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Abstract
Teacher is one element of education managers at an educational institution that is
directly involved in the learning process. Based on the government regulation No. 19
of 2005 on national education standards, teachers must have four competencies,
namely pedagogical, personality, social, and professional. In reality, most teachers who
have been certified educators who are less competent in teaching the subject of study.
There are also many teachers who are able to master the subject matter, but it is
difficult for them to present the material. This research is a case study that is an
intensive research on an individual or a social unit in an in-depth study where
researchers tried to find the important variables in the development of the subject. This
research was conducted at Madrasah Schools in Salahutu District of Central Maluku.
This study was carried out from August March to 02 November 2016. Which is the
subject of this study were 3 of Arabic teachers, two principals and six students of class
numbering 12 participants. Based on the results, the researchers found that pedagogical
competence of Arabic teachers in the District of Salahutu still relatively low because of
some indicators that were not implemented by the teachers at the learning process.
While the Arabic teachers’ personal competence in Salahutu relatively good compared
with their pedagogical competence. The poor of Arabic teachers’ pedagogical
competence were caused by the lack of training, facilities and reward. While the
competence of their personality either due to their educational background, close
supervision and their commitment to build the community as a religious and not
because of their profession as a teacher. Students are motivated to learn Arabic due to
the motivation given by the teacher, good interaction and relationship between teachers
and students, and the continuous evaluation and rigorous.
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A. PENDAHULUAN
Aspek pendidikan merupakan wilayah yang sangat luas. Ruang lingkupnya mencakup

seluruh pengalaman dan pemikiran manusia tentang pendidikan. Setiap orang pernah mendengar
tentang perkataan pendidikan, dan setiap orang diwaktu kecilnya pernah mengalami pendidikan,
dan setiap orang sebagai orang tua, guru, telah melaksanakan pendidikan. Namun tidak semua
orang mengerti dalam arti yang sebenarnya apa sesungguhnya pendidikan itu, dan tidak semua
orang mengalami pendidikan ataupun menjalankan pendidikan sebagaimana mestinya. Karena
itu untuk memahami seluk beluk pendidikan, maka diperlukan mempelajari ilmu pendidikan.1

Pendidikan juga merupakan usaha yang disengaja dan terencana untuk menbantu
perkembangan potensi dan kemampuan anak agar bermanfaat bagi kepentingan hidunyasebagai

1 Uyoh sadulloh, dkk. Pedagogiq( Ilmu Mendidik) (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 1.



seorang individu dan sebagai warga negara/masyarakat, dengan memiliki isi (materi), strategi
kegiatan, dan teknik penilaian yang sesuai.2

Guru sebagai salah satu unsur pengelola pendidikan pada suatu lembaga pendidikan yang
terlibat langsung dalam proses pembelajaran harus mampu mengelola kelasnya, merumuskan
tujuan pembelajaran secara operasional, menentukan materi pembelajaran, menetapkan metode
yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, mengevaluasi hasil belajar dan kemampuan profesional
lainnya agar proses belajar mengajar dapat berjalan sesuai tujuan yang akan dicapai. Guru juga
merupakan ujung tombak dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi
bahwa peranan kompetensi seorang guru memang sangat penting dalam keberhasilan
penyelenggaraan program pendidikan, dan sebagian besar ditentukan oleh peranan dan
kompetensi pedagogik guru tersebut. Kompentensi ini tentunya harus dimiliki oleh seorang guru
yang mana pengaplikasiannya berhubungan langsung dengan siswa dan akan berdampak pada
prestasi belajar siswa.3

Dalam Undang-undang RI. Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional,
yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian dirinya, masyarakat, bangsa dan
negara.4

Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi,
sosial, dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru, yang
mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik,
pengembangan pribadi dan profesionalitas. Dalam perspektif kebijakan nasional, pemerintah
telah merumuskan empat jenis kompetensi guru, sebagaimana tercantum dalam penjelasan
peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, yaitu
kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.5

Kompetensi pedagogik guru merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan
pembelajaran bagi peserta didik dalam suatu mata ajar atau bidang studi tertentu. Kompetensi
pedagogik didefinisikan sebagai kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik
meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran,
evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi ragam potensi
yang dimilikinya.6

Kompetensi pedagogik harus didukung dengan kompetensi kepribadian sebab
kompetensi kepribadian mempuyai pengaruh langsung dan komulatif terhadap perilaku peserta
didik.7 Perilaku yang terpengaruhi antara lain: kebiasaan belajar, disiplin, hasrat belajar dan
motivasi belajar. Yang dimaksud kepribadian di sini meliputi pengetahuan, keterampilan dan
sikap. Kepribadian yang ditampilkan guru dalam pembelajaran akan selalu dilihat, diamati, dan
dinilai oleh peserta didik.

2 B. Surysubroto, Dasar-Dasar Kependidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), hlm. 11.
3 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1992) hlm.7.
4 D. Sudjana, Pendidikan NonFormal: Wawasan Sejarah Perkembangan Filsafat dan Teori Pendukung Serta

Azas (Bandung: Falah Prodution, 2010), hlm. 305.
5 Jejen Musfah, Peningkatan Kompetensi Guru: Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori dan Praktek

(Cet. I, Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 27-28.
6 Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009) hlm. 75.
7 Oemar hamalik, Psikologi Belajar dan mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algenso, 2000), hlm. 2.



Dengan demikian guru salah satu unsur dalam pembelajran memiliki multi peran tidak
terbatas hanya sebagai “pengajar” yang melakukan transfer of knowlege, tetapi juga sebagai
pembimbing yang mendorong potensi, mengembangkan alternatif, dan memobilisasi peserta
didik dalam belajar. Artinya, guru memiliki tugas dan tanggung jawab yang komplek terhadap
pencapaian tujuan pendidikan, dimana guru tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu yang
akan diajarkan dan memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan teknis mengajar, namun
juga dituntut untuk menampilkan kepribadian yang mampu menjadi tauladan bagi peserta didik.

Pada realitasnya, tidak sedikit guru yang telah bersertifikat pendidik yang kurang
berkompeten dalam mengajar bidang studi yang diampunya. Banyak juga guru yang mampu
menguasai materi pelajaran, namun sulit untuk menyajikan materi tersebut . Disamping itu,
pembinaan dan pelatihan bagi guru yang belum memadai dan merata. Kenyataan ini bukan
menjadi rahasia umum lagi di lembaga-lembaga pendidikan, terutama pada Madrasah. Hal
tersebut bukan berarti guru tersebut tidak memiliki profesionalitas, melainkan ragu dengan
kompetensi pedagogik pada bidang studi yang diampunya. Apalagi biasanya penyimpangan ini
terjadi pada sekolah di pelosok daerah yang kekurangan guru. Kurangnya kompetensi pedagogik
seorang guru tentunya akan berdampak pada anjloknya prestasi belajar siswa.8

Dan tidak sedikit pula guru yang mampu menguasai materi namun tidak memiliki
kepribadian yang baik. Jadi, selain menguasi kompetensi pedagogik, guru juga harus memiliki
kompetensi kepribadian yang baik, sebab kopetensi kepribadian itulah yang akan menentukan
apakah ia akan menjadi pendidik dan pembina yang baik anak didiknya, ataukah akan menjadi
perusak atau penghancur bagi hari depan anak didik terutama bagi anak yang masih mengalami
goncangan jiwa.

Berdasarkan Hasil Uji Kompetensi guru (UKG) yang dilakukan tahun 2013, telah
memposisikan Provinsi Maluku berada di peringkat 32 dari 34 provinsi, atau hanya dua tingkat
dari Provinsi Maluku Utara yang berada diposisi juru kunci. Rendahnya hasil UKG tersebut
berkorelasi dengan kualifikasi guru di Maluku yang sebagian besar belum memenuhi syarat
minimal berpendidikan sarjana strata satu (S1). Dari 29.466 tenaga guru di Maluku (TK, SD,
SMP, SMA/SMK) yang berkualifikasi S1 sebanyak 10.181 orang, sedangkan S2 hanya 116
orang, sisanya adalah berijasah SMA dan D2, serta D3. Bahkan guru yang berijasah SMA masih
ada sekira 7.291 orang. Kabupaten yang menjadi penyumbang data guru berijasah SMA adalah
Maluku Tengah (Malteng) sebanyak 1.830 orang, Maluku Tenggara Barat (MTB) 1.315, dan
Seram Bagian Barat (SBB) 664 orang. Kondisi yang terjadi pada sekolah-sekolah negeri di
Provinsi Maluku ini sangat memprihatinkan, apalagi pada sekolah-sekolah Madrasah (Ibtidaiyah,
Tsanawiyah, dan Aliyah) yang harus menjadi perhatian semua pihak terutama oleh pemerintah
setempat.9

Berdasarkan hasil pemantapan persiapan Ujian Nasional (UN) untuk sekolah Madrasah
Aliyah di Ambon yang ditindak lanjuti dengan Try Out ke-2 dengan Sistem On Line, hasil
perolehan nilai mencapai 80 persen tingkat ketuntasan. Pencapaian hasil tersebut, dengan
sendirinya menunjukkan kesiapan siswa/siswi MAN di Ambon dalam menghadapi pelaksanaan
UN tahun pelajaran 2015/2016 sudah dinyatakan siap. Pada try out pertama, hasilnya belum
memuaskan, yakni hanya mencapai 30 hingga 40 persen tingkat kelulusan, sehingga untuk
menggenjot siswa untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Meskipun data hasil ujian

8 Anwar, S, dkk. 2007. Kompetensi Guru Madrasah, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Jakarta,
hlm. 218.

9 LPMP Provinsi Maluku. 2013. Hasil uji kompetensi guru (UKG). Online. Diakses pada 22 Maret 2016
dari http://tabloidjubi.com/2015/11/20/hasil-ukg-2015-maluku-posisi-juru-kunci-dari-34-provinsi/

http://tabloidjubi.com/2015/11/20/hasil-ukg-2015-maluku-posisi-juru-kunci-dari-34-provinsi/


nasional tiga tahun terakhir pada beberapa bidang studi, khususnya bahasa Arab menunjukkan
hasil yang baik, namun pada kenyataannya, para siswa belum menguasai bahasa Arab sesuai
dengan kompetensi pada level sekolah madrasah tersebut. Jika kesiapan madrasah yang ada di
kota Ambon demikian, bagaimanakah pula dengan kesiapan madrasah-madrasah yang ada di luar
kota Ambon atau di kabupaten lain yang ada di Maluku?.10

Rendahnya tingkat pendidikan di Provinsi Maluku tidak terlepas dari rendahnya
kompetensi guru berdasarkan data hasil uji kompetensi guru yang berkontribusi pada rendahnya
prestasi belajar siswa dan rendahnya penguasaan bahasa Arab siswa Madrasah yang ada di
Maluku. Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka pertanyaan penelitian ini dapat
dirumuskan sebagai berikut:

a. Bagaimanakah kompetensi pedagogik guru bahasa Arab di Madrasah Se-Kecamatan
Salahutu Kabupaten Maluku Tengah?

b. Bagaimanakah kompetensi kepribadian guru bahasa Arab di Madrasah Se-Kecamatan
Salahutu Kabupaten Maluku Tengah?

c. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kompetensi guru bahasa Arab di Madrasah Se-
Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah?

d. Apakah kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian guru bahasa Arab dapat
memotivasi peserta didik dalam belajar bahasa Arab?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :
a. Kompetensi pedagogik guru bahasa Arab di Madrasah Se-Kecamatan Salahutu

Kabupaten Maluku Tengah.
b. Kompetensi keperibadian guru bahasa Arab di Madrasah Se-Kecamatan Salahutu

Kabupaten Maluku Tengah.
c. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kompetensi guru bahasa Arab di Madrasah

Se-Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
d. Adanya memotivasi siswa dalam belajar bahasa Arab.

