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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan (1) gambaran tentang kesulitan guru
dalam pelaksanaan pembelajaran PKn berbasis kompetensi di Madrasah
Tsanawiyah (MTs) Desa Batujai dan  (2) gambaran tentang faktor tejadinya
kesulitan guru dalam pelaksanaan pembelajaran PKn berbasis kompetensi di
Madrasah Tsanawiyah (MTs) Desa Batujai. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif deskriptif. Temuan dalam penelitian ini yaitu; pertama
kesulitan guru dalam pelaksanaan pembelajaran PKn berbasis kompetensi yakni:
(a) kesulitan guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
meliput: tidak tersusunnya indikator pencapaian kompetensi, rumusan tujuan
pembelajaran yang belum lengkap, langkah-langkah pembelajaran yang tidak
dispesifikkan, pemilihan metode pembelajaran yang konvensional, dan tidak
tersusunnya instrument penilaian (soal, kunci jawaban dan pedoman penskoran)
pada aspek afektif dan psikomotorik; (b) kesulitan guru dalam pelaksanaan
pembelajaran meliputi: kegiatan pembelajaran dengan alokasi waktu yang tepat
masih kurang optimal, dan masih menggunakan pembelajaran konvensional; dan
(c) kesulitan guru dalam penilaian hasil belajar siswa yakni kesulitan dalam
menyusun instrument penilaian pada aspek afektif dan psikomotorik. Kedua
faktor terjadinya kesulitan guru dalam pelaksanaan pembelajaran PKn berbasis
kompetensi yakni; (a) faktor internal meliputi: motivasi kerja yang tidak stabil,
latar belakang pendidikan guru yang tidak sesuai, dan kompetensi guru yang
dimiliki belum maksimal; dan (b) faktor eksternal meliputi: kurangnya sumber
belajar, rendahnya motivasi belajar siswa, prasarana dan sarana belum memadai,
dan guru tidak pernah mengikuti pelatihan sebagai upaya untuk meningkatkan
kompetensi.

Kata kunci: kesulitan guru, pembelajaran berbasis kompetensi

ABSTRACT

This research is aimed to obtain (1) the description of the difficulties the teacher
had encountered in the implementation of teaching the competence based Civic
Education study in Islamic Junior High School (MTs) Batujai Village, and (2) the
description of the occurred factor’s for teacher’s difficulties in the implementation
of teaching the competence based Civic Education study in Islamic Junior High
School (MTs) Batujai Village. This research using a qualitative descriptive
approach. The finding in this research are: firstly, the teacher’s difficulties in the



implementation of teaching the competence based Civic Education such as: (a) the
teacher’s difficulties in arraging the Teaching Implementation Plan (TIP) those
are: the indicators of competence achievements had not been set up yet, the
uncomplate formulation of teaching  purposes, the teaching steps had not been
specified, the selection of convensional teaching methods and the assessment
instrument had not been st up yet (question, problem s solving answers and
guideline of scoring) in the affective and psychomotorics aspect, (b) the teacher
difficulties in the implementation of teaching those are: managing class to achieve
the target competence and they were still using convensional teaching, and (c)
Assessments instrument in the psychometrics and affective aspect. Secondly, the
accurrence factors for teacher difficulties in the implementation of teaching the
competence based Civic Eduvation, such as; (a) internal factors, those are
instability of teaching work motivation, teacher background of knowledge
(Mismatch), and not upgraded teacher; and (b) external factors, those are lack of
learning teaching sources, lack of student learning motivation, lack and
unsupported learning and teaching facilities and lack of teacher training to
upgrade the teacher competence in teaching.

Keywords: teacher difficulties, competence based teaching.

