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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan mempunyai peran yang amat menentukan bagi perkembangan

dan perwujudan diri individu serta secara lebih luas bagi pembangunan suatu

bangsa dan negara. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan   spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

ketrampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU.

No.20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional). Dengan desain dan program

yang terencana dan sitematis diharapkan proses pembelajaran dapat berlangsung

secara tepat, efektif, dan inovatif.

Melalui pendidikan, generasi muda diharapkan tumbuh menjadi generasi

yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual secara optimal

sehingga mampu memberdayakan potensi dirinya sesuai dengan keahlian masing-

masing.Untuk melahirkan generasi muda yang mampu mencari informasi dan atau

menemukan ilmu pengetahuan, mampu melaksanakan tugas dalam memecahkan

masalah secara cerdas, dan mampu bekerjasama, bertenggang rasa, dan toleran

terhadap perbedaan, bila tiga kualitas belajar dapat dikembangkan dalam diri

siswa, yaitu: 1.belajar untuk menjadi diri sendiri (Learning to be), 2.belajar untuk

berbuat (Learning to do),dan 3.belajar untuk hidup bersama (Learning to live

together) (Surya, 2003:77).Sumber daya manusia berkualitas sangat penting

dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan.
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Kegiatan belajar mengajar di sekolah merupakan kegiatan yang paling

fundamental. Berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan antara lain

bergantung pada bagaimana proses belajar mengajar di sekolah. Kegiatan belajar

mengajar di sekolah melibatkan dua subyek yang memegang peranan penting

yaitu, siswa dan guru. Parameter keberhasilan proses belajar oleh siswa adalah

prestasi, sementara parameter keberhasilan proses mengajar yang dilakukan guru

adalah prestasi yang dicapai oleh siswanya. Banyak faktor yang mempengaruhi

prestasi akademik siswa antara lain, kecerdasan, kepribadian, kesehatan, cara

belajar, lingkungan belajar, latar belakang keluarga, bimbingan guru/orang tua,

dan lain sebagainya.

Faktor lain yang sangat menentukan prestasi belajar siswa adalah motivasi

berprestasi siswa. Sering dijumpai siswa yang memiliki intelegensi yang tinggi

tetapi prestasi belajar yang dicapainya rendah, akibat kemampuan intelektual yang

dimilikinya tidak/kurang berfungsi secara optimal. Salah satu faktor pendukung

agar kemampuan intelektual yang dimiliki siswa dapat berfungsi secara optimal

adalah adanya motivasi berprestasi yang tinggi dalam diri siswa. Motivasi

merupakan energy atau tenaga di dalam diri individu yang ditandai oleh dorongan

afektif dan reaksi-reaksi untuk mencapai tujuan (Donald dalam Wasty Sumanto,

1998 hal. 203). Motivasi merupakan bagian terpenting dalam belajar. Siswa akan

berusaha sekuat tenaga apabila siswa itu memiliki motivasi berprestasi yang

tinggi, siswa akan belajar dengan sungguh-sungguh tanpa dipaksa. Adanya

motivasi berprestasi yang tinggi dalam diri siswa merupakan syarat agar siswa

terdorong oleh kemauannya sendiri untuk mengatasi berbagai kesulitan belajar
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yang dihadapi, lebih lanjut siswa akan sanggup untuk belajar keras, tekun, ulet,

belajar lebih baik dan lebih efisien dari sebelumnya dalam mencapai tujuan.

Menurut Mc.Clelland sedikit atau banyak dalam diri siswa terdapat

motivasi berprestasi, Potensi tersebut perlu dikembangkan dan diarahkan melalui

berbagai sumber, baik dari dalam maupun luar diri siswa. Diantaranya lingkungan

keluarga, teman-teman sekolah, maupun guru adalah pihak-pihak yang dapat

memberikan pengaruh besar terhadap berkembangnya motivasi berprestasi siswa.

Individu yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi akan terdorong untuk

mengarahkan dan menampilkan perilakunya guna memenuhi kebutuhan yang

telah ditetapkan atau bahkan melampaui standar yang ditetapkannya, ia tidak akan

merasa puas hanya karena dapat mengerjakan suatu tugas tetapi akan berusaha

keras untuk mencapai standar yang tinggi atau prestasi tertentu dalam

mengerjakannya (Gellerman,1984). Semakin tinggi motivasi berprestasi seseorang

semakin tinggi intensitas usaha dan upaya yang dilakukan, sebagai

konsekuensinya diharapkan semakin tinggi hasil belajar yang diperoleh.