1. Manfaat Penelitian
2.1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam aspek teoritis
(Keilmuan), terutama memberikan pemahaman terhadap konsep kompetensi pedagogik
yang berguna dan bermanfaat bagi guru Bahasa Arab di madrasah se-Kecamatan
Salahutu Kabupaten Maluku Tengah serta sebagai bahan referensi dan teori dasar
(grounded theory) bagi peneliti berikut yang ingin mengkaji tentang kompetensi guru
khususnya guru bahsa Arab.

2.2. Aspek Metodologis
Secara methodology, penelitian ini mengkaji secara mendalam akar permasalahan

dari kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian guru bahasa Arab di Madrasah
se-kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang tentunya informasi yang akan
disajikan lebih detail dan komprehensif tentang penyebab dan solusi atas permasalahan
kompetensi pedagogik para guru dalam rangka meningkatkan serta mengembangkan
kompetensi para guru itu guna mencapai tujuan pembelajaran bahasa Arab yang lebih
efektif.

2.3. Aspek Praktis

10 Kemenag, Pemantapan Persiapan Ujian Nasional (UN) MAN di Ambon, 2016 Online.
Diakses pada tanggal 25 Maret 2016 dari http://maluku.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=344800.
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Dari aspek praktis penelitian ini diharapkan dapat :
a. Dijadikan sebagai acuan bagi Guru Bahasa Arab se-Kecamatan Salahutu

Kabupaten Maluku Tengah dalam memperbaiki Kompetensi pedagogik dan
kompetensi kepribadian yang dimilikinya.

b. Sebagai pedoman bagi Guru Bahasa Arab se-Kecamatan Salahutu Kabupaten
Maluku Tengah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik dan kompetensi
kepribadiannya.

c. Sebagai imformasi kepada pihak sekolah dan pemerintah dalam upaya
meningkatkan dan mengembangkan kompetensi pedagogik dan kompetensi
kepribadian para guru melalui suatu kegiatan.

B. Hasil Penelitian Terdahulu
Beberapa penelitian terdahulu tentang kompetensi pedagogik guru diantaranya diteliti

oleh Jubaidah, tentang “Kompetensi bahasa Arab”, penelitiannya menyatakan bahwa kompetensi
pedagogik guru sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Agar pelaksanaan prograump
aya peningkat kompetensi guru memberi hasil yang maksimal, maka sangat penting untuk
melakupkarong ram yang sistematis dengan cara mendata permasalaha-permasalahan yang ada
dalam ruang lingkup permasalahan yang dialami guru untuk meningkatkan kompetensi. Tanpa
adanya program yang systems, maka upaya peningkatan kompetensi guru tidak akan menyentuh
persoalan sebenarnya yang sangat mendasar.11

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Asep Muhammad Irfan Fadilah, tentang
“Kompetensi pedagogik dan profesionalisme guru bahasa Arab se Kota Bandung, penelitiannya
menyatakan bahwa rendahnya hasil belajar siswa disebabkan juga oleh rendahnya kompetensi
pedagogic guru sehingga peningkatan kompetensi pedagogik guru sangat penting dalam
meningkatkan hasil beljar bahasa Arab peserta didik.12

Begitu juga dengan Susanti yang meneliti tentang “pengaruh kompetensi pedagogik guru
terhadap prestasi belajar siswa”, penelitian ini pun menyatakan bahwa kompetensi pedagogik
guru sangat kuat membawa pengaruh terhadap prestasi belajar siswa.

Penelitian terkait lain juga telah diteliti oleh Putri Balqis, Nasir Usman, Sakdiah Ibrahim
dengan judul “Kompetensi Pedagogik Guru dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Pada
SMPN 3 Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar” yang menemukan bahwa kompetensi pedagogik
guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dilakukan dengan memberi kesempatan kepada
peserta didik untuk terlibat aktif dalam menggunakan fasilitas teknologi informasi dan
komunikasi dalam pencapaian tujuan pembelajaran, berkomunikasi secara efektif dengan peserta
didik, dan melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.13

Akhyak, Mohamad Idrus, Yunus Abu Bakar, telah melakukan penelitian yang berjudul
“Implementation of Teachers Pedagogy Competence to Optimizing Learners Development in

11 Jubaidah, “Kompetensi Guru Bahasa Arab”. Studi Arab: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab. Vol.6,No.2

2015.
12 Asep Muhammad Irfan Fadilah, “Kompetensi pedagogik dan profesionalisme guru bahasa Arab se Kota

Bandung”, Tesis terpublikasi, Universitas pendidikan Indonesia, 2014.
13 Putri Balqis, Nasir Usman, Sakdiah Ibrahim. Kompetensi Pedagogik Guru dalam Meningkatkan Motivasi

Belajar Siswa Pada SMPN 3 Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Jurnal Administrasi Pendidikan. Volume 2, No. 1,
Agustus, p.p 25-38. 2014.



Public Primary School in Indonesia” yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana implemntasi
kompetensi pedagigik guru dalam mengoptimalkan perkembangan intelektual, emosional, dan
moral siswa “how the implementation of teachers' pedagogical competence to optimizing the
learners development of the intellectual, emotional, and moral aspects in public primary school
in Indonesia. Through serious research, with in-depth interviews and research participants,
researchers found that Implementation of teachers pedagogy competence to optimizing learners
development in public primary school in Indonesia, seems the teachers have made serious efforts
in the development of the intellectual, emotional and moral to learners.14

Timoshtchenko dan Ludmila Bavrina telah melakukan penelitian dengan judul
“Realization of Prof essional Pedagogical Competence Delivering ICT-Based Courses”
menyatakan bahwa “The significance of positive learning experience gained in the course of the
study process is brought out in this connection as a prerequisite for effective participation in life-
long learning. Continuity of long-term pedagogical objectives and short-term and immediate
objectives related to the study process has been thus emphasized”. Pengalaman pembelajaran
yang positif dapat diraih secara efektif dalam proses pembelajaran dengan mengoneksikan
partisipasi siswa secara aktif dalam pembelajaran.15

Bin Tahir dan Rinantanti telah melakukan penelitian tentang “Multilingual Lecturers’
Competence in English Teaching at the University of Iqra Buru, Indonesia” menyimpulkan
bahwa “The multilingual lecturers have high competence in personal and social, while the lack
of their pedagogical and professional competence has been reinforced by their good intercultural
and emotional competence; 2) The main factors influenced the multilingual lecturers’
competence were educational background, experiences, social interactions, and cross-cultural
communication; and 3) The students mostly evoked positive perception toward the multilingual
lecturers’ competence in English teaching. Kekurangan dari kompetensi pedagogic dan
profesinalis dapat diseimbangkan dengan kemampuan emosional dan cultural seorang guru.16

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut masih berfokus pada pengaruh kompetensi
pedagogik secara kuantitatif terhadap hasil belajar siswa tanpa mengeksplor lebih dalam tentang
kompetensi guru itu sendiri serta faktor-faktor yang memperkuat atau memperlemahkan
kompetensi guru yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.

Tentunya, banyak faktor yang berkontribusi dalam keberhasilan dan ketidakberhasilan
siswa dalam belajar yang harus diekspolore secara mendalam. Sehingga penelitian ini mencoba
untuk mengkaji secara mendalam dalam rancangan studi kasus (case study) terhadap kompetensi
pedagogik guru bahasa Arab di Madrasah yang ada di Kecamatan Salahutu, Kabubaten Maluku
Tengah untuk menggali akar permasalahan yang ada guna mendapatkan solusi atas permasalahan
tersebut.

C. Landasan Teoritis
1. Kompetensi Guru

Proses pembelajaran merupakan proses yang rumit dan kompleks. Ada berbagai
aspek yang saling berkaitan dan mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan kegiatan
pembelajaran. Banyak pendidik yang bertahun-tahun mengajar, tetapi kegiatan yang

14 Akhyak et.al. International Journal of Education and Research. Vol. 1 No. 9 September 2013.
15 Timoshtchenko dan Ludmila Bavrina, European Integration studies. 2009. No 3.
16 Bin Tahir, S.Z and Yulini Rinantanti. Multilingual Lecturers’ Competence in English Teaching at the

University of Iqra Buru, Indonesia. Asian EFL Journal, Vol 86. 2015.



dilakukannya belum memberikan banyak aspek perubahan positif dalam kehidupan
peserta didiknya. Namun ada juga pendidik yang memberikan kontribusi konkrit ke arah
kemajuan dan perubahan positif dalam diri peserta didik. Inilah fenomena pendidikan
yang ada di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan dosen Pasal 7
dijelaskan bahwa profesi pendidik dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus
yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. Memliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
b. Memilki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan ketakwaan, dan

akhlak mulia;
c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang sesuai dengan bidang tugasnya;
d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas profesional;
f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelajutan

dengan belajar sepanjang hayat;
h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melkasanakan tugas keprofesian; dan

memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang
berkaitan dengan tugas keprofesian pendidik.17

Implementasi profesionalisme tersebut berupa rasa tanggung jawab sebagai pengelola
belajar (manajer of learning), pengarah belajar (director of learning), dan perancang masa depan
masyarakat (planer of the future society). Dengan tanggung jawab ini, pendidik memiliki tiga
fungsi , yaitu (1) fungsi instruksional yang bertugas melaksanakan pengajaran; (2) fungsi
edukasional yang bertugas melaksanakan mendidik peserta didik agar mencapai tujuan
pendidikan; (3) fungsi manajerial yang bertugas memimpin dan mengelola proses pendidikan.18
Dengan demikian seorang pendidik dituntut untuk memiliki kompetensi yang dapat digunakan
untuk melaksanakan tugasnya.

Menurut kamus umum bahasa indonesia kompetensi berarti (kewenangan) kekuasaan
untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Pengertia dasar kompetensi (competency)
yakni kemampuan atau kecakapan.19

Kompetensi adalah kumpulan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang harus
dimiliki oleh seorang pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Kompetensi
diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan belajar mandiri dengan memanfaatkan sumber
belajar. Pemaknaan kompetensi dari sudut istilah mencakup beragam aspek, tidak saja terkait
dengan fisik dan mental, tetapi aspek spiritual. Menurut Mulyasa, kompetensi pendidik
merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, sosial dan spiritual yang secara
kaffah membentuk kompetensi standar profesi pendidik yang mencakup penguasaan materi,
pemahaman terhadap peserta didik, pembelajara yang mendidik, pengembangan pribadi dan
profesional.20

17 Undang-Undang Sistem pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 (Bandung: Fokus Media, 2003. Hlm,
25.

18 Muhaimin dan Abdul Majid, Pemikiran Pendidikan islam: Kajian Filosofis dan kerangka Dasar
Operasionalnya (Bandung: Trigenda Karya, 1993), hlm. 169-170.

19 Poerwadarminta, WJS., Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Jakarta: Balai Pustaka: 2003), hlm. 142.
20 Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi (Bandung: Remaja

Rosdakarya, 2012), hlm. 120.



