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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan kegiatan belajar-mengajar dalam pembentukan

kepribadian manusia, yaitu dengan cara berinteraksi antara guru dan siswa.

Kegiatan belajar adalah sebagai usaha penguasaan materi ilmu pengetahuan yang

merupakan sebagian kegiatan menuju terbentuknya kepribadian seutuhnya,

sedangkan mengajar adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam

menyampaikan pengetahuan pada anak didik.1

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan

membentuk watak serta peradapan 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, berakhlak  mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.2

Menurut Utomo, Sunacwid & Suharno menyatakan bahwa komponen

penting dalam pendidikan adalah guru, siswa, kurikulum, sumber belajar,

lingkungan pendidikan, sarana dan prasarana. 3 Komponen yang mendukung

kelancaran proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat dicapai yaitu

1 Sardiman, Interaksi & Motivasi BelajarMengajar, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h.20
2 Hanafiah  & Cucu Suhana, Konsep Strategi Pembelajaran, Bandung: PT Refika Aditama,

2009, h.208
3 Diasty Widar Hapsari & Arif Partono Prasetio, Pengaruh Kompetensi Guru Terhadap

Prestasi Belajar Siswa, e-Proceeding of Management: Vol.4 No.1 April, 2017, h.269
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salah satunya guru. Guru adalah aktor utama dan terdepan dalam proses mengajar.

Guru dituntut untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara baik agar ia dapat

mengantarkan usaha pendewasaan anak didik dalam mencapai tujuan pendidikan.

Keberhasilan pembelajaran dapat dilihat dari keaktifan belajar siswa di dalam

kelas dalam mengikuti pembelajaran.

Guru pada saat mengajar harus dapat membangkitkan minat peserta didik

untuk aktif dalam berpikir serta mencari dan menemukan pengetahuan sendiri.

Oleh karena itu, guru melibatkan siswa dengan memberikan porsi yang banyak

kepada siswa untuk aktif. Keaktifan siswa dalam pembelajaran sangat diperlukan

agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, karena tidak hanya guru

saja yang dapat menyampaikan materi pembelajaran tetapi siswa juga bisa ikut

untuk aktif dalam mengemukakan pendapatnya dari materi yang disampaikan oleh

guru.

Keaktifan belajar siswa ini dapat muncul dengan bantuan guru pada saat

pembelajaran. Dalam proses pembelajaran guru harus bisa menguasai sepenuhnya

kompetensi keguruannya, sehingga bisa menarik perhatian siswa untuk dapat

berpartisipai aktif dalam proses pembelajaran. Kompetensi guru merupakan

seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki,

dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas

keprofesionalan. Berdasarkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2007

tentang Guru, dinyatakan bahwasanya kompetensi yang harus dimiliki oleh Guru

meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan

kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi
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guru tersebut bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan yang satu sama

lain saling berhubungan dan saling mendukung.4 .

Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang diperlukan agar

dapat mewujudkan dirinya sebagai guru profesional. Kompetensi profesional

meliputi kepakaran atau keahlian dalam bidangnya yaitu penguasaan bahan yang

harus diajarkannya beserta metodenya, rasa tanggung jawab akan tugasnya dan

rasa kebersamaan dengan sejawat guru lainnya. 5 Ramayulis mengatakan

kompetensi profesional adalah kompetensi atau kemampuan yang berhubungan

dengan keahlian yang dimilikinya. Kompetensi profesional itu antara lain :

1. Kemampuan dalam penguasaan materi pelajaran sesuai dengan bidang studi

yang diajarkannya secara mendalam.

2. Kemampuan dalam menguasai ilmu secara generalis yang berhubungan

dengan keahliannya.

3. Kemampuan dalam mengembangkan kurikulum mata pelajaran.6

Penelitian Kompetensi guru juga dikemukakan oleh Feralys Novauli. M

bahwa “Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang berkenaan dengan

penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam yang

mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum mata pelajaran disekolah

dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta

menambah wawasan keilmuan sebagai guru”. Berdasarkan hasil penelitiannya

4 Nasrul, Profesi & Keguruan, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012, h.38
5 Emilia Susanti & Dicki Hartanto, Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Penerapan

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Dalam Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan:
Jurnal Potensia, Vol.14 Edisi 1 Januari-Juni, 2015, h.151

6 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia, 2002, h.131
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bahwa kompetensi profesional guru dalam menguasai materi pelajaran sudah baik,

kemampuan guru dalam menerangkan pelajaran dengan bahasa yang mudah

dipahami siswa, sehingga membuat siswa memahami materi yang diajarkan oleh

guru. Guru tidak akan bisa menerangkan materi pelajaran dengan baik bila guru

tersebut tidak menguasai bahan yang akan diterangkannya. Keberhasilan

pembelajaran secara keseluruhan tergantung pada keberhasilan guru dalam

menguasai dan merancang materi pembelajaran.7

Sebelum guru tampil di depan kelas untuk mengelola interaksi belajar

mengajar, terlebih dahulu guru harus sudah mempelajari dan menguasai bahan

ajar yang akan dikontakkan dan sekaligus bahan-bahan apa yang dapat

mendukung jalannya proses belajar mengajar. Dengan modal penguasaan bahan,

maka guru akan dapat menyampaikan materi pelajaran secara dinamis.

