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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah  

Guru memegang peranan penting dan merupakan komponen yang 

paling menentukan dalam pembangunan pendidikan, khususnya yang 

diselenggarakan secara formal di sekolah. Peranan guru ini terutama dalam 

kaitannya dengan proses pembelajaran di sekolah. Guru juga sangat 

menentukan keberhasilan peserta didik, terutama dalam kaitannya dengan 

proses pembelajaran mengajar. Guru merupakan komponen yang paling 

berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. 

Kelancaran proses pembelajaran di sekolah banyak ditentukan oleh sikap dan 

perilaku guru dalam melaksanakan tugas mengajar.  

Peran guru dalam proses pengajaran belum dapat digantikan dengan 

oleh mesin, seperti radio, televise, tape ataupun komputer yang paling modern 

sekalipun. Unsur-unsur manusiawi seperti sikap, sistem nilai, perasaan, 

motivasi, kebiasaan dan lain-lain yang diharapkan merupakan proses dari 

pengajaran yang tidak mungkin dapat dicapai melalui mesin-mesin modern. 

Untuk itu guru sebagai agen pembelajaran dituntut untuk mampu 

menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya.  

Terkait perannya tersebut, guru dituntut untuk cakap dalam membangun 

proses belajar serta membangun interaksi yang baik dengan siswa. 

Dibutuhkkan adanya guru yang mampu dan siap berperan secara profesional 
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khususnya di sekolah, dimana dapat menjalankan peranannya dengan baik 

dalam berinteraksi dengan murid, sesama guru, dan staf sekolah. Dalam hal ini 

guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dituntut untuk senantiasa bergiat diri 

dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasannya serta profesinya secara 

terus menerus, sehingga mampu menjadi guru yang profesional. 

Menurut Mukhtar dinyatakan bahwa “Pofesional adalah seseorang yang 

memiliki seperangkat pengetahuan atau keahlian yang khas dari profesinya”.
1
 

Guru yang profesional adalah ”guru yang menguasi 4 kemampuan yaitu 

kemampuan merencanakan program belajar mengajar, melaksanakan atau 

mengelola proses belajar mengajar, menilai kemajuan proses belajar mengajar, 

dan menguasai bahan pelajaran.”
2
 Kompetensi merupakan suatu kemampuan 

yang mutlak dimiliki guru agar tugasnya sebagai pendidik dapat terlaksana 

dengan baik. 

Menurut Pasal 1 ayat 10 UU RI No.14 tahun 2005 tentang guru dan 

dosen disebutkan bahwa “Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, 

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

atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi guru 

meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional”. Guru 

yang profesional harus menguasai empat kompetensi tersebut.
3
  

Kompetensi merupakan peleburan dari pengetahuan (daya pikir), sikap 

(daya kolbu), dan ketrampilan (daya pisik) yang diwujudkan dalam bentuk 

                                                 
1
 Mukhtar. 2013. Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Jakarta: Misak Galiza, hal 7 

2
 Sudjana, Nana. 2004. Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 

hal 4 
3
 Undang-Undang RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1, ayat 10. Jakarta. 

Departemen Pendidikan Nasional. 
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perbuatan”.
4
 Dengan kata lain, kompetensi merupakan perpaduan dari 

penguasaan pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam 

kebiasaan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas/pekerjaannya 

Selain menguasai metode-metode pembelajaran dan menguasai materi 

pelajaran, guru yang profesional harus menguasai pengetahuan lain yang 

menunjang jauh lebih luas daripada hanya materi yang diajarkan, karena 

gurulah yang secara langsung berhubungan dengan siswa dalam proses belajar 

mengajar. Guru harus mampu menciptakan suasana yang harmonis, akrab dan 

kondusif dalam pergaulan antara siswa dengan guru di kelas. 

