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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perguruan tinggi merupakan salah satu lembaga pendidikan yang secara

formal diserahi tugas dan tanggung jawab mempersiapkan mahasiswa sesuai

dengan tujuan pendidikan nasional yaitu mengisi kebutuhan masyarakat akan

tersedianya tenaga ahli dan tenaga terampil dengan tingkat dan jenis kemampuan

yang sangat beragam.1 Berdasarkan Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang

guru dan dosen, bab IV kualifikasi dan kompetensi, pasal 6 menyebutkan bahwa

guru dan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai

agen pembelajaran yang sehat jasmani dan rohani, memiliki kemampuan untuk

mewujudkan tujuan pendidikan nasional serta memiliki sertifikasi profesi.2

Dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh harus

ditunjang oleh tenaga pendidik yang berkualitas dan profesional. Sebagai salah

satu tenaga pendidik profesional, dosen dituntut untuk menguasai beberapa

kompetensi guna menunjang kinerjanya, kompetensi tersebut diantaranya yaitu

kompetensi pedagogik.3 Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola

pembelajaran peserta didik. Profesi dosen adalah profesi yang sangat mulia

1
Samsul Nizar dkk, Isu-Isu Kontemporer Tentang Pendidikan Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, 2010),

hlm 236
2

Mukhtar, Orientasi Baru Supervisi Pendidikan, ( Jakarta : GP Press, 2009), hlm 125
3

E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm
75
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karena mengemban tugas yang sangat besar yang dapat berpengaruh terhadap

kemajuan suatu bangsa.4

Mengingat pentingnya peranan dosen dalam proses menciptakan sumber

daya manusia yang berkualitas, maka dosen yang akan mengajar harus memiliki

beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menyatakan

bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat

pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang

dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.5

Kompetensi pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan mengelola

pembelajaran peserta didik. Pengertian inilah yang kadang kurang dipahami atau

dimengerti oleh beberapa tenaga pendidik. Tidak sedikit tenaga pendidik yang

mengartikan pedagogik adalah kemampuan mengajar saja, sehingga yang

terpenting adalah bisa mengajar tanpa mengetahui apakah itu kompetensi

pedagogik yang sesungguhnya.

Ruang lingkup kompetensi pedagogik meliputi banyak aspek, pengertian

kompetensi pedagogik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan

dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta

didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimlikinya. Berdasarkan

4 Ibid, hlm 75
5

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Undang-Undang RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, ( Jakarta : Departemen Agam RI, 2006), hlm 105
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keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa cakupan kompetensi pedagogik

sangatlah luas sehingga akan berpengaruh terhadap hasil atau mutu suatu

pendidikan. Setiap dosen harus lebih memahami dan menguasai kompetensi

pedagogik secara keseluruhan guna meningkatkan kualitas pendidikan.6

Kompetensi Dosen adalah hasil dari penggabungan dari kemampuan-

kemampuan yang banyak jenisnya, dapat berupa seperangkat pengetahuan,

keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh

Dosen dalam menjalankan tugas keprofesionalannya.

Dalam kegiatan  belajar mengajar, dosen berperan sebagai pembimbing,

dalam peranannya sebagai pembimbing, dosen harus berusaha menghidupkan

dan memberikan semangat agar terjadi proses interaksi yang kondusif. Dosen

harus siap sebagai mediator dalam segala situasi proses belajar mengajar,

sehingga dosen akan merupakan designer akan memimpin terjadinya interaksi.7

Pandangan al-Qur’an terhadap aktivitas pembelajaran, terdapat dalam kandungan

ayat 31-33 al-Baqarah:8













6 Op Cit, hlm 75
7

Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006), hlm 40
8

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung : CV : Diponegoro, 2000), hlm 9
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Artinya : 31.Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda)
seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu
berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika
kamu mamang benar orang-orang yang benar!" 32. mereka
menjawab: "Maha suci Engkau, tidak ada yang Kami ketahui selain
dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; Sesungguhnya
Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” 33 Allah
berfirman: "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka Nama-nama
benda ini." Maka setelah diberitahukannya kepada mereka Nama-
nama benda itu, Allah berfirman: "Bukankah sudah Ku katakan
kepadamu, bahwa Sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan
bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu
sembunyikan?"

