
 

15 

 

                                        BAB II 

                                 KAJIAN TEORI 

2.1 Deskripsi Teori 

2.1.1 Kompetensi Guru 

2.1.1.1 Pengertian Kompetensi Guru 

   Kompetensi berasal dari kata “competency” diartikan sebagai kecakapan 

dan kemampuan. Menurut Stephen Robbin  bahwa kompetensi adalah 

kemampuan (Ability) atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas 

dalam suatu pekerjaan, dimana kemampuan ini ditentukan oleh dua faktor yaitu 

kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.  Secara lebih detail menurut Abdul 

Majid, kompetensi itu merupakan seperangkat  tindakan inteligent penuh 

tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap 

mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu (Majid, 2007). 

Menurut Hamzah B. Uno (2008) memandang kompetensi mengacu pada 

kemampuan seseorang melaksanakan sesuatu, yang kemampuan itu diperoleh 

melalui pelatihan atau pendidikan. Kompetensi, Hamzah juga merunjuk 

performance  atau kinerja dan perbuatan yang rasional, untuk memenuhi 

spesifikasi tertentu dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan. Kompetensi 

dikatakan rasional, karena mempunyai arah dan tujuan. Sementara performance 

atau kinerja merupakan perilku nyata dalam arti tidak hanya diamati, tetapi juga 

meliputi perihal yang tidak tampak. Selain itu, Moh Uzer Usman mendefenisikan 

kompetensi sebagai “ Descriptive Of Qualitative Nature Or Techer Behaviour 

Appears To Be Entirely Meaningful” artinya, kompetensi itu merupakan 
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gambaran hakikat kualitatif dari perilaku guru yang tampak sangat berarti 

(Usman, 2013). 

Adapun menurut Spencer mengemukakan bahwa ada lima karakteristik 

kompetensi yang menonjol dari seorang individu yang berhubungan dengan 

kinerja efektif dan superior dalam suatu pekerjaan atau situasi yaitu:  

a. Motif, yaitu sesuatu yang orang fikirkan, diinginkan, dan menyebabkan sesuatu. 

Sebagai contoh, orang yang bermotivasi dengan prestasi akan mengatasi segala 

hambatan untuk mencapai tujuan, dan bertanggung jawab melaksanakannya.   

b. Sifat, yaitu karakteristik fisik tanggapa konsisten terhadap situasi atau 

informasi. Contoh penglihatan yang baik adalah kompetensi sifat fisik bagi 

seorang pilot. Begitu halnya dengan control diri emosional dan inisiatif adalah 

lebih kompleks dalam merespon situasi secara konsisten. Kompetensi sifat 

inipun sangat dibutuhkan dalam memecahkan masalah dan melaksanakan 

tugas.  

c. Konsep diri, yaitu sikap, nilai, dan image diri seseorang. Contohnya 

kepercayaan diri. Kepercayaan atau keyakinan seseorang  agar dia menjadi 

efektif dalam semua situasi adalah bagian dari konsep diri. d. Pengetahuan, 

yaitu informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu. Contohnya, 

pengetahuan ahli bedah terhadap urat saraf dalam tubuh manusia.  

e. Keterampilan, yaitu kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang berkaitan 

dengan fisik dan mental. Contoh kemampuan fisik adalah keterampilan 

programmer komputer untuk menyusun data secara beraturan. Sedangkan 
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kemampuan berfikir analitis dan konseptual adalah berkaitan dengan 

kemampuan mental atau kognitif seseorang (Spencer, 2010). 

Menurut Novauli (2015) Kompetensi guru diartikan sebagai penguasaan 

terhadap suatu tugas (Mengajar dan mendidik), keterampilan, sikap dan apresiasi 

yang sdiperlukan untuk menunjang keberhasilan proses pendidikan yang 

dilakukannya. Dari defenisi-defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi guru adalah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang harus 

dikuasai dan dimiliki oleh seorang guru agar mampu melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar dengan baik dan profesional. Kompetensi tidak hanya berkenaan 

dengan kemampuan guru dalam menyajikan pelajaran di depan kelas, melainkan 

termasuk keterampilan guru dalam mendidik dan menanamkan sikap yang baik 

kepada anak didik (Sabon, 2017). 

Lemahnya kompetensi guru berdampak pada rendahnya mutu pendidikan 

yang salah satunya dapat teridentifikasi pada hasil ujian nasional. Berdasarkan 

Focus Group Discussion (FGD) pada penelitian dan pengembangan mutu 

pendidikan yang dilakukan oleh Abdullah dkk [2], ditemukan masih lemahnya 

kompetensi guru dalam memahami pendekatan, model, metode pembelajaran, 

serta m engembangkan dan mengimplementasikan model-model pembelajaran 

inovatif dalam pembelajaran (Haerullah, 2018). 

