
BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Guru mempunyai peranan penting dalam menentukan hasil belajar 

peserta didik. Studi yang dilakukan Heyneman & Loxley pada tahun 1983 di 

29 negara menemukan bahwa diantara berbagai masukan (input) yang 

menentukan mutu pendidikan (yang ditunjukkan oleh prestasi belajar siswa) 

sepertiganya ditentukan oleh guru. Lengkapnya hasil studi itu adalah di 16 

negara berkembang, guru memberi kontribusi terhadap prestasi belajar 

sebesar 34%.  Pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada keberadaan 

guru yang bermutu dan berkualitas, yakni guru yang berkompeten dalam 

mengajar, profesional, sejahtera dan bermartabat, oleh karena itu keberadaan 

guru yang bermutu merupakan syarat mutlak hadirnya sistem dan praktik 

pendidikan yang bermutu (Supriyadi, 1999:178 dalam Widyoko). 

Melihat faktatersebut, tanggung jawab  guru sangat berat, yakni harus 

memiliki kemampuan khusus. Salah satu dari kemampuan khusus ini yaitu 

kompetensi. Mendapatkan guru yang berkompeten dalam mengajar bukanlah 

suatu hal yang mudah, karena profesi guru merupakan bidang pekerjaan 

khusus yang memerlukan prinsip-prinsip profesional. Salah satu prinsip-

prinsip profesional yaitu, guru harus memiliki kompetensi yang diperlukan 

sesuai bidangnya (Suyanto, 2012:31).Hal ini menunjukkan bahwa dalam 

mengajar guru harus sesuai dengan bidang yang dimilikinya. Selain itu, 

dijelaskan juga dalam PP Mendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standart 
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Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru yaitu, “guru pada SMP/MTs, 

atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik 

pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi 

yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari 

program studi yang terakreditasi”.  

Kenyataannya saat ini kompetensi seorang guru dalam mengajar 

sering diabaikan. Berdasarkan hasil observasi peneliti pada tanggal 26 Maret 

dan 10 April di beberapa sekolah MTs swastayang adadi Malang, diperoleh 

data yaitu, dari 3 sekolah swasta terdapat 6 guru yangmengajar IPA, dan dari 

6 guru tersebut ada guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang yang 

dimilkinya. Guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidangnya 

diidentifikasikan dapat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.  

Guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang yang dimilikinyabisa 

saja lebih baik dalam mengajardaripada guru yang mengajar sesuai dengan 

bidang yang dimilikinyabahkansebaliknya.Kompetensi mengajar dalam 

penelitian ini merupakan kompetensi pedagogik. Penelitian ini menggunakan 

persepsi siswa untuk mengetahui kompetensimengajar guru, karenaguru yang 

baik dan bijaksana adalah baik dan bijaksana ditinjau dari siswa dan bukan 

dari sudut itu sendiri(Surakhmad,1984: 138 dalam restoeningrum). 

Selain guru, minat belajar siswa pun juga merupakan faktor yang 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa,  karena minat merupakan aspek 

penting yang harus dimiliki siswa, minat tersebut harus diperhatikan karena 

minat merupakan variabel yang berpengaruh terhadap tercapainya suatu 
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tujuan atau cita-cita yang  ingin dicapai dalam belajar, tanpa minat yang kuat 

sulit bagi siswa untuk mencapai prestasi belajar yang maksimal, karena minat 

belajar timbul pada diri siswa itu sendiri (Rani, 

2008).Berdasarkanpengamatanpeneliti, 

siswaterlihatkurangantusiasdalammengikuti proses pemebalajaran IPA 

haliniterbuktiketika proses pembelajaran IPA 

berlangsungsiswaseringmemintaizinkeluarkelastanpaalasan yang jelas.  

Minat belajar siswa dan kompetensi mengajar guru sangat dibutuhkan 

dalam pembelajaran IPA, karena IPA merupakan pelajaran yang 

memberikankesempatankepadasiswauntukmengembangkanpengetahuannyad

engancaraberfikirilmiah, 

danjugamendorongsiswauntukselaluaktifdanmencaribuktitentangilmu yang 

adadisekitarmereka(Samatowa,2010 dalam Boman, 2013).Selain itu belajar 

IPA juga belajar tentang kenyataan yang ada di alam, sehingga dalam 

memberikan materi guru harus benar-benar paham agar tidak menemukan 

kekeliruan dalam mengajar, tidak hanya paham dengan materi saja akan tetapi 

juga harus paham dengan pengetahuan siswa agar dalam mengajar pelajaran 

dapat diterima dengan baik oleh siswa.Idealnyakompetensimengajar guru 

yang tinggidenganminatbelajar yang tinggidapatmenghasilkanhasilbelajar 

yang tinggi pula. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti ingin meneliti 

permasalahan yan telah dipaparkan sebelumnya dengan mengambil judul “ 
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Hubungan Kompetensi Mengajar Guru, Minat Belajar, dan Hasil Belajar 

IPA pada Siswa MTs Swasta di Malang”.  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang penulis 

rumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran kompetensi mengajar guru IPA MTs swasta dikota 

Malang? 

