

tergantung negatif, yang didalamnya siswa- siswa bekerja menentang satu dengan 

yang lain untuk mencapai tujuan yang hanya satu atau beberapa saja siswa yang 

dapat mencapainya ; dan (3) individualistic, atau tidak ada saling tergantung, 

karena siswa – siswa bekerja untuk dirinya sendiri, guna melengkapi tujuan yang 

tidak berhubungan dengan tujuan orang lain .  

Tampaknya Johnson & Johnson dalam teori instruksionalnya sangat 

mengutamakan interaksi kooperatif. Mereka mengemukakan bahwa pengalaman 

kooperatif adalah ramuan yang sangat penting untuk pengembangan kesehatan 

psikologik. Interaksi kooperatif dengan orang –orang lain adalah sangat penting 

untuk pengembangan kepercayaan, percaya diri, penentuan tujuan, jati diri, dan 

pengembangan kognitif, yang merupakan landasan untuk kesehatan mental 

pribadi . Akhirnya mereka menyimpulkan bahwa : No aspect of human experience 

is more important than cooperative interaction with others (tidak ada suatu aspek 

yang lebih penting dari interaksi kooperatif dengan orang – orang lain). 

C. Efektivitas mengajar 

Dalam rangka menggambarkan kefektivan mengajar bagi guru, Johnson & 

Johnson dalam Sahabuddin (1997:14) mendefenisikan “instructional” sebagai 
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proses pengaturan situasi belajar sehingga siswa -siswa belajar dengan lancar. 

Teori instruksional itu adalah mengemukakan prosedur mengenai cara yang 

umumnya efektif memperlancar perolehan pengetahuan sikap dan keterampilan 

dari siswa-siswa. Ia juga mengemukakan bahwa pengajaran yang berhasil 

tergantung pada komponen-komponen seperti berikut ini: 

a. Merinci hasil yang diharapkan bagi siswa-siswa dan menyusun tujuan 

instruksional yang tepat  

b. Mengimplementasi struktur tujuan yang tepat: kooperatif, kompetitif, atau 

individualistik  

c. Merakit materi dan sumber-sumber instruksional yang dibutuhkan  untuk 

memperlancar belajar yang diharapkan 

d. Menciptakan iklim instruksional yang memperlancar interaksi antara siswa -

siswa dengan siswa-siswa dan antara siswa-siswa dengan guru-guru untuk 

mencapai tujuan instruksional.     

D. Faktor –faktor yang Mempengaruhi Aktivitas Belajar Mengajar 

Kalau diperhatikan upaya penyempurnaan sistem pendidikan dalam rangka 

meningkatkan mutu pendidikan yang telah dirintis, tampaknya masih berkisar 

pada upaya perbaikan faktor-faktor internal atau faktor-faktor yang langsung 

berhubungan dengan proses belajar mengajar, sedangkan faktor-faktor eksternal 

atau faktor-faktor yang tidak langsung berhubungan dengan proses belajar 

mengajar belum disentuh secara intensif. Untuk meningkatkan efektivitas proses 
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belajar-mengajar dalam rangka upaya meningkatkan mutu pendidikan, perlu 

perhatian ditujukan pada faktor-faktor internal dan faktor-faktor external secara 

terpadu. 

Telah diketahui, sekalipun belum banyak diperhatikan dalam pelaksanaan, 

bahwa proses belajar-mengajar guru-guru Sekolah Dasar efektivitasnya ditunjang 

atau dipengaruhi oleh SITUASI dan KONDISI tertentu disekitarnya. Dalam 

percakapan sehari-hari kita sering mendengar ucapan: “SIKONNYA tidak 

mengizinkan”, yang maksudnya situasi dan kondisinya tidak mengizinkan terjadi 

atau terlaksana apa yang diharapkan. Ucapan ini juga terdapat dalam peristiwa 

belajar-mengajar. Tinggi rendahnya prestasi belajar murid -murid SD, salah satu 

penyebabnya ialah situasi dan kondisi yang dihadapi dalam proses belajar -

mengajar. Faktor  situasi dan kondisi i tu antara lain terdapat pada:  

