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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

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 keagamaaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Menurut UU No. 20 tahun 2003). 

Namun, berhasilnya suatu proses pendidikan tidak lepas dari peran serta salah satu 

faktor yang mempengaruhinya, yakni motivasi belajar siswa. 

Donald (dalam Kompri, 2016:229) mengatakan motivasi adalah suatu 

perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya 

afektif (perasaan) dan reaksi untuk mencapai tujuan. Perubahan energi dalam diri 

seseorang itu dapat berbentuk suatu aktivitas nyata berupa kegiatan fisik. Oleh 

karena seseorang mempunyai tujuan dalam aktivitasnya, maka seseorang 

mempunyai motivasi yang kuat untuk mencapainya dengan segala upaya yang 

dapat dia lakukan. 

Motivasi belajar sangat dibutuhkan oleh siswa karena motivasi belajar  

dapat membantu meningkatkan keinginan belajar siswa. Semakin tinggi motivasi 

belajar siswa, maka akan semakin tinggi pula keinginan siswa untuk belajar dan 

meningkatkan kompetensi yang ada pada dirinya. Hamalik (2006:161) juga 

mengatakan bahwa motivasi juga menentukan tingkat berhasil atau gagalnya 

perbuatan belajar siswa. Belajar tanpa adanya motivasi kiranya sulit untuk
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 berhasil. Sebab, seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar, tidak 

akan mungkin melakukan aktivitas belajar. 

Faktor lain yang juga ikut andil dalam mempengaruhi motivasi belajar 

siswa adalah peran guru. Menurut Suprihatiningrum (2013:24) guru adalah 

pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak 

usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah. Untuk dapat 

memenuhi hal tersebut maka seorang guru bukan hanya dituntut untuk memiliki 

kualifikasi akademik yang sesuai dengan bidang studi namun juga harus memiliki 

suatu kompetensi. Kompetensi guru yang baik diharapkan mampu memberikan 

kontribusi dalam dunia pendidikan mengingat guru merupakan komponen yang 

vital. Guru merupakan unsur yang sangat dominan dan strategis di dalam proses 

transfer ilmu. Kemahiran mengajar merupakan ciri profesi keguruan. Pencapaian 

tujuan pembelajaran serta keberhasilan mengatasi masalah pembelajaran banyak 

tergantung pada kemampuan atau kompetensi guru. Salah satu kompetensi guru 

yang wajib dimiliki oleh setiap guru adalah kompetensi pedagogik.  

Dalam menjalankan perannya sebagai pendidik, guru juga perlu 

mengetahui ilmu tentang cara mendidik. Guru dituntut tidak hanya terampil dalam 

menyampaikan bahan ajar, namun juga harus mampu mengembangkan pribadi 

dan watak anak, serta mempertajam hati nurani peserta didik. Intinya, guru 

berkewajiban menanamkan karakter dalam diri anak. Untuk mencapai sasaran itu, 

ada keilmuan pedagogik yang mengkaji langkah membimbing anak, tugas 

pendidik, tujuan mendidik, dan bagaimana sebaiknya pendidik berhadapan dengan 
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siswa (Kurniasih dan Sani, 2017:7). Oleh karena itulah setiap guru dituntut untuk 

memiliki kompetensi pedagogik. 

Dalam Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 ayat 3 butir a dikemukakan 

bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran siswa 

yang meliputi pemahaman terhadap siswa, perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan siswa untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.  

Menurut Sardiman (dalam Suprihatiningrum, 2013:103) guru yang 

kompeten adalah guru yang mampu mengelola program pembelajaran. Oleh 

karena itu, dengan memiliki kompetensi pedagogik yang baik maka setiap guru 

diharapkan dapat menyusun rancangan pembelajaran dan melaksanakannya. Guru 

juga diharapkan dapat memahami landasan pendidikan, mampu menerapkan teori 

belajar, dapat menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik siswa, 

dan mampu menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang tepat. 