Kompetensi guru berperan penting dalam hubungan dengan kegiatan dan 

hasil belajar siswa. Proses belajar mengajar dan hasil belajar para siswa bukan 

saja ditentukan oleh sekolah, pola, struktur dan isi kurikulumnya. Tetapi sebagian 

besar ditentukan oleh kompetensi guru yang mengajar diantara  kompeten akan 
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lebih mampu mengelola kelasnya, sehingga proses belajar para siswa berada pada 

tingkat optimal.   

Langkah untuk mencapai tujuan pendidikan dimulai dengan lingkungan 

belajar yang kondusif dan efektif, kemudian guru harus melengkapi dan 

meningkatkan kompetensinya. Di antara kriteria-kriteria kompetensi guru yang 

harus dimiliki meliputi:  

1. Kompetensi Kognitif, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan intelektual.  

2. Kompetensi Afektif, yaitu kompetensi atau kemampuan bidang sikap, 

menghargai pekerjaan dan sikap dalam menghargai hal-hal yang berkenaan 

dengan tugas dan profesinya.  

3. Kompetensi Psikomotorik, yaitu kemampuan guru dalam berbagai keterampilan 

atau berperilaku. 

Undang-undang no. 20 tahun 2003, menyebutkan bahwa pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi-potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan tidak akan berlangsung tanpa 

adanya seorang pendidik dan peserta didik. Guru sebagai seorang pendidik 

merupakan profesi yang mulia, karena di tangan pendidik kualitas sumber daya 

manusia dibangun. Kunci utama rendah tingginya kualitas pendidikan terletak 

pada guru.  
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Tugas guru tidaklah ringan karena harus meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia sesuai standar kompetensi tertentu serta norma dan nilai-nilai yang 

berlaku. Guru sebagai seorang pendidik memiliki empat kompetensi, salah 

satunya yaitu kompetensi pedagogik. 

2.1.1.2 Kompetensi Pedagogik 

2.1.1.2.1 Pengertian Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik merupakan seperangkat pengetahuan, 

keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan 

diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas mengajar. Menurut 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Pasal 28 Ayat (3) butir a menyatakan bahwa kompetensi pedagogik adalah 

kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman 

terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil 

belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimilikinya.  

Sadulloh (2011) Menyatakan bahwa “pedagogik merupakan teori dan 

kajian yang secara teliti, kritis dan objektif mengembangkan konsep-konsepnya 

mengenai hakikat manusia, hakikat anak, tujuan pendidikan serta hakikat proses 

pendidikan.” Berdasarkan kutipan tersebut di atas, penulis menyatakan bahwa 

kompetensi pedagogik meliputi penguasaan peserta didik, menguasai teori-teori 

belajar, mengembangkan kurikulum, melaksanakan proses belajar mengajar, 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi memfasilitasi pengembangan 
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potensi peserta didik, berkomunikasi secara efektif, menilai dan mengevaluasi 

hasil belajar (Sudjana, 2009). 

Definisi Kompetensi Pedagogik Dilihat dari segi proses pembelajaran, 

kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan 

pembelajaran peserta didik. Hal ini harus mampu diwujudkan oleh setiap guru 

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Lebih lanjut, dalam standar nasional 

pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir (a) dikemukakan bahwa yang 

dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola 

pembelajaran peserta didik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi ragam potensi yang 

dimilikinya. 

Kompetensi pedagogik pada dasarnya merupakan kemampuan guru di 

dalam mengelola pembelajaran. Pada proses pembelajaran, guru merupakan 

sebagai fasilitator bagi peserta didik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi pembelajaran. Interaksi yang terjadi antara guru dengan peserta didik 

merupakan faktor utama bagi terciptanya kegiatan pembelajaran, pendorong dan 

pembimbing dalam kegiatan pembelajaran.  

Kompetensi pedagogik guru merupakan kemampuan yang harus dimiliki 

oleh guru secara memadai dalam mengelola proses pembelajaran sehingga guru 

mampu menciptakan suasana pembelajaran yang bervariasi, aktif, inovatif, kreatif, 

efektif dan menyenangkan. Kompetensi tersebut dapat menyebabkan peserta didik 

akan tertarik dalam mengikuti proses pembelajaran yang berlangsung di dalam 
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kelas, sehingga siswa akan berusaha untuk  mampu membelajarkan diri sendiri di 

luar kelas atau sekolah. Sehingga hal tersebut akan mampu meningkatkan mutu 

pembelajaran peserta didik itu sendiri (Siregar, 2016). 

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan 

pembelajaran peserta didik. Dalam kaitannya dengan kompetensi pedagogik, 

masih banyak guru yang belum memiliki keterampilan dalam mengelola 

pembelajaran dengan baik, mulai dari mendesain kegiatan pembelajaran, 

mengelola pembelajaran, hingga melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap 

pembelajaran yang dilakukan. Untuk itu, diperlukan upaya secara sistematis 

dalam rangka mengatasi hal tersebut. Berbagai pelatihan dan workshop dapat 

dijadikan alternatif dalam meningkatkan keterampilan guru. Namun demikian, 

yang tidak kalah penting adalah menyiapkan calon-calon guru yang kompeten 

dalam bidang pendidikan (Kurniawan, 2010). 

