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  BAB I

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada masa sekarang diperlukan guru yang profesional. Guru yang 

profesional mengedepankan mutu yang akan menghasilkan  lulusan yang bermutu 

pula. Namun di era persaingan yang ketat ini diharapkan agar para pengelola 

lembaga pendidikan dapat mampu menjadikan lembaganya berdaya saing, maka 

guru profesional merupakan salah satu faktor untuk membangun lembaga 

pendidikan bermutu dan berkualitas. Dalam rangka turut serta mencerdaskan 

kehidupan bangsa, peranan guru sangat penting sekali untuk membentuk sumber 

daya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia.  

Perlu kita sadari bahwa peran guru sampai saat ini masih eksis, sebab 

sampai kapanpun posisi atau peran guru tersebut tidak akan bisa digantikan 

sekalipun dengan robot yang super canggih. Karena guru sebagai seorang 

pendidik juga membina sikap mental yang menyangkut aspek-aspek manusiawi 

dengan karakteristik yang beragam dalam arti berbeda antara satu siswa dengan 

yang lainnya. Banyak pengorbanan yang telah diberikan oleh seorang guru 

semata-mata ingin melihat anak didiknya bisa berhasil dan sukses dimasa depan 

nanti. Tetapi perjuangan guru tidak hanya sampai disitu, guru juga masih perlu 

meningkatkan kompetensi profesionalnya agar benar-benar menjadi guru yang 

lebih baik dan lebih profesioanal dalam proses belajar mengajar terutama dalam 

bidang mata pelajaran yang diajarkan peserta didik. 
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Guru merupakan tenaga profesional yang harus memiliki kompetensi 

sesuai dengan bidangnya. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 8 (Depdiknas, 2005) menyatakan bahwa guru 

wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat 

jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional. Pasal 10 ayat 1 kompetensi guru meliputi kompetensi 

pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional yang diperoleh melalui pendidikan 

profesi. Dalam buku Wacana Pengembangan Pendidikan Islam (Muhaimin: 2003) 

dijelaskan bahwa guru profesional adalah guru yang memiliki komitmen terhadap 

profesionalitas yang dengan sendirinya di dalam diri seorang guru tersebut 

melekat sifat-sifat yang mirip dengan Ustadz yang selalu mencerminkan segala 

aktifitasnya sebagai seorang murobbiy, mua’lim, mursyid, mudarris dan 

mu’addib. 

Guru dalam melaksanakan pembelajaran selalu saja ditemukan berbagai 

kelemahan, baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaan perencanaan tersebut. 

Oleh karena itu, dibutuhkan interaksi antara guru dan peserta didik dalam 

pembelajarannya. Kebanyakan peserta didik hanya menerima informasi dan 

kurang dapat memahami hubungannya dengan dunia lingkungannya. Dalam 

melaksanakan proses pembelajaran di kelas, guru memerlukan perencanaan 

pembelajaran, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. 

Pembelajaran fisika yang banyak ditemui selama ini hanya menekankan aspek 

produk tanpa memperhatikan aspek proses. Penyajian pelajaran fisika sebagai 
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bagian dari sains harusnya dilaksanakan sebagai produk dan proses dengan 

seimbang. 

Karakteristik guru fisika di era digital ini salah satunya yaitu pasti 

memahami dasar ilmu matematika, dan juga sering mengaitkan ilmu fisika dengan 

alam sekitar, terutama tentang alam semesta. Serta senang berinteraksi dengan 

alat-alat laboratorium fisika karena itu merupakan komponen yang tidak bisa 

dipisahkan dari mata pelajaran fisika apalagi dengan kehadiran teknologi 

informasi khususnya dunia internet saat ini sangat membantu guru fisika untuk 

lebih total mengajarkan konsep-konsep dan hukum-hukum fisika haruslah 

kompeten dalam hal penguasaan teknologi informasi kendati hal itu tidak mutlak. 

Fisika merupakan cabang ilmu pengetahuan alam yang pada dasarnya 

bertujuan untuk mempelajari dan memberi pemahaman kuantitatif terhadap 

berbagai proses alam dan sifat zat serta penerapannya. Fisika merupakan mata 

pelajaran yang memerlukan pemahaman dari pada penghafalan, tetapi diletakkan 

pada pengertian dan pemahaman konsep yang dititik beratkan pada proses 

terbentuknya pengetahuan melalui penemuan, penyajian data secara matematis 

dan berdasarkan aturan-aturan tertentu, sehingga mempelajarinya perlu aturan 

tertentu (Depdiknas, 2003:2). Oleh karena itu guru fisika dituntut harus mampu 

melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dengan kemampuan profesionalnya. Hal 

ini menjadi penting, mengingat fisika merupakan ilmu dasar yang akan 

membentuk pola pikir analistis, logis, dan sistematik pada peserta didik. 

