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BAB I 

PENDAHULUAN 

	

A. Latar Belakang  

Pendidikan menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh 

setiap individu dalam rangka mencapai perubahan tingkah laku serta 

mengoptimalkan tumbuh kembangnya. Fungsi dan tujuan pendidikan 

berlandaskan pada Undang-undang No. 20 Tahun 2003 BAB II Pasal 3 

tentang dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang menyatakan 

bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 
   

Tanpa adanya pendidikan, individu akan hampa terhadap lingkungan maupun 

kehidupannya di masyarakat.  

Terlaksananya pendidikan yang bermutu tentu tidak lepas dari peran 

guru didalamnya. Guru bertugas sebagai pengajar, selain itu guru juga 

dituntut menjadi seorang pendidik yang akan melakukan transfer nilai-nilai 

sekaligus sebagai pembimbing yang memberikan arahan maupun menuntun 

siswa dalam belajar (Susiyanto, 2014:62). Beberapa tahun belakangan ini 

tidak sedikit orang tua yang menuding kualitas dan kompetensi guru yang 

kurang maksimal dikarenakan anak tidak bisa menyelesaikan masalah yang 

dihadapi atau kemampuan anak yang dirasa oleh orang tuanya belum 

maksimal. Anggapan masyarakat ini diperkuat dengan adanya beberapa 
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oknum guru yang menyimpang dari kompetensi atau keterampilan guru yang 

ada. Sebagai pengajar, pendidik dan pembimbing, guru harus mencapai 

kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan kompetensi yang berlaku. Kompetensi 

yang harus dimiliki oleh guru adalah sebagaimana yang tercantum dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 Ayat 1 

tentang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa “Kompetensi guru 

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang 

diperoleh melalui pendidikan profesi”. Kompetensi pedagogik yang harus 

dikuasai guru yaitu meliputi pemahaman guru terhadap siswa, perancangan 

dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan 

siswa untuk mengaktualiasikan berbagai potensi yang dimilikinya (Suyanto & 

Jihad, 2013:41). Komponen pedagogik tersebut didasari dengan standar 

proses sebagai pedoman umum guru dalam melaksanakan pembelajaran.  

Selain itu, pada kompetensi pedagogik guru harus memiliki 

kemampuan-kemampuan khusus yang harus dipenuhi saat melakukan proses 

belajar mengajar dikelas. Kemampuan khusus yang dimaksud antara lain 

keterampilan dasar mengajar guru. Keterampilan dasar mengajar merupakan 

suatu karakteristik umum dari seseorang yang berhubungan dengan 

pengetahuan dan keterampilan yang diwujudkan melalui tindakan (Laksana, 

2014:53). Menurut Usman (2011:74) ada 8 jenis keterampilan mengajar 

antara lain: (1) Keterampilan bertanya, (2) Keterampilan memberikan 

penguatan, (3) keterampilan mengadakan variasi, (4) keterampilan 

menjelaskan, (5) keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, (6) 
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keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, (7) keterampilan 

mengelola kelas, dan (8) keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan. Delapan keterampilan dasar mengajar guru tersebut merupakan 

salah satu unsur yang berpengaruh dalam mengembangkan motivasi belajar 

siswa. Pada proses belajar mengajar, didalam diri siswa tentu diperlukan 

adanya motivasi. Motivasi bukan hanya penyebab belajar namun juga 

memperlancar siswa dalam belajar sehingga siswa dapat mencapai hasil 

belajar yang lebih optimal (Muhsin, 2008:271). Siswa yang memiliki 

motivasi belajar didalam dirinya dapat ditandai dengan adanya perhatian, 

konsentrasi, dan ketekunan dalam diri siswa (Jannah, Mudjiran & Nirwana, 

2015:119). Tanpa adanya motivasi belajar pada diri siswa, tentu akan menjadi 

penghabat dalam perjalanan mencapai tujuan belajar. Akibatnya hasil yang 

diperoleh setelah siswa melakukan kegiatan belajar tidak mencapai hasil yang 

optimal.  

