
1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu kegiatan pendidikan, proses pembelajaran merupakan inti

dari pendidikan. Hal ini dikarenakan pembelajaran merupakan suatu kegiatan

yang dirancang untuk membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan atau

nilai yang baru.1 Dengan demikian pembelajaran merupakan bantuan yang

diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan,

penguasaan kemahiran dan tabiat serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada

peserta didik agar dapat belajar dengan baik.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa kegiatan
pembelajaran perlu direncanakan dan dilaksanakan dengan baik agar hasil dari
kegiatan pembelajaran tersebut berkualitas atau sesuai dengan tujuan pendidikan
yang telah dirumuskan. Pembelajaran yang dapat dikatakan baik atau efektif
adalah “pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk belajar keterampilan
spesifik, ilmu pengetahuan dan sikap serta yang membuat siswa senang”.2 Dan
menurut Eggen dan Kauchak ada enam ciri pembelajaran yang efektif yaitu: 1.
siswa menjadi pengkaji yang aktif terhadap lingkungan melalui mengobervasi
membandingkan, menemukan kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan
serta membentuk konsep dan generalisasi berdasarkan kesamaan yang ditemukan,
2. guru menyediakan materi sebagai fokus berfikir dan berinteraksi dalam
pelajaran, 3. aktivitas-aktivitas siswa sepenuhnya didasarkan pada pengkayaan, 4.
guru secara aktif terlibat dalam pemberian arahan dan tuntunan kepada siswa
dalam menganalisa informasi, 5. orientasi pembelajaran penguasaan isi pelajaran
dan pengembangan keterampilan pola berpikir, 6. guru menggunakan teknik
mengajar yang bervariasi sesuai dengan tujuan dan gaya mengajar guru.3

1 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 61
2 M. Sotry Sutikno, Menggagas Pembelajaran Effektif dan Bermakna, (Mataram: NTP Press,

2007), h. 54.
3 Mr. Pamujie, Pengertian Pembelajaran,  diakses tanggal 1 Agustus 2017.
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Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa

pembelajaran yang efektif memerlukan keterlibatan guru dan peserta didik secara

bersama-sama dan tersedianya lingkungan pendidikan yang mendukung kegiatan

pembelajaran tersebut. Menciptakan suatu kegiatan pembelajaran yang efektif

bukanlah hal yang mudah perlu keahlian baik dari guru dan kesiapan prasarana

pembelajaran di sekolah tersebut.

Guru yang dapat menciptakan dan melaksanakan pembelajaran yang

efektif adalah guru yang profesional dan memiliki motivasi kerja. Karena dalam

pembelajaran efektif menuntut keahlian guru yang professional, seperti keahlian

dalam merencanakan kegiatan pembelajaran, keahlian dalam menggunakan

metode pembelajaran yang bervariasi, keahlian dalam berinteraksi dengan para

siswanya, keahlian dalam menciptakan suasana kelas yang interaktif, dan keahlian

dalam melaksanakan kegiatan penilaian proses dan hasil pembelajaran. Dan guru

yang dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, apabila guru

tersebut memiliki motivasi kerja yang tinggi. Dengan demikian guru yang

professional dan memiliki motivasi kerja yang tinggi tersebut itulah yang akan

dapat merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dengan lebih efektif.

Seorang guru dikatakan profesional apabila memiliki kualitas pendidikan
profesi yang memadai, memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang yang
ditekuninya, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan anak
didiknya, memiliki jiwa kreatif dan produktif, mempunyai etos kerja dan
komitmen tinggi terhadap profesinya dan selalu melakukan pengembangan diri
secara terus menerus (continpuse improvement) melalui organisasi profesi,
internet, buku, seminar, dan semacamnya.4

4 Indra Djati Sidi, Menuju Masyarakat Belajar, Menggagas Paradigma Baru
Pendidikan, (Jakarta: Logos, 2003), h. 38
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Selain itu menurut Muchtar Buchori, guru yang profesional akan dapat

bekerja dengan hasil kualitas yang unggul, tepat waktu, disiplin, sungguh-

sungguh, cermat, teliti, sistemik, dan berpedoman pada dasar ilmu tertentu.5 Dan

menurut Kunandar, kriteria guru profesional adalah;