Kompetensi adalah perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang
direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Mc. Ashan mengemukakan bahwa
kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh
seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga dapat melakukan perilaku-perilaku
kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut menunjukkan
kompetensi mencakup tugas, keterampilan, sikap dan apresiai yang harus dimiliki oleh peserta
didik untuk dapat melaksanakan tugas pembelajaran sesuai dengan jenis pekerjaan tertentu.21

Menurut Syaiful Sagala, kompetensi merupakan peleburan dari pengetahuan (daya pikir),
sikap (daya kalbu), keterampilan (daya fisik) yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Dengan
kata lain, kompetensi merupakan perpaduan dari penguasaan pengetahuan, keterampilan, nilai
dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak dalam melaksanakan
tugas/pekerjaannya. Dapat juga dikatakan bahwa kompetensi merupakan gabungan dari
kemampuan, pengetahuan, kecakapan, sikap, sifat, pemahaman, apresiasi dan harapan yang
mendasari karakteristik seseorang untuk berunjuk kerja dalam menjalankan tugas atau pekerjaan
guna mencapai standar kualitas dalam pekerjaan nyata. Jadi, kompetensi adalah seperangkat
pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru
untuk dapat melaksanakan tugas-tugas profesionanya.22

Broke and Stone (dalam Mulyasa), menegmukakan bahwa kompetensi guru:.....
descriptive of qualitative nature of teacher behavior appears to be entrely
meaningful ...(kompetensi guru merupakan gambaran kualitatif tentang hakekat perilaku guru
yang penuh arti.23 Sedangkan menurut Muhibbin Syah, pengertian dasar dari kompetensi
(competency) adalah kemampuan atau kecakapan.24

Dalam pendapat lain juga mengatakan bahwa kompetensi guru merupakan kemampuan
dan kewengan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya.25

Melihat beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas, maka penulis kompetensi
guru merupakan kemampuan atau kewenangan seorang guru dalam melaksanakan tugas dan
kewajibannya dituntut kualitasnya sebagai seorang guru yang memiliki profesionalitas yang
tinggi serta memenuhi syarat yang diperlukan sebagai seorang guru yang berkompeten sesuai
dengan undang-undang yang berlaku. Seseorang dikatakan berkompeten dalam bidang tertentu
apabila orang tersebut menguasai kecakapan kerja atau keahliannya sesuai dengan tuntunan
bidangnya, dengan demikian ia baru mempunyai kewengan dalam pelayanan sosial.

2. Macam-macam Kompetensi Guru
Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Pasal 28 Ayat 3 dan Undang-Undang

No. 14 Tahun 2005 Pasal 10 ayat 1, menyatakan “Kompetensi pendidikan sebagai agen
pembelajaran pada jenjang dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: (a)

21 E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi Konsep, Karakter Dan Implementasi (Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya, 3003), hlm. 6.

22 Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan (Cet. IV; Bandung: Alfabeta,
2011), hlm. 29.

23 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi, hlm 25.
24 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008),

hlm. 229.
25 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, hlm. 5.



kompetensi pedagogik, (b) kompetensi kepribadian, (c) kompetensi sosial, dan (d) kompetensi
profesional”.26

a. Kompetensi Pedagogik
Pedagogik merupakan suatu kajian tentang pendidikan anak, pedagogik berasal dari

bahasa yunani dari kata “paedos” yang berarti anak laki-laki, dan “agogos” yang artinya
mengantar dan membimbing. Jadi pedagogik secara harfiah berarti membantu anak-anak laki-
laki pada zaman Yunani Kuno yang pekerjaannya mengantarkan anak majikannya ke sekolah.
Kemudian secara kiasan pedagogik adalah seorang ahli yang membimbing anak ke arah tujuan
hidup tertentu. Menurut J. Hoogveld (Belanda) pedagogik adalah ilmu yang mempelajari
masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu, yaitu supaya ia kelak “ mampu secara
mandiri menyelesaikan tugas hidupnya”. Jadi pedagogik adalah ilmu mendidik anak.27

Dalam bahasa inggris istilah pedagogik menggunakan kata education. Istilah tersebut
sering dihubungkan dengan pendidikan di sekolah, karena sekolah adalah tempatnya anak didik
dibimbing oleh para ahli pendidik yang berprofesi sebagai pendidik. Kata education
berhubungan denga kata latin educere, artinya mengeluarkan sesuatu kemampuan. Kata educere
berasal dari kata e artinya keluar, ducere yang artinya memimpin. Jadi educere adalah
membimbing anak untuk mengeluarkan kemampuannya yang tersimpan dalam dirinya. Kata
educere juga sepadan dengan kata konduktor, yaitu seseorang yang memimpin sekelompok
musik, atau seseorang yang memimpin kereta api dalam perjalanan.28

Sedangkan pengertian pedagogik guru adalah suatu ilmu seni mendidik anak dalam
pendidikan. Selain itu pedagogik juga merupakan ilmu khusus yang mempelajari pendidikan
anak hingga mencapai kedewasaan sebagai tujuan umum dan akhir cita-cita dari pendidikan.
Semua orang lahir sebagai anak tak berdaya dan tak langsung dewasa. Jadi kedewasaan
merupakan nilai, standar dari kualitas universal kehidupan manusia dengan isi minimum atau
ciri-ciri yang sama, meskipun bentuk-bentuk kedewasaan bervariasi menurut konteks sosial
budaya.29

Kompetensi pedagogik guru merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan
pembelajaran bagi peserta didik dalam suatu mata ajar atau bidang studi tertentu. Kompetensi
pedagogik didefinisikan sebagai kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik
meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran,
evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi ragam potensi
yang dimilikinya.30

Pedagogik juga merupakan teori dan kajian yang secara teliti, kritis, dan obyektif
mengembangkan konsep-konsepnya mengenai hakikat manusia, hakikat anak, hakikat tujuan
pendidikan serta hakikat proses pendidikan.31

Guru merupakan suatu jabatan profesi, dan mengajar merupakan suatu profesi. Dalam
ketentuan didaktis kedua konsep tersebut dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.

26 Hamid Darmadi, Kemampuan Dasar Mengajar (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 31.
27 Uyoh Sadulloh, dkk. Pedagogiq( Ilmu Mendidik), hlm. 2.
28 Sudarman Danin, pedagogik, Andragogik dan heutagogik (Cet I; Bandung: PT. Alfabeta, 2010), hlm. 14.
29 Ibid, hlm. 20.
30 Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009) hlm. 75.
31 Suparlan, Guru Sebagai profesi, (Yogyakarta: PT. Hikayat Publising , 2006), hlm. 37.



Mengajar merupakan salah satu usaha sadar, sistematis, terarah pada perubahan tingkah laku
menuju kedewasaan anak didik.32

Keberhasilan pendidikan sangat tergantung pada unsur pelaksana pendidikan itu sendiri.
Guru secara langsung mempengaruhi, membina, dan mengembangkan kemampuan siswa agar
menjadi manusia cerdas, terampil dan bermoral tinggi. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa
dan mengembangkan kualitas manusia seutuhnya, adalah misi pendidikan yang menjadi
tanggung jawab profesional guru. Pengembangan kualitas manusia ini menjadi suatu keharusan,
terutama di era globalisasi dewasa ini. Seorang guru tidak cukup hanya menyampaikan materi
pengetahuan kepada siswa di kelas karena materi yang diperolehnya tidak selalu sesuai dengan
perkembangan masyarakat. Yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk mendapatkan dan
mengelola informasi yang sesuai dengan kebutuhan profesinya.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang Guru dan
Dosen Nomor 14 tahun 2005 pasal 1 : ayat 1 dan 10 yakni:

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama memdidik, mengajar, membimbing,
mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan formal,
pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sedangkan kompetensi adalah seperangkat
pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki dan dikuasai oleh guru dalam
melaksanakan tugas keprofesionalannya.33

Mengetahui pentingnya pedagogik merupakan suatu keharusan bagi manusia, karena
pada hakekatnya manusia lahir dalam keadaan tidak berdaya dan tidak langsung dapat berdiri
sendiri. Manusia pada saat lahir sepenuhnya memerlukan bantuan orang tuanya. Karena itu
pendidikan merupakan bimbingan orang dewasa mutlak diperlukan manusia. Dan pentingnya
istilah pendidikan merupakan suatu kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh manusia, memiliki
lapangan yang sangat luas. Ruang lingkup lapangan pendidikan mencakup semua pengalaman
dan pemikiran manusia tentang pendidikan. Akhirnya pada hakekatnya anak merupakan titipan
Tuhan yang maha Esa kepada orang tuanya untuk mendidiknya, membesarkannya menjadi
manusia dewasa yang penuh tanggung jawab, terutama tanggung moral. Orang tua tidak boleh
bertindak sewenang-wenangnya terhadap anaknya.34

Dalam Standar Nasional Pendidikan penjelasan pasal 28 ayat 3 (a) dikemukakan bahwa
kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi:
pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hadil
belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang
dimilikinya.35

Merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang Guru dan Dosen sebagai
landasan yuridis tentang Kompetensi dan Sertifikasi, pasal (1) berbunyi: “Guru wajib memiliki
kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki
kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi guru sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi
sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Berdasarkan
diktum ayat tersebut di atas, secara jelas dapat diketahui bahwa terdapat empat kompetensi yang

32 Majid Abdul, Perencanaan Pembelajaran, mengembangkan Standar Kompetensi Guru, (Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya, 2003), h. 5.

33 Undang-Undang RI. Nomor 14 tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen beserta Angka kredit Guru dan
Pengawas Sekaolah, (Jakarta: Vovita Pustaka Mandiri, 2006), h. 2.

34 Ibid. Hlm. 40.
35 E. Mulyasa , Standar Kompetensi dan sertifikasi Guru, hlm. 75.



harus melekat pada guru. Kompetensi tersebut menjadi tolok ukur kemampuan guru dalam
melaksanakan tugas profesionalnya sebagai guru.

Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan
pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi: 1) Pemahaman wawasan atau
landasan kependidikan; 2) Pemahaman terhadap peserta didik; 3) Pengembangan kurikulum atau
silabus; 4) Perancangan pembelajaran; 5) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
6) Pemanfaatan teknologi pembelajaran; 7) Evaluasi hasil belajar; 8) Pengembangan peserta
didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Komptensi sebagaimana tersebut di atas menurut Soedijarto, hendaknya dimiliki oleh
guru sebelum menjadi guru professional dengan kompetensi sebagai berikut: (1) guru memiliki
kemampuan merencanakan program pembelajaran, (2) melaksanakan program pembelajaran, (3)
mendiagnosis berbagai hambatan dan masalah yang dihadapi peserta didik, (4) menyempurnakan
program pembelajaran berdasarkan umpan balik yang telah dikumpulkan secara sistematik.36nsi
pedagogik adalah kemampuan dalam pengelolaan kelas yang meliputi (a) pemahaman wawasan
atau landasan kependidikan; (b) pemahaman tentang peserta didik; (c) pengembangan
kurikulum/silabus; (d) perancangan pembelajaran; (e) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik
dan logis; (f) evaluasi hasil belajar; dan (g) pengembangan peserta didik untuk
mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.37

Menurut Mulyasa, kompetensi pedagogik itu sekurang-kurangnya meliputi aspek-aspek
berikut, yaitu: (a) pemahaman wawasan dan landasan kependidikan, (b) pemahaman terhadap
peserta didik, (c) pengembangan kurikulum/silabus, (d) perancangan pembelajaran, (e)
pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, (f) pemanfaatan teknologi pembelajaran,
(g) evaluasi hasil belajar (EHB), dan (h) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan
berbagai potensi yang dimilikinya.38

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik
adalah kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik meliputi pemahaman
terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan
pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi ragam potensi yang dimilikinya.

b. Kompetensi Keperibadian
Seorng guru mempuyai pribadi masing-masing sesuai ciri-ciri pribadi yang mereka miliki,

ciri-ciri inilah yang memebedakan seorang guru dengan guru lainnya.39 McLeod dalam
Muhammad Surya mengarikan kepribadian (Personality) sebagai sifat yang khas yang dimiliki
seseorang. Aspek-aspek ini berkaitan secara khas fungsional dalam diri seseorang individu,
sehingga membuatnya bertingkah laku secara khas dan tetap. George kelly dalam Muhammad
Surya mendefisinikan kepribadian sebagai cara yang unik dari individu dalam mengartikan
pengalaman-pengalaman hidupnya.40

Kepribadian dalam studi Islam dikenal dengan Syakhsiyah. Syakhsiyah berasal dari kata
Sykhsun yang berarti pribadi. Kata ini kemudian diberi huruf “ya’nisbat” asehingga menjadi

36 Soediarto, landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita, (Jakarta; Kompas, 2008), hlm. 1999
37 Jejen Musfah, Peningkatankompetensi Guru Melalui Pelatihan dan Sumber belajar Teori dan praktik, (Jakarta:

Prenada Media Group, 2011), hlm.31.
38 Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru…, hal.75
39 Muhibin Syah, Psyikologi Pendidikan Suatu pendekatan Baru, hlm. 226
40 Muhammad Surya, Psikologi Pembelajaran Dan Pengajaran, (Bandung: Jurusan PPB FIB IKIP, 2006),
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syakhsiyah sehingga menjadi kata benda Syakhsiyat yang berarti kepribadian. Abdul Mujib
menjelaskan bahwa kepribadian adalah integrasi sistem kalbu, akal, dan nafsu manusia yang
menimbulkan tingkah laku.41

Kompetensi kepribadian menurut Mulyasa42 adalah mencakup kepribadian yang utuh,
berbudi luhur, jujur, dewasa, beriman, bermoral; kemampuan mengaktualisasikan diri seperti
disiplin, tanggung jawab, peka, objekti, luwes, berwawasan luas, dapat berkomunikasi dengan
orang lain; kemampuan mengembangkan profesi seperti berpikir kreatif, kritis, reflektif, mau
belajar sepanjang hayat, dapat ambil keputusan dll43.