2. Bagaimanagambaranminatbelajar IPA padasiswa MTs swasta di kota 

Malang? 

3. Bagaimanagambaranhasilbelajar IPA padasiswa MTs swasta di kota 

Malang? 

4. Adakah hubungan antara kompetensi mengajar guru dengan hasil belajar 

IPA pada siswa MTs swasta dikotaMalang? 

5. Adakah hubungan antara minat belajar IPA dengan hasil belajar IPA pada 

siswa MTs swasta dikotaMalang? 

6. Apakah kombinasi antara kompetensi mengajar guru dan minat 

belajarberhubungan dengan hasil belajar IPA pada siswa MTsswasta 

dikotaMalang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Setiap kegiatan dan tindakan mempunyai tujuan penelitian. Begitu 

pula dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: 
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1. Mendeskripsikan kompetensi mengajar guru IPA di MTs swasta dikota 

Malang 

2. MendeskripsikanminatbelajarIPA siswaMTs swasta dikota Malang 

3. MendeskripsikanhasilbelajarIPA siswa MTs swasta dikota Malang 

4. Menganalisis hubungan kompetensi mengajar guru dengan hasil belajar 

IPA pada siswa MTs swasta dikotaMalang 

5. Menganalisis hubungan antara minat belajar siswa dengan hasil belajar 

IPA pada siswa MTs swasta dikotaMalang 

6. Menganalisishubungan kombinasi antara  kompetensi mengajar guru dan 

minat belajar dengan hasil belajar IPA pada siswa MTs swasta 

dikotaMalang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Guru dan Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

bermanfaat bagi pihak guru dan sekolah mengenai hubungan kompetensi 

mengajar guru, minat dan hasil belajar IPA pada siswa MTs swasta 

sehingga untuk kedepannya diharapkan ada upaya peningkatan dan 

pengembangan kompetensi mengajar guru agar dapat meningkatkan minat 

dan hasil belajar siswa, khususnya pada pelajaran IPA.  

2. Bagi Program Studi Pendidikan Biologi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan tentang hubungan kompetensi mengajar guru,  minat dan 
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hasil belajar IPApada siswa MTsSwasta, serta dapat dijadikan referensi 

bagi peneliti selanjutnya. 

 

3. Bagi Peneliti  

Hasil penelitian ini bagi peneliti adalah untuk menambah wawasan atau 

keterampilan serta pengalaman yang dapat dijadikan pedoman untuk 

menjadi calon tenaga pengajar/guruyang berkompeten khususnya dalam 

pelajaran IPA sehingga dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. 

 

E. Batasan Penelitian 

1. Penelitian ini dilakukan di MTs Swasta yang ada di Malang, dan sekolah 

yang akan dijadikan subjek penelitian adalah MTs Muhammadiyah 1, MTs 

Muhammadiyah 2, dan MTs Nurul Huda Malang. 

2. Sampel yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas dua dan tiga. 

3. Penelitian ini meneliti hubungan kompetensi mengajar, minat belajar IPA 

dan hasil belajar IPA. 

4. Kompetensimengajar 

yangdiukurpadapenelitianiniadalahkompetensipedagogik, 

danpengkategoriannyamengacupadabuku “penyusunanskalapsikologi” 

(Azwar, 2003).  

 

F. Definisi Istilah  
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1. Persepsi adalah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana cara 

seseorang memandang atau mengartikan sesuatu (Leavit, 1978 dalam 

Sobur, 2011:446). Persepsi siswa yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah interpretasi atau penilaian siswa tentang kemampuan mengajar guru 

IPA di MTs swasta yang ada di kotaMalang. 

2. kompetensi mengajar guru merupakanseperangkat pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh seorang guru, 

dalamusaha mengelolapembelajaransehinggandapatmenciptakan suatu 

kondisi belajar yang kondusif (Afifudin, 2011). Pada penelitian ini 

kompetensi mengajar guru berhubungan dengan kompetensi 

pedagodikkarenapedagogikmerupakankemampuan guru 

dalammengelolasuatupembelajarandanmemahamisiswa, sehinggapotensi 

yang dimilikisiswadapatberkembangsecara optimal, 

selainitujugamenjadipenentubagikeberhasilan proses belajarmengajar 

(Mulyasa, 2007). 

3. Minat merupakan suatu rasa suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau 

aktivitas, tanpa ada yang menyuruh dan cenderung untuk memberikan 

perhatian yang lebih besar terhadap hal atau aktivitas tersebut. (Slameto, 

2010:180). Didalam penelitian ini minat yang dimaksudkan adalahminat 

belajar IPA yang merupakan perilaku siswa yang berupa kesenangan, 

keterpusatan perhatian dan keterkaitan tanpa paksaan terhadap mata 

pelajaran IPA. 
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4. Hasil belajar IPA adalah kemampuan yang dimiliki atau dikuasai siswa 

setelah menempuh proses belajar (Sudjana dalam Susilowati, 2007: 14). 

Hasil belajar dalam penelitian ini dilihat dari nilai rapor semester II pada 

mata pelajaran IPA.  

 

 

 