Guru juga harus memiliki kompetensi pedagogik agar ia mampu memahami apa 

yang dibutuhkan dan diinginkan siswa dalam proses pembelajaran sehingga 

dengan begitu siswa akan lebih mudah dalam menyerap materi pembelajaran yang 

akhirnya akan meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Selain harus memiliki kompetensi pedagogik seorang guru juga 

diwajibkan memiliki kompetensi kepribadian. Menurut Irwantoro dan Suryana 

(2016:2) kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, 

berakhlak mulia, arif, dan beribawa serta menjadi teladan peserta didik. Guru 

adalah teladan bagi siswa, oleh karena itu seorang guru haruslah memberikan 

contoh kepribadian yang baik. Guru yang memiliki kepribadian yang baik pasti 
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akan sangat disukai oleh siswa. Seorang guru harus bertindak sesuai norma 

hukum dan norma sosial. Apalagi saat ini banyak peristiwa yang mana banyak 

guru yang melanggar norma hukum dan norma sosial sehingga bertentangan 

dengan kompetensi kepribadian yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru. Hal 

tersebut adalah akibat dari seorang guru yang tidak memahami arti pentingnya 

kompetensi kepribadian bagi mereka dalam membantu kelancaran pelaksanaan 

tugas mengajar. Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Rudduck & Flutter 

(dalam Suprihatiningrum, 2013:109) yang menyatakan bahwa guru yang baik 

adalah guru yang memiliki sifat terpuji yang dapat diteladani, seperti manusiawi, 

adil, konsisten, suka menolong pada siswa yang memerlukan bantuan, tidak 

pendendam, tidak egois, dan jujur. Sifat-sifat terpuji ini merupakan bagian dari 

kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang guru. 

Berdasarkan pengalaman langsung peneliti ketika sedang melaksanakan 

Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP Negeri 11 Kota jambi pada tanggal 

16 Oktober 2017 sampai dengan 13 Desember 2017, peneliti melihat secara 

langsung bahwa kurangnya motivasi belajar siswa di dalam kelas tempat peneliti 

mengajar. Di karenakan dari 35 jumlah siswa di dalam kelas hanya beberapa 

orang saja yang memperhatikan peneliti ketika mengajar sedangkan selebihnya 

lebih memilih untuk bermain dengan teman sebangku, mengganggu teman dan 

mengobrol di belakang. Pernyataan tersebut juga didukung dari data di bawah ini 

yang merupakan hasil dari pengambilan data awal dengan menggunakan 

instrumen angket ketika peneliti melakukan observasi pada tanggal 30 Juli 2018 

sampai dengan 04 Agustus 2018 di SMPN 11 Kota Jambi dengan mengambil 34 

orang siswa kelas VIII E sebagai perwakilan responden dari total keseluruhan 
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siswa kelas VIII yang berjumlah 416 orang siswa dari 12 kelas, maka diperolehlah 

data sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Persentase Tingkat Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII E di SMP Negeri 11 Kota Jambi 

 

No Pernyataan 

Tingkat Motivasi 

T 

(%) 

R 

(%) 

1. Memiliki semangat di dalam mengikuti proses 

pembelajaran 
59% 41% 

2. Memiliki rasa penasaran atau rasa ingin tahu 

yang tinggi terhadap materi yang diajarkan 
18% 82% 

3. Memiliki keantusiasan yang tinggi terhadap 

materi yang diajarkan 
12% 88% 

4. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar 

dengan selalu mengerjakan dan 

mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. 

53% 47% 

5. Memiliki konsentrasi yang tinggi ketika 

mengikuti proses pembelajaran sehingga tidak 

melakukan hal-hal yang dapat merusak 

suasana pembelajaran 

35% 65% 

Keterangan: 