Penguasaan materi bagi guru merupakan hal yang sangat menentukan, khususnya

dalam proses belajar mengajar yang melibatkan guru mata pelajaran. Guru yang

profesional mutlak harus menguasai bahan yang akan diajarkannya. Penguasaan

bahan oleh seorang guru terdapat dua lingkup penguasaan materi yaitu : 1)

Menguasai bahan bidang studi dan kurikulum sekolah, 2) Menguasai bahan

pendalaman/aplikasi bidang studi.8

Guru dituntut untuk memiliki pengetahuan umum yang luas yang

mendalami keahliannya atau mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Penguasaan materi pelajaran oleh guru sangat berpengaruh terhadap keaktifan

7 Feralys Novauli. M, Kompetensi Guru Dalam Peningkatan Prestasi Belajar, Universitas
Syaih Kualu: Jurnal Administrasi Pendidikan, Vol.3 No.1 Februari, 2015, h.64

8 Djam’an Satori, Profesi Keguruan, Jakarta: Universitas Terbuka, 2008, h.2.25
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belajar siswa.9 Untuk itu, materi pelajaran hendaknya disesuaikan dengan usia

perkembangan siswa, agar dapat menarik perhatian siswa untuk aktif dalam

proses pembelajaran. Jika guru menguasai bahan pelajaran apapun yang

ditanyakan oleh siswa berkaitan dengan materi pelajaran yang sedang

diajarkannya, ia akan dapat menjawab dengan penuh keyakinan.

Berdasarkan  penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Seorang guru

harus menguasai bahan yang diajarkannya secara luas dan mendalam sesuai

keahlian bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan modal

penguasaan bahan, maka guru akan dapat menyampaikan materi pelajaran secara

dinamis. Guru yang menguasai bahan pelajaran akan dapat memilih segala

sesuatu untuk kepentingan pembelajaran dengan memilih model, strategi, metode

dan menggunakan media yang sesuai dengan materi yang diajarkannya, untuk

menarik perhatian siswa agar tidak merasa jenuh, sehingga siswa menjadi aktif

dalam proses pembelajaran. Penguasaan materi oleh  guru berpengaruh terhadap

keaktifan belajar siswa, karena guru merupakan motor penggerak aktivitas murid

belajar.

Berdasarkan pengamatan awal di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1

Tembilahan, bahwasanya kompetensi guru dalam menguasai materi pembelajaran

akuntansi sudah baik yang ditandai dengan kemampuan penguasaan materi

akuntansi oleh guru, penguasaan guru dalam mempelajari aplikasi bidang ilmu

akuntansi, kemampuan guru dalam memilih metode dan media yang sudah baik.

Akan tetapi penulis masih menemukan gejala-gejala sebagai berikut :

9 Istarani & Aswin Bancin, Aktivitas Belajar, Penerbit: Larispa Indonesia, 2017, h.165
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1. Masih adanya siswa yang hanya diam saat proses pembelajaran berlangsung.

2. Masih adanya siswa yang tidak bisa mengerjakan soal akuntansi yang

diberikan oleh guru dari materi yang dijelaskannya.

3. Masih adanya siswa yang kurang memperhatikan penjelasan guru saat proses

pembelajaran akuntansi berlangsung.

4. Masih adanya siswa yang tidak mau bertanya apabila diberikan kesempatan

untuk bertanya.

5. Masih adanya siswa yang tidak mau memberikan pendapatnya atas

permasalahan yang diberikan oleh guru pada saat pembelajaran.

Berdasarkan gejala-gejala di atas, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian terhadap masalah-masalah tersebut dengan judul ”Pengaruh

Kompetensi Guru dalam Menguasai Materi Pembelajaran Akuntansi

terhadap Keaktifan Belajar Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1

Tembilahan”.

