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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia. 

Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi 

manusia menurut ukuran normatif. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah pada 

era reformasi ini sangat serius menangani bidang pendidikan, karena dengan 

menerapkan sistem pendidikan yang baik serta ditunjang pula oleh guru yang 

bermutu dan profesional diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang 

berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara yang dilandasi oleh semangat keberagaman. 

Penyelenggaraan pendidikan pada hakekatnya memiliki tujuan utama untuk 

menghasilkan dan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta dapat 

menghasilkan lulusan dan anak didik yang bisa mengikuti perkembangan zaman. 

Untuk dapat melakukan hal itu, sekolah-sekolah tidak akan bisa menghindari diri 

dari berbagai tantangan masa depan yang sulit sekali untuk diramalkan, serta 

selalu mengalami perubahan. Oleh karena itu, dunia pendidikan di Indonesia juga 

akan menghadapi ketidakpastian akibat dari adanya perubahan-perubahan, baik 

yang bersifat internal maupun eksternal.  

 Dengan diterapkannya reformasi pendidikan pada lembaga-lembaga 

sekolah yakni dengan diterapkanya kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) 

merupakan respon terhadap perkembangan tuntutan global sebagai suatu upaya 

untuk mengadaptasikan sistem pendidikan yang mampu mengembangkan sumber 

daya manusia untuk memenuhi tuntutan zaman yang sedang berkembang. Melalui 



 

 

2 

reformasi pendidikan, pendidikan harus berwawasan masa depan yang bisa 

memberikan jaminan bagi perwujudan hak-hak asasi manusia untuk 

mengembangkan seluruh potensi dan prestasinya secara optimal guna 

kesejahteraan hidup rakyat Indonesia di masa depan 

Guru merupakan salah satu unsur utama dalam proses pendidikan. Dalam 

proses pendidikan di sebuah sekolah, guru memegang tugas ganda yaitu sebagai 

pengajar dan pendidik. Sebagai pengajar guru bertugas mentransfer ilmu 

pengetahuan ke dalam diri anak didik, sedangkan sebagai pendidik, guru bertugas 

membimbing dan membina anak didik agar menjadi manusia susila yang cakap, 

aktif, kreatif, mandiri, dan berakhlak mulia. Mengajar maupun mendidik 

merupakan tugas dan tanggung jawab guru sebagai tenaga profesional. Oleh sebab 

itu, tugas yang berat dari seorang guru ini pada dasarnya hanya dapat 

dilaksanakan oleh guru yang memiliki kompetensi yang layak. 

Guru memegang peranan sentral dalam proses belajar mengajar, untuk itu 

mutu pendidikan di suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh kemampuan 

yang dimiliki seorang guru dalam menjalankan tugasnya, guru merupakan faktor 

penentu bagi keberhasilan pendidikan di lembaga pendidikannya, karena guru 

merupakan aspek sentral serta sumber kegiatan belajar mengajar. Guru juga 

merupakan komponen yang berpengaruh dalam peningkatan mutu suatu proses 

pendidikan di lembaga pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan atau 

kompetensi dari seorang guru sangat menentukan mutu pendidikan.  

Kompetensi guru, dalam hal ini baik guru pada lembaga pendidikan negeri 

maupun swasta di negara kita masih rendah. Berdasarkan hasil Tes Kompetensi 
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Guru yang dilakukan Depertemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal 

Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama yang 

bekerja sama dengan Pusat Penilaian Pendidikan pada Tahun 2003, menunjukkan 

bahwa rata-rata nilai kompetensi guru di wilayah Jakarta hanya mencapai 42,25 

%. Angka ini masih relatif jauh di bawah standar nilai kompetensi minimal yang 

diharapkan yaitu 75 %. Data dari Direktorat Tenaga Kependidikan Dikdasmen 

Depdiknas pada tahun 2004 menunjukkan terdapat 991.243 (45,96 %) guru SD, 

SMP dan SMA yang tidak memenuhi kualifikasi Pendidikan Minimal (Muslich, 

2007) 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 14 tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen disebutkan bahwa pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada 

kapasitas satuan-satuan pendidikan dalam mentransformasikan peserta didik untuk 

memperoleh nilai tambah, baik yang terkait dengan aspek olah pikir, rasa, hati, 

dan raganya. Dari sekian banyak komponen pendidikan, guru dan dosen 

merupakan faktor yang sangat penting dan strategis dalam usaha meningkatkan 

mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan. Berapa pun besarnya investasi yang 

ditanamkan untuk memperbaiki mutu pendidikan, tanpa kehadiran guru dan dosen 

yang kompeten, profesional, bermartabat, dan sejahtera dapat dipastikan tidak 

akan tercapai tujuan yang diharapkan. 