T = Tinggi 

R = Rendah 

 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa siswa yang memiliki semangat 

yang rendah di dalam mengikuti proses pembelajaran adalah sebesar 41%, hal ini 

membuktikan bahwa hampir separuh siswa tersebut memiliki semangat yang 

rendah di dalam mengikuti proses pembelajaran. Padahal semangat belajar sangat 

dibutuhkan oleh siswa. Ketika seorang siswa memiliki semangat yang besar di 

dalam mengikuti proses pembelajaran, maka secara tidak langsung juga 

mempengaruhi tingkat motivasi belajarnya. Rasa penasaran atau rasa 

keingintahuan siswa terhadap materi yang diajarkan guru juga sangat rendah 

yakni hanya sebesar 18% siswa dari 34 orang siswa yang ada, padahal  motivasi 

belajar siswa akan meningkat apabila siswa memiliki rasa ingin tahu yang besar 

terhadap suatu materi pembelajaran. Siswa juga kurang antusias dalam mengikuti 
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proses pembelajaran, hal tersebut dibuktikan hanya 12%  siswa yang antusias di 

dalam mengikuti proses pembelajaran. Persentase siswa yang memiliki rasa 

tanggung jawab yang besar terhadap tugas yang diberikan juga cukup besar yakni 

sebesar 53% siswa dari 34 orang siswa, namun persentase siswa yang memiliki 

rasa tanggung jawab yang rendah terhadap tugas-tugas yang diberikan juga cukup 

besar bahkan hampir separuh dari jumlah siswa yakni sebesar 47% siswa. Hal 

tersebut dapat dilihat dari siswa yang lebih memilih untuk tidak mengerjakan 

tugas bahkan ada yang mengumpulkan tugas beberapa minggu sesudahnya. 

Tingkat konsentrasi siswa ketika mengikuti proses pembelajaran juga sangat 

rendah, hal itu dibuktikan hanya 35% siswa yang memiliki konsentrasi yang 

tinggi ketika mengikuti proses pembelajaran. Kebanyakan dari mereka lebih 

memilih mengobrol dengan teman sebangku, mengganggu teman yang sedang 

memperhatikan guru mengajar, dan adapula yang asyik dengan dirinya sendiri. 

Dari hasil pengambilan angket di atas maka peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut adalah kurangnya 

motivasi belajar siswa yang disebabkan oleh kurangnya seorang guru dalam 

menguasai kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian di dalam proses 

pembelajaran. Guru yang mampu mengoptimalkan kompetensi pedagogiknya 

otomatis akan membuat persepsi siswa menjadi positif. Guru akan mampu 

mengelola pembelajaran menjadi tidak membosankan dengan cara menggunakan 

media dan metode-metode pembelajaran yang bervariasi. Guru akan mampu 

membuat siswa menjadi tertarik untuk memperhatikan ketika ia  sedang mengajar. 

Pengalaman peneliti ketika menanyakan alasan mengapa siswa kurang tertarik 

dalam memperhatikan guru ketika mengajar salah satunya adalah strategi 
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mengajar guru yang monoton. Kebanyakan guru hanya menerapkan metode 

ceramah ketika mengajar. Guru juga kerapkali kurang bisa memahami apa 

keinginan peserta didik, sehingga terkadang apa yang diinginkan guru dengan apa 

yang dinginkan siswa tidaklah sejalan. Dari pengalaman di atas maka sangatlah 

jelas bahwa kompetensi pedagogik sangatlah penting dimiliki oleh setiap guru, 

karena seorang guru berhadapan dengan peserta didik yang belum dewasa yang 

menuntut bukan hanya pengajaran, melainkan juga pengembangan kepribadian 

peserta didik secara utuh. 

Kemampuan guru dalam menarik motivasi siswa untuk belajar juga akan 

cenderung lebih baik apabila dibarengi dengan penguasaan kompetensi 

kepribadiannya. Dengan memiliki kepribadian yang baik, maka seorang guru akan 

sangat disukai oleh para siswanya. Siswa juga akan memiliki rasa hormat yang 

tinggi dan rasa segan terhadap guru tersebut. Dengan kepribadian yang 

menyenangkan, siswa akan termotivasi untuk belajar dikarenakan tidak memiliki 

rasa keterpaksaan dalam mengikuti proses pembelajaran. Siswa juga akan merasa 

kehilangan apabila guru tersebut tidak masuk karena suatu alasan. Dari hasil 

sharing dengan para siswa dan hasil dari lembaran angket pada penelitian awal  

yang peneliti bagikan, peneliti menyimpulkan bahwa siswa seringkali merasa 

tidak suka dengan guru yang sering marah-marah, kurang bisa mengerti siswa, 

pilih-pilih kasih, cuek atau kurang ramah, kurang bersimpati maupun berempati, 

terlalu serius sehingga membuat siswa menjadi kaku serta guru yang sering 

melakukan tindakan kasar seperti memukul dan menjewer. Sebaliknya, siswa 

sangat menyukai guru yang ramah, humoris, penyabar, penyayang, memiliki sikap 

yang sopan, tidak pernah pilih-pilih kasih dan tidak terlalu menekan siswa dalam 
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proses pembelajaran. Oleh karena itulah kompetensi kepribadian guru juga dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa.  Seperti yang dikatakan Setiawan & Zagladi 

