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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu usaha sadar, teratur secara sistematis yang

dilakukan oleh orang-orang yang diserahi tanggung jawab untuk mempengaruhi

anak agar mempunyai sifat dan tabiat yang sesuai dengan cita-cita pendidikan.

Karenanya pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam menjamin

kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara.

Dalam arti lain, pendidikan merupakan pendewasaan peserta didik agar

dapat mengembangkan bakat, potensi, dan keterampilan yang dimiliki dalam

menjalani kehidupan. Oleh karena itu, sudah seharusnya pendidikan didesain guna

memberikan pemahaman serta meningkatkan prestasi belajar peserta didik

(siswa).

Kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidiknya. Dalam

Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 29 ayat 2 bahwa pendidik

merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan

proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan. Dalam konteks

pendidikan nasional tersebut, seorang pendidik harus memiliki kemampuan untuk

mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan

antara lain: faktor tujuan, faktor guru, faktor siswa, faktor isi/materi pendidikan,

faktor metode pendidikan, dan faktor lingkungan.1 Diantara beberapa faktor,

1 Fuad Ikhsan, Dasar-Dasar Kependidikan, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2005),  h. 7
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komponen guru menempati kedudukan terpenting dalam proses pembelajaran,

guru sebagai pendidik sangat menentukan keberhasilan pendidikan di sekolah.

Seorang guru perlu memiliki kompetensi yang baik agar mampu

merancang dan mengimplementasikan berbagai metode pembelajaran yang

dianggap cocok dengan minat dan bakat serta sesuai dengan taraf kemampuan

siswa termasuk didalamnya memanfaatkan berbagai sumber dan media

pembelajaran untuk menjamin efektivitas pembelajaran.

Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 Pasal

10 ayat 1 dan PP Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 28 ayat 3, guru wajib memiliki

kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan

profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.2 Dalam standar nasional

pendidikan, Pasal 28 ayat 3 butir a dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik

adalah kemampuan mengelola pembelajaran siswa yang meliputi pemahaman

terhadap siswa, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar,

dan pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang

dimilikinya.

Dalam mewujudkan standar nasional pendidikan ini, seorang guru harus

memiliki kompetensi pedagogik agar dapat memahami karakter peserta didik,

mampu menerapkan metode pembelajaran, serta menanamkan rasa tanggung

jawab dalam dirinya sebagai guru dan ikhlas mengembang tugas sebagai pendidik.

Peningkatan hasil belajar peserta didik dipengaruhi oleh kualitas proses

pembelajaran di kelas. Sehingga untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar

2 Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional Pedoman Kinerja, Kualifikasi, dan
Kompetensi Guru, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), h. 100
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siswa, maka proses pembelajaran di kelas harus berlangsung dengan baik dan

didukung oleh guru yang mempunyai kinerja yang tinggi karena guru merupakan

ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan peserta didik di sekolah dan

berperan untuk mengembangkan kurikulum. Guru yang memiliki kompetensi

yang baik akan menumbuhkan semangat atau motivasi belajar siswa yang lebih

tinggi, pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pembelajaran.

Dalam proses pembelajaran, motivasi memiliki peranan yang sangat

penting dalam belajar, karena dengan adanya motivasi dapat menumbuhkan minat

belajar siswa. Bagi siswa yang memiliki motivasi yang kuat akan mempunyai

semangat untuk melaksanakan kegiatan belajar. Apabila siswa yang memiliki

intelegensi atau kemampuan yang cukup tinggi menjadi gagal karena kurangnya

motivasi pada dirinya. Hasil belajar siswa akan optimal bila siswa tersebut

memiliki motivasi yang tinggi pada dirinya untuk belajar. Apabila siswa

mengalami kegagalan dalam belajar, hal ini bukanlah semata-mata kesalahan

siswa tetapi guru kurang memberikan motivasi yang kuat pada siswa  untuk

membangkitkan semangat belajarnya.