Guru yang profesional akan tercermin dalam pelaksanaan pengabdian
tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun
metode. Selain itu, juga ditunjukkan melalui tanggung jawabnya dalam
melaksanakan seluruh pengabdian. Guru profesional mempunyai
tanggung jawab pribadi, sosial, intelektual, moral, dan spiritual.
Tanggung jawab pribadi yang mandiri yang mampu memahami dirinya,
mengelola dirinya, mengendalikan dirinya, dan menghargai serta
mengembangkan dirinya. Tanggung jawab sosial diwujudkan melalui
kompetensi guru dalam memahami dirinya sebagai bagian yang tak
terpisahkan dari lingkungan sosial serta memiliki kemampuan interaktif
yang efektif. Tanggung jawab intelektual diwujudkan melalui
penguasaan untuk menunjang tugas-tugasnya. Tanggung jawab spiritual
dan moral diwujudkan melalui penampilan guru sebagai makhluk
beragama yang perilakunya sennatiasa tidak menyimpang dari norma-
norma agama dan moral.6

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dipahami bahwa guru yang

profesional adalah guru yang memiliki berbagai keahlian yang berkaitan dengan

profesinya sebagai guru, menguasai ilmu yang akan diajarkannya, memiliki

kepribadian atau akhlak yang terpuji, dan mampu berinteraksi dengan baik dengan

para siswanya dan lingkungan pendidikannya. Dengan kata lain guru yang

professional harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-

baiknya.

5 Muchtar Buchori, Ilmu Pendidikan dan Praktek Pendidikan dalam Renungan,
(Jakarta: IKIP Press, 2005), h. 35

6 Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 49.
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Menurut Syaiful Sagala pembelajaran yang efektif memerlukan kesiapan

seorang guru yang menuntut profesionalitasnya karena guru sebagai pendidik

bertugas melakukan rekayasa pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku

agar kegiatan pembelajaran dapat mencapai hasil yang optimal.7 Suyanto juga

mengemukakan bahwa guru yang profesional adalah yang dapat membentuk suatu

suasana pembelajaran yang efektif.8 John Goodlad, seorang tokoh pendidikan

Amerika Serikat, pernah melakukan penelitian yang hasilnya menunjukkan bahwa

peran profesionalitas guru amat signifikan bagi setiap keberhasilan proses

pembelajaran.9

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dipahami bahwa

profesionalitas guru sangat menentukan terbentuknya kegiatan pembelajaran yang

efektif. Dan berdasarkan kriteria guru profesional sebagaimana yang telah

diuraikan di atas dapat dipahami bahwa hanya guru yang profesionallah yang

dapat menciptakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang efektif.

Selain menuntut profesionalitas seorang guru dalam menciptakan dan

melaksanakan pembelajaran yang efektif, juga menuntut motivasi kerja yang

tinggi dalam diri guru tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan Hamzah B. Uno,

bahwa guru yang memiliki motivasi kerja yang tinggi akan dapat menggerakkan

guru tersebut pada perilaku yang dapat diarahkan pada upaya-upaya yang nyata

7 Syaiful Sagala, Op.Cit., h.
8 Suyanto, Guru yang Profesional dan Efektif, diakses tanggal 1 Agustus 20017.
9 Ibid.
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untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.10 Menurut Djaali, seseorang yang

memiliki motivasi kerja yang tinggi ditandai dengan:

1. menyukai tugas yang menuntut tanggung jawab pribadi,
2. mencari situasi dimana dapat memperoleh umpan balik dengans egera baik

dari pimpinan maupun teman sejawat,
3. senang bekerja sendiri, sehingga kemampuan diri dapat dikedepankan,
4. senang bersaing mengungguli prestasi bekerja orang lain,
5. memiliki kemampuan menangguhkan pemuasan keinginan demi

pekerjaan, dan
6. tidak tergugah sekedar mendapatkan uang, status, atau keuntungan

lainnya.11

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa guru yang memiliki

motivasi kerja yang tinggi akan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

sebagai seorang guru dengan sebaik-baiknya. Karena guru yang memiliki

motivasi kerja yang tinggi akan memiliki kinerja yang baik, ia akan melaksanakan

tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh, ia akan berusaha sekuat tenaga

agar hasil yang diperoleh dari kegiatan pendidikan yang dilakukannya semaksimal

mungkin.