Kemampuan kepribadian lebih menyangkut jati diri seorang guru sebagai pribadi yang
baik, tanggung jawab, terbuka, dan terus mau belajar untuk maju. Yang pertama ditekankan
adalah guru itu bermoral dan beriman. Hal ini jelas merupakan kompetensi yang sangat penting
karena salah satu tugas guru adalah membantu anak didik yang bertaqwa dan beriman serta
menjadi anak yang baik. Bila guru sendiri tidak beriman kepada Tuhan dan tidak bermoral, maka
menjadi sulit untuk dapat membantu anak didik beriman dan bermoral. Bila guru tidak percaya
akan Allah, maka proses membantu anak didik percaya akan lebih sulit. Disini guru perlu
menjadi teladan dalam beriman dan bertaqwa. Pernah terjadi seorang guru beragama berbuat
skandal sex dengan muridnya, sehingga para murid yang lain tidak percaya kepadanya lagi. Para
murid tidak dapat mengerti bahwa seorang guru yang mengajarkan moral, justru ia sendiri tidak
bermoral.

Yang kedua, guru harus mempunyai aktualisasi diri yang tinggi. Aktualisasi diri yang
sangat penting adalah sikap bertanggungjawab. Seluruh tugas pendidikan dan bantuan kepada
anak didik memerlukan tanggungjawab yang besar. Pendidikan yang menyangkut perkembangan
anak didik tidak dapat dilakukan seenaknya, tetapi perlu direncanakan, perlu dikembangkan dan
perlu dilakukan dengan tanggungjawab. Meskipun tugas guru lebih sebagai fasilitator, tetapi
tetap bertanggung jawab penuh terhadap perkembangan siswa. Dari pengalaman lapangan
pendidikan anak menjadi rusak karena beberapa guru tidak bertanggungjawab. Misalnya, terjadi
pelecehan seksual guru terhadap anak didik, guru meninggalkan kelas seenaknya, guru tidak
mempersiapkan pelajaran dengan baik, guru tidak berani mengarahkan anak didik, dll.

Kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain sangat penting bagi seorang guru
karena tugasnya memang selalu berkaitan dengan orang lain seperti anak didik, guru lain,
karyawan, orang tua murid, kepala sekolah dll. Kemampuan ini sangat penting untuk
dikembangkan karena dalam pengalaman, sering terjadi guru yang sungguh pandai, tetapi karena
kemampuan komunikasi dengan siswa tidak baik, ia sulit membantu anak didik maju.
Komunikasi yang baik akan membantu proses pembelajaran dan pendidikan terutama pada
pendidikan tingkat dasar sampai menengah.

Kedisiplinan juga menjadi unsur penting bagi seorang guru. Kedisiplinan ini memang
menjadi kelemahan bangsa Indonesia, yang perlu diberantas sejak bangku sekolah dasar. Untuk
itu guru sendiri harus hidup dalam kedisiplinan sehingga anak didik dapat meneladannya. Di
lapangan sering terlihat beberapa guru tidak disiplin mengatur waktu, seenaknya bolos; tidak
disiplin dalam mengoreksi pekerjaan siswa sehingga siswa tidak mendapat masukan dari
pekerjaan mereka. Ketidakdisiplinan guru tersebut membuat siswa ikut-ikutan suka bolos dan
tidak tepat mengumpulkan perkerjaan rumah. Yang perlu diperhatikan di sini adalah, meski guru

41 Abdul Mujib, Fitrah Dan Kepribadian Islam, (Jakarta: Darul Fallah, 2010) hlm. 212.
42 Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru…, hal.75
43 Departemen Agama RSI,t andar Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Umum dan Madrasah
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sangat disiplin, ia harus tetap membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan siswa.
Pendidikan dan perkembangan pengetahuan di Indonesia kurang cepat salah satunya karena
disiplin yang kurang tinggi termasuk disiplin dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan
dalam belajar.

Yang ketiga adalah sikap mau mengembangkan pengetahuan. Guru bila tidak ingin
ketinggalan jaman dan juga dapat membantu anak didik terus terbuka terhadap kemajuan
pengetahuan, mau tidak mau harus mengembangkan sikap ingin terus maju dengan terus belajar.
Di jaman kemajuan ilmu pengetahuan sangat cepat seperti sekarang ini, guru dituntut untuk terus
belajar agar pengetahuannya tetap segar. Guru tidak boleh berhenti belajar karena merasa sudah
lulus sarjana.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kompetensi
Faktor yang mempengaruhi kompetensi guru adalah fasilitas yang memadai, adanya

disiplin kerja, pengawasan kepala sekolah, pelatihan, dan reward. Hal ini memiliki pengaruh
yang sangat besar terhadap peningkatan kompetensi pedagogik guru juga akan berpengaruh pada
kualitas pendidikan lembaga atau institusi tersebut.

Keberhasilan peningkatan kompetensi pedagogik guru juga tidak terlepas dari peran
kepala sekolah, yaitu dengan adanya pengawasan langsung dari kepala sekolah seperti kehadiran,
kedisiplinan, dedikasi kerja, menyediakan sarana prasarana bahkan memperhatikan kesejahteraan
para guru tersebut. Dengan demikian, upaya peningkatan kompetensi pedagogik guru dalam
proses belajar mengajar di sekolah akan terwujud sesuai dengan harapan dan tujuan pendidikan.
Untuk mengatasi faktor-faktor yang dapat menghambat upaya peningkatan kompetensi
pedagogik guru dalam proses belajar mengajar, maka kepala sekolah, lembaga pendidikan, dan
para guru sendiri harus saling mendukung satu sama lain agar tujuan pendidikan yang hendak
dicapai dapat diwujudkan bersama.44.

Tentunya masih banyak lagi faktor yang berkontribusi dalam keberhasilan dan
ketidakberhasilan guru dalam mengajar yang berakibat pada rendahnya prestasi siswa yang harus
diekspolore secara mendalam. Sehingga penelitian ini mencoba untuk mengkaji secara
mendalam dalam rancangan studi kasus (case study) terhadap kompetensi pedagogik guru bahasa
Arab di Madrasah yang ada di Kecamatan Salahutu, Kabubaten Maluku Tengah untuk menggali
lebih dalam factor-faktor tersebut sehingga dapat memberikan hipotesis baru maupun solusi yang
akan diuji secara kuantitatif kelak oleh para peneliti berikut.

4. Motivasi Belajar Peserta Didik
Dalam menjelaskan motivasi belajar peserta didik, penulis membagi dua sub pembahasan,

yaitu:
a. Motivasi

Banyak para ahli yang sudah mengungkapkan pengertian motivasi dengan berbagai sudut
pandang mereka masing-masing, namun intinya sama, yakni sebagai suatu pendorong yang
mengubah energi dalam diri seseorang ke dalam bentuk aktivitas nyata untuk mencapai tujuan
tertentu.

Motivasi berasal dari kata motif yang diartikan sebagai daya upaya yang mendorong
seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif merupakan daya penggerak dari dalam dan di dalam
subyek untuk melakukan aktifitas-aktifitas tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Motif dapat
diartikan sebagai suatu kondisi internal seseorang (kesiapsiagaan). Dengan demikian, maka

44 Usman M. Uzer, Menjadi Guru Profesional, …, hlm.7.



motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang bersifat aktif yang dapat terjadi pada saat-
saat tertentu, terutama pada saat yang sangat mendesak.45

Menurut Donald dalam Sardiman bahwa motivasi adalah perubahan energi dalam diri
seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap
adanya tujuan. Dari pengertian Donald itu mengandung tiga elemen penting, yaitu:

1. Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri setiap individu
manusia. Perkembangan motivasi akan membawa beberapa perubahan energi di
dalam sistem neurophysiologikal yang ada pada organisme manusia, karena
menyangkut perubahan energi manusia (walaupun motivasi itu muncul dari dalam
diri manusia), penampakannya akan menyangkut kegiatan fisik manusia.

2. Motivasi diatandai dengan munculnya rasa/feeling, afeksi seseorang dalam hal ini
motivasi relevan dengan persoalan-persoalan kejiwaan, afeksi dan emosi yang dapat
menentukan tingkah-laku manusia46.

3. Motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Jadi motivasi dalam hal ini
sebenarnya merupakan respon dari suatu tujuan untuk memenuhi suatu kebutuhan
tertentu.47

Berdasarkan ke tiga elemen di atas, maka dapat dikatakan bahwa motivasi adalah suatu
hal yang kompleks dan berpengaruh pada perubahan diri manusia, baik pada persoalan kejiwaan,
perasaan dan/emosi untuk mencapai suatu tujuan dan kebutuhan /keinginan tertentu.

Dalam kegiatan proses belajar mengajar, motivasi guru terhadap peserta didik sangat
penting, karena dengan adanya motivasi, maka persoalan atau hambatan yang dihadapi oleh
peserta didik dalam pembelajari akan mudah teratasi. Dengan demikian, maka upaya guru dalam
memotivasi peserta didiknya untuk merangsang mereka berubah kearah yang lebih positif
(belajar) adalah suatu kebutuhan yang urgent.48 Dalam proses belajar, motivasi sangat diperlukan,
sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar, tak akan mungkin melakukan
aktivitas belajar. Hal ini merupakan pertanda bahwa seseorang yang akan dikerjakan itu tidak
menyentuh kebutuhannya. Segala sesuatu yang menarik minat orang lain belum tentu menarik
minat orang tertentu selama sesuatu itu tidak bersentuhan dengan kebutuhannya.

Maslow (dalam Uno)49 menyebutkan bahwa kebutuhan manusia secara hierarkis
semuanya laten dalam diri manusia. Kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan fisiologis
(sandang pangan), kebutuhan rasa aman (bebas bahaya), kebutuhan kasih sayang, kebutuhan
dihargai dan dihormati, dan kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri, penghargaan atau
penghormatan, rasa memiliki, dan rasa cinta atau sayang, perasaan aman, dan tenteramn
merupakan kebutuhan fisiologis mendasar.