Penelitian Ratnawati dan Sinambela (1996), membuktikan bahwa terdapat

hubungan yang signifikan antara motivasi berprestasi dengan prestasi belajar.

Ahmadi dan Supriyono (1991:139) juga mengatakan bahwa motivasi sangat

mempengaruhi hasil belajar siswa karena motivasi menggerakkan siswa dalam

mengarahkan tindakan serta memilih tujuan belajar yang dirasa paling berguna

bagi kehidupannya.

Fungsi utama sekolah sebagai institusi pendidikan adalah membelajarkan

siswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan baik oleh
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pemerintah maupun oleh sekolah sendiri. Dari data yang dikumpulkan melalui

teknik dokumentasi, didapatkan informasi tentang perolehan NUN (nilai ujian

nasional) selama 5 tahun terakhir dari tahun ajaran 2006/2007 hingga 2010/2011

menunjukkan pencapaian nilai rata-rata NUN dari tahun ke tahun cenderung

mengalami kenaikan (Tabel Data Nilai Ujian Nasional MAN MALANG I Tahun

Ajaran 2006/2007 – 2010/2011). Selain itu peserta didik yang melanjutkan

pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi khususnya melalui jalur PMDK dan

SNMPTN mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kedua fakta tersebut

merupakan indikator prestasi yang diinginkan oleh sekolah, namun yang perlu

mendapat perhatian adalah masih terjadi kesenjangan yang cukup besar antara

peraih nilai tertinggi dan terendah dalam nilai ujian nasional (NUN), hal itu dapat

dilihat dari rata-rata NUN yang diperoleh siswa MAN Malang I.Informasi lain

yang telah dikumpulkan oleh peneliti adalah tentang kondisi siswa kelas XII di

MAN Malang I selama bulan Februari dan Maret tahun pelajaran 2010/2011

dengan jumlah siswa sebanyak 251 orang, didapatkan data ketidakhadiran siswa

setiap hari rata-rata 1.8% dan keterlambatan masuk sekolah setiap hari rata-rata

1%. Dari data-data yang telah dikumpulkan bahwa siswa-siswa MAN Malang I

masih banyak yang perlu ditingkatkan motivasi berprestasinya. Merujuk dari

pandangan yang disampaikan oleh Mc.Clelland (Gellerman,1984) siswa-siswa

yang memiliki motivasi berprestasi tinggi cenderung mengarahkan dirinya untuk

berusaha lebih keras dari sebelumnya, bertanggung jawab atas dirinya,

memperhatikan umpan balik, dan juga terencana dalam bekerja.
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Dalam konteks pendidikan, tugas utama seorang guru adalah mengajar dan

mendidik siswa agar berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Proses

belajar mengajar di sekolah  akan terwujud apabila dilaksanakan oleh guru-guru

yang berkompeten, dalam hal ini kompetensi guru memegang peran yang sangat

penting dalam keberhasilan siswa. Karena itu tugas guru semestinya menjadi

sesuatu yang sangat mulia dan membanggakan. Banyak para ahli berpendapat

bahwa rendahnya kualitas pendidikan saat ini tidak dapat dilepaskan dari

rendahnya kinerja guru di lapangan, walaupun berbagai upaya perbaikan telah

banyak dilakukan. Oleh karena itu kajian tentang kinerja guru menjadi sesuatu

yang sangat penting mengingat pada diri merekalah harapan dan masa depan

bangsa dipertaruhkan.(Aziz,2010). Pendapat Mariyana (2005) menegaskan bahwa

“Teacher Is The Heart Of Quality Education.” Ungkapan ini mengisyaratkan

bahwa guru merupakan salah satu indikator yang menentukan kualitas pendidikan.

Guru merupakan kunci keberhasilan pendidikan, dengan tugas profesionalnya

guru berfungsi membantu peserta didik untuk belajar dan berkembang; membantu

perkembangan intelektual, personal dan sosial.

