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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memiliki peran penting dan strategis dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia 

(Kisworo, 2016). Lebih lanjut, Kisworo juga menyatakan bahwa 

keberhasilan pembangunan dalam dunia pendidikan dapat berdampak 

signifikan terhadap keberhasilan pembangunan yang ada di masyarakat, 

bangsa, dan negara. Mengingat nilai penting pendidikan bagi kehidupan 

dalam bangsa dan negara, maka hampir seluruh negara di dunia ini 

menangani secara langsung masalah-masalah yang timbul dan 

berhubungan dengan pendidikan (Ahmadi dan Uhbiyati, 2015). 

Peringkat sekolah-sekolah tertinggi global mengenai kualitas 

pendidikan sudah diterbitkan. Berdasarkan penelitian yang diadakan oleh 

Organization for Economics Cooperation and Development (Coughlan, 

2015), Singapura memimpin di peringkat pertama, diikuti oleh Hong 

Kong. Di dalam laporan tersebut, Indonesia menduduki posisi nomor 69 

dari 76 negara. Dengan demikian berarti Indonesia berada pada posisi ke 

delapan dari bawah, dari seluruh negara yang disurvei. 

Kualitas pendidikan yang ada di Indonesia relatif, tidak bisa 

dipukul rata dan sangat bervariasi. Bila dibandingkan dengan 

internasional, masih sangat memprihatinkan. Masalahnya, Indonesia 

terdiri dari ribuan pulau yang memiliki perbedaan tingkat infrastruktur, 
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transportasi, ekonomi yang belum merata. Oleh sebab itu, untuk 

menentukan kualitas pendidikan di Tanah Air tidak bisa disentralisasi 

(Rini, 2017). Ada yang sangat maju, ada yang tertinggal. Yang 

tertinggal itu berada di pelosok, dengan sedikit tenaga guru (Cahyu, 

2017). 

Dari data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hasil nilai 

unjian nasional SMP di kota Semarang masih banyak sekolah-sekolah 

yang mendapat rata-rata nilai ujian yang cukup rendah. Dalam penelitian 

ini yang menggunakan sekolah SMP Negeri 30 Semarang pada saat ujian 

nasional tahun 2016 mendapat rata-rata nilai ujian 77,27 dan menduduki 

peringkat 16 dari 215 SMP yang ada di kota Semarang (Kemendikbud, 

2017). 

Kondisi pendidikan di Indonesia semakin memprihatinkan jika  

memerhatikan berbagai macam dan bentuk-bentuk pelanggaran atau 

penyimpangan yang terjadi (Qomar, 2012). Berkaitan dengan hal 

tersebut Qomar menyebutkan bahwa pelanggaran tersebut bisa berbentuk 

berbohong ketika terlambat datang ke sekolah, tidak mengikuti 

pembelajaran di kelas, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, menyontek 

ketika ujian berlangsung, merokok, dan lain-lain. Dari berbagai macam 

pelanggaran yang sudah disebutkan, yang paling umum dilakukan oleh 

siswa adalah mencontek ketika ujian berlangsung. Hal tersebut dilakukan 

karena siswa ingin memeroleh nilai yang baik ketika ujian. 

Kegiatan belajar merupakan kegiatan inti dari sebuah pendidikan, 

di mana pendidikan sendiri bertujuan untuk mengembangkan potensi-

potensi yang ada pada peserta didik (Sulistyowati, Widiyanto & Sukardi, 
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2012). Belajar merupakan usaha untuk memperoleh hal-hal baru dalam 

pengetahuan, kecakapan, keterampilan, dan nilai-nilai. Menurut Wahyuni 

(dalam Tan, Ismanto & Babakal, 2013) belajar merupakan elemen yang 

penting dalam mendukung perkembangan intelektual anak. 

Proses pembelajaran yang ada di sekolah tidak dapat dilepaskan 

dari interaksi guru dan siswa (Puspitasari, 2012). Dalam proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru tentunya akan berhasil apabila 

didukung oleh siswanya sendiri yang memiliki sikap positif dan motivasi 

untuk belajar. Menurut Mudjiman (dalam Jatmiko, 2015) disebutkan 

bahwa kegiatan pembelajaran akan selalu didahului oleh proses 

pembuatan keputusan-keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat. 

Apabila motivasi cukup kuat maka ia akan memutuskan untuk 

melakukan kegiatan belajar. Ormrod (2009) menyatakan apabila para 

siswa termotivasi maka siswa tersebut akan berusaha untuk memahami 

materi di kelas, kemudian mempelajarinya dan mempertimbangkan 

bagaimana mereka dapat menggunakan materi yang telah mereka pelajari 

itu dalam kehidupan sehari-hari. 