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran 

peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan 

pelakasanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta 

didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi 

pedagogik guru meliputi:  

a. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, 

kultural, emosional dan intelektual.  

b. Penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

mendidik.  
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c. Mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang 

pengembangan.  

d. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik.  

e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 

penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik.  

f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik.  

g. Melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.  

h. Melakukan tindakan reflektif untunk peningkatan kualitas pembelajaran 

(Karnawati, 2014). 

Kompetensi pedagogik guru menurut Uppsala University (2010: 10) 

adalah tujuan dan kerangka kerja guru yang pasti melalui pengembangan 

pembelajaran dan pengembangan profesionalisme, dukungan, dan fasilitas 

pembelajaran yang terbaik secara berkelanjutan. Sedangkan menurut Hakim 

(2015) Kompetensi pedagogik guru adalah kemampuan mengatur pembelajaran, 

kerangka instruksi dan implementasi, hasil evaluasi pembelajaran, dan 

pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan potensi mereka. Dari pengertian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik guru adalah kemampuan 

dan keinginan dalam menerapkan sikap, pengetahuan dan keahlian untuk 

mempromosikan pembelajaran, mengatur pembelajaran, dan mengevaluasi serta 

membantu siswa untuk dapat mengaktualisasikan potensi mereka (Tyagita, 2018). 
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2.1.1.2.2 Indikator Kompetensi Pedagogik 

Dalam penelitian ini setelah penulis menemukan teori mengenai 

kompetensi pedagogik guru, maka selanjutnya lebih memudahkan proses 

penelitian dibawah ini penulis mencantumkan indikator kompetensi pedagogik 

guru yang akan diteliti dalam skripsi ini, adalah sebagai berikut: (Kurniawan, 

2015). 

1. Menguasai karakteristik peserta didik. 

2. Menguasai teori belajar dan prinsi-prinsip pembelajaran yang mendidik 

3. Pengembangan kurikulum. 

4. Kegiatan pembelajaran yang mendidik. 

5. Pengembangan potensi peserta didik. 

6. Komunikasi dengan peserta didik. 

7. Penilaian dan evaluasi pedoman pelaksanaan penilaian kinerja guru (PPPKG).  

 

2.1.1.3 Kompetensi Profesional 

2.1.1.3 Pengertian Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional seorang guru adalah seperangkat kemampuan 

yang harus dimiliki oleh seorang guru agar ia dapat melaksanakan tugas 

mengajarnya dengan  berhasil. Adapun kompetensi  yang harus dimiliki oleh 

seorang guru terdiri dari 3 (Tiga), yaitu kompetensi pribadi, kompetensi sosial dan 

kompetensi professional. Keberhasilan guru dalam menjalankan profesinya sangat 

ditentukan oleh ketiganya dengan penekanan pada kemampuan mengajar. 

Menurut Wahyudi (2012) Guru profesional adalah guru yang mampu 

mengelola dirinya sendiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari. 

Profesionalisme yang dimaksud oleh mereka adalah satu proses yang bergerak 
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dari ketidaktahuan menjadi tahu, dari ketidakmatangan menjadi matang. 

Sedangkan menurut Glickman dalam Bafadal yang menegaskan bahwa seseorang 

akan bekerja secara profesioanl bilaman orang tersebut memiliki kemampuan 

profesional bilamana memiliki kemampuan tinggi dan motivasi kerja tinggi 

(Fitriani, 2017). 

Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen 

menyatakan bahwa kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk 

meningkatkan martabat guru serta perannya sebagai agen pembelajaran dan 

meningkatkan mutu pendidikan nasional. Profesional merupakan pekerjaan atau 

kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan 

kehidupan yang memerlukan keahlian atau kecakapan yang memenuhi mutu atau 

norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (Kunandar, 2007).  

Diperjelas oleh Westly Gibson dalam Rindjin (1991) Mengatakan bahwa 

ciri-ciri profesionalisme itu antara lain (1) masyarakat mengakui layanan yang 

diberikan atas dasar dimilikinya seperangkat ilmu dan keterampilan yang 

mendukung profesi itu; (2) diperlukan adanya proses pendidikan tertentu sebelum 

seseorang dapat atau mampu melaksanakan tugas profesi tersebut; (3) dimilikinya 

mekanisme seleksi standar sehingga hanya mereka yang kompeten boleh 

melakukan pekerjaan atau profesi itu; dan (4) dimilikinya organisasi profesi untuk 

melindungi kepentingan anggotanya serta meningkatkan layanan kepada 

masyarakat termasuk adanya kode etik profesi sebagai landasan perilaku 

keprofesionalannya (Nurtanto, 2011). 
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Menurut Maulinar (2015) Kompetensi profesional merupakan kemampuan 

Guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi 

penguasaan: a) materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar 

isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran 

yang akan diampu dan b) konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau 

seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan 

program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran 

yang akan diampu (Herlianto, 2018). 