Hasil belajar adalah  hasil evaluasi yang dilakukan guru terhadap

keberhasilan rencana dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Hasil belajar

merupakan hasil yang diperoleh siswa setelah mengikuti pembelajaran, sehingga

terjadi perubahan pada diri siswa itu sendiri. Agar hasil belajar siswa dapat

optimal dan meningkat, maka kegiatan belajar siswa harus direncanakan sebaik-

baiknya. Dengan kata lain seorang guru harus merencanakan proses belajar

mengajar, dimana terjadi adanya interaksi belajar mengajar. Guru harus dapat
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memilih bentuk interaksi belajar mengajar yang tepat, serta apa saja yang harus

dipertimbangkan dalam menentukan pemilihan interksi tersebut. Semakin tinggi

kemampuan belajar siswa dan kualitas pembelajaran, maka semakin tinggi pula

hasil belajar siswa.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di SMK Negeri

2 Kendari, bahwa kompetensi pedagogik guru masih rendah. Hal ini dapat dilihat

dari beberapa gejala antara lain: metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru

cenderung masih monoton dan kurang bervariasi, masih ada guru yang belum

mengoptimalkan media pembelajaran yang tersedia, penjelasan guru kurang

menarik perhatian siswa dan menyebabkan siswa menjadi pasif dan sebagian guru

belum mampu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif.3

Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa motivasi siswa dalam belajar

masih kurang maksimal. Terbukti pada saat proses pembelajaran berlangsung,

beberapa siswa tidak memperhatikan materi yang diajarkan, siswa malah sibuk

sendiri di tempat duduknya. Siswa juga enggan memberikan umpan balik ketika

guru sedang mengajar. Dan masalah selanjutnya yang peneliti dapatkan di

lapangan adalah hasil belajar siswa juga masih rendah. Hal ini dapat dilihat ketika

guru mengadakan evaluasi berupa pertanyaan yang diajukan guru untuk siswa.

Hanya sebagian siswa saja yang dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh

guru tersebut.

Berkaitan dengan masalah tersebut, penerapan kompetensi pedagogik

yang dimiliki oleh guru Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 2 Kendari masih

tergolong rendah, dilihat pada saat proses pembelajaran berlangsung masih

3 Hasil Observasi Awal pada tanggal 17 Oktober 2018 di SMK Negeri 2 Kendari
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berpusat pada guru. Akibatnya pada saat guru menjelaskan materi pelajaran tidak

sedikit siswa merasa jenuh dan asyik bermain sendiri. Keterampilan guru dalam

mengelola pembelajaran kelas sangat dibutuhkan agar siswa dapat memperhatikan

penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh guru dengan baik. Pengelolaan

kelas menjadi cerminan kualitas pembelajaran, seharusnya guru  tidak hanya

sekedar mentransfer ilmu saja, namun seorang guru juga harus mampu

mengendalikan kelas agar pembelajaran yang berlangsung dapat menarik minat

siswa. Dengan begitu, para guru diharapkan turut memberikan kontribusi terhadap

faktor penyebab masalah rendahnya hasil belajar siswa. Salah satu kompetensi

yang harus dikuasai oleh guru adalah kompetensi pedagogik atau kemampuan

guru dalam mengelola pembelajaran siswa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memandang perlu untuk

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru

Pendidikan Agama Islam dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa di

SMK Negeri 2 Kendari”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam

penelitian ini adala sebagai berikut:

1. Rendahnya kompetensi pedagogik guru pendidikan agama Islam.

2. Kurangnya motivasi siswa dalam belajar.

3. Rendahnya hasil belajar siswa.

4. Kurangnya kemandirian siswa dalam belajar.

5. Rendahnya hasil belajar siswa.

6. Rendahnya partisipasi siswa dalam pembelajaran.
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C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka batasan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh kompetensi pedagogik guru pendidikan agama Islam terhadap

hasil belajar siswa di SMK Negeri 2 Kendari.

