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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Guru adalah ujung tombak dalam dunia pendidikan. Sebaik apapun suatu 

sistem pendidikan apabila tidak digerakkan oleh sumber daya manusia yang 

berkualitas, akan terasa sulit untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Peran guru 

dalam dunia pendidikan sepertinya tidak tergantikan oleh apapun, seperti layaknya 

mesin yang dapat menggantikan peran manusia pada beberapa pekerjaan. Dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dituliskan tujuan pendidikan nasional, 

yaitu “Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab”. Untuk mencapai tujuan ini dibutuhkan sosok guru yang memiliki 

kompetensi di bidangnya serta berkarakter dan berakhlak mulia. Hal ini diatur pula 

dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 

1, yaitu “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta 

didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah”. Dengan demikian, sosok guru yang kompeten sangat 

krusial dalam mencapai tujuan pendidikan nasional dan membentuk generasi 

selanjutnya yang akan berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara. 
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Pemerintah telah menetapkan empat kompetensi yang harus dimiliki guru 

dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Keempat kompetensi tersebut ialah 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi profesional (UU Nomor 15 Tahun 2005 Bab IV Pasal 10). 

Pengembangan kompetensi guru akan membawa dampak bagi praktik 

pembelajaran yang dilakukan guru, terutama dalam hal gaya mengajar. Menurut 

Ahmadi dan Prasetya (2005, 125) gaya mengajar adalah tingkah laku, sikap dan 

perbuatan guru dalam melaksanakan proses pengajaran. Grasha (2002, 48) 

mengelompokkan lima gaya mengajar guru, yang salah satunya adalah fasilitator. 

Gaya mengajar ini menekankan interaksi dan komunikasi antara guru dan siswa. 

Guru menyediakan lingkungan dan kondisi belajar serta menuntun siswa menggali 

dan membangun pengetahuannya. Hal ini sesuai dengan prinsip belajar 

konstruktivisme yang menekankan peran aktif siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

Oleh karena itu, kompetensi guru dalam memfasilitasi pembelajaran yang efektif 

sangatlah penting dan hal ini bergantung penuh pada kesadaran guru untuk 

meningkatkan praktik mengajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan tuntutan 

zaman. 

Salah satu tantangan terbesar dunia pendidikan saat ini ialah pesatnya 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang ini dunia telah memasuki 

era revolusi industri 4.0. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh ekonom asal 

Jerman, Klaus Schwab untuk menggambarkan suatu kondisi perubahan dunia yang 

begitu cepat dan bergerak secara eksponensial (Feshina, Konovalova, Sinyavski 

2018, 112). Perubahan ini ditandai dengan berkembangnya teknologi artificial 

intelligence, big data, robotic, dan lain sebagainya. Perubahan ini juga turut 
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merambah ke dalam dunia pendidikan dan bersinggungan langsung dengannya, 

karena tentunya perkembangan ini berhulu dari praktik pendidikan di sekolah-

sekolah. Hal ini menuntut guru harus membuka diri teradap perkembangan 

teknologi dan penerapannya dalam pembelajaran di kelas. Namun sayangnya, 

berdasarkan survei yang dilakukan oleh Pustekkom pada tahun 2018, hanya 40% 

guru yang siap dengan teknologi dalam pembelajaran (medcom.id 2018). Praktik 

pengajaran atau gaya mengajar guru harus ikut mengalami reformasi. Guru tidak 

bisa hanya sekadar mengandalkan cara-cara lama atau sekadar berdasarkan 

pengalaman yang lalu, tetapi guru harus berani menghadapi perubahan.  

Salah satu hal yang diperlukan guru dalam menghadapi tantangan dan 

perubahan ialah keyakinan bahwa ia dapat menghadapi tantangan zaman dan 

mengupayakan langkah-langkah praktis untuk terus mengembangkan dirinya. 

Aspek ini dikenal dengan istilah efikasi diri. Bandura mendefinisikan efikasi diri 

sebagai keyakinan seseorang akan kemampuan dirinya dalam mengelola perilaku 

untuk menghadapi berbagai situasi (Gredler 1997, 288). Praktik pendidikan yang 

berubah ke era digital menjadi tantangan bagi guru. Oleh karena itu, guru harus 

memiliki keyakinan pada kapasitas dirinya dan mampu merencanakan strategi 

dalam menghadapi tantangan tersebut. Wicoro (2018, 18) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa efikasi diri berpengaruh positif terhadap motivasi mengajar 

guru. Guru yang memiliki efikasi diri yang tinggi akan termotivasi untuk terus 

mengembangkan kompetensinya serta melihat tantangan era digital ini sebagai 

peluang untuk menghadirkan dan memfasilitasi proses pembelajaran yang lebih 

efektif dan kontekstual sesuai tuntutan zaman, khususnya dalam menghadapi era 

revolusi industri 4.0 
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Revolusi industri 4.0 yang membawa kehidupan manusia semakin erat 

dengan teknologi melahirkan generasi yang disebut iGeneration atau generasi Z. 