Di dunia pendidikan, guru profesional menjadi faktor utama untuk 

meningkatkan kualitas SDM anak didiknya (Gumarova, 2016). Guru merupakan 

ujung tombak penentu keberhasilan pendidikan (Ikhsanuddin, 2015) karena guru 

merupakan tenaga profesional yang memiliki peran untuk meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap anak didiknya agar kelak dapat berguna bagi 

bangsa dan negara. Menurut Kartowagiran (2011) salah satu faktor yang 

menyebabkan rendahnya mutu dan kualitas pendidikan khususnya pada jenjang 

pendidikan menengah adalah tidak didukung oleh guru yang profesional. Guru 

profesional adalah orang yang memenuhi persyaratan kompetensi untuk tugas 

profesi kependidikan. Begitu pentingnya peran guru dalam proses pendidikan, 

maka seorang guru dituntut untuk selalu meningkatkan kemampuannya sebagai 

tenaga yang profesional (Yurizki, 2018). 

Kompetensi Profesional adalah kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan terintegrasikannya 



 

26 

 

konten pembelajaran dengan penggunaan teknologi iniformasi dan komunikasi 

dan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan 

dalam Standar Nasional Pendidikan. Dengan demikian, guru harus memiliki 

pengetahuan yang luas berkenaan dengan bidang studi yang akan diajarkan serta 

penguasaan dalam kegiatan pembelajaran. Kriteria kompetensi profesional guru 

meliputi:  

a. Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung 

mata pelajaran.  

b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang 

pengembangan.  

c. Mengembangkan materi pelajaran secara kreatif.  

d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan 

tindakan reflektif.  

e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan 

mengembangkan diri (Karnawati, 2010). 

Kompetensi guru berkaitan dengan profesionalisme guru. Guru yang 

profesional adalah guru yang kompeten (Berkemampuan). Sebagaimana yang 

dikutip oleh Ismail, menurut Kurnia ciri-ciri guru yang profesional, yaitu:  

1. Memiliki pendidikan, keahlian, dan keterampilan tertentu agar dapat 

melaksanakan tugas mengajar dengan baik melalui pendidikan dan dalam 

jabatan yang dilaksanakan secara terpadu. 

2. Standar kompetensi sesuai dengan tuntunan kinerja sebagai guru profesional  
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3. Sertifikasi dan lisensi sebagai tanda kewenangan untuk melaksanakan tugas 

sebagai guru profesional. 

4. Kode etik guru yang mengatur perilaku guru sebagai pribadi maupun anggota 

masyarakat. 

5. Pengakuan masyarakat yang menggunakan jasa guru melalui pemberian 

kedudukan sosial, proteksi jabatan, penghasilan dan status hukum yang lebih 

baik. 

6. Organisasi profesi guru yang mewadahi anggotanya dalam mempertahankan, 

memperjuangkan eksistensi dan kesejahteraan serta pengembangan profesional 

guru. 

Seorang guru yang profesional adalah orang yang memiliki kemampuan 

dan keahlian dalam bidang keguruan atau dengan kata lain ia telah terdidik dan 

terlatih dengan baik. Pemahaman terdidik dan terlatih adalah menguasai berbagai 

strategi atau teknik dalam kegiatan belajar mengajar serta menguasai landasan-

landasan kependidikan sebagaimana yang tercantum dalam kompetensi guru. 

Dalam situasi sekarang tugas dan tanggung jawab guru dalam pengembangan 

profesi nampaknya belum banyak dilakukan. Yang paling menonjol hanyalah 

tugas dan tanggungjawab sebagai pengajar dan administrator kelas. Dalam 

hubungan ini Sudjana (2011) Menyatakan bahwa pada dasarnya kompetensi guru 

bertugas sebagai pengajar, pembimbing, maupun sebagai administrator kelas 

(Balqis, 2014).  
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2.1.1.3.2 Indikator Kompetensi Profesioal 

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru, maka 

indikator kompetensi profesional yang dapat dalam penelitian ini yaitu: (Rahayu, 

2014). 

1. Melakukan pemetaan standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk mata 

pelajaran yang diampunya, untuk mengidentifikasi materi pembelajaran yang 

dianggap sulit, melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, dan 

memperkirakan alokasi waktu yang diperlukan. 

2. Menyertakan informasi yang tepat dan mutakhir di dalam perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran. 

3. Menyusun materi, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang berisi 

informasi yang tepat, mutakhir, dan yang membantu peserta didik untuk 

memahami konsep materi pembelajaran. 

4. Melakukan evaluasi diri secara spesifik, lengkap, dan didukung dengan contoh 

pengalaman diri sendiri. 