Kesulitan adalah suatu kondisi di mana gejala atau hambatan dan 

kendala menjadi penghalang tercapainya suatu keinginan. Menurut Kunandar 
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(2011) kesulitan ialah hambatan atau kendala dalam menguasai kompetensi 

tertentu. Apabila pada saat mengajar guru mengalami kesulitan, maka hal ini 

dapat menyebabkan pembelajaran tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Saiful Mukminanto, 2019). 

Tentang Kesulitan Guru dalam mengajar  bahwa faktor utama yang dialami guru 

dalam kesulitan mengajar yaitu kurangnya minat dan motivasi peserta didik dalam 

mengikuti proses pembelajaran dan juga kurangnya sarana dan prasarana dalam 

proses pembelajaran serta metode dan penguasaan materi dari guru sehingga 

dalam hal ini guru mengalami kesulitan dalam mengajar. Oleh karena itu guru di 

tuntut untuk benar-benar menjadi guru yang profesional guna demi terciptanya 

tujuan pendidikan itu sendiri. 

Berdasarkan observasi awal, terdapat 2 Madrasah Aliyah Negeri yang 

ada di Kabupaten Konawe Selatan yaitu: MAN 1 Konawe Selatan yang berada di 

Kecamatan Konda dan MAN 2 Konawe Selatan yang berada di Kecamatan Buke. 

Jumlah guru Fisika yang ada di MAN 1 Konawe Selatan yaitu ada 3 Guru Fisika 

yaitu Bapak Syukur, S.Pd.,M.Pd dengan status guru PNS yang mengajar di kelas 

X IPA
2
, XI IPA

2
, dan XII IPA

2
, kemudian Bapak Roy Izen Mustakim, S.Pd.,M.Pd 

dengan status guru PNS juga yang mengajar di kelas X IPA
1
, XI IPA

1
, dan XII 

IPA
1
, selanjutnya Bapak Andi Musrifan, S.Pd, dengan status guru GTT yang 

mengajar di kelas X Agama dan jumlah Guru Fisika di MAN 2 Konawe Selatan 

yaitu hanya 1 Guru Fisika yaitu Ibu Sri Nurjaya, S.Pd dengan status guru GTT 

yang mengajar di Kelas X IPA, XI IPA dan XII IPA. Penulis melakukan 
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wawancara dan observasi awal kepada guru Fisika MAN 1 Konawe Selatan dan 

Guru Fisika MAN 2 Konawe Selatan. Untuk wawancara dan observasi awal 

penulis hanya melakukan wawancara biasa dalam hal ini hanya bertanya seputar 

mengenai bagaimana pelaksanaan pembelajaran fisika di kelas dan apa saja 

kesulitan guru yang dihadapi ketika sedang melakukan pembelajaran Fisika di 

sekolah. 

Dari hasil observasi awal yang peneliti lakukan terhadap guru fisika 

umumnya pembelajaran fisika di kelas berjalan dengan normal dan hanya ada 

beberapa kendala pada saat mengajar itu karenakan pada saat pandemi Covid-19 

sehingga pada pelaksanaan pembelajaran fisika di kelas dialihkan menjadi 

pembelajaran online dari rumah, selanjutnya kesulitan guru yang biasa terjadi di 

lapangan dalam mengajar mata pelajaran fisika  di Madrasah Aliyah Negeri Se-

Kabupaten Konawe Selatan yaitu dalam hal persiapan atau perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Fakta 

dilapangan menunjukan bahwa tingkat minat peserta didik terhadap mata 

pelajaran fisika masih terbilang rendah, antara MAN 1 Konawe Selatan dan MAN 

2 Konawe Selatan tingkat yang paling rendah minat belajar fisika pada peserta 

didik adalah MAN 2 Konawe Selatan.  