Generasi inilah yang saat ini berada dalam usia sekolah dan menjadi peserta didik. 

Menurut Suwarno et al. (2018, 31) generasi Z atau yang disebut pula digital natives 

adalah generasi yang gemar dengan teknologi dan multitasking. Mereka sangat 

cepat memproses informasi, tetapi di sisi lain sulit mempertahankan perhatian 

dalam jangka waktu lama. Dalam kegiatannya, mereka sangat mengandalkan 

teknologi, baik untuk berkomunikasi, mencari informasi, atau berkolaborasi. Hal 

ini menurut Chun et al. (2017, 136) menjadi tantangan bagi para guru yang masih 

terbatas dalam menggunakan teknologi sementara mereka harus berhadapan 

dengan siswa yang mahir dalam teknologi. Para guru di era ini yang sebagian besar 

digolongkan ke dalam generasi X dan Y harus mereformasi gaya mengajar dan 

konten yang diajarkan harus relevan agar dapat tetap terhubung dengan peserta 

didik. Hal ini berarti menuntut para guru untuk memahami pola kehidupan generasi 

Z yang erat dengan teknologi dan memanfaatkannya sebagai salah satu media 

belajar. Diharapkan ketika guru memahami karakter siswanya yang hidup di era 

industri 4.0 ini, guru dapat memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan 

karakter atau gaya belajar siswa-siswanya. 

Salah satu praktik pembelajaran yang banyak dikembangkan sebagai akibat 

dari industri 4.0 adalah keterampilan abad ke-21. Menurut Trilling dan Fadel (2009, 

48) salah satu tema utama dalam menghadapi perubahan dan tantangan di abad ke-

21 adalah learning and innovation skills. Dalam tema ini terdapat empat 

keterampilan utama yang harus dikembangkan dalam praktik pembelajaran, yaitu 

keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Pemahaman 
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guru terhadap pentingnya keterampilan abad ke-21 ini akan berdampak pada 

praktik pembelajaran yang berlangsung di ruang-ruang kelas. Fajri (2017, 445) 

dalam penelitiannya menyatakan guru yang memahami urgensi isu ini akan 

mentransformasi cara mengajarnya demi tercapainya proses pendidikan yang 

bermutu dan berkualitas sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan-

keterampilan tersebut. Pembelajaran seharusnya tidak hanya berfokus pada konten, 

tetapi beralih kepada pengembangan keterampilan-keterampilan tersebut. 

Implikasinya ialah gaya mengajar guru harus disesuaikan dengan tuntutan 

keterampilan-keterampilan tersebut. Menurut Thrilling dan Fadel (2009, 115), 

peran guru sebagai fasilitator sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan 

belajar seperti ini, di mana guru menjadi salah satu sumber belajar dan membimbing 

siswa dalam membangun pengetahuan mereka secara mandiri. 

Tantangan-tantangan yang disebutkan di atas juga turut dirasakan oleh 

peneliti bersama dengan rekan-rekan guru di sekolah tempat peneliti mengajar. 

Sekolah tersebut adalah sebuah sekolah swasta di wilayah Jakarta Barat yang terdiri 

dari jenjang TK sampai SMA. Untuk departemen SMP/SMA terdapat 73 guru 

dengan jumlah siswanya mencapai 1000 orang. Secara usia, para guru tersebar dari 

usia 23 – 55 tahun. Pimpinan menaruh perhatian pada pengembangan kompetensi 

guru, khususnya dalam hal pedagogi dan profesional. Oleh karena itu, para guru 

banyak dibekali dengan professional development yang sesuai dengan kebutuhan 

guru dan tuntutan zaman. Sekolah ini menerapkan kurikulum 2013 yang diperkaya 

dengan pengembangan secara internal berdasarkan visi-misi yayasan yang 

menaungi sekolah. Saat ini jenjang SMP dan SMA sedang merintis sistem flipped 

classroom karena dirasa sesuai dengan kebutuhan zaman dan kondisi peserta didik 
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sebagai generasi digital natives. Sebagai tahap awal pengembangan, pimpinan 

memilih empat guru untuk menjalankan pilot project dan akan menjadi percontohan 

bagi guru-guru lain. Keempat guru yang dipilih adalah guru-guru yang dapat 

beradaptasi dengan sistem e-learning dengan cepat dan mengajar di subjek ilmu 

sosial. Nantinya secara bertahap, sistem ini akan diterapkan di mata pelajaran lain, 

hingga semua guru dari SMP hingga SMA dapat menerapkan sistem flipped 

classroom. Hal ini berarti bahwa guru-guru yang sudah memiliki pengalaman 

mengajar bertahun-tahun harus belajar sistem baru yang ditetapkan oleh sekolah. 