5. Memiliki jurnal pembelajaran, catatan masukan dari teman sejawat atau hasil 

penilaian proses pembelajaran sebagai bukti yang menggambarkan kinerjanya. 

6. Memanfaatkan bukti gambaran kinerjanya untuk mengembangkan perencanaan 

dan pelaksanaan pembelajaran selanjutnya dalam program Pengembangan 

Keprofesian Berkelanjutan (PKB). 

7. Mengaplikasikan pengalaman PKB dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian 

pembelajaran dan tindak lanjutnya. 
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2.1.1.4 Motivasi Belajar 

2.1.1.4.1 Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi berasal dari kata “motif” yang diartikan sebagai “daya penggerak 

yang telah menjadi aktif” (Sardirman, 2010). Pendapat lain juga mengatakan 

bahwa motivasi adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorong untuk 

melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan (Soeharto, 2011). Motivasi adalah 

daya penggerak/pendorong untuk melakukan sesuatu pekerjaan, yang biasa 

berasal dari dalam diri dan juga dari luar. Sedangkan Purwanto mengemukakan 

bahwa motivasi adalah suatu pernyataan yang kompleks di dalam suatu organisme 

yang mengarahkan tingkah laku terhadap suatu tujuan (Goal) atau perangsang 

(Incentive).  

Tujuannya adalah membatasi atau menentukan tingkah laku organisme itu. 

Motivasi dalam proses pembelajaran sangat dibutuhkan untuk terjadinya 

percepatan dalam mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran secara khusus. 

Sedangkan belajar dapat diartikan serangkaian kegiatan jiwa raga untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu 

dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan 

psikomotor (Djamarah, 2008). 

Menurut Stoner mengemukakan motivasi diartikan sebagai faktor-faktor 

penyebab menghubungkan dengan sesuatu dalam perilaku seseorang. Sedangkan 

menurut Maslow motivasi adalah sesuatu dorongan berbagai kebutuhan hidup 

individu dari mulai kebutuhan fisik, rasa aman, sosial, penghargaan, dan 

aktualisasi diri. Maka dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah 
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keseluruhan daya gerak baik itu dari luar diri maupun dalam diri siswa dengan 

menciptakan suatu rangkaian usaha untuk mempersiapkan kondisi tertentu yang 

mengarahkan pada kegiatan belajar sehingga tujuannya dapat tercapai. 

2.1.1.4.2 Jenis-Jenis Motivasi Belajar  

Berbicara tentang jenis motivasi ini dapat dilihat dari berbagai sudut 

pandang. Dengan demikian motivasi atau motif-motif yang aktif itu sangat 

bervariasi: 

1) Motif-motif bawaan.  

Motif bawaan adalah motif yang di bawa sejak lahir, jadi motivasi itu ada tanpa 

dipelajari. Sebagai contoh: dorongan untuk makan, dorongan untuk minum, 

dorongan untuk bekerja, dan untuk beristirahat. Motif-motif ini seringkali 

disebut motif-motif yang disyaratkan secara biologis.  

2) Motif-motif yang dipelajari.  

Motif-motif yang timbul karena dipelajari, sebagai contoh: dorongan untuk 

belajar suatu cabang ilmu pengetahuan, dorongan untuk mengajar sesuatu 

didalam masyarakat. Motif-motif ini seringkali disebut dengan motif-motif 

yang diisyaratkan secara sosial. 

  Adapun jenis motivasi menurut Woodworth dan Marquis meliputi:  

a. Motif atau kebutuhan organis, meliputi misalnya: kebutuhan untuk minum, 

makan, bernafas, seksual, berbuat dan kebutuhan untuk beristirahat.  

b. Motif-motif darurat. Yang termasuk dalam jenis motif ini antara lain: dorongan 

untuk menyelamatkan diri, dorongan untuk membalas, untuk berusaha, untuk 

memburu. Jelasnya motivasi jenis ini timbul karena rangsangan dari luar.  
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c. Motif-motif objektif. Dalam hal ini menyangkut kebutuhan untuk melakukan 

eksplorasi, melakukan manipulasi, untuk menaruh minat. Motif-motif ini 

muncul karena dorongan untuk dapat menghadapi dunia secara efektif. 

3. Motivasi Intrinsik dan Ekstrinsik 

a. Motivasi intrinsik   

Motivasi instrinsik menurut Syaiful Bahri yang dikutip oleh A. Sardiman  yaitu 

motif-motif yang fungsinya tidak memerlukan rangsangan dari luar, karena 

dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. 

Dalam artikel Siti Sumarni menyebutkan bahwa motivasi intrinsik adalah 

motivasi yang muncul dari dalam diri seseorang. Sedangkan Sobry Sutikno 

mengartikan motivasi intrinsik sebagai motivasi yang timbul dari dalam diri 

individu sendiri tanpa ada paksaan dorongan orang lain, tetapi atas dasar 

kemauan sendiri.  