Guru yang berkualitas merupakan faktor kunci untuk meningkatkan 

pendidikan sains dan pencapaian target siswa. Guru sebagai produk lembaga 

pendidikan dituntut untuk memiliki beberapa kompetensi antara lain menguasai 

bidang studi tertentu secara mendalam dan luas, dapat melaksanakan pembelajaran 
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dan penilaian yang mendidik, berkepribadian dan memiliki komitmen dan 

perhatian terhadap perkembangan peserta didik. Namun berdasarkan data dari 

Kompas (9/12/2005) disebutkan, hampir separuh dari lebih kurang 2,6 juta guru di 

Indonesia tidak memiliki kompetensi yang layak untuk mengajar, kualifikasi dan 

kompetensinya tidak mencukupi untuk mengajar di sekolah. Dari sini kemudian 

dijelaskan lagi, guru yang tidak layak mengajar atau menjadi guru berjumlah 

912.505, terdiri dari 605.217 guru SD, 167.643 guru SMP, 75.684 guru SMA, dan 

63.962 guru SMK, tercatat 15% guru mengajar tidak sesuai dengan bidangnya. 

Fakta lain, menunjukkan bahwa mutu guru di Indonesia masih jauh dari memadai, 

terdapat 60 % guru SD, 40% guru SLTP, 43% SMA, 34% SMK dianggap belum 

layak untuk mengajar di jenjang masing-masing. Selain itu 17,2% guru atau setara 

dengan 69.477 guru mengajar bukan bidang studinya (Poedjinoegroho, 2006). Bila 

SDM guru kita dibandingkan dengan negara-negara lain, maka kualitas SDM guru 

kita berada pada urutan 107 dari 177 negara berdasarkan Human Development 

Index.  

Dari data dinas pendidikan dan pengajaran provinsi Papua dapat 

diidentifikasi bahwa nilai rata-rata ujian nasional IPA SMP tahun ajaran 

2007/2008 untuk provinsi Papua masih dalam kategori rendah yakni hanya 6,47. 

Rendahnya nilai ini diduga terkait erat dengan berbagai faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Salah satunya adalah kompetensi pedagogik 

dan kompetensi profesional guru di provinsi ini. Khususnya di Kota Jayapura  

diduga terkait dengan rendahnya kualitas pembelajaran fisika akibat kurang 

baiknya kompetensi guru. 
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 Pembentukan kompetensi guru merupakan proses pendidikan yang 

kompleks dan memerlukan keterlibatan berbagai pihak terkait seperti lembaga 

pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), Dinas Pendidikan dan asosiasi profesi 

kependidikan. Banyak cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kompetensi 

guru, baik yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Daerah bekerjasama dengan 

pihak swasta dan partisipasi masyarakat umumnya, maupun oleh guru sendiri 

dalam memenuhi kompetensi guru yang telah ditetapkan. 

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan berkenaan dengan 

tingkat  kompetensi guru antara lain, menurut Darling-Hammond (2001) 

menyatakan bahwa di USA secara umum kekurangan guru, guru yang telah 

tersertifikasi sedikit, saat ini di USA membutuhkan guru yang berkualitas dan 

tersertifikasi. Neuschatz & McFarling, (2000); Jumlah guru Fisika lebih sedikit 

dari jumlah guru sains, banyak guru fisika yang prosentasi mengajar fisikanya 

lebih sedikit dari pada mengajar sains, hanya sepertiga guru yang mengajar fisika 

berlatar belakang Fisika atau Pendidikan Fisika. Ingersoll (1999), menyatakan 

bahwa lebih dari separuh guru fisika yang mengajar diluar bidangnya, artinya 

minoritas yang mengajar fisika secara total. Dari data tersebut  dinyatakan bahwa  

baru 61 % guru SMU Negeri dan 27 % Guru SMU Swasta di USA yang 

tersertifikasi. Dengan kondisi tersebut dibuatlah sebuah model sertifikasi guna 

meningkatkan kompetensi guru Fisika. (Isaac dan  Zawicki, 2004:10) 

 Baik dan buruknya hasil belajar siswa  sangat ditentukan oleh kompetensi 

dari guru yang mengajarnya, jika profesionalisme guru rendah (tidak memiliki 

kompetensi yang layak) maka dapat dipastikan hasil belajar siswa juga rendah, 
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namun sebaliknya jika profesionalisme gurunya baik (memiliki kompetensi yang 

layak) maka akan menghasilkan prestasi yang baik bagi siswanya. Walaupun 

banyak faktor lain yang turut mempengaruhinya, seperti sarana dan prasarana, 

minat dan motivasi belajar siswa dan juga bakat yang telah dimiliki siswa, namun 

kompetensi guru merupakan faktor yang paling utama. 