Motivasi menurut Arianto (dalam Tan, dkk, 2013) adalah 

kesediaan untuk melakukan usaha dalam mencapai tujuan tertentu yang 

disebabkan oleh adanya kebutuhan tertentu atau dorongan dan semangat 

untuk melakukan sesuatu. Mulyasa (dalam Lutviana & Suryani, 2015) 

menyatakan bahwa motivasi merupakan salah satu faktor yang turut 

menentukan keefektifan dan keberhasilan pembelajaran. Hal tersebut 

dikarenakan siswa akan belajar dengan sungguh-sungguh apabila 

memiliki motivasi yang tinggi. Sardiman (2012) menyatakan dalam 
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kegiatan belajar, motivasi dapat juga dikatakan sebagai keseluruhan daya 

penggerak dari dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, 

sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Sardiman lebih lanjut 

menjelaskan siswa yang memiliki motivasi dalam belajar yaitu tekun 

dalam menghadapi tugas, ulet menghadapi kesulitan, menunjukan minat 

terhadap berbagai macam masalah, lebih senang bekerja sendiri, cepat 

bosan terhadap tugas-tugas yang rutin, dapat mempertahan kan 

pendapatnya, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini, dan senang 

mencari dam memecahkan masalah soal-soal. Wahab (2016) menyatakan 

bahwa dalam kegiatan belajar motivasi sangat diperlukan sebab 

seseorang siswa yang tidak memunyai motivasi dalam belajar, tidak akan 

mungkin melakukan aktivitas belajar. 

Dalam hal ini peneliti telah melakukan observasi dan wawancara 

di SMP Negeri 30 Semarang. Peneliti melakukan observasi dan 

wawancara pada anak kelas VIII ketika pelajaran bimbingan dan 

konseling. Hasil observasi yang didapatkan yaitu ketika proses 

pembelajaran sedang berlangsung ada beberapa siswa yang lebih banyak 

mengobrol dengan teman yang ada di sebelahnya ataupun yang ada di 

belakangnya. Ada juga yang terlihat sedang bermain dengan alat tulisnya 

dan tidak memerhatikan pengajar yang sedang menjelaskan materi 

pelajaran di depan kelas. Pengajar sudah sering menegur siswa yang 

tidak bisa tenang ketika proses pembelajaran berlangsung, akan tetapi 

siswa tersebut tetap tidak mengindahkan teguran tersebut. Pada saat 

mengumpulkan tugas kelompok yang sudah diberikan oleh pengajar, ada 

satu kelompok yang tidak dapat mengumpulkan tugasnya. Pada akhirnya 
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satu kelompok tersebut diberi sanksi dengan menuliskan pelanggaran 

yang telah dilakukan di buku saku masing-masing siswa yang melanggar. 

Kemudian siswa diminta untuk menunjukkan buku saku yang di 

dalamnya berisi tentang catatan pelanggaran yang telah dilakukan oleh 

siswa yang melanggar kepada orang tua masing-masing siswa untuk 

dimintakan tanda tangan. 

Setelah melakukan wawancara dengan siswa dan pengajar, 

peneliti mendapatkan hasil bahwa anak yang sering membuat keributan 

di kelas ketika di rumah siswa tersebut jarang belajar dan lebih senang 

bermain dengan teman-temannya. Orang tuanya kurang memperhatikan 

siswa tersebut, sehingga orang tuanya sudah sering dipanggil oleh pihak 

sekolah. Para siswa juga sering mengeluhkan tentang materi pelajaran 

yang membosankan, tidak ada manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari, 

terlalu sulit. Ketika ada tugas siswa tersebut juga sering lupa untuk 

mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. Dari hasil wawancara dengan guru, 

banyak siswa-siswanya yang senang mengobrol dengan teman 

sebangkunya. Ketika ada guru yang sedang menjelaskan materi 

pelajaran, banyak siswa yang tidak memperhatikan gurunya. Walaupun 

sudah diperingatkan oleh gurunya masih saja ada siswa yang mengulangi 

hal tersebut. 

Peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa guru yang 

mengajar di sekolah tersebut. Berdasarkan wawancara didapatkan hasil 

bahwa ketika guru bertanya tentang materi yang akan diajarkan pada hari 

itu, hanya beberapa anak yang sudah terlebih dahulu membaca materinya 

di rumah. Ketika proses pembelajaran berlangsung, terdapat beberapa 
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siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran. Beberapa siswa juga 

ada yang kurang senang dengan cara mengajar guru. Cara mengajar yang 

biasa dilakukan terkadang membuat para siswa mudah bosan, sehingga 

guru harus mencari cara pengajaran yang dapat menarik perhatian 

siswanya. Dari wawancara tersebut menunjukkan adanya siswa yang 

kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. 