(2015:134): 

Guru memiliki peranan penting dalam menumbuhkan motivasi belajar 

peserta didiknya melalui berbagai aktivitas belajar yang didasarkan pada 

pengalaman dan kemampuan guru kepada siswa secara individual. Untuk 

itulah seorang guru dituntut untuk mempunyai kepribadian menarik agar 

mampu membangkitkan semangat belajar anak didik. Karena 

bagaimanapun kompetensi kepribadian guru memiliki peranan dan 

pengaruh yang sangat besar dalam rangka menumbuhkan motivasi belajar 

siswa dengan melalui berbagai aktivitas belajar apapun. 

 

Dari hasil pemaparan di atas berdasarkan hasil observasi dan juga hasil 

pengalaman langsung peneliti ketika melaksanakan PPL di SMP Negeri 11 Kota 

Jambi ada satu hal yang membuat peneliti merasa tergelitik untuk melakukan 

penelitian yakni, berdasarkan pengalaman peneliti ketika memperhatikan guru 

pamong peneliti mengajar pada saat pelaksanaan PPL, peneliti merasa kepribadian 

guru pamong peneliti dianggap sangat baik namun ketika proses pembelajaran 

berlangsung kurang bisa menguasai kelas sebagai contoh guru cenderung 

mendiamkan siswa yang membuat keributan dan juga guru tidak menggunakan 

media maupun metode pembelajaran apapun untuk menarik perhatian siswa  

sehingga sangat terlihat siswa-siswa tersebut kurang termotivasi di dalam 

mengikuti proses pembelajaran tersebut. Hal tersebut juga dibuktikan dengan 

siswa yang sangat ribut dan berteriak-teriak sehingga menyebabkan suasana kelas 

menjadi gaduh. Berdasarkan hal tersebut peneliti sangat ingin melihat bagaimana 

pengaruhnya jika kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian guru 

dikuasai secara seimbang ketika sedang melaksanakan proses pembelajaran di 

dalam kelas dikarenakan berdasarkan pengamatan peneliti, seorang guru yang 

menguasai salah satu kompetensi saja tanpa diimbangi dengan kompetensi lainnya 
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akan sangat sulit untuk membantu meningkatkan motivasi belajar siswa di dalam 

kelas. Sebagai contoh adalah peneliti yang menyaksikan secara langsung ketika 

guru pamong peneliti menyampaikan materi pembelajaran yang ternyata 

kepribadian yang baik pada diri guru pamong peneliti namun kurang diimbangi 

dengan penguasaan kompetensi pedagogiknya maka sangat sulit membuat siswa-

siswa tersebut untuk memperhatikan ketika guru tersebut sedang menyampaikan 

materi. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti 

bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Persepsi Siswa 

Tentang Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi Kepribadian Guru 

Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 11 Kota Jambi”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimanakah pengaruh persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik 

guru terhadap motivasi belajar siswa kelas VIII di SMP Negeri 11 Kota 

Jambi. 

2. Bagaimanakah pengaruh persepsi siswa tentang kompetensi kepribadian 

guru terhadap motivasi belajar siswa kelas VIII di SMP Negeri 11 Kota 

Jambi. 

3. Bagaimanakah pengaruh persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik dan 

kompetensi kepribadian guru terhadap motivasi belajar siswa kelas VIII di 

SMP Negeri 11 Kota Jambi. 
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1.3   Tujuan Penelitian 

1.  Untuk mengetahui pengaruh persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik 

 guru terhadap motivasi belajar siswa kelas VIII di SMP Negeri 11 Kota 

 Jambi. 