Bahwa belajar dan pembelajaran merupakan aktivitas yang melekat

secara intern dalam diri manusia. Sebagai hamba Allah yang ditugasi sebagai

khalifah di bumi, manusia tidak bisa tidak pasti terlibat secara alamiah dengan

pembelajaran. Jadi ayat tersebut terkait erat dengan ayat sebelumnya, yaitu

bahwa Allah telah mengangkat manusia sebagai khalifahNya di muka bumi. Atas

alasan inilah maka manusia dianugrahi potensi untuk belajar dan mengajar

sebagai bagian tak terpisah dengan tugas yang diembannya. Oleh karena itu

Islam sebagai agama menegaskan bahwa belajar merupakan kewajiban bagi
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setiap muslim.9 Seorang pendidik yang benar-benar melaksanakan tugas ikhlas

karena Allah SWT, maka tugasnya akan dibalasi oleh Allah SWT. Pendidikan

tersebut memperoleh dua imbalan yaitu gaji yang diterimanya dan pemerintah

dan pahala yang akan diterima balasannya di akhirat. Sebagaimana firman Allah

SWT, (Qs. Al-Baiyyinah : 7-8).10






Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal

saleh, mereka itu adalah Sebaik-baik makhluk..











Artinya : “ Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga 'Adn yang

mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya
selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan merekapun
ridha kepadanya. yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang
yang takut kepada Tuhannya.

Mengajar bagi seorang dosen adalah sangat penting kalau ia ingin

menjadi seorang  dosen yang  profesional, jadi disamping  dia harus menguasai

substansi bidang  studi  yang diampu, keterampilan dasar mengajar  juga  adalah

merupakan keterampilan  penunjang  untuk keberhasilan dia dalam proses belajar

9
Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), hlm 21

10 Ramayulis, Profesi & Etika Keguruan, (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), hlm 99
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mengajar.11 Keberhasilan atau kegagalan dalam proses belajar mengajar

merupakan sebuah ukuran atas proses pembelajaran.12

Di dalam pendidikan di perguruan tinggi, dosen merupakan ujung tombak

keberhasilan mahasiswa. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan

tugas utama menstransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu

pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat.13

Kemampuan Dosen dalam mengelola proses pembelajaran dan

melaksanakan pengajaran sangat penting dalam rangka meningkatkan aktivitas

belajar mahasiswa. Untuk meningkatkan aktivitas belajar mahasiswa, dosen

dituntut meningkatkan kompetensi pedagogik.

Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan,

teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat.14 Dosen sebagai salah satu komponen dalam proses belajar mengajar

merupakan pemegang peran yang sangat penting. Dosen bukan hanya sekedar

penyampai materi saja, tetapi lebih dari itu dosen dapat dikatakan sebagai sentral

pembelajaran.15 Dosen harus mampu membantu peserta didik khususnya

11 Ibid, hlm 100
12

Pupuh Fathurrohman, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2007), hlm 113
13

Tim Penyusun LPM, Pedoman Pengembangan dan Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga
Dosen dan Kependidikan, ( Pekanbaru : Suska Press, 2013), hlm 5

14 S Freud S, A General Introduction to Psychoanalysis, ( London: Hogart Press,2009),  hlm 264
15

Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, ( Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2008), hlm
165
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mahasiswa untuk mengembangkan pola perilakunya, meningkatkan aktivitas

belajar dan melaksanakan aturan sebagai alat untuk menegakkan dalam setiap

aktivitas belajar mahasiswa.16

Pada kenyataannya di Perguruan Tinggi Agama Islam Khususnya di

STAI Nurulfalah Airmolek dan STAI Madinatun Najah Rengat para dosen yang

mengajar telah menguasai struktur dan metode keilmuan dan menguasai bidang

studi sesuai keahliannya, dosen juga memiliki kompetensi yang melaksanakan

tugasnya secara profesional dalam proses pembelajaran. Selain itu dosen

Perguruan Tinggi Agama Islam telah memperhatikan kualitas pembelajaran di

ruangan perkuliahan sehingga pencapaian standard kompetensi dari mata kuliah

tersebut sangat mudah dicapai oleh mahasiswa.