Sebagaimana yang dikemukakan Adi Bandono bahwa:

Keefektifan kegiatan pembelajaran dapat terwujud apabila guru tersebut
dapat menciptakan kondisi interaksi yang edukatif antara tenaga pendidik
dengan siswanya. Guru tidak lagi menganggap siswa sebagai obyek didik
yang dijejali dengan berbagai macam informasi pengetahuan tetapi
sebagai subyek didik yang aktif belajar atau istilahnya adalah student
active learning, dan untuk menciptakan kondisi yang demikian menuntut
kinerja guru yang optimal.12

10 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya: Analisis di Bidang Pendidikan,
(Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 72

11 Djaali, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 113-114
12 Adi Bandono, Keefektifan Proses Pembelajaran,diakses tanggal 1 Agustus 2017
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Menurut Jhon Whitmore salah satu faktor yang menjadi tolok ukur

keberhasilan proses pembelajaran adalah kinerja guru yang terefleksi dalam cara

merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses pembelajaran yang

intensitasnya dilandasi oleh etos kerja, serta disiplin profesional guru dalam

proses pembelajaran. Tugas tersebut akan mudah dilakukan apabila guru memiliki

motivasi kerja yang baik.13 Bahkan berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa

motivasi kerja guru merupakan hal yang sangat menunjang peningkatan kinerja

guru, dimana konstribusi motivasi kerja terhadap kinerja guru sebesar 72,90%.14

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dipahami bahwa

terwujudnya pembelajaran yang efektif sangat dipengaruhi oleh motivasi kerja

yang ada dalam diri guru tersebut yang akan melahirkan kinerja yang tinggi untuk

membentuk suatu pembelajaran yang berkualitas.

Dengan demikian berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat

dipahami bahwa untuk dapat membentuk dan melaksanakan pembelajaran yang

efektif memerlukan peran seorang guru yang sangat besar yaitu profesionalitas

dan motivasi kerja dalam dirinya. Dengan profesionalitas yang dimiliki guru

tersebut ia akan dapat merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan

pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Dan dengan memiliki motivasi kerja yang

tinggi ia akan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk dapat membentuk dan

melaksanakan suatu kegiatan pembelajaran yang efektif.

13 Jhon Whtimore, Coaching for Performance, Seni Mengarahkan dan Mendongkrak Kinerja,
Terjemahan: Dwi Helly Purnomo dan Louis Novianto, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h.
104

14 Hamzah B. Uno, Op.Cit. h. 118
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Hal tersebut kemudian dijelaskan Alah SWT dalam firman-Nya yaitu

pada surat al-Maidah ayat 35 dan at-Taubah ayat 88 yang menjelaskan tentang

seseorang yang melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan penuh

tanggung jawab akan menghasilkan kesuksesan yang gemilang:

                   
   

Artinya: “Hai orang-orang yang beirman, bertakwalah kepada Allah dan carilah
jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya
kamu mendapat keberuntungan.” (al-Maidah: 35)15

                   
        

Artinya: “Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama Dia, mereka
berjihad dengan harta dan diri mereka, dan mereka itulah orang-orang yang
memperoleh kebaikan, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (at-
Taubah: 88)16

Oleh karena itu setiap guru haruslah profesional dan memiliki motivasi

kerja tinggi agar kegiatan proses pembelajaran dan hasil dari kegiatan

pembelajaran yang dilakukannya tersebut dapat berkualitas. Demikian pula halnya

dengan para guru di Propinsi Lampung termasuk para guru di MTS Plus

Walisongo harus profesional dan memiliki motivasi kerja yang tinggi.

15 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, (Jakarta: Depag, 2007), h. 150
16 Ibid, h. 269-270
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Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di MTS Plus Walisongo, sebagian besar

para gurunya cukup profesional ini dapat dilihat dari mereka mengajar sesuai

dengan kualifikasi pendidikannya, ikut aktif dalam kegiatan pengembangan diri

seperti seminar, penataran, bahkan ada beberapa guru MTS Plus Walisongo yang

melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi yaitu pascasarjana. Begitu juga

motivasi kerja yang ada dalam diri para guru di MTS Plus Walisongo sebagian

besar para guru di MTS Plus Walisongo tersebut memiliki motivasi kerja yang

tinggi, yang diwujudkan dari tingkat kinerja mereka yang tinggi pula, seperti

selalu datang tepat waktu, selalu berupaya melaksanakan kegiatan pembelajaran

dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada table I berikut:

NO NAMA
PENDIDIK MENGAJAR

MAPELTK JURUSAN
1 Hi. Solihin, M.Pd.I S2 Tarbiyah Bahasa Arab

2 Hendri, S.Pd S1 Pendidikan Ekonomi IPS

3 Supril Husin, S.Pd S2 IPA IPA

4 Haslindawati, S.Pd.I S1 Tarbiyah Agama Islam

5 Anna Septirini, S.Pd S1 Bahasa Inggris Bahasa Inggris

6 Mas’ud Fauzi S1 Tarbiyah Agama Islam

7 Handoko, S.Kom S1 Teknik Informatika TINKOM

8 Murtiem, S.Ag S1 Ushulluddin Taman Baca al-Qur’an

9 Susi Yanti, S.Pd S1
Pendidikan
Matematika

Matematika

10 Dita Andeza, S.Pd S1 Pendidikan Seni Budaya

11 Hadi Riyani, SE S1 Manajemen BK

12 Agung Setadi, A.Md D3
Pendidikan Bahasa
Lampung

Bahasa Lampung

13 Riamayani, S.Pd.I S1 Tarbiyah Muatan Lokal

14
Dra. Ratna Yulita,
M.Si

S2
Pendidikan Bahasa
Indonesia

Bahasa Indonesia

15 Yassin , S.Pd S1 Pendidikan Biologi IPA

16 Ambarwati, S.Pd S1 Bahasa Inggris Bahasa Inggris
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17 Dilla Pratiwi, S.Pd S1
Pendidikan Bahasa
Indonesia

Seni Budaya

18 Ali Usman, S.Pd S1
Pendidikan
Matematika

Matematika

19 Rolinawati, S.Pd.I S1 BKI BK

20 Usman Adam, S.Pd.I S1 BKI BK

21 Masturoh, S.Pd.I S1
Pendidikan Agama
Islam

Agama Islam

22 Khrisna Fauziah, SE S1 Manajemen PKn

23 Yosi Maysaroh, S.Pd. S1
Pendidikan Bahasa
Indonesia

Bahasa Indonesia

24 Iswanto, S.Pd S1 Penjas Penjaskes

25 Drs. Mujiono S1 Pendidikan Sejarah IPS

Sumber : Data Guru Mts Plus walisongo Tahun 201717

Dengan profesionalitas yang cukup baik serta tingkat motivasi kerja yang

cukup tinggi pula seharusnya kegiatan pembelajaran di MTS Plus Walisongo akan

sangat efektif atau berkualitas. Akan tetapi berdasarkan hasil observasi awal

peneliti diketahui bahwa kegiatan pembelajarannya kurang cukup efektif, seperti

kegiatan pembelajaran lebih banyak bersifat komunikasi atau interaksi satu arah

yaitu hanya guru yang aktif sedangkan siswa pasif, guru menggunakan teknik

mengajar yang kurang variatif, kegiatan pembelajaran tidak bersifat pengayaan,

kegiatan pembelajaran tidak mengembangkan daya pikir siswa akan tetapi lebih

bersifat hafalan, kegiatan pembelajaran jarang sekali menggunakan media

pembelajaran seperti multi media akan tetapi terbatas hanya pada penggunaan

buku teks, guru jarang sekali mengadakan diskusi dengan para siswanya tentang

materi yang diajarkan, ketika kegiatan pembelajaran berlangsung banyak siswa

yang mengantuk, dan lain sebagainya.

17 Data Guru Mts Plus walisongo,Dokumentasi, Selasa, 22 Agustus 2017
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Begitu juga dengan tingkat motivasi kerja para guru di MTS Plus

Walisongodiketahui cukup tinggi, akan tetapi kegiatan pembelajaran belum cukup

efektif, seperti; siswa banyak yang bermalas-malasan ketika belajar di kelas,

ketika diberikan tugas sebagian besar para siswa mengerjakannya dengan tidak

sungguh-sungguh, kegiatan pembelajaran lebih terfokus pada gurunya, dan siswa

di kelas lebih bersifat pasif18.

Hasil observasi awal peneliti di MTS Plus Walisongo tersbut

menunjukkan bahwa walaupun para gurunya cukup profesional dan tingkat

motivasi kerjanya juga cukup tinggi namun kegiatan pembelajaran yang

dilakukannya kurang efektif.