PENDAHULUAN

Pendidikan nasional harus berfungsi secara

optimal sebagai wahana utama dalam

pembangunan bangsa. Setiap  usaha

pendidikan harus  sesuai  dengan  fungsi  dan

tujuan  pendidikan  nasional  yang  tertuang

dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan

Nasional No. 20 Tahun 2003  Pasal 3 sebagai

berikut:

Pendidikan Nasional berfungsi
mengembangkan kemampuan dan
membentuk  watak  serta peradaban  bangsa
yang  bermartabat  dalam  rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan
untuk mengembangkan potensi peserta didik
agar menjadi manusia  yang  beriman  dan
bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,
berahklak mulia, sehat,  berilmu,  cakap,

mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang
demokratis  serta bertanggung  jawab (Pasal
3 UU RI No 20/ 2003).

Dari sekian banyak unsur sumber daya

pendidikan, kurikulum merupakan salah satu

unsur yang bisa memberikan kontribusi yang

signifikan untuk mewujudkan proses

berkembangnya kualitas potensi peserta didik.

Berdasarkan konsep di atas, yang

dimaksud dengan kompetensi adalah

kemampuan dasar yang dapat dilakukan oleh

para siswa pada tahap pengetahuan,

keterampilan, dan sikap (Yamin, 2010:15).

Ketiga aspek sebagaimana di atas dikembangkan

melalui semua mata pelajaran diberbagai jenjang



pendidikan, termasuk pada mata pelajaran PKn

di SMP/MTs..

Mencermati proses pembelajaran yang

ideal berdasarkan PP No. 19 Tahun 2005 tentang

Stándar Pendidikan Nasional sebagaimana di

atas, pada kenyataannya tidaklah selalu

demikian. Hal ini sebagaimana hasil studi

pendahuluan yang dilakukan di Madrasah

Tsanawiyah (MTs) Desa Batujai yang terdiri dari

tiga Madrasah Tsanawiyah (MTs), yaitu: (1)

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Fajrul Hidayah

Batujai, (2) Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul

Muhsinin Batujai dan (3) Madrasah Tsanawiyah

(MTs) Darut Thayyibin Batujai pada tanggal 27

April-25 Mei 2015, yang menunjukkan bahwa

pembelajarannya sebagai berikut: (1) kurangnya

kemampuan guru dalam menyusun perangkat

pembelajaran, (2) pelaksanaan proses

pembelajaran kurang sesuai dengan tujuan yang

dituntut kurikulum karena fasilitas yang minim,

(3) kurang memberikan kesempatan pada siswa

untuk berpatisipasi aktif, baik secara fisik

maupun mental, (4) pertanyaan-pertanyaan yang

diajukan guru kurang mampu memotivasi untuk

mengembangkan kemampuan menalar, karena

hanya menuntut kemampuan menghafal siswa,

(5) kurangnya motivasi siswa dalam belajar, (6)

pembelajaran masih terkesan pasif dan

didominasi informasi guru, (7) keterlibatan siswa

dalam proses pembelajaran masih sangat

terbatas.

Kondisi sebagaimana di atas disebabkan

karena kurangnya kemampuan guru dalam

merencanakan dan melaksanakan pembelajaran,

Artinya ada kesulitan guru dalam pelaksanaan

pembelajaran PKn berbasis kompetensi. Hal

tersebut tidak hanya terjadi disatu Madrasah

Tsanawiyah (MTs) melainkan ketiga Madrasah

Tsanawiyah (MTs) yang ada di Desa Batujai.

Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting

dilakukan untuk menemukan apa saja kesulitan

guru dan faktor terjadinya kesulitan guru dalam

pelaksanaan pembelajaran PKn berbasis

kompetensi di Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Desa Batujai.



Dalam penelitian ini peneliti memiliki

tujuan yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk mendapatkan gambaran tentang

kesulitan guru dalam pelaksanaan

pembelajaran PKn berbasis kompetensi di

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Desa Batujai.

2. Untuk mendapatkan gambaran tentang faktor

tejadinya kesulitan guru dalam pelaksanaan

pembelajaran PKn berbasis kompetensi di

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Desa Batujai.

Berdasarkan latar belakang di atas,

rumusan kesulitan yang hendak dikaji melalui

penelitian yang direncanakan dapat dirumuskan

sebagai berikut:

1. Apa saja kesulitan guru dalam pelaksanaan

pembelajaran PKn berbasis kompetensi di

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Desa Batujai?

