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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia pendidikan sangat penting bagi kehidupan manusia. Terlebih 

dengan semakin pesatnya persaingan pendidikan di era global, maka pendidikan 

menjadi kebutuhan pokok yang harus dijalani jika ingin berhasil dalam  

persaingan global. Pendidikan  sendiri  pada dasarnya adalah usaha sadar untuk 

menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan 

bagi  peranannya dimasa akan datang 
1
.   Pendidikan merupakan wahana penting 

untuk membangun peserta didik di mana sasaran utama pendidikan adalah 

manusia. Pendidikan  mempunyai fungsi penting untuk menciptakan sumber daya 

manusia yang berkualitas dalam  pembangunan. Manusia selaku sasaran 

pendidikan diharapkan dapat menumbuhkembangkan potensi-potensi yang ada di 

dalam dirinya.  

Proses pendidikan itu sendiri memerlukan komponen-komponen 

pendidikan. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses 

pendidikan, yang menentukan berhasil dan tidaknya atau ada tidaknya proses 

pendidikan. Guru adalah salah satu komponen yang paling menentukan dalam 

sistem pendidikan  secara  keseluruhan. Proses belajar mengajar memposisikan 

guru sebagai faktor yang sangat dominan dan paling penting yang mempuyai 

tanggung jawab yang tinggi demi terciptanya proses belajar mengajar yang aktif 

                                                             
        1 Oemar Hamalik, Media Pendidikan (Jakarata: PT. Bumi Aksara, 2001) , p. 2 
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dan berhasilnya peserta didik dalam belajar. Jadi belajar akan membawa satu 

perubahan pada individu-individu yang belajar.  

Upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan  tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung 

oleh guru yang profesional dan berkualitas. Hal ini diperkuat dengan pendapat 

Sekretaris Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP) di hadapan peserta 

Konferensi Nasional Matematika XIII dan Kongres Himpunan Matematika 

Indonesia di Unnes Semarang “jumlah  Guru SD se-Indonesia yang tidak layak 

mengajar  mencapai 609.217 orang atau sekitar 49,3 % pada tahun 2004”. 

Rendahnya kompetensi guru tentu memprihatinkan bagi dunia pendidikan saat ini, 

padahal sebagai profesi yang  keberadaannya sudah cukup lama, masyarakat 

selalu menuntut lebih pada guru
2
.  Guru yang profesional dan berkualitas adalah 

guru yang memiliki kompetensi. 

Proses belajar mengajar tersirat hubungan siswa yang belajar dengan guru 

yang mengajar, kegiatan ini menjalin suatu hubungan kerjasama yang  interaktif 

dan  saling menunjang antar guru dan siswa adalah suatu hubungan kerjasama 

yang memiliki kekhususan. Syarat penting agar  hubungan  interaktif  guru  

terlaksana secara efektif adalah guru kompeten dalam mengajar atau memiliki 

kompetensi sesuai tugasnya. Guru yang berkompeten akan lebih profesional 

dalam menangani dan mengemas materi pelajaran  yang  akan diberikan kepada 

siswa jika dibandingkan dengan  guru yang  kompetensi mengajarnya kurang. 

Keberhasilan proses belajar mengajar dan belajar siswa sebagian besar ditentukan 

                                                             
        2Rendahnya Kompetensi Guru,http://abdulmadjid.staff.umy.ac.id/?p=24, (diakses tanggal 23 Mei 2012) 



3 

 

oleh peranan dan kompetensi guru, guru yang berkompeten  akan lebih mampu 

mengelola kelasnya sehingga motivasi belajar siswa berada pada tingkat yang 

optimal. 

Selain itu guru yang berkompeten juga tercermin dari kreatifitas guru 

dalam memyampaikan materi seperti memanfaatkan sarana sekolah (OHP, LCD), 

kompetensi guru juga terlihat dari komunikasi yang baik antara siswa dan guru 

sehingga kondisi kelas kondusif. Beberapa penjelasan di atas mengharuskan guru 

mempunyai kompetensi, kompetensi yang harus dimiliki guru ialah kompetensi 

pedagogik, sosial, profesional dan kepribadian. Berdasarkan hasil observasi oleh 

siswa di SMAN 16 Jakarta Barat masalah kompetensi guru ekonomi terdapat 

masalah mengenai kurangnya keterampilan dan kreatifitas guru ekonomi dalam 

menyampaikan materi pelajaran yang di mana guru ekonomi masih menjelaskan 

materi dengan cara ceramah tanpa memanfaatkan alat peraga yang ada, kerja sama 

dan komunikasi antara guru dan murid kurang begitu efektif selama pembelajaran 

ekonomi dan itu terlihat dari sedikitnya siswa bertanya setelah pembelajaran 

ekonomi.  