SDN Jatimulyo 1 Malang dipilih sebagai tempat untuk melaksanakan 

penelitian dikarenakan sekolah tersebut memiliki 12 guru yang terdiri dari 

guru PNS dan guru honorer dengan siswa yang telah mengalami peningkatan 

berjumlah kurang lebih 152 siswa yang pada tahun sebelumnya berjumlah 

101 siswa. Lokasi sekolah yang strategis yang berada daerah perkotaan yang 

memungkinkan kinerja guru yang dituntut untuk harus menjadi yang lebih 

baik, serta SDN Jatimulyo 1 ini berakreditasi B. Fakta di lapangan saat 

melakukan observasi awal pada hari senin tanggal 10 November 2017 di 

kelas III SDN Jatimulyo 1 Malang, guru dalam kaitannya dengan 

keterampilan dasar mengajar sudah melaksanakan dengan baik namun ada 
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beberapa kriteria dalam komponen keterampilan dasar mengajar yang belum 

dilaksanakan secara maksimal oleh guru. Jika dilihat dari perilaku siswa saat 

guru melakukan pembelajaran di kelas, sebagian siswa menunjukan adanya 

motivasi belajar dengan menanggapi tugas maupun merespon pertanyaan-

pertanyaan yang ditujukan kepada siswa. Sedangkan pada barisan tempat 

duduk bagian belakang terlihat beberapa siswa yang kurang fokus dalam 

belajar, sibuk bermain dengan temannya sehingga tugas yang diberikan guru 

tidak dikerjakan dengan tepat waktu. Obeservasi awal yang dilakukan pada 

kelas III di SDN Jatimulyo 1 Malang tersebut menunjukan bahwa 

keterampilan mengajar yang dilakukan guru dan motivasi belajar siswa di 

kelas III merupakan langkah awal yang cukup baik. Setelah dilakukan 

observasi awal, penelitian selanjutnya yang lebih mendalam akan dilakukan 

pada kelas III dan kelas IV. Kelas III dan kelas IV dipilih karena guru kelas 

III dan guru kelas IV merupakan guru PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang telah 

tersertifikasi sehingga dianggap mumpuni dalam keterampilan mengajar.   

Berdasarkan beberapa penelitian sejenis yang meneliti tentang 

keterampilan dasar mengajar. Pada penelitian pertama, mendapatkan hasil 

penelitian adanya hubungan yang positif antara keterampilan dasar mengajar 

guru terhadap minat belajar siswa kelas V SDN Segugus 1 Kecamatan 

Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan 

(Wahyuni, 2015:16). Sedangkan pada penelitian kedua mendapati bahwa 

guru sosiologi di madrasah Aliyah Negeri 1 Pontianak belum maksimal 

dalam mengelola keterampilan dasar mengajar sehingga hasil belajar siswa 

tidak maksimal (Lisdiana, Bahari dan Rustiyarso, 2012:9). Pada kedua hasil 
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penelitian yang ditemukan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa 

guru yang belum menerapkan delapan keterampilan dasar mengajar dan tidak 

semua guru mampu melakukan delapan keterampilan dasar mengajar dengan 

sempurna. Kemudian dari dua penelitian tersebut ditemukan adanya pengaruh 

keterampilan dasar mengajar guru dan motivasi serta minat belajar sehingga 

berpengaruh terhadap keoptimalan hasil belajar siswa.  

Berangkat dari latar belakang diatas, penelitian ini dilakukan untuk 

meneliti sejauh mana pengetahuan dan kecakapan guru di SDN Jatimulyo 1 

Malang dalam menerapkan keterampilan mengajar di kelas, serta peran 

keterampilan mengajar dalam mengembangkan motivasi belajar siswa saat 

dilakukannya proses belajar mengajar di kelas dan penelitian ini juga 

dilakukan untuk meneliti kendala atau masalah yang dihadapi guru saat 

melakukan keterampilan dasar mengajar dalam usaha mengembangkan 

motivasi belajar siswa.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemahaman guru tentang keterampilan mengajar guru SDN 

Jatimulyo 1 Malang? 

2. Bagaimana pelaksanaan keterampilan mengajar guru di SDN Jatimulyo 1 

Malang? 