2.  Untuk mengetahui pengaruh persepsi siswa tentang kompetensi 

 kepribadian guru terhadap motivasi belajar siswa kelas VIII di SMP 

 Negeri 11 Kota Jambi. 

3.  Untuk mengetahui pengaruh persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik 

 dan kompetensi kepribadian guru terhadap motivasi belajar siswa kelas 

 VIII di SMP Negeri 11 Kota Jambi. 

 

1.4   Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Teoretis: 

 Sebagai bahan kajian bagi peneliti untuk menambah dan meningkatkan 

 wawasan yang berkaitan dengan pengaruh persepsi siswa tentang 

 kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian guru serta 

 pengaruhnya terhadap motivasi belajar siswa di sekolah. 

2.  Manfaat Praktis: 

 Dapat dijadikan sebagai acuan untuk lebih meningkatkan kualitas sekolah 

dan kualitas pembelajaran melalui peningkatan kualitas kompetensi 

pedagogik dan kompetensi kepribadian guru. 
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1.5 Batasan Masalah 

1.  Motivasi Belajar disini mencakup motivasi siswa dalam mengikuti mata 

 pelajaran IPS Terpadu berdasarkan persepsi siswa tentang kompetensi 

 pedagogik dan kompetensi kepribadian guru. 

2.  Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Pedagogik Guru disini mencakup 

 pandangan siswa tentang bagaimana guru dapat memahami peserta didik, 

 merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, merancang dan 

 melaksanakan evaluasi pembelajaran, membantu mengembangkan peserta 

 didik di dalam mengaktualisasikan berbagai potensinya. 

3.  Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Kepribadian Guru disini mencakup 

 pandangan siswa tentang bagaimana kepribadian dan sikap seorang guru 

 ketika mengajar di dalam kelas maupun ketika berkomunikasi serta 

 berinteraksi dengan siswa. 

4.  Guru mata pelajaran di sini adalah guru mata pelajaran IPS Terpadu. 

5.  Mata pelajaran di sini adalah mata pelajaran IPS Terpadu. 

 

1.6  Defenisi Operasional 

1.  Motivasi Belajar adalah dorongan dari dalam maupun luar diri pribadi 

 siswa untuk melaksanakan pembelajaran sehingga tujuan dari 

 pembelajaran itu dapat tercapai yang ditandai dengan 8 indikator yakni, 

 (1) memiliki gairah yang tinggi, (2) penuh semangat dalam belajar, (3) 

 memiliki rasa penasaran atau rasa ingin tahu yang tinggi, (4) mampu 

 “jalan sendiri” ketika guru meminta siswa mengerjakan sesuatu (mandiri), 

 (5) memiliki rasa percaya diri, (6) memiliki daya konsentrasi yang lebih 
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 tinggi, (7) kesulitan dianggap sebagai tantangan yang harus diatasi, dan (8) 

 memiliki kesabaran dan daya juang yang tinggi. 

2.  Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Pedagogik Guru adalah pandangan 

 siswa mengenai kemampuan guru yang berkaitan dengan kemampuan 

 seorang guru di dalam membimbing dan mendidik siswa untuk mencapai 

 tujuan pembelajaran melalui pengelolaan dan penyelenggaraan proses 

 pembelajaran yang bermutu di dalam kelas yang ditandai dengan indikator 

 (1) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan (kemampuan 

 mengelola pembelajaran), (2) pemahaman terhadap siswa, (3) perancangan 

 pembelajaran, (4) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, 

 (5) pemanfaatan teknologi pembelajaran, (6) evaluasi hasil belajar, dan (7) 

 pengembangan siswa. 

3.  Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Kepribadian Guru adalah pandangan 

 siswa tentang bagaimana kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang 

 guru yang dapat dijadikan sebagai teladan bagi siswa maupun yang 

 mampu membantu menumbuhkan motivasi belajar pada siswa yang 

 ditandai dengan indikator (1) kepribadian yang mantap dan stabil, (2) 

 kepribadian yang dewasa, (3) kepribadian yang arif, (4) kepribadian yang 

 beribawa, (5) berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan. 

       

 

 