2. Pengaruh kompetensi pedagogik guru pendidikan agama Islam terhadap

motivasi belajar siswa di SMK Negeri 2 Kendari.

3. Pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa di SMK Negeri 2

Kendari.

4. Pengaruh kompetensi pedagogik guru terhadap hasil belajar melalui

motivasi siswa di SMK Negeri 2 Kendari.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi pedagogik guru pendidikan agama Islam berpengaruh

langsung terhadap hasil belajar siswa di SMK Negeri 2 Kendari?

2. Apakah kompetensi pedagogik guru pendidikan agama Islam berpengaruh

langsung terhadap motivasi belajar siswa di SMK Negeri 2 Kendari?

3. Apakah motivasi belajar berpengaruh langsung terhadap hasil belajar

siswa di SMK Negeri 2 Kendari?

4. Apakah kompetensi pedagogik guru berpengaruh tidak langsung terhadap

hasil belajar melalui motivasi belajar siswa di SMK Negeri 2 Kendari.
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E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh langsung kompetensi pedagogik guru

pendidikan agama Islam terhadap hasil belajar siswa di SMK Negeri 2

Kendari.

2. Untuk mengetahui pengaruh langsung kompetensi pedagogik guru

pendidikan agama Islam terhadap motivasi belajar siswa di SMK Negeri 2

Kendari.

3. Untuk mengetahui pengaruh langsung motivasi terhadap hasil belajar

siswa di SMK Negeri 2 Kendari.

4. Untuk mengetahui motivasi memediasi pengaruh kompetensi pedagogik

guru terhadap hasil belajar siswa di SMK Negeri 2 Kendari.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dibidang

pendidikan terutama tentang kompetensi pedagogik guru PAI terhadap

motivasi belajar dan hasil belajar PAI siswa di SMK Negeri 2 Kendari.

b. Sebagai bahan acuan atau bahan bacaan di Perpustakaan IAIN Kendari

kepada mahasiswa yang melakukan penelitian berkenaan dengan

kompetensi pedagogik guru PAI dalam meningkatkan motivasi belajar

dan hasil belajar PAI.
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c. Dapat menambah khasanah berpikir melalui ilmu pengetahuan, karena

fakta empiris yang peneliti ungkapkan telah diuji kebenarannya

melalui metode ilmiah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi guru, memberikan dorongan kepada para guru untuk

meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan kompetensi pedagogik

guru yang nantinya meningkatkan mutu pendidik.

b. Bagi Lembaga Perguruan Tinggi Institusi Agama Islam Negeri dapat

dijadikan sebagai tolak ukur kualitas lulusannya dan dasar dalam

meningkatkan kualitas akademik serta kompetensi mahasiswa

khususnya program kependidikan sebagai calon guru yang

professional.

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

kepada para pengelola lembaga pendidikan tentang kompetensi guru

dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah atau madrasah.

d. Memberikan masukan bagi guru agar meningkatkan kompetensinya

dalam melaksanakan tugas di sekolah.

G. Definisi Operasional

1. Kompetensi pedagogik guru PAI adalah kemampuan atau kecakapan guru

dalam merencanakan program pembelajaran,  menguasai bahan pelajaran,

melaksanakan dan mengelola proses belajar mengajar, serta menilai

kemajuan proses belajar mengajar.

2. Motivasi belajar yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah dorongan

dan keinginan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran dan menekuni
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materi yang telah diajarkan oleh gurunya. Dorongan tersebut dapat

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran dan mendorong

aktivitas positif siswa yaitu yang berkaitan dengan mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam.

3. Hasil belajar pendidikan agama Islam dalam penelitian ini adalah nilai

hasil belajar yang telah diperoleh siswa melalui tes sumatif yang dilakukan

oleh guru, setelah melakukan aktivitas pembelajaran pada mata pelajaran

pendidikan agama Islam dalam jangka waktu tertentu.
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