2. Apa saja faktor terjadinya kesulitan guru

dalam pelaksanaan pembelajaran PKn

berbasis kompetensi di Madrasah

Tsanawiyah (MTs) Desa Batujai?

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif

deskriptif. hal ini sesuai dengan pendapat

Moleong (2013:6) dikemukakan bahwa

pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang

bermaksud untuk memahami fenomena tentang

apa yang dialamai oleh subyek penelitian,

sedangkan deskriptif adalah suatu usaha

mengungkapkan kesulitan  atau keadaan atau

peristiwa  sebagaimana adanya sehingga bersifat

sekedar untuk mengungkapkan fakta.

Dalam pengumpulan data, yang dijadikan

sumber untuk memperoleh informasi adalah

subyek dan informan penelitian. Subyek adalah

sasaran peneliti yang dituju untuk diteliti oleh

peneliti (Arikunto, 2006:145), yang menjadi

subyek penelitian adalah guru PKn yang ada di

ketiga Madrasah Tsanawiyah (MTs) Desa

Batujai.

Sedangkan informan penelitian juga

merupakan sumber untuk memperoleh

keterangan atau pengungkap informasi yang

telah dipilih menurut keinginan peneliti untuk



dapat mengungkapkan secara leluasa dan

panjang lebar sebatas yang diinginkan peneliti

(Margono, 2005), informan penelitaian ini adalah

kepala Madrasah yang adi ketiga Madrasah

Tsanawiyah (MTs) Desa Batujai. Teknik

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah,

wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan

analisis data reduksi data, penyajian data dan

menarik kesimpulan.

HASIL

Dalam memperoleh data hasil penelitian

diuraikan berdasarkan hasil wawancara,

observasi dan dokumentasi. Mengenai kedua hal

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

a) Kesulitan Guru dalam Pelaksanaan

Pembelajaran PKn Berbasis Kompetensi

Data tentang kesulitan guru dalam

mengembangkan pembelajaran PKn berbasis

kompetensi meliputi 3 hal sebagai berikut:

1) Kesulitan guru dalam menyusun Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

(a) Wawancara di tiga Madrasah Tsanawiyah Desa

Batujai

Berikut petikan wawancaranya:

(1) Mengenai kesulitan dalam merumuskan

indikator pencapaian kompetensi.

Keseluruhan informan mengatakan bahwa:

Kesulitan dalam merumuskan indikator yaitu
menyesuaian indikator yang sudah tersusun
dalam silabus dengan kondisi pembelajaran di
madrasah saat ini (wawancara pada tanggal18,
19 dan 22 Mei 2016).

(2) Mengenai kesulitan dalam menentukan

tujuan pembelajaran.

Informan 1:

Kesulitan dalam menentukan tujuan
pembelajaran yaitu mengembangkan komponen
C (Condition) dan D (Degree).……(wawancara
pada tanggal 22 Mei 2016).

Sedangkan informan penelitian yang lain

tidak memiliki kesulitan atau kesulitan dalam

menentukan tujuan pembelajaran.

(3) Mengenai kesulitan dalam

mengembangkan materi pembelaajaran .

Informan 1 mengatakan bahwa:

Pemasalahan dalam mengembangkan materi
pembelajaran yaitu tidak bisa mengembangkan
indikator dalam pencapaian materi pembelajaran
dan materi tidak dapat tercapai dengan tujuan
yang diinginkan …….(wawancara pada tanggal
22 Mei 2016).



Demikian juga dengan jawaban dari

informan 2 dan 3 terkait dengan pertanyaan yang

sama.

(4) Mengenai kesulitan dalam menentukan alokasi

waktu.

Informan 1 dan 2 mengatakan bahwa:

…. Kadang-kadang KD terlalu luas dan terlalu
sempit dan alokasi waktu terlalu sedikit jika
mengikuti aturan kurikulum sehingga
berpengaruh terhadap beban belajar sisiwa
(wawancara pada tanggal 19 dan 22 Mei 2016).