 Guru memegang peranan besar dalam menumbuhkan motivasi belajar 

siswa. Sebuah ungkapan bahasa arab menyatakan, “ ath-thoriqotu ahammu minal 

maadah, wal mudarrisu ahammu min kulli syai” (Metode atau cara pembelajaran 

lebih penting daripada materi pembelajaran, dan guru lebih penting dari 

pentingnya dari segalanya). Ungkapan ini mengandung makna bahwa seorang 

seorang guru memiliki arti penting guru harus menguasai materi pembelajaran, 

yang akan disampaikan. Penguasaan metode pembelajaran oleh seorang guru 
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menentukan keberhasilan pembelajaran daripada penguasaan materi saja. Materi, 

metode, media, dan sumber pembelajaran, semua menjadi tidak bermakna apabila 

guru tidak mampu memerankan tugasnya dengan baik
3
. Guru ekonomi yang 

kompeten akan mampu menumbuhkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

ekonomi, sehingga menciptakan kondisi belajar  yang efektif  karena 

bagaimanapun keadaan anak didik maka pada akhirnya akan tergantung  pada 

guru ekonomi dalam  memanfaatkan kemampuan yang ada, agar tujuan 

pembelajaran bisa tercapai. Motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi 

sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar, sebab jika seorang siswa tidak 

memiliki motivasi dalam belajar hal ini tentunya akan berdampak pada sikap yang 

kurang baik dalam belajar. Sikap tersebut meliputi sikap bermalas-malasan ketika 

pelajaran ekonomi berlangsung, sikap acuh terhadap pelajaran ekonomi dan sikap 

yang menunjukkan tidak antusias terhadap pelajaran ekonomi.  

 Motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi penting karena 

menunjang keberhasilan proses belajar. Siswa yang memiliki motivasi belajar 

ekonomi tinggi maka semangat belajar dalam mengikuti pelajaran ekonomi pun 

akan tinggi. Salah satu yang dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa pada 

mata pelajaran ekonomi adalah sikap guru ekonomi di dalam kelas. Motivasi 

belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi pada umumnya dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, guru, fasilitas 

sekolah, dan iklim kelas. 

                                                             
       

3
 m.kompasiana.com/post/edukasi/2011/07/17/kompetensi-seorang-guru/ 
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 Salah satu masalah yang didapat berdasarkan  hasil observasi sementara di 

SMAN 16 Jakarta ialah rendahnya motivasi belajar siswa kelas XI IS pada mata 

pelajaran ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari antusias siswa mengajukan 

pertanyaan kepada guru ekonomi setelah pembelajaran, dari empat  kelas yang 

disurvei : 

Tabel 1.1 

Data Siswa Berdasarkan Keaktifan Bertanya Pada Mata Pelajaran Ekonomi 

 

No Kelas Jumlah Siswa Siswa yg aktif Prosentase 

1 XI IS 1 35 5 14% 

2 XI IS 2 34 1 3% 

3 XI IS 3 35 10 28% 

4 XI IS 4 34 4 12% 

  Sumber: SMAN 16 Jakarta Barat kelas XI IS tahun 2012 

Berdasarkan  tabel di atas yang telah peneliti peroleh dari hasil survei 

langsung ke tempat yang akan peneliti teliti dijelaskan bahwa kelas XI IS 1 hanya 

5 orang siswa yang bertanya dari 35 siswa yang ada, jadi hanya 14% siswa yang 

bertanya, kemudian pada kelas XI IS 2 hanya 1 orang siswa yang bertanya dari 34 

siswa yang ada, jadi hanya 3% siswa yang bertanya, selanjutnya pada kelas XI IS 

3 hanya 10 orang siswa yang bertanya dari 35 siswa yang ada, jadi hanya 28% 

siswa yang bertanya dan pada kelas XI IS 4 hanya 4 orang siswa yang bertanya 

dari 34 siswa yang ada, jadi hanya 12% siswa yang bertanya. 