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi 

intrinsik adalah motivasi yang muncul dari dalam diri seseorang tanpa 

memerlukan rangsangan dari luar. Misalnya siswa yang belajar, karena memang 

dia ingin mendapatkan pengetahuan, nilai ataupun keterampilan agar dapat 

mengubah tingkah lakunya. Itulah sebabnya motivasi intrinsik dikatakan sebagai 

bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas belajar berdasarkan dorongan dari 

dalam diri. 
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b. Motivasi ekstrinsik  

Motivasi ekstrinsik menurut A.M. Sardiman yaitu motif-motif yang 

fungsinya karena adanya perangsang dari luar. Sedangkan Rosjidan, menganggap 

motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang tujuannya terletak diluar pengetahuan.  

Sobry Sutikno berpendapat bahwa motivasi ekstrinsik adalah motivasi 

yang timbul akibat pengaruh dari luar individu, apakah karena ajakan, suruhan 

atau paksaan dari orang lain sehingga dengan keadaan demikian seseorang mau 

melakukan sesuatu. Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan motivasi 

ekstrinsik adalah motivasi yang timbul dan berfungsi karena adanya pengaruh dari 

luar. Misalnya seseorang belajar karena tahu besok akan ada ulangan dengan 

harapan  mendapatkan nilai yang baik, sehingga akan dipuji oleh guru atau 

temannya. Jadi tujuan belajar bukan untuk mendapatkan pengetahuan atau ilmu, 

tetapi ingin mendapatkan nilai baik dan pujian dari orang lain. 

2.1.1.4.3 Fungsi dan Karakteristik Motivasi belajar 

Setiap aktivitas yang dilaksanakan oleh peserta didik, tidak terlepas dari 

adanya faktor motivasi, dimana motivasi tersebut erat kaitannya dengan tujuan. 

Terkait dengan hal tersebut, secara umum empat fungsi motivasi bagi peserta 

didik adalah:  

1. Mendorong berbuat, motivasi mendorong peserta didik untuk berbuat artinya 

motivasi merupakan penggerak atau motor yang melepaskan energi peserta 

didik.  

2. Menentukan arah perbuatan, motivasi berfungsi sebagai penentu arah 

perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai oleh peserta didik.  
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3. Menyeleksi perbuatan, menentukan berbagai perbuatan yang harus dikerjakan 

oleh peserta didik guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan berbagai 

perbuatan yang tidak bermanfaat. 

4. Pendorong usaha dan pencapaian prestasi, peserta didik melaksanakan segala 

sesuatu karena adanya motivasi. Motivasi tersebut merupakan pemicu bagi 

pencapaian prestasi (Karnawati, 2010). 

2.1.1.4.4 Ciri-Ciri Motivasi Belajar 

Berikut ini ciri-ciri adanya motivasi pada diri seseorang, menurut 

Sardiman (2010) adalah sebagai berikut:  

a. Tekun menghadapi tugas (Dapat bekerja terus-menerus dalam waktu lama,tidak 

pernah berhenti sebelum selesai). 

b. Ulet menghadapi kesulitan (Tidak lekas putus asa). Tidak memerlukan 

dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin (Tidak cepat puas dengan 

prestasi yang telah dicapainya). 

c. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah “untuk orang dewasa 

(Misalnya masalah pembangunan agama, politik, keadilan, dan sebagainya).  

d. Lebih senang bekerja mandiri.  

e. Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (Hal-hal yang bersifat mekanis, 

berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif).  

f. Dapat mempertahankan pendapatnya (Kalau sudah yakin akan sesuatu).  

g. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu. 

h. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal.  
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  Berdasarkan ciri-ciri motivasi di   atas maka seseorang yang tinggi tingkat 

motivasinya akan giat berusaha, tampak gigih tidak mudah menyerah, giat 

membaca buku-buku untuk menambah pengetahuannya untuk memecahkan 

masalahnya. Sebaliknya mereka yang motivasinya rendah, tampak acuh tak acuh, 

mudah putus asa, perhatiannya tidak tertuju pada pelajaran, suka meninggalkan 

pelajaran, dan berakibat pada kesulitan belajar (Latif, 2012). 

2.1.1.4.5 Aspek Motivasi Belajar 

Adapun yang dimaksud dengan motivasi belajar adalah keseluruhan daya 

penggerak yang menimbulkan kegiatan belajar, sehingga tujuan belajar  yang 

diharapkan dapat tercapai, dengan aspek yang diteliti mencakup: motivasi 

intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Indikator untuk mengukur motivasi intrinsik 

dilihat dari aspek sebagai berikut: (1) kebutuhan; (2)  peningkatan pengetahuan; 

dan (3) cita-cita terdiri dari indikator: keinginan belajar, senang mengikuti 

pelajaran, mengerjakan dan menyelesaikan tugas tepat waktu, memiliki 

kemandirian dalam mengerjakan tugas belajar, tekun dan mampu mendisiplinkan 

diri secara aktif dalam belajar, mengembangkan bakat dengan segala tenaga, 

waktu dan kemampuan dan adanya inisiatif dan tanggung jawab yang tinggi untuk 

meningkatkan pengetahuan. Sementara motivasi ekstrinsik di nilai dari aspek:  (1) 

sarana belajar (2) lingkungan sekitar (3) orang tua, dengan indikator yang diteliti 

mencakup: ingin mendapat perhatian, ingin mendapat pujian, ingin mendapat 

penghargaan dari orang tua (Djafar, 2014). 
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2.1.1.4.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