Aktivitas guru dalam pembelajaran di kelas akan dipersepsikan oleh 

siswa. Menurut Walgito: 

Persepsi merupakan proses yang integrated dalam diri individu 

terhadap stimulus yang diterimanya. Persepsi merupakan 

pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang inderanya 

sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan respon yang 

mengkaitkan stimulus, sedangkan dalam persepsi orang akan 

mengkaitkan dengan objek.
5
 

 

Persepsi merupakan suatu proses penilaian seseorang atau kelompok 

orang terhadap objek, peristiwa, atau melibatkan pengalaman yang berkaitan 

dengan objek tertentu. Proses interaksi antara siswa dengan gurunya akan 

menghasilkan persepsi siswa mengenai sosok guru yang dikenalnya. Siswa 

menganggap guru sebagai figur yang menarik dan menyenangkan, sehingga hal 

ini akan meningkatkan minat siswa untuk mengikuti mata pelajaran yang 

diampunya. Guru dalam hal ini tidak hanya berperan untuk mendorong 

                                                 
4
 Djamarah, Sayful Bahri. 2006. Prestasi Belajar dan kompetensi Guru. Surabaya: Usaha Nasional, 

hal 33 
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meningkatkan prestasi belajar siswa, tapi juga yang lebih jauh lagi yaitu untuk 

memotivasi dan menumbuhkan minat belajar siswa agar lebih aktif dan 

bergairah dalam belajar. Bila guru berhasil mengaktifkan dan menggairahkan 

siswa dalam belajar, maka guru telah berhasil membangkitkan minat belajar 

siswa, yang pada gilirannya akan mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

Menurut Slameto:  

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

memegang beberapa kegiatan. Kegiatan termasuk yang diminati siswa, 

akan diperhatikan terus-menerus yang disertai rasa senang. oleh sebab 

itu minat adalah perasaan senang atau tidak senang terhadap suatu 

objek.
6
 

 

Minat merupakan suatu keadaan dimana seseorang mempunyai 

perhatian terhadap suatu objek dan disertai dengan keinginan untuk mengetahui 

dan mempelajari maupun membuktikan lebih lanjut tentang objek tertentu 

dengan pengertian adanya hubungan lebih aktif terhadap objek tersebut. Minat 

menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hasil dan proses belajar yang 

terjadi pada setiap orang. Adanya minat seseorang akan aktif dalam bekerja 

ataupun belajar. Adanya minat akan lebih menggiatkan dan menggaktifkan 

siswa dalam belajar dengan tanpa ada yang memerintah dan memberi hadiah. 

Permasalahan utama yang sering terjadi terutama dalam kegiatan 

pembelajaran yang berlangsung di sekolah adalah minat belajar siswa yang 

tidak sesuai dengan harapan. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan di SMK 

Muhammadiyah Sukoharjo, minat belajar siswa masih belum optimal. Hal 

tersebut tergambar pada nilai capaian pengetahuan dan keterampilan pada 

                                                                                                                                        
5
 Walgito, Bimo. 2007. Pengantar Psikologi Umum.Yogyakarta: Penerbit Andi, hal 88 

6
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beberapa siswa kelas XI pada semester ganjil tahun ajaran 2016/2017 yang 

belum memenuhi kriteria kelulusan minimal (KKM}, ketidakhadiran siswa 

tanpa keterangan yang secara umum meningkat, serta siswa yang bersikap pasif 

dan lebih banyak berbicara dengan temannya saat pembelajaran berlangsung.  

Mengingat permasalahan rendahnya minat belajar siswa tersebut dapat 

berdampak pada perolehan prestasi belajar siswa, maka sudah selayaknya 

sekolah dan guru pada khususnya untuk mengantisipasi permasalahan tersebut. 

Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Usman bahwa tentang “Urgensi 

permasalahan yang dihadapi seorang guru adalah meningkatkan minat belajar 

siswa terutama dalam belajar”.
7
  

Adanya persepsi yang berbeda-beda antara siswa satu dengan yang 

lainnya juga berdampak pada minat belajarnya, khususnya persepsi siswa 

terhadap guru PAI. Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka 

peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang: ”Persepsi 

Siswa tentang Profesionalisme Guru PAI dan Pengaruhnya Terhadap Minat 

Belajar Siswa SMK Muhammadiyah Sukoharjo”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan 

pembatasan masalah, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

Apakah persepsi siswa tentang profesionalisme guru PAI berpengaruh terhadap 

minat belajar siswa kelas XI SMK Muhammadiyah Sukoharjo tahun ajaran 

2016/2017? 