Padahal seharusnya kegiatan pembelajaran di MTS Plus Walisongo

tersebut lebih efektif, karena para gurunya cukup profesional dan motivasi

kerjanya cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa ada penyelewengan antara

teori dan fakta atau kenyataan di lapangan penelitian. Untuk itulah, peneliti

tertarik mengkaji lebih lanjut dalam suatu penelitian ilmiah mengenai ada

tidaknya pengaruh profesionalitas dan motivasi kerja terhadap pembelajaran

efektif dengan lokasi penelitian di MTS Plus Walisongo.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka diidentifikasikan

beberapa permasalahan sebagai berikut:

18 Mts Plus Walisongo,Observasi, Selasa 22 Agustus 2017
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a. Guru di MTS Plus Walisongo cukup profeisonal akan tetapi kegiatan

pembelajaran yang dilaksanakan para guru di MTS tersebut sebagian kurang

efektif.

b. Guru di MTS Plus Walisongo mengajar sesuai dengan latar belakang

pendidikannya, akan tetapi interaksi edukatif di kelas lebih banyak bersifat satu

arah yaitu hanya guru yang aktif.

c. Guru di MTS Plus Walisongo ikut aktif dalam kegiatan pengembangan diri

seperti seminar, akan tetapi kegiatan pembelajaran lebih banyak ceramah dari

pada diskusi dan demonstrasi.

d. Guru di MTS Plus Walisongo memiliki tingkat kinerja yang tinggi, akan tetapi

ketika mengajar jarang sekali memanfaatkan sarana pembelajaran multi media

yang tersedia.

e. Guru di MTS Plus Walisongo selalu berupaya melaksanakan kegiatan

pembelajaran dengan baik, akan tetapi kegiatan pembelajaran lebih banyak

hafalan dari pada pengembangan pola pikir siswa.

f. Walaupun guru di MTS Plus Walisongo bersemangat dalam mengajar akan

tetapi para siswanya tetap kurang bergairah untuk belajar.

g. Walaupun guru di MTS Plus Walisongo rajin datang mengajar akan tetapi para

siswanya belajar kurang sungguh-sungguh.

h. Walaupun guru di MTS Plus Walisongo berupaya menemukan teknik terbaik

dalam kegiatan pembelajaran akan tetapi masih banyak para siswanya yang

pasif di kelas dan mengantuk.
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C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah identifikasi masalah tersebut, maka

agar tidak terjadi pelebaran masalah, maka dibatasi permasalahan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengaruh profesionalitas guru terhadap pembelajaran efektif

b. Pengaruh motivasi kerja guru terhadap pembelajaran efektif.

c. Pengaruh profesionalitas dan motivasi kerja guru secara bersama-sama

terhadap pembelajaran efektif.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah tersebut, maka

dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Terdapat pengaruh profesionalitas guru terhadap pembelajaran efektif?

2. Apakah Terdapat pengaruh motivasi kerja guru terhadap pembelajaran efektif?

3. Apakah Terdapat pengaruh profesionalitas dan motivasi kerja guru secara

bersama-sama terhadap pembelajaran efektif?

E. Tujuan dan Kegunaan Hasil Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

a. Mengetahui ada tidaknya pengaruh profesionalitas guru terhadap

pembelajaran efektif.
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b. Mengetahui ada tidaknya pengaruh motivasi kerja guru terhadap

pembelajaran efektif.

c. Mengetahui ada tidaknya pengaruh profesionalitas dan motivasi kerja guru

terhadap pembelajaran efektif.

2. Kegunaan Hasi Penelitian

a. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai point of reference

dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran agar lebih efektif dan

berkualitas terutama di MTS Plus Walisongo, sehingga dengan

pembelajaran yang efektif diharapkan dapat menghasilkan output yang

berkualitas pula.

b. Secara praktis, penelitian ini sebagai optimalisasi profesionalitas dan

motivasi kerja guru, di sisi lain penelitian ini diharapkan dapat

menghasilkan feedback dalam upaya meningkatkan mutu guru dan

pendidikannya. Dan dapat berguna sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah

khususnya dalam rangka pembinaan dan pengembangan serta peningkatan

mutu guru.
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