3. Bagaimana motivasi belajar siswa di SDN Jatimulyo 1 Malang? 

4. Adakah kendala yang dihadapi guru dalam melakukan keterampilan 

mengajar di SDN Jatimulyo 1 Malang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan yang ingin dicapai 

dari  penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan pemahaman guru tentang keterampilan mengajar guru di 

SDN Jatimulyo 1 Malang. 

2. Mendeskripsikan pelaksanaan keterampilan mengajar guru di SDN 

Jatimulyo 1 Malang. 

3. Mendeskripsikan motivasi belajar siswa di SDN Jatimulyo 1 Malang. 

4. Mendeskripsikan kendala yang dihadapi guru dalam melakukan 

keterampilan mengajar di SDN Jatimulyo 1 Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam 

bidang keguruan dan ilmu pendidikan serta sebagai referensi atau bahan 

kajian yang berkaitan dengan keterampilan dasar mengajar guru dalam 

mengembangkan motivasi belajar siswa yang digunakan untuk penelitian 

lanjutan oleh pihak lain yang tertarik dengan penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sekolah 

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi kepada SDN Jatimulyo 1 Malang sebagai bahan 

pertimbangan sekolah dalam mengatasi kendala yang dihadapi guru 

pada proses belajar mengajar dan meningkatkan keterampilan dasar 

mengajar guru  dalam rangka mengambangkan motivasi belajar siswa.  
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b. Guru 

 Memberikan informasi kepada guru bahwa delapan keterampilan dasar 

mengajar sangat penting dilakukan saat proses belajar mengajar.   

Sehingga guru diharapakan dapat meningkatkan keterampilan dasar 

mengajar yang dimilikinya untuk mencapai hasil belajar siswa yang 

optimal. 

c. Siswa 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan umpan balik terhadap 

siswa agar siswa dapat belajar dengan lebih efektif, efisien dan lebih 

bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dikelas sehingga siswa 

mampu mencapai hasil belajar yang lebih optimal dan mampu 

mengatasi masalah-masalah belajar yang di hadapi. 

d. Peneliti  

Bagi peneliti diharapkan dapat menambah pengalaman serta informasi 

tentang keterampilan dasar mengajar sebagai bekal untuk menjadi 

seorang guru yang sesungguhnya dan diharapkan penelitian ini dapat 

menjadi bahan kajian atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin 

meneliti tentang keterampilan dasar mengajar guru dan motivasi belajar 

siswa  dimasa yang akan datang.  

E. Batasan Penelitian 

Batasan masalah ini di ambil agar penelitian dapat lebih mendalam, 

lebih fokus, dan tidak meluas dalam memaparkan pembahasan. Peneliti 

membatasi penelitian pada tujuh keterampilan dasar mengajar guru yang 

dilakukan pada kegiatan inti yaitu keterampilan bertanya, keterampilan 
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memberikan penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan 

menjelaskan, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, 

keterampilan mengelola kelas, keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan. Pada penelitian ini, peneliti membatasi penelitian pada siswa 

yang berada di dua kelas yaitu satu kelas rendah di kelas III (Tiga) dan satu 

kelas tinggi di kelas IV (empat). Kedua kelas tersebut akan dilakukan proses 

pengajaran oleh guru yang telah tersertifikasi atau guru PNS (Pegawai Negeri 

Sipil). 

F. Definisi Operasional

Berikut ini beberapa definisi operasional terkait judul yang di angkat untuk

mengarahkan peneliti dalam pengambilan data, yakni:

1. Guru adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam kegiatan belajar

mengajar serta memiliki tugas sebagai pengajar dan pembimbing siswa

baik secara klasikal ataupun individual.

2. Siswa adalah peserta didik yang berada pada jenjang pendidikan tertentu

dalam satuan pendidikan, yang diharapkan dapat mencapai tujuan

pendidikan secara maksimal.

3. Keterampilan mengajar adalah kemampuan atau kecakapan yang harus

dikuasai guru dalam memenuhi tugas mengajar dengan dilakukan secara

profesional.

4. Motivasi Belajar siswa adalah daya penggerak pada diri setiap siswa untuk

memperoleh keberhasilan dalam proses pembelajaran.