Itu dikarenakan jumlah guru di MAN 2 Konawe Selatan yang terbilang 

kurang yang hanya terdiri 1 guru fisika saja sehingga guru fisika di MAN 2 

Konawe Selatan mengalami kesulitan dalam mengajar mata pelajar fisika terlebih 

lagi kurangnya minat peserta didik pada mata pelajaran fisika. Faktor lain juga 

yaitu letak geografis MAN 2 Konawe Selatan berada di pelosok Kecamatan Buke, 
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tetapi juga sebenarnya ada 2 guru fisikanya hanya saja guru fisika tersebut jarang   

masuk mengajar, kadang 2 bahkan 1 kali dalam 1 semester guru tersebut masuk 

mengajar yang dimana ungkapan yang di sampaikan kepala MAN 2 Konawe 

Selatan guru tersebut padahal statusnya PNS hanya saja tidak tau kenapa tidak 

pernah masuk mengajar padahal sudah sering diberi surat teguran. Berbeda 

dengan MAN 1 Konawe Selatan yang berada di Jl. Poros kecamatan Konda dan 

termasuk daerah padat penduduk SDM guru di sekolah tersebut terbilang sudah 

lebih dari cukup. Sehingga tingkat kesulitan guru dalam mengajar mata pelajaran 

fisika tentu berbeda antara guru di MAN 1 Konawe Selatan dan MAN 2 Konawe 

Selatan. 

Jadi hasil kesimpulan dari wawancara dan observasi awal yang telah 

penulis lakukan dengan Guru Madrasah Aliyah Negeri yang ada di Kabupaten 

Konawe Selatan, yaitu kesulitan yang dialami guru dalam mengajar Mata 

Pelajaran Fisika antara lain perencanaan pembelajaran, pelaksanaan dan evaluasi 

pembelajaran serta tidak tersedianya sarana dan prasarana untuk menujang proses 

pembelajaran Fisika masih kurang memadai. Seperti ruang Laboratorium, alat-alat 

laboratorium untuk digunakan dalam melaksanakan praktikum pada pembelajaran 

fisika masih kurang dalam ketersediannya. Faktor utama juga yaitu penerapan 

kurikulum yang selalu berubah ubah dalam proses pembelajaran fisika dan 

kurangnya minat belajar fisika dari peserta didik karena kebanyakan peserta didik 

tidak menyukai mata pelajaran fisika dan menganggap mata pelajaran fisika itu 

sangat sulit, apalagi dalam pelaksanaan praktikum masih sangat jarang dilakukan 

oleh guru dalam melaksanakan proses pembelajaran fisika.  
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Penulis juga melihat kurangnya minat dari peserta didik terhadap mata 

pelajaran fisika sangat besar. Hal ini karena masih banyak peserta didik yang pasif 

dibandingkan dengan peserta didik yang aktif pada saat pembelajaran 

berlangsung. Ditambah juga dengan susahnya peserta didik dalam menghafal 

rumus-rumus maupun hitung-hitungan yang ada dalam mata pelajaran fisika. 

Tugas guru tidak hanya menyampaikan informasi kepada peserta didik, tetapi 

harus menjadi fasilitator yang bertugas memberikan kemudahan belajar kepada 

seluruh peserta didik agar mereka dapat belajar dalam suasana yang 

menyenangkan sehingga yang tadinya mata pelajaran fisika itu dianggap sulit 

menjadi asik. 

Guru bertanggung jawab terhadap keaktifan peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Oleh sebab itu hendaklah setiap materi yang disertai dengan rumus-

rumus, hitung-hitungan dan praktikum dilaksanakan dengan sederhana agar 

mudah dipahami oleh peserta didik. Misalnya kegiatan praktikum akan 

memberikan dampak yang positif terhadap kemampuan yang dimiliki peserta 

didik. Namun kenyataannya yang penulis temui pada saat observasi di sekolah 

bahwa kegiatan  praktikum masih sangat jarang dilaksanakan. Guru tidak 

melaksanakan praktikum disebabkan berbagai macam hal seperti kurangnya alat 

dan bahan di laboratorium, sarana dan prasarana lain yang juga masih kurang 

memadai. 
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Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kesulitan Guru dalam Mengajar 

Mata Pelajaran Fisika di Madrasah Aliyah Negeri Se-Kabupaten Konawe 

Selatan”. Hal-hal lain yang juga diamati termasuk model dan metode 

pembelajaran yang digunakan. 

1.2 Fokus Penelitian 

Karena adanya keterbatasan peneliti, untuk menjawab permasalahan 

yang diteliti dan untuk menghindari kesalahpahaman serta untuk mengatasi 

keterbatasan waktu maupun kemampuan. Oleh karena itu, penulis membuat 

adanya batasan penelitian di dalam penulisan skripsi ini. Penelitian ini dibatasi 

hanya terfokus pada kesulitan guru dalam mengajar mata pelajaran fisika di 

Madrasah Aliyah Negeri Se-Kabupaten Konawe Selatan. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan maka 

timbulah masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana guru melaksanakan pembelajaran mata pelajaran Fisika di 

Madrasah Aliyah Negeri Se-Kabupaten Konawe Selatan ? 