1. Guru yang mengajar 

2. Murid yang belajar  

3. Materi yang diajarkan  

4. Sumber belajar di sekolah  

5. Letak atau jarak sekolah dari pemukiman murid  

6. Hubungan antara sekolah dengan orang tua murid, masyarakat, dan 

pemerintah setempat  

7. Hubungan antara guru dengan murid, guru dengan guru, guru-guru dengan 

kepala sekolah, kepala sekolah serta guru-guru dengan KAKANDEP DIKNAS 



 

 

24 

sampai pada tingkat KAKANWIL DEPDIKNAS. Situasi dan kondisi ini kalau 

menunjang, dapat meningkatkan efektivitas proses be lajar-mengajar, kalau 

tidak menunjang, dapat menghambat efektivitas prose belajar -mengajar guru-

guru Sekolah Dasar.         

Dalam menyusun program belajar mengajar guru-guru SD sering kurang 

memperhitungkan atau mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan berupa situasi 

dan kondisi yang dapat menunjang dan menghambat efektivitas proses belajar -

mengajar, sehingga hasil belajarnya kurang memuaskan. Bagaimanapun baiknya 

suatu program mengajar, tidak akan menghasilkan proses belajar -mengajar yang 

efektif kalau tidak ditunjang oleh faktor situasi dan kondisi proses belajar 

mengajar yaitu:  

1. Situasi dan kondisi alat-alat belajar klasikal: papan tulis, peta, dan media 

pengajaran lainnya walaupun sederhana  

2. Situasi kelas yang agak sejuk karena cukup fentilasi  

3. Situasi fisik yang segar karena jarak sekolah yang tidak begitu jauh dari 

rumah, sehingga tidak perlu mengeluarkan energi berjalan kaki berkilo -kilo 

meter setiap hari 

4. Situasi gembira menghadapi pelajaran karena adanya hubungan yang akrab 

antara guru dengan murid-murid 

5.  Adanya rasa tentram dalam mengajar karena hubungan yang baik antara guru 

dengan orang tua murid, masyarakat dan pemerintah setempat  
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6. Adanya kegairahan mengajar karena lancarnya perbaikan kesejahteraan 

sebagai hasil hubungan yang baik dan saling pengerti an antara guru dengan 

kepala sekolah, dengan KAKANDEP DIKNAS, kepala bidang sampai 

KAKANWIL DEPDIKNAS. 

Efektivitas proses belajar -mengajar dari faktor pengajar (guru) akan terjadi jika:  

1. Guru-guru mengajar mempunyai kemampuan profesional yang disyaratkan 

sehingga dapat menyusun rencana program mengajar yang materinya relevan 

dan menarik minat murid-murid  

2. Jika guru dapat menyajikan pelajaran yang membangkitkan motivasi belajar  

3. Jika guru dapat menaksir tingkat kemampuan dan kebutuhan belajar murid -

murid, sehingga pelajaran yang berikan sesuai dengan kemampuan dan 

kebutuhan belajar murid-murid. 

Efektivitas proses belajar-mengajar dari faktor murid akan terjadi jika 

ditunjang oleh:  

1. Tingkat kecerdasan murid-murid yang memadai  

2. Penyediaan waktu yang cukup untuk belajar di rumah  

3. Disertai kepedulian orang tua terhadap pendidikan anaknya, dengan memantau 

kegiatan belajar, seraya memperingati, menegur, dan mendorong untuk 

belajar.         

Efektivitas proses belajar mengajar dari faktor materi yaitu, materi yang 

membuat minat belajar siswa meningkat atau materi yang menarik perhatian siswa 

sehingga proses belajar mengajar akan terjadi secara efisien dan efektif. 
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Efektifitas proses belajar mengajar dari faktor media yaitu, tersedianya media atau 

alat peraga yang dapat mempermudah siswa dan dapat mendukung proses belajar 

mengajar.  

Sikap dan pandangan masyarakat terhadap jabatan guru juga menunjang 

efektivitas proses belajar-mengajar. Jika guru-guru mendapat perlakuan atau 

penghargaan yang layak dari masyarakat, guru-guru akan menjaga citranya 

dengan melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya. 