Berdasarkan hasil pengamatan, peneliti juga melihat masalah  lain yang 

ada di kelas XI IS ialah sikap siswa yang bermalas-malasan saat pembelajaran 
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ekonomi berlangsung antara lain, ada siswa yang bermain HP saat guru ekonomi 

menjelaskan pelajaran, mengobrol saat guru ekonomi menerangkan materi 

ekonomi, mengerjakan tugas lain waktu pelajaran ekonomi berlangsung, bahkan 

ada yang tertidur saat pelajaran ekonomi berlangsung. Kurang lebih 30% siswa 

yang mendengarkan penjelasan guru ekonomi saat mengajar. Berdasarkan hasil 

penelitian yang didapat peneliti mencerminkan rendahnya motivasi belajar siswa 

pada mata pelajaran ekonomi, perlu diadakan perbaikan dalam hal pengajaran. 

Motivasi yang kurang baik juga dapat berdampak pada rendahnya nilai ulangan 

siswa.  

Hal ini terbukti dari hasil nilai rata-rata Ujian Tengah Semester (UTS) 

semester 1 kelas XI IS 

Tabel 1.2 

Rata-rata Nilai UTS Kelas XI IS Mata Pelajaran Ekonomi 

     Sumber: SMAN 16 Jakarta Barat kelas XI IS Tahun 2012      

Berdasarkan  hasil di atas 65 siswa memiliki nilai kurang dari KKM 

dengan keseluruhan siswa 138, artinya siswa yang tidak lulus KKM 47.1 % dan 

sisanya 52,9% lulus dalam KKM. Hal ini menandakan kurang baiknya hasil dari 

No Kelas Jumlah Siswa Rata-rata Jumlah Siswa dengan nilai 

dibawah KKM (75) 

1 XI IS 1 35 siswa 75.13 13 siswa 

2 XI IS 2 34 siswa 71,2 16 siswa 

3 XI IS 3 35 siswa 76,9 18 siswa 

4 XI IS 4 34 siswa 74 18 siswa 
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keseluruhan siswa sehingga perlu diadakan  perbaikan agar PBM lebih efektif. 

Jika hasil belajar ekonomi kurang baik maka guru ekonomi yang berperan penting 

untuk meningkatkan motivasi belajar ekonomi. Berdasarkan fakta yang peneliti 

temukan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul Hubungan antara 

Kompetensi Guru dengan Motivasi Belajar Siswa di SMAN 16 Jakarta Barat 

(Studi Kasus Mata Pelajaran Ekonomi). 

B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang mengenai motivasi belajar siswa pada 

mata pelajaran ekonomi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti 

merumuskan masalah-masalah penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah  terdapat hubungan antara fasilitas sekolah dengan motivasi 

belajar siswa? 

2. Apakah  terdapat hubungan antara lingkungan keluarga dengan motivasi 

belajar siswa? 

3. Apakah  terdapat hubungan antara lingkungan sekolah dengan motivasi 

belajar siswa? 

4. Apakah  terdapat hubungan antara iklim kelas dengan motivasi belajar 

siswa? 

5. Apakah terdapat hubungan antara kompetensi guru dengan motivasi 

belajar siswa? 
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C. Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan  identifikasi masalah di atas, ternyata masalah motivasi 

belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi memiliki penyebab yang luas. 

Berhubungan keterbatasan yang dimiliki, maka penelitian ini dibatasi hanya pada 

masalah. ”Hubungan antara kompetensi guru dengan motivasi belajar siswa pada 

mata pelajaran ekonomi kelas XI IPS di SMAN 16 Jakarta”. 

D. Perumasan Masalah 

 Berdasarkan  pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah  sebagai berikut. ”Apakah terdapat hubungan antara kompetensi guru 

dengan motivasi belajar siswa di SMAN 16 Jakarta Barat (studi kasus pada mata 

pelajaran ekonomi)?” 

E. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, antara lain: 

1. Secara Teoretis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dan 

dapat digunakan sebagai alat untuk mentransformasikan ilmu yang 

didapat di bangku  kuliah dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. 

b. Menjadi bahan acuan bagi peneliti lain yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

c. Memberikan informasi dalam mengembangkan teori yang berkaitan 

dengan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi 
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2. Secara Praktis 

Penelitian ini dapat digunakan untuk bahan acuan, masukan serta 

referensi sebagai instrumen pelaksanaan bagi tenaga pengajar dalam 

melaksanakan strategi belajar mengajar agar tujuan pendidikan dapat 

tercapai. 
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