Kebutuhan-kebutuhan inilah menurut Maslow yang mampu memotivasi tingkah laku
individu. Oleh karena itu, apa yang seseorang lihat sudah tentu akan membangkitkan mintanya
sejauh apa yang ia lihat itu mempunyai hubungan dengan kepentingannya sendiri. Hamalik50
menyebutkan bahwa motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang

45 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 74.
46 Bin-Tahir, cara Paraktis Belajar bahasa Arab: At-Taysiir Fii at-Ta’liim Al-Lugha Al-Arabiyah. Jakarta:

Media Pustaka Qalam.
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ditandai dengan timbulknya afektif (perasaan) dan reaksi untuk mencapai tujuan. Perubahan
energi dalam diri seseorang itu berbentuk aktivitas nyata berupa kegiatan fisik, karena seseorang
memiliki tujuan tertentu dari aktivitasnya, maka seseorang memiliki motivasi yang kuat untuk
mencapainya dengan segala upaya yang dapat dia lakukan untuk mencapainya.

Uno51 menjelaskan bahwa motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai
kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau
berbuat. Motif tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat diinterpretasikan dalam tingkah
lakunya, berupa rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku
tertentu.

Motif dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: (a) motif biogenetis, yaitu motifmotif
yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan organisme dei kelanjutan hidupnya, misalnya haus, lapar,
kebutuhan akan kegiatan dan istirahat, mengambil napas, seksualitas, dan sebagainya, (b) motif
sosio-genetis, yaitu motifmotif yang berkembang berasal dari lingkungan kebudayaan tempat
orang tersebut berada. Jadi, motif ini tidak berkembang dengan sendirinya, tetapi dipengaruhi
oleh lingkungan kebudayaan setempat. Misalnya keinginan mendegarkan musik, makan pecal,
makan cokelat, dan lain-lain, dan (c) motif teologis, dalam motif ini manusia adalah sebagai
makhluk yang berketuhanan, sehingga ada interaksi antara manusia dengan Tuhan-Nya, seperti
ibadahnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya keinginan untuk mengabdi kepada Tuhan
Yang Maha Esa untuk merealisasikan norma-norma sesuai agamanya.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa motivasi adalah serangkaian usaha untuk
menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu
atau suatu energi penggerak dan pengarah yang dapat memperkuat dan mendorong seseorang
untuk bertingkah laku. Dengan demikian, setiap perbuatan seseorang tergantung pada motivasi
yang mendasarinya, karena motivasi merupakan sesuatu yang dibutuhkan untuk melakukan
aktivitas.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah keseluruhan
daya penggerak baik dari dalam diri maupun dari luar dengan menciptakan serangkaian usaha
untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah
pada kegiatan sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek itu dapat tercapai. Perubahan energi
dalam diri seseorang itu berbentuk suatu aktivitas nyata berupa kegiatan fisik. Karena seseorang
mempunyai tujuan tertentu dari aktivitasnya, maka seseorang mempunyai motivasi yang kuat
untuk mencapainya dengan segala upaya yang dapat dia lakukan untuk mencapainya.

Seseorang yang melakukan aktivitas belajar secara kontinue tanpa motivasi dari luar
dirinya merupakan motivasi intrinsik yang sangat penting dalam aktivitas belajar. Namun
seseorang yang mempunyai keinginan untuk belajar, dorongan dari luarnya merupakan
montivasi intrinsik yang diharapkan. Oleh karena itu, motivasi intrinsik diperlukan bila motivasi
intrinsik tidak ada dalam diri seseorang sebagai subjek belajar.

Secara umum motivasi itu dapat dibagi dalam dua bentuk yaitu motivasi intrinsik yaitu
motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu diransang dari luar, karena dalam
setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu dan motivasi ekstrinsik yaitu
motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya stimulasi dari luar, tentunya motivasi
ekstrinsik ini merupakan kebalikan dari motivasi instrinsik sebagaimana yang penulis jelaskan di
atas.

Motivasi dan peran guru sebagai pendidik merupakan peran dan fungsi yang berkaitan
dengan tugas-tugas dalam memberi bantuan dan dorongan (support), tugas-tugas pengawasan
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dan pembinaan (supervisor) serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar
anak patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat.
Tugas-tugas ini berkaitan dengan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh
karena itu, pendidikan harus berusaha menimbulkan motif intrinsik dengan menumbuhkan dan
mengembangkan minat peserta didik terhadap jenis bidang studi yang relevan. Sebagai contoh,
memberitahukan sasaran yang hendak dicapai dalam bentuk tujuan instruksional pada saat
pembelajaran akan dimulai yang menimbulkan motif keberhasilan mencapai sasaran.

b. Belajar Peserta Didik
Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri
dalam interaksi dengan lingkungannya.52

Menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain bahwa belajar adalah proses perubahan
perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya, tujuan kegiatan adalah perubahan perilaku ,
baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek
organisme atau pribadi.53

R. Gagne dalam Mulyono mengatakan bahwa belajar adalah suatu proses untuk
memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku, atau
belajar adalah pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh dari interaksi.54

Selain itu menurut Tohirin mengatakan belajar merupakan suatu aktivitas
mental atau psikis, yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungan yang
menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan
nilai.55 Seseorang dapat dikatakan belajar, apabila dapat diasumsikan dalam diri
seseorang tersebut menjadi proses kegiatan yang mengakibatkan suatu perubahan
tingkah laku.

Menurut Moh. Uzer usman, belajar dapat dikatakan pula suatu proses yang
dilakukan individu untuk memperoleh suatu tingkah laku yang secara keseluruhan
sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interanksi di lingkungannya.56 Hal
ini juga dikatakan Mohammad Uzer Usman, bahwa belajar adalah proses perubahan
tingkah laku pada diri individu dengan lingkungannya.

Olehnya itu belajar merupakan istilah kunci dalam setiap usaha pendidikan atau
pembelajaran, sehingga tanpa belajar sesungguhnya tidak pernah ada pendidikan atau
pembelajaran. Begitu pentingnya arti belajar, sehingga sebagian besar upaya riset dan
eksperimen dalam dunia pembelajaran diarahkan pada tercapainya pemahaman yang
lebih luas dan mendalam terhadap hakekat belajar. Pemahaman yang benar terhadap
hakekat dengan segala aspek, bentuk, dan manifestasinya mutlak diperlukan.
Kekeliruhan dalam penafsiran dan persepsi dari pada hakekat belajar akan
mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam proses pembelajaran yang pada akhirnya
sangat mempengaruhi mutu dan hasil belajar.57

52 Slamento, Belajar dan Faktor-Faktor yang mempengaruhinya, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), hlm.2.
53 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002),
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Dengan demikian, maka belajar adalah merupakan proses perubahan tingkah
laku yang dipengaruhi oleh interaksi antar individu dan dipengaruhi lingkungan yang
dilakukan dengan terus menerus. Yang dimaksud dengan interaksi yang terjadi dalam
proses pembelajaran di sini adalah interaksi yang sinergis yaitu guru belajar
sebagaimana siswa harus belajar, sementara siswa belajar sebagaimana siswa belajar
melalui berbagai pengalaman hingga terjadi perubahan dalam dirinya dari aspek
kognitif, psikomotorik maupun afektif.

Berdasarkan beberapa pengertian belajar di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa
belajar adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu
perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap.

D. METODE PENELITIAN

Tipe/jenis desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus (case
study) yaitu suatu penelitian intensif tentang seseorang individu atau suatu unit social secara
mendalam dimana peneliti mencoba menemukan semua variabel penting dalam perkembangan
subyek tersebut. Hal ini memerlukan studi terperinci dalam mengumpulkan data tentang subyek
pada saat ini, pengalamannya di masa lalu, lingkungannya, dan bagaimana kaitan faktor-faktor
ini satu sama lain.58

Menurut Sugiyono59 mengemukakan bahwa penelitian kualitatif sering disebut metode
naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), disebut juga
sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian
bidang antropologi budaya, disebut pula metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya
lebih bersifat kualitatif. objek penelitiannya sangat alamiah dengan data yang berkembang apa adanya,
tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek
tersebut.

Yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Madrasah Islam Negeri (MTsN, dan MAN 2)
se-Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah.

Subyek adalah sumber utama data (primer) penelitian, yaitu yang memiliki data
mengenai variabel-variabel yang diteliti. Subyek dalam penelitian ini adalah semua guru bahasa
Arab di Madrasah Se-Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang berjumlah 3
Madrasah. Pada masing-masing sekolah terdapat 1 orang guru, sehingga jumlah subyek
penelitian ini adalah 4 orang guru bahasa Arab. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari
lingkungan dimana subjek berada yakni di sekolah. Data ini diperoleh melalui wawancara
dengan kepala sekolah, para guru, dan siswa, serta melalui dokumen pembelajaran.

Penentuan informan dalam penelitian ini melalui census sampling atau disebut juga
dengan sampling jenuh dan total sampling, artinya semua subjek yang ada dalam penelitian

58 Donald, at all, Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan, (Cet III. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2007),
hlm.181.

59 Sugiyono, 2012.Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:
Alfabeta.



dijadikan sebagai informan penelitian ini disebabkan karena jumlah itulah yang ada dan
memenuhi standar maupun kriteria sebagai informan.60

Obyek dari penelitian ini adalah kompetensi pedagogik yang difokuskan pada kompetensi
pedagogik guru bahasa Arab, meliputi kemampuan guru merencanakan dan melaksanakan
program pembelajaran, mendiagnosa hambatan dan masalah, menyempurnakan program
pembelajaran, serta faktor-faktor apa saja yang memperkuat atau melemahkan kompetensi
pedagogik guru dalam meningkatkan atau menurunkan hasil belajar bahasa Arab para siswa di
Madrasah.

Sumber utama data (primer) penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-
variabel yang diteliti. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari lingkungan dimana subjek
berada yakni di sekolah. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan kepala sekolah, para guru,
dan siswa, serta melalui dokumen pembelajaran.

Penentuan sumber data didasarkan atas kebutuhan sumber data penelitian berdasarkan
atas masalah yang akan dikaji. Untuk mengeksplore lebih dalam tentang kompetensi pedagogik
guru bahasa Arab di Madrasah se-kecamatan Salahutu maka sumber data primer adalah para
guru bahasa Arab dan kelas mereka melalui observasi dan wawancara mendalam. Sedangkan
data sekunder adalah data yang mendukung data primer yang akan diperoleh melalui kepala
sekolah, kepala tata usaha, teman sejawat/guru melalui wawancara mendalam, para siswa, dan
juga dokumentasi pembelajaran dari guru tersebut.

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dilakukan dalam upaya mendapatkan
data yang terdapat pada subyek penelitian. Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti
menggunakan beberapa metode, antara lain:

1) Observasi, yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan
pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti. Pelaksanaan observasi
dalam penelitian ini dengan cara semi participant dimana peneliti terlibat pada
sebagian kegiatan dan pasif pada sebagian kegiatan. Observasi dalam penelitian ini
juga menggunakan semi structured observasi, yakni, telah ada sebahagian panduan
observasi dan sebagiannya lagi akan terobservasi pada lokasi. Metode ini untuk
mendapatkan data tentang kompetensi pedagogik guru bahasa Arab di Madrasah-
madrasah.

2) Wawancara (interview) adalah alat untuk mengumpulkan informasi dengan cara
mengajukan pertanyaan secara lisan untuk memperoleh jawaban lisan pula. Jenis
interview dalam penelitian ini juga bebas terpimpin, artinya interview ini
menggunakan kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan (semi-structured), akan
tetapi tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan baru yang berkaitan dengan
permasalahan penelitian. Metode ini untuk memperoleh data tentang kompetensi guru
dan factor-faktor yang memperkuat atau melemahkan kompetensi pedagogik guru
bahasa Arab serta untuk mengetahui motivasi belajar siswa yang dikumpulkan dan
dianalisa secara descriptif.