Dimiyanti mengemukakan bahwa ada 5 faktor-faktor yang mempengaruhi 

motivasi belajar adalah sebagai berikut:  

1. Cita-cita merupakan satu kata tertanam dalam jiwa seseorang individu. Cita-cita 

merupakan angan-angan yang ada di imajinasi seseorang individu, dimana cita-

cita tersebut dapat dicapai akan memberikan suatu kemungkinan tersendiri  

pada individu tersebut. Adanya cita-cita juga diiringi oleh perkembangan dan 

pertumbuhan kepribadian individu yang akan menimbulkan motivasi yang 

besar untuk meraih cita-cita atau kegiatan yang di inginkan.  

2. Kemampuan dan kecakapan setiap individu akan memperkuat adanya motivasi. 

Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan membaca, memahami  

sehingga dorongan yang ada pada diri individu akan makin tinggi.  

3. Kondisi adalah kondisi rohani dan jasmani. Apabila kondisi stabil dan sehat 

maka motivasi akan bertambah dan prestasinya akan meningkat. Begitu juga 

dengan kondisi lingkungan (Keluarga dan masyarakat) mendukung, maka 

motivasi pasti ada dan tidak akan menghilang.  

4. Unsur dinamis dan pengajaran artinya seseorang individu dapat menyesuaikan 

diri dengan lingkungan sekitar, tempat dimana seseorang akan memperoleh 

pengalaman.  

5. Upaya pendidik adalah sosok seorang yang dikagumi dan yang  mempunyai 

peranan penting dalam dunia pendidikan. Seorang pendidik dituntun 

professional dan memiliki keterampilan dalam suatu kegiatan atau pekerjaan 

yang dilakukan tidak terlepas adanya fungsi dan keguruan (Dimyanti, 2010). 
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2.1.1.4.7 Indikator Motivasi Belajar 

Dalam penelitian ini penulis mencantumkan indikator motivasi belajar 

yang akan diteliti dalam skripsi ini, adalah sebagai berikut: (Manahen, 2010). 

1. Siswa rajin belajar. 

2. Siswa senang belaja.r 

3. Siswa memiliki rasa ingin tahu dalam belajar. 

4. Siswa tertarik untuk belajar. 

5. Memperhatikan pembelajaran. 

6. Mendengarkan penjelasan dari guru. 

7. Siswa mengikuti pelajaran dengan tekun di kelas dan mengerjakan tugas tanpa 

bantuan orang lain. 

8. Siswa mengharapkan hasil belajar yang memuaskan dalam belajar. 

2.2 Penelitian Relevan 

Penelitian telah dilakukan terkait dengan penerapan pengaruh kompetensi 

pedagogik dan kompetensi profesional Guru terhadap motivasi belajar Biologi di 

MAN 1 Kendari yaitu: 

2.2.1 Abdul kadir,  dalam jurnal berjudul” Pengaruh Kompetensi Dosen Dan 

Motivasi Belajar  Terhadap Kemampuan Analisis Statistika Mahasiswa 

Fatik IAIN Kendari”  Hasil penelitian menunjukan bahwa kompetensi dosen 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemampuan analisis 

statistika inferensial mahasiswa. Motivasi belajar secara parsial juga 

berpengaruh signifikan terhadap kemampuan analisis statistika inferensial 

mahasiswa (Kadir, 2018). 
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2.2.2 Anis Fauzi,  dalam jurnal berjudul” Pengaruh Kompetensi Dan Motivasi 

Kerja Guru Terhadap Hasil Belajar Siswa Madrasah” Hasil penelitian 

menunjukan bahwa pertama, kompetensi guru, motivasi kerja guru, dan 

hasil belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah se KKM MTs Negeri 1 

Kabupaten Serang  termasuk dalam kategori sedang (Fauzi, 2018). 

2.2.3 Imam Suraji, disertasi berjudul “Analisis Kompetensi Paedagogis, 

Kompetensi Kepribadian, dan Kompetensi Sosial Guru Madrasah Ibtidaiyah 

di Kota Pekalongan”. Hasil penelitian Imam Suraji di antaranya adalah 

Madrasah Ibtidaiyah belum siap mengimplementasikan kurikulum tingkat 

satuan pendidikan secara mandiri, karena sumber daya guru yang masih 

belum memenuhi persyaratan dan minimnya dana serta sarana dan prasarana 

yang dimiliki. 