2. Bagaimana faktor-faktor kesulitan guru dalam mengajar mata pelajaran Fisika 

di Madrasah Aliyah Negeri Se-Kabupaten Konawe Selatan ? 

3. Bagaimana solusi terhadap kesulitan guru dalam mengajar mata pelajaran 

Fisika di Madrasah Aliyah Negeri Se-Kabupaten Konawe Selatan ? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai Berikut: 

1. Mengetahui bagaimana guru melaksanakan pembelajaran mata pelajaran 

Fisika di Madrasah Aliyah Negeri Se-Kabupaten Konawe Selatan. 

2. Mengetahui faktor-faktor kesulitan guru dalam mengajar mata pelajaran 

Fisika di Madrasah Aliyah Negeri Se-Kabupaten Konawe Selatan. 

3. Mengetahui bagaimana solusi terhadap kesulitan guru dalam mengajar mata 

pelajaran Fisika di Madrasah Aliyah Negeri Se-Kabupaten Konawe Selatan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu 

manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah 

khazanah keilmuan dan pemahaman penulis tentang kesulitan guru dalam 

mengajar mata pelajaran fisika , serta diharapkan dapat menjadi referensi ataupun 

masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah kajian ilmu 

pengetahuan alam terlebih khusus di fisika. 
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1.5.2 Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis penelitian ini yaitu: 

1. Bagi Sekolah 

Diharapkan dapat menjadi pedoman ataupun panduan informasi yang 

penting bagi sekolah agar dapat membantu guru dalam mengatasi kesulitan 

mengajar mata pelajaran fisika. 

2. Bagi Guru 

Sebagai acuan bagi guru dalam mengatasi kesulitan mengajar mata 

pelajaran fisika. 

3. Bagi Peneliti 

Diharapkan agar menjadi pengetahuan dan wawasan mengenai 

kesulitan guru dalam mengajar mata pelajarn fisika sebagai acuan agar dapat 

menjadi guru yang profesional. 

1.6 Definisi Operasional  

Agar tidak terjadi kesalah penafsiran terhadap istilah-istilah dalam 

penelitian ini, maka perlu didefinisikan hal-hal berikut: 

1.6.1 Analisis Kesulitan Guru Fisika dalam Mengajar  

Analisis kesulitan guru dalam mengajar yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini adalah suatu bentuk penyelidikan yang dilakukan untuk mengetahui 

kesulitan mengajar yang dialami oleh guru pada proses pembelajaran fisika yang 

meliputi beberapa aspek diantaranya aspek perencanaan pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran yang indikatornya yaitu, 

proses pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, bentuk kesulitan 
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dalam mengajar pembelajaran fisika, dan solusi terhadap kesulitan guru dalam 

mengajar pembelajaran fisika.  

Guru fisika identik dengan gaya mengajar yang selalu mengaitkan 

pembelajaran pada ilmu eksakta, berfikir ilmiah, mengajarkan hitung-hitungan 

dan rumus dalam pembelajaran fisika itu menjadi hal pokok dalam guru fisika 

melakukan pembelajaran di kelas. Jadi yang dimaksudkan dalam penelitian ini 

ialah guru fisika yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembelajaran fisika 

di kelas.  

1.6.2 Pembelajaran Fisika 

Proses pembelajaran fisika tidak sama dengan belajar ilmu bahasa 

maupun pengetahuan sosial dikarenakan fisika mempunyai karakteristik atau ciri 

tertentu yang membedakan dengan mata pelajaran lain. Pembelajaran fisika yang 

dilakukan oleh tentu menggunakan proses saintifik guru meliputi kegiatan 

mengamati, bertanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi dan 

mengkomunikasikan. Beberapa aspek dalam mengajar fisika yaitu aspek 

perencanaan dalam melakukan pembelajaran fisika di kelas, aspek pelaksanaan 

pembelajaran fisika dan evaluasi. Sehingga proses pembelajaran fisika ini 

bertujuan untuk membekali para peserta didik dengan pengetahuan, pemahaman, 

dan kemampuan untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi. 

Pembelajaran fisika harus menekankan pada konsep fisika dengan berlandaskan 

hakikat IPA yang menyangkut produk, proses, dan sikap ilmiah. 