60 Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Metode Kombinasi (Cet I, Yogyakarta: Alfabeta,
2013), hlm. 176.



3) Dokumentasi adalah cara untuk memperoleh data yang bersumber dari data-data yang
tertulis, seperti, undang-undang dan peraturan, syllabus dan RPP, raport siswa, dan
lain-lain sebagai data pendukung bagi kompetensi guru.

Ada tiga tahap dalam menganalisis data dalam penelitian ini yang meliputi:61
1) Reduksi Data

Pada tahap ini mengumpulkan seluruh data yang diperoleh, baik dari sumber primer
yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, maupun data yang diperoleh dari
sumber sekunder yaitu data-data pustaka yang diambil dari buku-buku pendidikan
yang menjelaskan tentang kompetensi pedagogik guru.

2) Verifikasi Data
Pada tahap ini peneliti memilih dan memilah, menyeleksi dan mengelompokkan data
yang telah dikumpulkan dari pelaksanaan penelitian untuk diverifikasi mana data
yang sesuai dengan permasalahan dan mana yang tidak.

3) Penarikan kesimpulan
Setelah data yang dikumpulkan diseleksi dan dikelompokkan, selanjutnya
dinterpretasi oleh peneliti berdasarkan data dan teori kemudian memberikan
kesimpulan berdasarkan kebutuhan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bagian ini dipaparkan hasil dan temuan dari data observasi, wawancara, dan

dokumentasi terhadap proses pembelajaran bahasa Arab di madrasah negeri se-kecamatan
Salahutu, Maluku Tengah.
A. HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Penelitian
a) MTsN Tulehu

Nama sekolah : MTSN Tulehu
NPSN : 60105525
Alamat : Jl. Raya Tulehu Km 23 Ambon, Tulehu
Kecamatan : Salahutu
Kabupaten : Maluku Tengah
Provinsi : Maluku
Status Sekolah : Negeri di bawah naungan KEMENAG
Jenjang Pend. : MTs
Jumlah Guru : 65 Orang
Guru Bhs. Arab : Muhammad Farid Wajdi Umarella, S.Ag.,M.Pd.i (Initial, Guru-

A) adalah alumni S1 IAIN Ujung Pandang (1994) dan S2 IAIN
Ternate (2014). Sebelumnya, ia adalah alumni pesantren Gontor
dan pernah mengabdikan ilmunya pada pesantren Modern
Pendidikan Al-Quran IMMIM Makassar (1989-1997). Ia juga
pernah mengikuti beberapa pelatihan, diantaranya; Pendidikan
bahasa Arab tingkat mahir yang dilaksanakan oleh balai diklat
pusat (2010).

61 Kothari, C.R. Research Methodology, Method and Technique, Second revised edition. New Delhi; New
Age International (P) Ltd., Publishers. 2004.



b) MAN 2 Tulehu
Nama sekolah : MAN 2 Tulehu
NPSN : 60105525
Alamat : Jl. Raya Tulehu Km 23 Ambon, Tulehu
Kecamatan : Salahutu
Kabupaten : Maluku Tengah
Provinsi : Maluku
Status Sekolah : Negeri di bawah naungan KEMENAG
Jenjang Pend. : MAN
Jumlah Guru : 65 Orang
Guru Bhs. Arab : 2 (dua) orang.

Arifin Safiuddin, S.Ag (Initial, Guru-B) adalah alumni S1 IAIN
Ambon (1994). Ia juga pernah mengeyam pendidikan di LIPIA
Jakarta (1999) dan telah bersertifikasi guru. Ia juga pernah
mengikuti beberapa pelatihan, diantaranya; Pendidikan bahasa
Arab tingkat mahir yang dilaksanakan oleh balai diklat pusat
(2010).
Kalsum Umarella, S.Ag.,M.Pd (Initial, Guru-C) Alumni S1 IAIN
Makassar dan Alumni S2 Universitas Teknologi Surabaya bidang
Manajemen Pendidikan (2011) dan kini ytelah bersertifikasi
pendidik sejak 2007. Pelatihan yang pernah ia ikuti adalah Teknik
laboratorium untuk bahasa (2002).

2. Kompetensi Guru Bahasa Arab
Dari hasil observasi penelitian yang dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2016 terhadap

proses belajar-mengajar di dalam kelas, maka dapat diuraikan kompetensi pedagogik dan
kepribadian guru bahasa Arab MTSN dan MAN 2 Tulehu sebagai berikuit:

a) Guru bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah Negeri Tulehu
Table. 4.1 Kompetensi Guru-A

No Kompetensi Pedagogik Selalu Kadang-
kadang

Tidak
pernah

1 Pemahaman wawasan /landasan
kependidikan

√ - -

2 Pemahaman terhadap peserta didik √ - -
3 Pengembangan kurikulum/silabus - - √
4 Perancangan pembelajaran - - √
5 Melaksanakan pembelajaran √ - -
6 Pemanfaatan teknologi pembelajaran - √ -
7 Evaluasi hasil belajar - √ -
8 Pengembangan peserta didik untuk

mengaktualisasikan berbagai potensi
- √ -

No Kompetensi Keperibadian Selalu Kadang-
kadang

Tidak
pernah

1 Pribadi yang baik √ - -
2 Bertanggungjawab √ - -
3 Terbuka - √ -



4 Disiplin √ - -
5 Berakhlak yang baik sebagi role model √ - -
6 Ingin belajar dan terus maju √ - -

Simbol (√) pada Table 4.1 mengindikasikan adanya perlakuan dan symbol (-)
menunjukkan pada tidak adanya perlakuan oleh guru dalam proses belajar-mengajar. Tabel di
atas menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik guru bahasa Arab belum berjalan secara
maksimal, walaupun dalam indikator pertama (Pemahaman wawasan /landasan kependidikan),
indikator ke dua (Pemahaman terhadap peserta didik) dan indikator ke lima (Melaksanakan
pembelajaran) telah terlaksana dengan baik namun pada indikator lainnya belum terlaksana
dengan baik yaitu indikator ke tiga (Pengembangan kurikulum/silabus), ke empat
(pengembangan dan perencanaan pembelajaran), serta pada indikator ke enam (pemanfaatan
media dan teknologi dalam pembelajaran).

Table 4.1 di atasa juga menunjukka bahwa kompetensi kepribadian guru bahasa Arab di
Madrasah Tsanawiyah Negeri Tulehu sangat tinggi disebabkan pada semua indikator dari
kompetensi keperibadian seorang guru telah dimiliki oleh guru bahasa Arab di MTSN Tulehu.
Meskipun indikator ke-3 (keterbukaan) belum maksimal diaplikasikan oleh guru, namun
indicator itu tidaklah menghalangi guru untuk berkomunikasi, mengenal para siswa, dan
menjalin hubungan antar guru-siswa dengan baik.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahawa kompetensi guru bahasa Arab MTSN
Tulehu cukup bagus atau dapat diklasifikasikan pada kategori sedang, meskipun kompetensi
pedagogic belum teraplikasi secara maksimal oleh guru, namun kekurangan kompetensi itu dapat
diseimbangkan dengan adanya kelebihan pada kompetensi keperibadian guru tersebut sehingga
pembelajaran itu tidak monoton dan membosankan bagi para siswa.

b) Guru MAN 2 Tulehu
Table. 4.2 Kompetensi Guru-B

No Kompetensi Pedagogik Selalu Kadang-
kadang

Tidak
pernah

1 Pemahaman wawasan /landasan
kependidikan

- - √

2 Pemahaman terhadap peserta didik - √ -
3 Pengembangan kurikulum/silabus - - √
4 Perancangan pembelajaran - - √
5 Melaksanakan pembelajaran √ - -
6 Pemanfaatan teknologi pembelajaran - - √
7 Evaluasi hasil belajar - √ -
8 Pengembangan peserta didik untuk

mengaktualisasikan berbagai potensi
- √ -

No Kompetensi Keperibadian Selalu Kadang-
kadang

Tidak
pernah

1 Pribadi yang baik √ - -
2 Bertanggungjawab √ - -
3 Terbuka - √ -
4 Disiplin √ - -
5 Berakhlak yang baik sebagi role model √ - -
6 Ingin belajar dan terus maju - √ -



Table 4.2 di atas menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik guru bahasa Arab MAN 2
Tulehu berada pada tingkat sedang karena beberapa indikator kompetensi pedagogik tidak
dilaksanakan dengan baik, diantaranya pada indikator 1, 3, 4 dan 6. Sedangkan pada kompetensi
kepribadian guru B ini dapat diklasifikasikan pada kategori baik.

Dampak dari kurangnya kompetensi guru ini mengakibatkan proses pembelajaran bahasa
Arab nampak monoton, tidak menarik, tidak enjoyable dan membosankan bagi para siswa
sehingga para siswa tidak aktif untuk mengikuti pembelajaran bahasa Arab dan bersikap
menerima materi apa saja yang diberikan oleh guru.

c) Guru MAN 2 Tulehu
Table. 4.3 Kompetensi Guru-C

No Kompetensi Pedagogik Selalu Kadang-
kadang

Tidak
pernah

1 Pemahaman wawasan /landasan
kependidikan

- √ -

2 Pemahaman terhadap peserta didik - √ -
3 Pengembangan kurikulum/silabus - - √
4 Perancangan pembelajaran - √ -
5 Melaksanakan pembelajaran √ - -
6 Pemanfaatan teknologi pembelajaran - √ -
7 Evaluasi hasil belajar - √ -
8 Pengembangan peserta didik untuk

mengaktualisasikan berbagai potensi
- √ -

No Kompetensi Keperibadian Selalu Kadang-
kadang

Tidak
pernah

1 Pribadi yang baik √ - -
2 Bertanggungjawab √ - -
3 Terbuka - √ -
4 Disiplin √ - -
5 Berakhlak yang baik sebagi role model √ - -
6 Ingin belajar dan terus maju √ - -

Table 4.3 di atas mendeskripsikan kompetensi pedagogik guru bahasa Arab C berada
pada kategori sedang atau baik dimana guru itu memahami konsep dan teori tentang pengajaran
bahasa, kadang ia merencanakan pembelajaran pada setiap pertemuan dan kadang pula
menggunakan media dalam pengajarannya. Begitupula halnya pada kompetensi kepribadian
yang tergolong pada kategori baik sehingga pembelajaran itu tidak monoton, menarik dan tidak
membosankan bagi para siswa dalam mengikuti pembelajaran.