Penerapan sistem yang baru tentu berpengaruh pada praktik pengajaran yang 

diterapkan guru yang ditampilkan melalui gaya mengajarnya. Guru yang tadinya 

sangat “teacher-oriented” atau “content-oriented” harus mulai menjalankan 

perannya sebagai fasilitator dan menerapkan gaya mengajar tersebut. Peran guru 

sebagai fasilitator tidak lagi menempatkan guru sebagai satu-satunya sumber 

belajar, melainkan membimbing para siswa mengeksplorasi sumber belajar lainnya 

untuk membangun pengetahuan dan pemahaman mereka. 

Masalah lain yang juga dijumpai di lapangan ialah memahami karakter para 

siswa masa kini. Hal ini terkait dengan perbedaan generasi antara guru yang 

sebagian besar termasuk dalam generasi X dan Y dengan siswa-siswa yang 

merupakan generasi Z. Di sekolah tempat peneliti mengajar, 40% guru berusia di 

atas 40 tahun dan memiliki pengalaman mengajar rata-rata di atas sembilan tahun. 

Guru seringkali berhadapan dengan siswa yang kurang termotivasi dalam belajar 

apabila pelajaran tersebut tidak relevan dengan kehidupan mereka. Hal ini 

diperburuk lagi dengan metode pembelajaran yang diterapkan guru yang membuat 

siswa jenuh. Di satu sisi guru melaksanakan tugasnya dengan berbekal segudang 
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pengalaman mengajar yang dimilikinya. Namun, pengalaman mengajar itu 

berhadapan dengan karakter siswa yang berbeda di zaman ini. Guru yang 

memahami perubahan atau tuntutan zaman ini selayaknya mengevaluasi praktik 

pengajaran yang dilakukan di dalam kelas. Pengalaman mengajar tentu merupakan 

aset berharga bagi setiap guru. Namun, membuka diri terhadap perubahan zaman 

yang tidak bisa dibendung tentu akan semakin memperkaya guru dan meningkatkan 

kinerjanya, khususnya dalam memahami karakter pembelajaran siswa-siswa 

generasi Z dan tuntutan pendidikan di era perkembangan teknologi ini.  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong praktik 

pendidikan di ruang-ruang kelas harus mengalami transformasi. Guru tidak dapat 

sekadar mengandalkan cara-cara lama dalam mengajar. Perkembangan zaman 

menuntut pendidikan mengarahkan para peserta didik yang adalah generasi Z yang 

akrab dengan teknologi, untuk menguasai keterampilan-keterampilan esensi di 

abad ke-21 ini. Latar belakang dan pengalaman guru, interaksi mereka bersama 

siswa setiap hari, serta wawasan terhadap perkembangan zaman dan praktik 

pendidikan masa kini dapat mempengaruhi perilaku guru dalam pembelajaran 

sehari-hari.  Oleh karena itu, melalui penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana 

aspek-aspek tersebut mempengaruhi gaya mengajar guru sebagai fasilitator dalam 

pembelajaran. Penelitian ini diberi judul “Pengaruh Efikasi Diri Guru Serta 

Pemahamannya Tentang Karakter Siswa Generasi Z dan Keterampilan Abad ke-21 

Terhadap Gaya Mengajar Guru Tipe Fasilitator di Sekolah X Jakarta.  
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1.2 Batasan Masalah 

Pembatasan pokok permasalahan diperlukan agar penelitian berfokus pada 

variabel-variabel yang dibahas dan ruang lingkup masalah tidak melebar. Adapun 

batasan masalah pada penelitian ini ialah 

1) Efikasi diri pada guru merujuk kepada perannya sebagai tenaga pendidik, tugas-

tugas utama, dan elemen utama dalam pembelajaran. 

2) Pemahaman mengenai generasi Z merujuk kepada gaya belajar dan pola 

hubungan sosial siswa. 

3) Generasi Z dibatasi pada siswa SMP dan SMA. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 

ditetapkan peneliti adalah sebagai berikut. 

1) Apakah terdapat pengaruh efikasi diri guru, pemahaman guru tentang karakter 

siswa generasi Z, dan pemahaman guru tentang keterampilan abad ke-21 secara 

simultan terhadap gaya mengajar guru tipe fasilitator di Sekolah X Jakarta? 