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) sebagai salah satu pihak 

yang terkait, mempunyai kewajiban dalam meningkatkan kompetensi guru 

melalui proses pembinaan guru secara berkesinambungan. Salah satu program 

yang dapat menunjang profesionalisme guru adalah pendidikan dan pelatihan hal-

hal yang terkait dengan kompetensi guru. Agar berbagai pendidikan dan pelatihan 

tersebut lebih bermakna dan sesuai dengan kebutuhan, maka pelaksanaannya 

harus didasarkan pada pengetahuan yang mendalam tentang karakteristik guru-

guru sasaran. Terutama karakteristik yang terkait dengan kompetensi pedagogik 

dan profesional guru serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

 Atas dasar latar belakang seperti itu, penelitian ini diarahkan pada upaya 

untuk mendapat gambaran tingkat kompetensi pedagogik dan profesional guru 

fisika di Kota Jayapura serta hubungannya dengan hasil belajar fisika siswa. 

Gambaran tingkat kompetensi ini nantinya dapat menjadi acuan dalam 

penyusunan program pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi 

guru fisika di kota tersebut. 
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B. Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang 

menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah tingkat kompetensi 

pedagogik dan profesional guru fisika SMP di Jayapura serta hubungannya 

dengan hasil belajar fisika siswa ?” 

 Untuk lebih mengarahkan penelitian yang dilakukan maka dari rumusan 

masalah dijabarkan  kedalam beberapa pertanyaan penelitian seperti diuraikan di 

bawah ini. 

a. Bagaimanakah tingkat kompetensi pedagogik guru-guru fisika SMP di 

Jayapura ? 

b. Bagaimanakah tingkat kompetensi profesional guru-guru fisika SMP di 

Jayapura ? 

c. Bagaimanakah hasil belajar Fisika para siswa SMP kelas VIII di Jayapura ? 

d. Bagaimanakah hubungan Tingkat Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi 

Profesional Guru Fisika dengan Hasil Belajar Fisika siswa SMP di Jayapura? 

e. Bagaimanakah persepsi siswa terhadap pembelajaran Fisika SMP di Jayapura? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan tingkat kompetensi pedagogik guru fisika SMP di Jayapura. 

2. Mendeskripsikan tingkat kompetensi profesional guru fisika SMP di Jayapura. 

3. Mendeskripsikan hasil belajar  Fisika siswa SMP kelas VIII di Jayapura. 

4. Mendeskripsikan bagaimanakah hubungan Tingkat Kompetensi Pedagogik 

dan Kompetensi Profesional Guru Fisika dengan Hasil Belajar Fisika siswa 

SMP di Jayapura. 

5. Mendeskripsikan persepsi siswa terhadap pembelajaran Fisika SMP di 

Jayapura.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-

besarnya bagi lembaga pre/in service termasuk diantaranya LPMP dan Pusat 

Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) 

khususnya di Kota Jayapura, sebagai bahan dalam menyusun rencana kegiatan 

pelatihan khususnya dalam konteks materi pelatihannya dalam rangka 

meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional guru yang ujung-ujungnya 

pada peningkatan hasil belajar siswa pada berbagai kompetensi. 
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E. Definisi Operasional 

Untuk menghindari adanya salah pemaknaan dari setiap istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka secara operasional istilah-istilah  tersebut 

didefinisikan seperti berikut: 

1. Kompetensi pedagogik didefinisikan sebagai kemampuan guru yang 

berkenaan dengan pemahaman terhadap peserta didik dan pengelolaan 

pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Secara substantif kompetensi 

ini mencakup kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimilikinya. Untuk mengukur kompetensi pedagogik digunakan 

instrumen berupa tes uji kompetensi pedagogik guru dan lembar penilaian 

kinerja guru yang meliputi penilaian Rencana Program Pembelajaran 

(RPP) dan penilaian pada Pelaksanaan Pembelajaran. 

2. Kompetensi profesional didefinisikan sebagai kemampuan yang berkenaan 

dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan 

mendalam. Untuk mengukur kompetensi profesional ini digunakan 

instrumen berupa tes konseptual físika yang diambil dari berbagai tes 

standar seperti FCI (force concept inventory) dan CSEM (The Conceptual 

Survey of  Electricity and Magnetism). 

3. Hasil belajar didefinisikan sebagai suatu ukuran yang berhubungan dengan 

tingkat keberhasilan dalam ranah kognitif yang difokuskan pada aspek 

pemahaman konsep. Untuk mengukur pemahaman konsep físika siswa 
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digunakan tes pemahaman konsep (khusus pada konsep Gaya) yang 

mencakup tiga indikator pemahaman yaitu translasi, interpretasi dan 

ekstrapolasi. Tes ini dibuat dalam bentuk tes objektif jenis pilihan ganda. 