Dari data di atas, peneliti berkesimpulan bahwa kompetensi pedagogik guru bahasa Arab
di Kecamatan Salahutu masih tergolong rendah dibandingkan dengan kompetensi keperibadian
mereka yang tergolong baik.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kompetensi
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para guru bahasa Arab, maka dapat

diuraikan faktor-faktor yang melemahkan ataupun memperkuat kompetensi guru bahasa Arab.
Adapun factor-faktor yang mempengaruhi lemahnya kompetensi pedagogik mereka adalah
sebagai berikut:



a) Kurangnya Pelatihan/Pendidikan
Kurangnya pelatihan yang diperoleh oleh para guru telah mengakibatkan rendahnya

kompetensi pedagogik mereka. Meskipun berlatar belakang pendidikan master (S2), namun
pelatihan secara praktik perlu mereka terima dalam rangka merefresh teori yang pernah mereka
pelajari. Hal ini dapat dilihat pada jawaban responden Guru-A, B, dan C yang menyatakan
bahwa:

“Selama terangkat menjadi guru bahasa Arab pada tahun 2006, saya hanya mengikuti
pelatihan dua kali, pertama pada tahun 2007 saya mengikuti pelatihan pendidikan bahasa Arab
tingkat dasar yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Ambon, dan yang kedua
adalah pendidikan bahasa Arab tingkat mahir selama dua minggu oleh Balai Diklat Pusat. Dan
sampai sekarang tidak ada lagi pelatihan maupun pendidikan yang diberikan kepada kami.62

Hal ini sama dengan ungkapan dari guru bahasa Arab di Madrasah Aliyah Negeri (MAN
2) Tulehu sebagai berikut:

“ Saya menjadi guru bahasa Arab sejak tahun 1996. Saya hanya mengikuti pelatihan
satu kali yaitu pelatihan Teknik Laboran pada tahun 2002”.63

“ Pendidikan yang pernah saya ikuti adalah pendidikan bahasa Arab tingkat mahir
pada tahun 2010”.64

“Pelatihan yang pernah kami ikuti adalah upaya mandiri dalam mengembangkan
kompetensi, namun pelatihan itu hanya berfokus pada teori-teori dan bukan pada praktek,
sesusngguhnya yang kami butuhkan dalam meningkatkan kompetensi, harapan kami agar
sekolah ataupun dinas dan lembaga terkait untuk memberikan pelatihan tambahan”.

Kurangnya pelatihan bagi para guru ini dipertegas lagi oleh kepalsa sekolah MTSN dan
MAN 2 yang menyatakan bahwa:

“Pelatihan bagi para guru yang kami laksanakan hanyalah dengan mengikuti diklat
provinsi/nasional, itupun jika ada permintaan untuk mengikuti pelatihan dari balai diklat”.65

b) Kurangnya Fasilitas yang memadai
Fasiltias pembelajaran masih sangat minim sehingga para guru kurang kreatif dalam

merancang dan menyediakan media pembelajaran yang menarik serta menyenangkan bagi para
pembelajar. Hal ini dapat dilihat dari statemen guru-guru bahasa Arab yang menyatakan bahwa”

“Bagaimana kami mau merancang dan menyediakan media pembelajaran bahasa yang
menarik bagi para siswa jika infokus/Lcd maupun Lab bahasa tidak ada, sehingga kami hanya
mengajar sesuai dengan kondisi dan fasilitas yang ada”.66

“Di sekaolah kami ini tersedia Lab tetapi tidak bisa dipakai karena rusak, jadi kami
mengajar hanya menggunakan fasilitas yang ada”.67

c) Tidak adanya Reward

62 Muhammad Farid Wajdi Umarella, Guru Bahasa Arab,Wawancara, Tulehu, Kecamatan Salahutu,
Kabupaten Maluku Tengah, Tanggal 26 Agustus 2016.

63 Kalsum Umarella, Guru Bahasa Arab, Wawancara, Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku
Tengah, Tanggal 26 Agustus 2016.

64 Arifin Syarifuddin, Guru Bahasa Arab, Wawancara, Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku
Tengah, Tanggal 26 Agustus 2016.

65 Muhammad Umarella, Kepala Sekolah MTSN, Wawancara, Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten
Maluku Tengah, Tanggal 26 Agustus 2016.

66 Muhammad Farid Wajdi Umarella, Guru Bahasa Arab,Wawancara, Tulehu, Kecamatan Salahutu,
Kabupaten Maluku Tengah, Tanggal 26 Agustus 2016.

67 Kalsum Umarella, Guru Bahasa Arab, Wawancara, Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku
Tengah, Tanggal 26 Agustus 2016.



Ketidak-seimbangan antara punishment (sanksi) dan reward (penghargaan) terhadap
kinerja para guru telah berdampak pada kurangnya kesadaran untuk meningkatkan kemampuan
pedagogik bahkan menyebabkan timbulnya sifat acuh tak acuh atau pembangkan, sehingga
rencana pembelajaran yang dibuat hanyalah copy-paste sekedar menggugurkan kewajiban guru
dalam memenuhi beberapa indicator dari kompetensi pedagogik. Sebagaimana statement guru-
guru bahasa Arab.

“Sekolah ataupun kepala sekolah tidak pernah memberikan penghargaan atas kinerja
guru, yang membuat/menyetorkan RPP, membuat bahan ajar, dan hasil evaluasi, sehingga
semua itu kami lakukan asal kumpul dan menggugurkan kewajiban”.68

“Sejauh ini tidak ada penghargaan yang kami terima dari sekolah ataupun dinas terkait
atas keberhasilan mengajar ataupun atas prestasi yang kami raih”.69

Adapun faktor-faktor yang memperkuat kompetensi keperibadian para guru itu adalah
sebagai berikut:

a) Latar belakang pendidikan
Dengan berlatar pendidikan bahasa Arab oleh para guru yang telah dikenyam sejak dari

pesantren hingga pada pada pendidikan S1 dan S2 serta pengabdian dan pelatihan yang mereka
geluti secara mandiri maupun formal menunjukkan atas luasnya pengalaman mereka dalam
mengajar dan berinteraksi dengan para siswa yang mereka ajari. Pengalaman pribadi dalam
belajar ini telah menjadikan mereka sebagai guru yang handal dan kompetensi keperibadian yang
baik. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang pendidikan guru A, B, dan C yang mayoritas
merupakan lulusan pesantren, Al-Birr, maupun pendidikan S1 dan S2 yang berkompeten dalam
bidangnya yang diperoleh dari berbagai sumber dan latar belakang social budaya yang berbeda
serta pengalaman mengajar mereka sebelum menjadi guru pada MTSN dan MAN 2 Tulehu.
Sebagaimana pernytaan guru A:

“Apa yang kami terapkan dalam mengajarkan siswa semata-mata merupakan refleksi dari
pengalaman saya sendiri dalam belajar bahasa Arab sejak dari pesantren hingga ke perguruan
tinggi yang saya peroleh dari para guru saya dan itu juga dilatarbelakangi oleh pengalaman
mengabdi dan mengamalkan ilmu saya sebelum menjadi guru”70

b) Pengawasan kepala sekolah
Adanya pengawasan yang ketat dari kepala sekolah telah membawa dampak positif

dalam meningkatkan kompetensi keperibadian para guru yaitu adanya tanggung jawab,
kedisiplinan, dan selalu tampil baik sebagai role model bagi para siswa. Sebagaimana pernyataan
guru bahasa arab.

“Ketatnya pengawasan kepala sekolah telah membuat kami lebih disiplin dan sedikit
bertanggungjawab karena terpaksa, dan mencoba menjadi role model yang baik bagi para siswa
kami”.71

Pernyataan ini lebih menegaskan bahwa kesadaran para guru dalam mengajar dan
mengabdikan ilmu mereka kepada para siswa juga diperkuat oleh adanya pengawasan dari atasan

68 Muhammad Farid Wajdi Umarella, Guru Bahasa Arab,Wawancara.
69 Kalsum Umarella, Guru Bahasa Arab, Wawancara, Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku

Tengah, Tanggal 26 Agustus 2016.
70 Muhammad Farid Wajdi Umarella, Guru Bahasa Arab,Wawancara, Tulehu, Kecamatan Salahutu,

Kabupaten Maluku Tengah, Tanggal 26 Agustus 2016.

71 Kalsum Umarella, Guru Bahasa Arab, Wawancara.



ataupun kepala sekolah sehingga proses pembelajaran itu mau tak mau terlaksana secara
kondusif dan efektif.

c) Komitmen membangun ummat
Kesadaran akan fungsi mereka sebagai pengajar yang senantiasa mencerdaskan dan

memanusiakan manusia telah menjadi kewajiban dan komitmen mereka dalam membangun
ummat sebagai landasan pokok peningkatan kompetensi keperibadian mereka yang berlandaskan
pada akhlakul karimah dan tuntutan agama. Sebagaimana pernyataan guru-A, B, C, dan D:

“Mengajar itu kewajiban kami sebagai ummat muslim, bukan karena profesi kami
sebagai guru. Prinsip itulah yang membuat kami mengajar Lillahi Ta’ala guna mencerdaskan
dan memajukkan ummat”.72

Dari data wawancara di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa kurangnya pelatihan,
fasilitas dan reward telah mengakibatkan rendahnya kompetensi pedagogik guru. Sedangkan
kompetensi keperibadian mereka tetap baik disebabkan oleh latar belakang pendidikan dan social
para guru, adanya pengawasan yang ketat dan komitmen mereka dalam membangun ummat
sebagai kewajiban penganut agama dan bukan karena profesi mereka sebagai guru.

4. Motivasi Belajar Peserta Didik
Dari hasil wawancara dengan beberapa siswa tentang hal apakah yang telah memotivasi

mereka belajar bahasa Arab dapat diuraikan pada tiga indikator, yaitu:
a) Motivasi guru di awal dan akhir pembelajaran tentang pentingnya bahasa dan materi

yang akan dipelajari dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Sebagaimana ungkapan
siswa (HO) MTsN 2 Tulehu:
“Pak guru selalu memotivasi di awal pembelajaran tentang manfaat pentingnya
bahasa Arab dan materi yang akan dipelajari untuk diri dan orang lain, baik di dunia
maupun di akhirat kelak, sehingga saya mau sekali tau dan belajar bahasa Arab”.73

b) Komunikasi guru secara efektif, empatik, dan santun dengan para siswa di dalam
maupun di luar kelas dengan memberi sapaan dan teguran yang bersifat mendidik dan
memperbaiki tingkah laku peserta didik sebagaimana ungkapan murid (AL dan ASRL)
di MAN 2 Tulehu:
“Pak guru sangat baik dan santun menyapa siswa dan menanyakan kendala yang
dihadapi dalam belajar bahasa Arab, sifat santunnya itu membuat kami bersemangat
belajar bahasa Arab”.74
Interaksi yang santun antar guru-siswa telah melahirkan rasa empati para siswa untuk
lebih tertarik dan termotivasi belajar bahasa Arab.

b) Melakukan evaluasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran dengan melakukan tes
lisan maupun tulisan untuk setiap materi pelajaran yang sudah diajarkan.
Sebagaimana pernyataan siswa (VM, RD, dan YT) di MTsN Tulehu dan MAN 2
Tulehu:

72 Kalsum Umarella, Guru Bahasa Arab, Wawancara, Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku
Tengah, Tanggal 26 Agustus 2016.

73 Habiba Ohorella, Siswi MTSN Tulehu,Wawancara, Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku
Tengah, Tanggal 26 Agustus 2016.

74 Astrid La-Aku, Siswi MTSN Tulehu,Wawancara, Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku
Tengah, Tanggal 26 Agustus 2016.



“Pak guru sering mengevaluasi tugas-tugas yang beliau berikan, juga dalam hal
hapalan kosa kata dan banyaknya ulangan-ulangan harian yang beliau laksanakan,
sehingga mau tak mau kami terpaksa belajar dan banyak menghapalkan mufradat”.75
“Dengan adanya tugas-tugas yang diberikan oleh guru untuk mengevaluasi
kemajuan studi para siswa, saya merasa lebih tertantang lagi untuk belajar bahasa
Arab”.

Data di atas menunjukkan bahwa siswa termotivasi untuk belajar bahasa Arab disebabkan
oleh motivasi yang diberikan oleh guru melalui mu’amalah dan interaksi yang baik antar guru
dan siswa yang melahirkan rasa aman, nyaman, sayang, dan diperhatikan atau dihargai oleh guru,
juga adanya evaluasi yang berkesinambungan dan ketat yang kerap dilakukan oleh para guru
dalam mengetahui perkembangan dan hasil belajar para siswa. Ketiga hal itulah yang dominan
dalam memotivasi siswa belajar bahasa Arab.