Hal ini dikarenakan mantapnya pengetahuan dan pemahaman seorang

dosen tentang keterampilan mengajar yang baik dan benar serta keikutsertaan

dosen dalam pelatihan – pelatihan diberbagai kegiatan yang diadakan oleh

Kopertais Wilayah XII serta memiliki sertifikat dari kegiatan pelatihan tersebut.

Sebagian dosen yang ada di Perguruan Tinggi Agama Islam Khususnya di STAI

Nurulfalah Airmolek dan STAI Madinatun Najah Rengat juga sudah memiliki

NIDN dan sudah menerima sertifikasi dosen. Dengan demikian dosen Perguruan

Tinggi Agama Islam Khususnya di STAI Nurulfalah Airmolek dan STAI

16
E Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya,

2013), hlm 45
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Madinatun Najah Rengat telah memiliki kompetensi propofesional dan

kompetensi pedagogik dalam kegiatan belajar mengajar.

Akan tetapi dosen Perguruan Tinggi Agama Islam Khususnya di STAI

Nurulfalah Airmolek dan STAI Madinatun Najah Rengat selalu ingin

meningkatkan keterampilan dalam mengajar  sehingga standart kompetensi yang

ada pada setiap mata kuliah dapat dicapai oleh seorang mahasiswa. Pada

hakekatnya kegiatan belajar mengajar adalah suatu proses interaksi atau

hubungan timbal balik antara dosen dan mahasiswa dalam satuan pembelajaran.

Cara mengikuti proses belajar mengajar di perguruan tinggi merupakan bagian

terpenting dari proses belajar sebab dalam proses belajar tersebut sebagai

mahasiswa diberikan arahan tentang apa dan bagaimana bahan kuliah harus

dikuasi.

Berdasarkan pengamatan sementara yang penulis lakukan pada hari senin,

02 Mei 2016 pada kegiatan aktivitas perkuliahan mahasiswa dalam kegiatan

belajar mengajar masih ditemukan beberapa gejala-gejala sebagai berikut:

Tenaga pendidikan di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) Kabupaten

Indragiri Hulu sudah memiliki kualifikasi sebagai dosen yang berkompeten

khususnya kompetensi pedagogik yang berhubungan dengan pengelolaan

pembelajaran, dosen telah menguasai materi ketika menjelaskan materi di depan

mahasiswa dengan sepenuhnya, menguasai media pembelajaran, menguasai

pemahaman mahasiswa dalam menerima pelajaran, namun ada sebagian

mahasiswa dijumpai ketika dalam proses pembelajaran kurang kosentrasi ketika
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dosen menjelaskan materi perkuliahan, saat perkuliahan berlangsung ada

mahasiswa yang hanya menjadi pendengar dan cenderung pasif, ada sebagian

mahasiswa yang enggan untuk bertanya kepada dosen dalam aktivitas

perkuliahan, ada sebagian mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas dengan

tepat waktu yang telah ditentukan oleh dosen, dalam melakukan diskusi, lebih

banyak didominasi oleh dosen dari pada mahasiswa itu sendiri dan saat dosen

melakukan tes mid semester, ada mahasiswa yang mendapatkan hasil belajar

yang dibawah standar sesuai kriteria nilai yang telah ditetapkan perguruan

Tinggi.

Sehubungan dengan hal itu, penulis merasa perlu untuk meneliti lebih

dalam mengenai kegiatan belajar mengajar yang diberikan oleh dosen kepada

mahasiswa. Penulis memandang dan mengalami bahwa kompetensi pedagogik

dosen bisa mempengaruhi interaksi dosen dan mahasiswa dalam aktivitas

perkuliahan dalam kegiatan belajar. Dari latar belakang tersebut di atas maka

penulis dalam penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Kompetensi

Pedagogik Dosen Terhadap Aktivitas Belajar Mahasiswa Perguruan Tinggi

Agama Islam (PTAI) Kabupaten Indragiri Hulu”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghilangkan multi penafsiran dalam penelitian ini, penulis

merasa perlu untuk memberi penegasan pada istilah yang terdapat pada judul

penelitian ini, yaitu :
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1. Pengaruh