Guru adalah pendidik yang menggunakan mengajar sebagai pelaksana 

tugasnya, siswa belajar dengan aktif sebagaimana dampaknya, perubahan pola 

pikir dan perilaku sesuai dengan yang diharapkan sebagai hasilnya. Salah satu 

tanggung jawab profesional yang besar bagi seorang guru ialah pengelola belajar 

(learning manager). Ia bertanggung jawab bukan hanya apa yang diajarkan, 

melainkan juga bagaimana merencanakan atau memprogramkan, bagaimana 

melaksanakan dan mengajarkan apa yang telah direncanakan atau diprogramkan 

dan menilai bagaimana hasil dari apa yang telah diajarkan. Untuk itu guru harus 

memikirkan strategi mengajar dan belajar, yang didalamnya tercakup metode dan 

teknik, sebagai garis-garis yang menggambarkan cara mengajar dan mengelola 

tugas-tugas mengajar. 

Dalam merancang program mengajar, seorang guru SD sebaiknya selain 

memikirkan strategi mengajar dan belajar, juga memikirkan situasi dan kondisi 

yang menunjang aktivitas proses belajar-mengajarnya. Bukan hanya situasi dan 
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kondisi internal, tetapi juga situasi dan kondisi external secara terpadu. Menurut 

Soediarto, mutu hasil belajar para pelajar, yang lazimnya hanya di ukur melalui 

tes hasil belajar, di samping dipengaruhi oleh  kualitas proses belajar yang dialami 

oleh pelajar, juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada diluar pengaruh 

langsung sistem pendidikan (Soediarto, 1989). Pengaruh lingkungan, baik 

lingkungan sekolah, maupun lingkungan murid-murid besar sekali pengaruhnya 

terhadap efektivitas proses belajar -mengajar. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas proses belajar mengajar 

yaitu: 

1. Faktor pengajar (guru) 

a. Guru-guru mempunyai kemampuan profesional yang disyaratkan sehingga 

dapat menyusun rencana program mengajar yang materinya relevan dan 

menarik minat murid-murid. 

b. Jika guru dapat menyajikan pelajaran yang membangkitkan motivasi 

belajar. 

c. Jika guru dapat menaksir tingkat kemampuan dan kebutuhan belajar 

murid-murid, sehingga pelajaran yang diberikan sesuai dengan 

kemampuan dan kebutuhan murid-murid 

2. Faktor murid 

a. Tingkat kecerdasan murid-murid yang memadai 

b. Penyediaan waktu yang cukup untuk belajar di rumah.  

c. Kepedulian orang tua terhadap pendidikan anaknya dengan memantau 

kegiatan belajar, seraya memperingati, menegur, dan mendorong untuk 

belajar. 
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3. Faktor situasi dan kondisi proses belajar mengajar  

a. Situasi dan kondisi seperti alat belajar klasikal, seperti : papan tulis, peta, 

dan media pengajaran lainnya walaupun sederhana.  

b. Situasi kelas yang agak sejuk karena cukup fentilasi.  

c. Situasi fisik yang segar karena jarak sekolah tidak begitu jauh dari rumah, 

sehingga tidak perlu mengeluarkan energi untuk berjalan kaki berkilo -kilo 

meter setiap hari. 

d. Situasi gembira menghadapi pelajaran karena adanya hubungan yang akrab 

antara guru dengan murid-murid. 

e. Adanya rasa tentram dalam mengajar karena adanya hubungan yang baik 

antara guru-guru dengan orang tua murid, masyarakat dan pemerintah 

setempat. 

f. Adanya kegairahan mengajar karena lancarnya perbaikan kesejahteraan 

sebagai hasil hubungan yang baik dan saling pengertian antara guru 

dengan kepala sekolah, dengan KAKANDEP DIKNAS, kepala bidang 

sampai KAKANWIL DEPDIKNAS. 

4. Faktor materi  

Materi yang dapat menarik minat dan perhatian siswa dalam belajar.  

5. Faktor media 

Tersedianya media atau alat peraga yang dapat menunjang proses belajar 

mengajar. 
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B. Saran 

1. Hendaknya pemerintah menyediakan fasilitas atau sarana belajar yang 

menunjang sehingga dapat meningkatkan efektivitas belajar mengajar.  

2. Hendaknya kepropesionalan guru dalam mengajar ditingkatkan.  

3. Adanya partisipasi aktif orang tua siswa dalam membina dan mengawasi 

murid (anaknya) belajar di rumah.   
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