B. PEMBAHASAN
Dalam pembahasan hasil penelitian ini akan diupayakan untuk menginterpretasikan hasil

temuan penelitian di lapangan yang telah diperoleh. Hal ini didasarkan pada suatu persepsi
bahwa tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemaknaan atas realita yang
terjadi. Selanjutnya secara sistematis pembahasan hasil penelitian ini akan dipaparkan sebagai
berikut:

1. Kompetensi Pedagogik dan Keperibadian Guru Bahasa Arab
Hasil penelitian menemukan bahwa kompetensi pedagogik guru bahasa Arab di

Kecamatan Salahutu Maluku Tengah belum berjalan secara maksimal sebab ada beberapa
indikator yang tidak dilaksanakan pada saat pembelajaran. Seperti penggunaan media,
penyusunan RPP dan silabus, pengembangan materi ajar dan pemanfaatan teknologi
pembelajaran. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pelatihan yang diberikan kepada guru, tidak
adanya fasilitas pendukung dan juga tidak adanya reward dari sekolah maupun dinas terkait bagi
guru yang berprestasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Harun76 yang mengatakan bahwa
kompetensi pedagogik akan berhasil dilakukan apabila guru diberikan pelatihan yang
berkesinambungan sesuai tuntutan perkembangan zaman dan juga reward bagi para guru yang
berprestasi.

Minimnya kompetensi pedagogik para guru ini dapat dimaklumi akan posisi Maluku
sebagai juru kunci pada hasil Uji Kompetensi Guru (UKG). Namun rendahnya kompetensi
pedagogic ini bukanlah ancaman atas ketidakberhasilan suatu pembelajaran, karena kekurangan
kompetensi ini dapat disulam-tambalkan oleh tingginya kompetensi keperibadian para guru
dalam menciptakan suatu proses pembelajaran yang harmoni, terarah, berkesinambungan,
enjoyable dan lebih fleksibel.

Adanya kompetensi keperibadian guru disebabkan oleh latar belakang pendidikan dan
pengalaman mereka selama belajar bahasa tersebut sejak dini yang mana mereka mencoba
mengaplikasikan kepada para siswa sesuai dengan pengalaman mereka. Hal ini sesuai dengan

75 A. S. R. Latukonsina, Siswa MAN 2 Tulehu,Wawancara, Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten
Maluku Tengah, Tanggal 26 Agustus 2016.

76 Harun, C. Z., 2010.Manajemen Sumber Daya Pendidikan. Yogyakarta: Pena Persada.



pendapat Hamalik77 yang menyatakan bahwa pelajaran akan bermakna bagi siswa jika guru
berusaha menghubungkannya dengan pengalaman masa lampau, atau pengalaman-pengalaman
yang telah dimiliki sebelumnya. Adapun menurut Usman78 yang menyatakan bahwa pemberian
penjelasan merupakan salah satu aspek yang amat penting dari kegiatan guru dalam interaksinya
dengan siswa di dalam kelas, dan biasanya guru lebih mendominasi pembicaraan dan
mempunyai pengaruh langsung, misalnya dalam memberikan fakta, ide, ataupun pendapat. Oleh
karena itu, harus dibenahi keefektifannya agar tercapai hasil yang optimal dari penjelasan dan
pembicaraan tersebut sehingga bermakna bagi murid.

Deskripsi di atas menjelaskan bahwa suatu pembelajaran membutuhkan interaksi
langsung antara siswa dengan gurunya yang akan mempererat hubungan antar satu dengan yang
lainnya untuk siap memberi dan menerima ilmu. Pengajaran yang disampaikan guru hendaknya
memiliki variasi metode yang dapat membangkitkan semangat dan memotivasi peserta didik
dalam proses belajar mengajar berlangsung di kelas yang mana seorang guru dapat mencapainya
melalui kompetensi keperibadian yang ia miliki melalui pengalaman belajarnya sendiri.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kompetensi Guru
Hasil penelitian membuktikan bahwa kurangnya pelatihan, fasilitas dan reward telah

mengakibatkan rendahnya kompetensi pedagogik guru. Sedangkan kompetensi keperibadian
mereka tetap baik disebabkan oleh latar belakang dan pengalaman guru, adanya pengawasan
yang ketat dan komitmen mereka dalam membangun ummat sebagai penganut agama dan bukan
karena profesi mereka sebagai guru.

Hal ini sejalan dengan pendapat Hamalik, menyatakan bahwa pembelajaran merupakan
kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan
prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Berdasarkan pernyataan di
atas, kompetensi pedagogic seorang guru harus ditunjang oleh perlengkapan yang memadai,
materi belajar, dan juga fasilitas pembelajaran. Hal itulah yang mempengaruhi rendahnya
kompetensi pedagogic guru bahasa Arab di Kecamatan Saluhutu. Namun demikian, seiring
dengan pernyataan Hamalik di atas, kemampuan pemahaman para guru tentang peserta didik
secara mendalam dan penyelenggaraan pembelajaran meliputi pemahaman tentang psikologi
perkembangan siswa, lingkungan sosial dan kemampuan orang tua siswa merupakan siklus
pemahaman yang telah dipahami guru melalui kompotensi keperibadian mereka untuk
menanggulangi kekurangan kompetensi pedagogik dalam proses belajar mengajar.

3. Motivasi Siswa dalam Belajar Bahasa Arab
Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa para siswa termotivasi untuk belajar bahasa

Arab disebabkan oleh motivasi yang diberikan oleh guru, mu’amalah yang baik antar guru dan
peserta didik, dan adanya evaluasi yang berkesinambungan dan ketat. ketiga hal itulah yang
dominan dalam memotivasi siswa belajar bahasa Arab. Motif ini tidak dapat diamati secara
langsung, tetapi dapat diinterpretasikan dalam tingkah laku para pembelajar, berupa rangsangan,
dorongan, atau pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu. Namun dengan
adanya pendekatan guru secara emosional telah menyebabkan para siswa merasa aman (bebas
bahaya), kebutuhan kasih sayang, kebutuhan dihargai dan dihormati, dan kebutuhan aktualisasi
diri.

Aktualisasi diri, penghargaan atau penghormatan, rasa memiliki, dan rasa cinta atau
sayang, perasaan aman, dan tenteram merupakan kebutuhan fisiologis mendasar. Kebutuhan-

77 Hamalik, O., 2012. Kurikulum dan Pembelajaran.Jakarta: Bumi Aksara.
78 Usman M.Uzer, Menjadi Guru Profesional, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001.



kebutuhan inilah menurut Maslow dalam Uno79 yang mampu memotivasi tingkah laku individu.
Oleh karena itu, apa yang seseorang lihat dan rasakan sudah tentu akan membangkitkan
mintanya sejauh apa yang ia lihat itu mempunyai hubungan dengan kepentingannya sendiri
dalam menauladani guru sebagai role model yang ingin diikuti dalam rangka menyukseskan dan
mencapai tujuan pembelajaran.

Keberhasilan pembelajaran dapat dilihat dari kualitas proses belajar mengajar di kelas,
yang secara langsung akan menunjukkan penguasaan manajemen pembelajaran oleh guru
sehingga menunjukkan pula prestasi belajar yang dicapai siswa. Hal ini penting, terutama dalam
konteks profesionalisme guru. Oleh karena itu, untuk memperlancar proses belajar perlu
diperhatikan manajemen pembelajarannya, baik yang terdapat dalam diri guru, siswa maupun
yang ada di luar dirinya. Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara
keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan utama dan role model bagi para siswa.80

Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian
perbuatan dan guru atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif
untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa
merupakan syarat utama bagi proses belajar mengajar. Interaksi dan peristiwa belajar
mempunyai arti yang lebih luas, tidak sekedar hubungan antara guru dan siswa di dalam kelas
saja, tetapi berupa interaksi edukatif yang dapat menimbulkan perasaan nyaman, terlindungi,
dihargai dan diperhatikan, dan dengan sendirinya motif-motif tersebut akan memotivasi siswa
untuk belajar sekaligus meningkatkan hasil belajar mereka.

Dari pembahasa di atas, peneliti dapat menyimpulkan hubungan antar phenomena
kualitatif yang diteliti dalam sebuah siklus kompetensi guru bahasa Arab di Kecematan Saluhutu
sebagai berikut:

Gambar 4.1: Siklus Kompetensi Guru Bahasa Arab di Kec. Saluhutu

79 Uno, H. B., 2009. Profesi Keguruan, Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia. Jakarta:
Bumi Aksara.

80 Engkoswara dan Aan Komariah. Administrasi Pendidikan. Bandung: Alfabeta. 2011.



Siklus di atas menunjukkan bahwa meskipun terdapat kekurangan kompetensi para guru
bahasa Arab pada aspek pedagogik namun kekurangan itu dapat ditambalsulamkan oleh
kompetensi keperibadian mereka yang secara parsial (terpisah) dapat memotivasi siswa dalam
belajar dan sekaligus secara holistic (keseluruhan) dapat meningkatkan hasil belajar mereka.
Dengan kata lain, jika kompetensi keperibadian seorang guru itu baik, maka kekurangan
kompetensi pedagogic akan terimbangi dan dengan sendirinya akan lebih memotivasi dan
meningkatkan hasil belajar para siswa.

F. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan beberapa

kesimpulan sebagai berikut:
1. Kompetensi pedagogik guru bahasa Arab se-Kecamatan Salahutu masih tergolong

rendah karena ada beberapa indikator yang tidak dilaksanakan pada saat pembelajaran.
2. Kompetensi keperibadian guru bahasa Arab se-Kecamatan salahutu tergolong baik

dibandingkan dengan kompetensi pedagogik mereka.
3. Kurangnya pelatihan, fasilitas dan reward telah mengakibatkan rendahnya

kompetensi pedagogik guru. Sedangkan kompetensi keperibadian mereka baik
disebabkan oleh pengalaman guru, adanya pengawasan yang ketat dan komitmen
mereka dalam membangun ummat sebagai penganut agama dan bukan karena profesi
mereka sebagai guru.

4. Siswa termotivasi untuk belajar bahasa Arab disebabkan oleh motivasi yang diberikan
guru, mu’amalah yang baik antar guru dan siswa, dan adanya evaluasi yang
berkesinambungan dan ketat.

A. Saran
Berdasarkan jenis penelitian ini yaitu kualitatif tentunya memiliki beberapa kekurangan

yang tidak dapat digeneralisasikan pada situasi dan kasus lain, sehingga peneliti akan
memberikan beberapa saran. Adapun saran-saran yang dapat diajukan terkait temuan dan
pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah atau dinas terkait hendaknya saha-usaha untuk meningkatkan
kompetensi guru perlu diadakan terus menerus melalui berbagai program peningkatan
mutu pendidikan, seperti kegiatan workshop, peningkatan jenjang pendidikan, dan
usaha-usaha untuk meningkatkan kompetensi namun diperlukan pengawasan yang
terprogram dengan baik.

2. Pengelola sekolah dan dinas terkait hendaknya memfasilitasi para guru untuk
mengikuti dan mengadakan pelatihan desain system instruksional dalam
meningkatkan kompetensi pedagogic mereka dan pemahaman terhadap kegiatan
perencanaan dan pengelolaan pembelajaran.

3. Dalam aspek reward, kepala sekolah hendaknya dapat bertindak lugas dalam
mengambil suatu kebijaksanaan terhadap kedisiplinan dan prestasi guru dan hal-hal
lain yang berkenaan dengan proses belajar mengajar yang harus menyeimbangkan
antara reward dan punishment.

4. Bagi peneliti berikut untuk mengkaji lebih jauh tentang kompetensi social dan
prefesional guru dan mengembangkan hubungan antara kompetensi guru bahasa Arab
terhadap prestasi belajar siswa dengan menggunakan analisis jalur dan SEM secara
quantitative.
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