B. Penegasan Istilah

Meletakkan penegasan istilah agar tidak terjadi kesalahpahaman dan

kekeliruan dalam memahami istilah dalam judul ini, maka penulis akan

menjelaskan beberapa istilah-istilah dalam judul ini, antara lain sebagai berikut :

1. Pengaruh

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari suatu (orang atau

benda) dan sebagainya. 10 Pengaruh yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah dengan adanya kompetensi guru dalam menguasai materi

10 Andini T. Nirmala, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya: Prima Media, 2003,
h.312
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pembelajaran akuntansi diharapkan dapat mempengaruhi siswa untuk aktif

dalam proses pembelajaran.

2. Kompetensi guru dalam menguasai materi pembelajaran

Kompetensi guru dalam menguasai materi pembelajaran adalah

kemampuan mengetahui, memahami, mengaplikasikan, menganalisis,

menyintesiskan, dan mengevaluasi sejumlah pengetahuan keahlian yang

diajarkannya.11 Guru yang profesional mutlak harus menguasai bahan yang

akan diajarkannya. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kompetensi

guru dalam menguasai  materi secara mendalam terhadap bidang studi yang

diajarkannya, yang memungkinkan membimbing siswa untuk dapat

berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.

3. Keaktifan Belajar

Keaktifan belajar adalah usaha seseorang untuk terlibat aktif dalam

belajar untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan

demikian makin banyak usaha belajar itu dilakukan, makin banyak dan makin

baik perubahan yang diperoleh dalam belajar. 12 Keaktifan belajar yang

dimaksudkan disini yaitu usaha siswa dalam melibatkan diri dalam proses

membangun pengetahuan dengan cara melibatkan dirinya dalam proses

pembelajaran.

Kesimpulan  makna judul berdasarkan penegasan istilah adalah  Guru

dituntut untuk memiliki pengetahuan umum yang luas dan mendalami

keahliannya atau mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Guru

11 Djam’an Satori, Op.Cit, h.2.24
12 Daryanto, Belajar dan Mengajar, Bandung: CV Yrama Widya, 2010, h.3
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memegang peranan yang sangat penting dalam membuat siswa mengerti dan

paham  mengenai materi pelajaran yang diajarkannya. Dengan  penguasaan materi

pembelajaran oleh guru diharapkan dapat membimbing siswa untuk berpartisipasi

aktif dalam pembelajaran. Keaktifan yang dimaksud disini usaha siswa

melibatkan diri dalam proses membangun pengetahuan dengan cara melibatkan

diri dalam proses pembelajaran.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat di identifikasikan

masalah sebagai berikut :

a. Keaktifan belajar siswa masih belum maksimal.

b. Kompetensi guru dalam menguasai materi pembelajaran akuntansi belum

berpengaruh maksimal terhadap keaktifan belajar siswa.

2. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah dalam penelitian ini yang

dikemukakan pada identifikasi masalah, maka penelitian ini difokuskan pada

aspek Pengaruh Kompetensi Guru dalam Menguasai Materi Pembelajaran

Akuntansi terhadap Keaktifan Belajar Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan

Negeri 1 Tembilahan. Kompetensi guru dalam menguasai materi

pembelajaran akuntansi yang dimaksud adalah penguasaan materi oleh guru

pada mata pelajaran akuntansi keuangan, pokok bahasan piutang dagang dan

piutang wesel.
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3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang diuraikan diatas, maka dapat

dirumuskan masalah  pada penelitian ini adalah seberapa besar Pengaruh

Kompetensi Guru dalam Menguasai Materi Pembelajaran Akuntansi terhadap

Keaktifan Belajar Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1

Tembilahan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek

Pengaruh Kompetensi Guru dalam Menguasai Materi Pembelajaran

Akuntansi terhadap Keaktifan Belajar Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan

Negeri 1 Tembilahan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Bagi Guru, sebagai bahan masukkan agar lebih meningkatkan penguasaan

materi yang mendalam serta menyiapkan segala sesuatu untuk kegiatan

proses pembelajaran baik dari media, strategi, metode dalam proses belajar

mengajar sehingga dapat mendorong siswa untuk menjadi aktif dalam

proses pembelajaran.

b. Bagi Siswa, agar terus belajar dengan meningkatkan kemampuannya

untuk melibatkan diri secara aktif agar memperoleh hasil yang baik yang

diperoleh melalui proses pembelajaran.
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c. Bagi Sekolah, sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kualitas

sekolah dan sebagai alat untuk mengukur kompetensi guru dalam

mengajar agar pembelajaran menjadi lebih baik lagi kedepannya untuk

mencapai tujuan pendidikan nasional.

d. Bagi Penulis, untuk memperdalam dan menambah wawasan pengetahuan,

serta sebagai pengalaman yang sangat berguna pada saat mengajar nanti.