2) Seberapa besar pengaruh efikasi diri guru, pemahaman guru tentang karakter 

siswa generasi Z, dan pemahaman guru tentang keterampilan abad ke-21 

terhadap gaya mengajar guru tipe fasilitator di Sekolah X Jakarta? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

1) Mengetahui apakah efikasi diri guru, pemahaman guru tentang karakter siswa 

generasi Z, dan pemahaman guru tentang keterampilan abad ke-21 secara 
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simultan berpengaruh terhadap gaya mengajar guru tipe fasilitator di Sekolah X 

Jakarta. 

2) Mengetahui seberapa besar pengaruh efikasi diri guru, pemahaman guru tentang 

karakter siswa generasi Z, dan pemahaman guru tentang keterampilan abad ke-

21 terhadap gaya mengajar guru tipe fasilitator di Sekolah X Jakarta. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik yang bersifat 

teoritis maupun praktis. 

1) Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis adalah manfaat yang ditujukan bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan dan riset terkait topik yang dibahas. Adapun manfaat teoritis 

penelitian ini ialah: 

a) Memberikan sumbangan referensi bagi teknologi pendidikan khususnya 

dalam mendesain pembelajaran (Instructional Design) yang berbasis 

pembelajaran abad ke-21 dengan para siswa generasi Z sebagai peserta 

didiknya. 

b) Memberikan sumbangan referensi bagi teori belajar dan pembelajaran 

(Learning and Instruction), khususnya mengenai pengembangan 

kompetensi pedagogi guru dalam konteks pembelajaran abad ke-21. 

 

2) Manfaat Praktis 

Manfaat praktis adalah manfaat yang dapat langsung diterapkan. Adapun 

manfaat praktis dari penelitian ini ialah 
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a) Memberi wawasan dan masukan bagi para guru akan pentingnya efikasi diri 

yang ada pada setiap guru sehingga guru memiliki keyakinan dan rasa 

percaya diri dalam menjalankan perannya sebagai tenaga pendidik. 

b) Mendorong para guru untuk lebih memahami karakter siswa-siswi sebagai 

generasi digital natives, sehingga hubungan antara guru dan murid dapat 

terjalin dengan positif guna mencapai tujuan pendidikan. 

c) Mendorong para guru untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai 

keterampilan abad ke-21 dan mendesain pembelajaran yang berpusat pada 

pengembangan keterampilan-keterampilan tersebut pada peserta didik. 

d) Memberikan wawasan dan masukan bagi para guru untuk mengembangkan 

gaya mengajar tipe fasilitator dalam pembelajaran. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam tesis ini terdiri dari lima bab dengan 

penjabaran sebagai berikut: 

1) Bab I Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah baik dalam konteks global 

maupun dalam konteks yang ditemukan dan dialami secara langsung oleh 

peneliti di lapangan. Kemudian, dilanjutkan dengan batasan masalah agar 

penelitian dapat fokus dan tidak melebar. Setelah itu, bab I dilanjutkan dengan 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik teoritis maupun 

praktis, dan diakhiri dengan bagian sistematika penulisan. 

2) Bab II Landasan Teori, berisikan pemaparan teori-teori yang berhubungan 

dengan penelitian ini. Teori pertama mengenai efikasi diri guru. Teori kedua 

mengenai karakter generasi Z dalam ranah kegiatan pembelajaran dan 
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kehidupan sosial. Teori ketiga mengenai keterampilan abad ke-21 yang terdiri 

dari empat keterampilan. Teori keempat mengenai konsep pemahaman yang 

dibangun atas dasar ranah filosofis dan kognitif. Teori kelima mengenai gaya 

mengajar guru, dalam hal ini tipe fasilitator. Setelah itu, peneliti menuliskan 

penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dan 

temuannya dijadikan landasan teori untuk membangun penelitian ini. Bab II 

kemudian ditutup dengan kerangka berpikir yang menghubungkan seluruh teori 

yang dibahas dan hipotesis penelitian. 

3) Bab III Metode Penelitian, berisikan pemaparan mengenai pendekatan dan jenis 

penelitian yang digunakan, prosedur penelitian, lokasi penelitian, populasi 

penelitian, variabel penelitian yang didefinisikan secara operasional, instrumen 

penelitian yang digunakan dan penjelasannya, teknik pengumpulan data, 

pengujian instrumen, serta teknik analisis data. 

4) Bab IV Hasil dan Pembahasan, berisikan pemaparan hasil dari penelitian setelah 

melalui tahap pengolahan data serta pembahasan mengenai pengaruh efikasi 

diri guru, pemahaman guru tentang karakter siswa generasi Z, dan pemahaman 

guru tentang keterampilan abad ke-21 terhadap gaya mengajar guru tipe 

fasilitator, serta keterbatasan penelitian. 

5) Bab V Kesimpulan dan Saran, berisikan kesimpulan dari hasil penelitian 

sekaligus menjawab rumusan masalah serta saran-saran bagi penelitian terkait 

ataupun penelitian selanjutnya mengenai topik serupa. 