                                                 
7
 Usman, Moh. User. 2011. Psikologi Belajar. Jakarta: Rineka Cipta, Hal 93 



 6 

C. Hipotesis 

Menurut Arikunto “Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap 

pertanyaan yang dikemukakan dalam perumusan masalah. Hipotesis tersebut 

harus diuji atau dibuktikan kebenarannya atau ketidakbenarannya, lewat 

pengumpulan dan penganalisaan data penelitian”.
8
 Dalam penelitian ini, 

hipotesis yang dikemukakan penulis adalah sebagai berikut: Persepsi siswa 

tentang profesionalisme guru PAI berpengaruh positif terhadap minat belajar 

siswa kelas XI SMK Muhammadiyah Sukoharjo tahun ajaran 2016/2017 

Siswa sebagai individu mempunyai persepsi yang berbeda-beda 

terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di sekolah. Siswa 

memberikan persepsi terhadap aktivitas guru saat mengajar. Persepsi siswa 

terhadap kemampuan mengajar guru PAI mempengaruhi minat siswa terhadap 

pelajaran. Guru PAI yang profesional dan mampu mengelola kelas dengan baik 

akan mudah menciptakan lingkungan belajar yang efektif, sehingga siswa akan 

memberikan tanggapan yang baik. Hal ini akan mendorong minat siswa untuk 

lebih aktif di dalam proses pembelajaran. 

Guru yang profesional akan berusaha agar siswa termotivasi untuk 

belajar lebih giat melalui berbagai kegiatan yang sesuai dengan kompetensi 

profesionalnya. Menjadi tugas guru untuk mengembangkan persepsi yang baik 

tersebut pada diri siswa. Untuk itu perlu kiranya guru mengembangkan proses 

belajar yang baik, sehingga membangkitkan minat siswa untuk belajar dengan 

lebih baik.  

                                                 
8
 Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. 

Hal 43 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

pengaruh persepsi siswa tentang profesionalisme guru PAI terhadap minat 

belajar siswa kelas XI SMK Muhammadiyah Sukoharjo tahun ajaran 

2016/2017.  

 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan agar memberikan manfaat bagi pihak-

pihak yang antara lain:  

a. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan bagi pengembangan pendidikan pada umumnya, dan secara 

khusus bagi guru, dan lembaga pendidikan. Diharapkan dapat 

menambah perbendaraan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang 

pendidikan 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi sekolah  

Dapat memberikan sumbangan positif untuk mengembangkan 

pembelajaran yang membangkitkan minat belajar siswa sehingga 

hasil belajar siswa juga meningkat. Selain itu juga untuk memotivasi 

guru untuk menyelenggarakan pembelajaran yang baik dan disukai 

oleh siswa. 
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2) Bagi guru 

Bagi para guru agar lebih memahami tentang makna kompetensi 

profesional secara utuh, sehingga dalam proses pelaksanaan belajar 

mengajar akan berjalan sesuai yang diharapkan  

3) Bagi siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

pengaruh persepsi siswa tentang kompetensi yang dimiliki gurunya 

terhadap minatnya dalam belajar PAI 

4) Bagi pembaca 

Sebagai sumbangan informasi bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan khususnya sekolah-sekolah menengah umum dalam 

usaha peningkatan prestasi belajar siswa. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, 

hipotesis, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI, bab ini diuraikan tentang pengertian persepsi, 

profesionalisme guru, minat belajar, dan kerangka pemikiran 

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini berisi jenis dan pendekatan 

penelitian, tempat dan subjek penelitian, metode pengumpulan data, 

dan metode analisis data 

BAB IV DESKRIPSI DATA, bab ini terdiri dari dua bagian. Pertama, 

gambaran umum lokasi penelitian yaitu SMK Muhammadiyah 
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Sukoharjo. Kedua, gambaran persepsi siswa tentang profesionalisme 

guru dan minat belajar siswa. 

BAB V ANALISIS DATA, bab ini terdiri dari hasil analisis data tentang 

hubungan persepsi siswa tentang profesionalisme guru dengan minat 

belajar siswa serta pembahasan hasil penelitian 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN, bab ini berisi simpulan hasil 

penelitian, saran-saran yang diberikan, dan kata penutup. 

Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan buku pedoman 

penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta 

dan bimbingan dari dosen pembimbing. 

 