Untuk melakukan tindakan belajar seseorang siswa sangat 

memerlukan motivasi. Motivasi belajar tersebut ada yang intrinsik 

maupun ekstrinsik. Dalam hal ini guru sebagai pendidik memiliki peran 

yang sangat penting untuk memerkuat motivasi belajar siswanya 

(Dimyati & Mudjiono, 2015). Hasil belajar akan menjadi optimal apabila 

diimbangi dengan motivasi belajar yang kuat. Semakin tepat motivasi 

yang diberikan oleh pengajar, maka makin berhasil pula pengajaran 

tersebut (Sardiman, 2012). 

Banyak faktor yang memengaruhi keberhasilan proses belajar 

mengajar di sekolah, salah satunya adalah guru yang memiliki 

kompetensi sesuai standar pendidikan nasional (Mas, 2012). Menurut 

Usman (dalam Werdayanti, 2008) seorang guru dituntut untuk memiliki 

kompetensi berupa kemampuan atau kecakapan dalam mengajar. 

Sarwono (2013) menyebutkan bahwa faktor guru dalam mengajar lebih 

utama dari pada faktor materi yang diajarkan yang dapat memengaruhi 

motivasi belajar siswa. 

Dalam dunia pendidikan peranan guru sangat penting. Menurut 

Usman (dalam Werdayanti, 2008) disebutkan bahwa seseorang guru 

harus memiliki kompetensi yaitu kemampuan atau kecakapan. 
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Kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru untuk 

melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara layak. Menurut UU 

Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (dalam Sujanto, 2007) 

ada empat kompetensi utama yang harus dimiliki oleh seorang guru, 

yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, 

dan kompetensi profesional. 

Permasalahan kompetensi guru dalam mengajar tentunya sangat 

berpengaruh dalam proses belajar mengajar seorang siswa. Menurut 

Syah (dalam Rangkuti & Anggaraeni, 2005) disebutkan bahwa Proses 

Belajar Mengajar (PBM) merupakan kegiatan yang utuh terpadu antara 

siswa sebagai pelajar yang sedang belajar dan guru sebagai pengajar 

yang sedang mengajar. Suyanto dan Jihad (2013) menyatakan, ketika di 

kelas seorang guru berusaha untuk mengembangkan berbagai model 

pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk aktif dan perpartisipasi 

dalam proses belajar mengajar. 

Dalam proses mengajar tersebut, guru harus memiliki kemampuan 

dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi dirinya 

(Setiawan & Zagladi, 2015). Setiawan dan Zagladi menyatakan bahwa 

kemampuan tersebut biasanya disebut juga sebagai kompetensi 

pedagogik. 

Mulyasa (dalam Al-Ajami & Soeharto, 2014) mengemukakan 

pentingnya kompetensi pedagogik guru sebagai penentu dasar berhasil 

atau tidaknya proses belajar mengajar karena kompetensi pedagogik guru 
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secara langsung menyentuh kegiatan pengelolaan pembelajaran peserta 

didik. Dalam proses belajar mengajar, guru melakukan tindakan 

mendidik dengan memberi hadiah, memuji, menegur, menghukum, atau 

memberi nasihat. Tindakan guru tersebut berguna untuk meningkatkan 

motivasi belajar para siswa (Dimyati & Mudjiono, 2015). 

Adanya keterkaitan antara kompetensi pedagogik guru dengan 

motivasi belajar diperkuat dengan hasil penelitian sebelumnya. Penelitian 

Putri dan Liana (2013) menunjukkan adanya hubungan positif antara 

kompetensi pedagogik guru dengan motivasi belajar. Penelitian lainya 

dari Al-Ajami (2014) juga menunjukkan adanya hubungan positif antara 

kompetensi pedagogik guru dengan motivasi belajar siswa. 

Berdasarkan pada penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk 

meneliti apakah ada hubungan anatara kompetensi pedagogik guru 

dengan motivasi belajar siswa. 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui apakah ada hubungan 

antara kompetensi pedagogik guru dengan motivasi belajar siswa. 

C. Manfaat Peneltian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini memberikan sumbangsih dalam ilmu 

pengetahuan psikologi khususnya psikologi pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu 

siswa agar lebih termotivasi dalam belajar.  
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b. Bagi Guru, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

penilaian bagi guru mengenai kompetensinya dalam mengajar. 

c. Bagi masyarakat pada umumnya, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran atau informasi mengnai hubungan antara 

kompetensi pedagogik guru dengan motivasi belajar siswa. 
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