Pengaruh adalah hal-hal yang melatarbelakangi ataupun dampak yang

berhubungan dengan sesuatu yang menjadi sebab akibat terhadap sesuatu

yang dalam hal ini kompetensi pedagogik dosen terhadap aktivitas belajar

mahasiswa.17

2. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta

didik.18

3. Dosen

Dosen adalah seorang ahli, perencana dan instruktur dalam memainkan

perannya, meletakkan dirinya pada posisi tertentu dan mengetahui hak dan

kewajibannya sebagai dosen.19

4. Aktivitas Belajar

Aktivitas Belajar adalah segala kegiatan yang dilaksanakan baik secara

jasmani atau rohani. Aktivitas mahasiswa selama proses belajar mengajar

merupakan salah satu indikator adanya keinginan mahasiswa untuk belajar.20

5. Mahasiswa

17
Yenny Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke tiga, ( Jakarta : Balai Pustaka, 2000), hlm 849

18 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya,
2008), hlm 75

19
Bermawi Munthe, Desain Pembelajaran, (Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2009), hlm 71

20
Anton Mulyono, Aktivitas Belajar, (Bandung : Yrama, 2001), hlm 5
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Maha dan Siswa, atau pelajar yang paling tinggi levelnya Adalah Sebagai

seorang pelajar tertinggi, tentu mahasiswa sudah terpelajar, sebab mereka

tinggal menyempurnakan pembelajarannya hingga menjadi manusia terpelajar

yang paripurna.21

Berdasarkan penjelasan diatas maka maksud judul yang penulis

kemukakan adalah : suatu kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh dosen akan

mampu menghasilkan kegiatan belajar yang efektif sehingga mahasiswa mampu

meningkatkan aktivitas belajar mahasiswa di Perguruan Tinggi Agama Islam

(PTAI) Kabupaten Indragiri Hulu.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala yang ada maka penulis

perlu mengidentifikasi masalah sebagai :

a. Bagaimanakah kompetensi pedagogik dosen ?

b. Bagaimanakah aktivitas belajar mahasiswa ?

c. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi pedagogik dosen ?

d. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas belajar mahasiswa ?

e. Apakah terdapat pengaruh kompetensi pedagogik dosen terhadap

aktivitas belajar mahasiswa ?

2. Batasan Masalah

21 Ahmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi., ( Yogyakarta: Paradigma,
2007), hlm 224
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Dari pembeberan masalah diatas nampak begitu luas cakupannya,

karena terbatasnya kemampuan, waktu, fasilitas dan dana penulis maka

permasalahan yang akan diteliti hanya berkenaan dengan yaitu : Pengaruh

Kompetensi Pedagogik Dosen Terhadap Aktivitas Belajar Mahasiswa

Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) Kabupaten Indragiri Hulu.

3. Rumusan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini maka penulis merumuskan

permasalahan sebagai berikut : Apakah terdapat pengaruh yang signifikan

antara kompetensi pedagogik dosen terhadap aktivitas belajar mahasiswa

Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) Kabupaten Indragiri Hulu?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

Pengaruh Kompetensi Pedagogik Dosen Terhadap Aktivitas Belajar

Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) Kabupaten Indragiri

Hulu.

2. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan dengan hasil penelitian ini dapat bermanfaat

bagi :
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a. Dosen dapat memberikan informasi tentang kemampuan pedagogik dosen

terhadap kegiatan belajar mengajar yang sesuai bagi seorang dosen

terhadap mahasiswa.

b. Mahasiswa dapat memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam

penyerapan materi yang diberikan oleh dosen dalam kompetensi

pedagogik yang dimiliki dosen.

c. Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) dapat memberikan masukan

sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan di kampus tersebut.

d. Bagi peneliti merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Strata

Magister (S2) dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah

wawasan dan ilmu pengetahuan tentang kompetensi dosen.

e. Bagi pembaca, sebagai bahan tambahan informasi yang dapat dijadikan

referensi dalam mengembangkan ilmu kependidikan.