2.2.4 Adnan Hakim dalam Jurnal berjudul, Kontribusi Kompetensi Guru 

(Pedagogis, Kepribadian, Kompetensi Profesional dan Sosial) Terhadap 

Kinerja Pembelajaran. Hasil Penelitian Kontribusi semua kompetensi 

mengajar secara bersamaan atau bersama dinyatakan signifikan berpengaruh 

terhadap peningkatan kualitas kinerja dalam proses pembelajaran. 

2.2.5 Hilman Taufiq Abdillah dalam Jurnal berjudul, Pengaruh Kompetensi 

Profesional dan Pedagogik Guru PAI Terhadap Evaluasi Pembelajaran PAI 

di SMA.” Metode penelitian menggunakan metode deskriptif analitik 

dengan pendekatan kuantitatif. Pengolahan data menggunakan SPSS (Uji 

normalitas, homogenitas, uji, F dan T-Test) (Suraji, 2010). 
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2.3 Kerangka Pikir  

Pada hakikatnya guru merupakan pelaksana pendidikan, sehingga guru 

mempunyai kunci dalam pelaksanaan pendidikan nasional. Seorang guru 

mempunyai peranan yang penting dalam kelangsungan sebuah bangsa karena di 

tangan guru terletak baik buruknya generasi penerus bangsa. Untuk itu diperlukan 

guru-guru yang profesional. Guru yang profesional merupakan merupakan faktor 

yang penting untuk memajukan pendidikan bangsa. Kompetensi guru memegang 

pengaruh yang cukup besar bagi terciptanya pembelajaran yang efektif dan efisien 

sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai.   

Guru sebagai seorang pendidik memiliki empat kompetensi, salah satunya 

yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru 

dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik. Dalam kaitannya dengan 

kompetensi pedagogik, masih banyak guru yang belum memiliki keterampilan 

dalam mengelola pembelajaran dengan baik, mulai dari mendesain kegiatan 

pembelajaran, mengelola pembelajaran, hingga melakukan evaluasi dan perbaikan 

terhadap pembelajaran yang dilakukan. Untuk itu, diperlukan upaya secara 

sistematis dalam rangka mengatasi hal tersebut. Berbagai pelatihan dan workshop 

dapat dijadikan alternatif dalam meningkatkan keterampilan guru. Namun 

demikian, yang tidak kalah penting adalah menyiapkan calon-calon guru yang 

kompeten dalam bidang pendidikan (Kurniawan, 2015). 

Guru semakin profesional maka diharapkan pembelajaran makin efektif 

dan efisien. Untuk menguasai kompetensi guru yang telah disebutkan di atas 

seorang guru harus melalui latihan-latihan. Kompetensi guru harus selalu 
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ditingkatkan, khususnya guru biologi yang mampu menyusun perencanaan 

pembelajaran yang sesuai dengan taraf perkembangan anak. Alokasi waktu dan 

kondisi yang ada di sekolah, mampu melaksanakan pembelajaran yang baik agar 

tujuan pembelajaran tercapai secara optimal, mampu mengevaluasi pembelajaran 

untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan siswa dalam menguasai bahan ajar, 

mampu menguasai bahan ajar baik teori maupun praktek sehingga dalam 

penyampaian materi siswa dapat mengerti dan memahami bahan ajar yang 

diberikan guru. 

Guru merupakan faktor dominan dalam menentukan keberhasilan proses 

belajar mengajar. Seorang guru bukan hanya berperan sebagai fasilitator dan 

mediator, akan tetapi juga dituntut untuk dapat berperan sebagai motivator yang 

dapat membangkitkan semangat dan dorongan siswa dalam belajar dengan 

menggunakan berbagai keterampilan mengajar guru yang sesuai serta menunjang 

pembentukan kompetensi dasar siswa yang lebih baik dari segi pengetahuan, 

keterampilan maupun sikapnya. Motivasi merupakan salah satu faktor yang turut 

menentukan keefektifan dan keberhasilan pembelajaran, karena siswa akan belajar 

dengan sungguh-sungguh apabila memiliki motivasi yang lebih tinggi. Dengan 

demikian, seorang siswa akan belajar dengan baik apabila ada faktor pendorong 

(Motivasi), baik yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar (Fauziah, 

2017). 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Sugiyono menyatakan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk 
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kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2013). Berdasarkan kerangka pikir dan model 

penelitian, maka disusun hipotesis sebagai berikut: 

2.5.1 Ada pengaruh kompetensi pedagogik terhadap motivasi belajar biologi 

siswa kelas XI IPA Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari. 

2.5.2 Ada pengaruh kompetensi profesional terhadap motivasi belajar biologi  

siswa kelas XI IPA Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari. 

2.5.3 Terdapat pengaruh kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru 

terhadap motivasi belajar biologi  siswa kelas XI IPA Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Kendari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