Pada penelitian ini peneliti ingin melihat kompetensi guru dari sudut

pandang atau persepsi siswa. Sangat difahami bahwa kondisi ini sangat subyektif,

alasan peneliti bahwa sasaran pendidikan adalah siswa, siswa sebagai subyek yang

harus diperhatikan, dibimbing dan dididik. Bagus tidaknya kualitas pendidikan

akan terlihat dari kinerja dan kompetensi guru sebagai pendidik yang

melaksanakan proses pembelajaran. Guru merupakan kunci keberhasilan

pendidikan dengan tugas profesionalnya, guru berfungsi membantu siswa untuk
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belajar dan berkembang; membantu perkembangan intelektual, personal dan sosial

warga masyarakat yang memasuki sekolah.

Penelitian sebelumnya telah dilakukan Munsaidah dan Mulyani (2005)

pada mahasiswa Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Jakarta,

menunjukkan fakta yang mendukung pendapat diatas ia mengatakan bahwa

kompetensi guru sangat mempengaruhi motivasi siswa. Pada penelitian yang telah

dilakukan didapatkan hasil yang signifikan bahwa persepsi mahasiswa tentang

kompetensi mengajar dosen mempengaruhi motivasi berprestasinya. Manfaat

kompetensi guru selain mempengaruhi motivasi belajar dan minat belajar para

siswanya juga berpengaruh pada motivasi berprestasi. Guru harus bisa dan pandai

memanfaatkan motivasi ekstrinsik dengan akurat dan benar dalam rangka

menunjang proses interaksi edukatif di sekolah.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru memegang

peranan penting dalam proses belajar mengajar dan diharapkan akan memberikan

pengaruh terhadap motivasi berprestasi siswa, oleh karena itu upaya peningkatan

kompetensi guru harus selalu dikembangkan dan hendaknya dapat mewarnai diri

seorang guru dalam melaksanakan tugas profesinya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran pada latar belakang yang telah diuraikan diatas,

dan untuk melihat hubungan antara persepsi siswa terhadap kompetensi guru

dengan motivasi berprestasi siswa, maka permasalahan yang akan diteliti adalah

sebagai berikut:
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1. Bagaimana tingkat kompetensi guru yang mengajar kelas XII di MAN

Malang I dari perspektif siswa?

2. Bagaimana tingkat motivasi berprestasi siswa kelas XII di MAN Malang

I?

3. Bagaimana hubungan antara kompetensi guru dengan motivasi berprestasi

siswa kelas XII di MAN Malang I?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data empiris

tentang:

1. Kondisi tingkat kompetensi guru kelas XII di MAN Malang I dari

perspektif siswa

2. Kondisi  tingkat motivasi berprestasi siswa kelas XII MAN Malang I

3. Bagaimana hubungan antara kompetensi guru di MAN Malang I dengan

motivasi berprestasi siswa

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengungkap hal-hal yang bersifat

praktis, kondisi riil di lapangan dengan mempertimbangkan teori-teori

pembelajaran dan pengajaran.  Melalui penelitian ini  diharapkan dapat

memberikan manfaat berupa:
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1. Manfaat secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat

memberikan manfaat bagi pengembangan pengetahuan keilmuan di bidang

pedagogis maupun psikologis.

2. Manfaat secara praktis, diharapkan dapat memberikan masukan bagi guru

dalam memberikan pelayanan yang maksimal sesuai dengan potensi yang

dimiliki siswa. Menunjukkan kepada guru bahwa siswa yang dihadapi

mempunyai potensi atau motivasi berprestasi yang mengharapkan

bimbingan, teladan dan arahan dari guru yang berkompeten.

3. Bagi institusi, diharapkan dapat memberikan masukan bagi lembaga

pendidikan khususnya di MAN Malang I dalam upaya penyelarasan dan

peningkatan kompetensi guru dengan kebutuhan akan motivasi berprestasi

siswa hendaknya selalu dilakukan, baik melalui kajian penelitian, penelitian

tindakan kelas (PTK) maupun melalui seminar dan lokakarya. Selain itu

untuk meningkatkan kinerja guru diharapkan adanya monitoring yang

dilakukan secara berkala oleh kepala sekolah atau pengawas sekolah.