Sedangkan informan 3 tidak memiliki

kesulitan dalam menentukan alokasi waktu.

(5) Mengenai kesulitan dalam meilih metode

pembelajaran.

Informan 1 mengatakan bahwa:

…..kurangnya pengetahuan saya tentang metode
pembelajaran sehingga kesulitan dalam
menyesuaikan metode dengan materi
pembelajaran dan yang sering digunakan adalah
metode ceramah/diskusi (wawancara pada
tanggal 22 Mei 2016).

Demikian juga jawaban dari  informan 2 dan

3 terkait dengan pertanyaan yang sama.

(6) Mengenai kesulitan dalam mencantumkan

langkah-langkah kegiatan pembelajaran.

Informan 1 guru PKn di MTs Fajrul Hidayah

Batujai mengatakan bahwa:

….sulit dalam menyusun dan merincikan tahap-
tahap pembelajaran terutama terkait dengan
kegiatan siswa……(wawancara pada tanggal 22
Mei 2016)
Hal yang sama disampaiakn oleh informan 2 dan

3 mengatakan bahwa:

Kesulitan menyesuaiakan KD dengan metode
yang akan digunakan (wawancara pada tanggal
18 dan 19 Mei 2016).

(7) Mengenai kesulitan dalam penilaian hasil

belajar, semua informan penelitian kesulitan

dalam menyusun pedoman penilaian untuk aspek

afektif dan psikomotorik, berikut petikan

wawancaranya;

Informan 1 mengatakan bahwa:

…. sulit dalam menyusun indikator hasil belajar
afektif dan psikomotorik sehingga guru kesulitan
dalam menilai karena harus melihat satu persatu
dari siswa, jadi penilaiannya tidak maksimal dan
tidak pernah menyususnnya (wawancara pada
tanggal 22 Mei 2016).

Demikian juga jawaban dari  informan 2 dan

3 terkait dengan pertanyaan yang sama.

(b) Studi dokumentasi

Selanjutnya dalam melakukan

dokumentasi, peneliti mengumpulkan dokumen

RPP yang disususn oleh subyek penelitian yang

mengajar di tiga MTs Desa Batujai. Adapun data



hasil dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti

di MTs Desa Batujai menggambarkan bahwa

dalam perencanaan pembelajaran:

1) Guru tidak menulis indikator pencapaian
kompetensi pada RPP

2) Tujuan pembelajaran yang dirumuskan sebagai
berikut: “peserta didik dapat menjelaskan
hakekat kemerdekaan mengemukakan pendapat
secara bebas dan bertanggung jawab. Peserta
didik (A) dapat menjelaskan (B) hakekat
kemerdekaan mengemukakan pendapat secara
bebas dan bertanggung jawab”. Tujuan
pembelajaran dirumuskan dengan menggunakan
kata kerja operasional seperti: menjelaskan, yang
belum tercermin dari tujuan pembelajaran yang
disusun oleh guru adalah komponen C
(Condition) dan D (Degree)

3) Kegiatan pembelajaran disusun mulai dari
kegiatan pendahuluan (apersepsi, motivasi),
kegiatan inti yang meliputi ekplorasi, elaborasi
dan konfirmasi, sehingga kegiatan penutup
memberi penguatan dan tindak lanjut.
Akan tetapi, perencanaan pembelajaran yang
disusun oleh salah seorang guru dalam kegiatan
inti tidak dispesifikasikan antara kegiatan
eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi.

4) kelengkapan instrumen penilaian (soal,
kunci, pedoman penskoran) hanya aspek kognitif
, sedangkan kelengkapan instrumen penilaian
untuk aspek afektif dan psikomotorik tidak ada.

2) Kesulitan guru dalam melaksanakan

pembelajaran

(1) Madrasah Tsanawiyah Fajrul Hidayah

Adapun hasil observasi di tiga

madrasah Tsanawiyah yang ada di DEsa

Batujai, pelaksanaan pembelajaran yang

dilakukan oleh guru terlihat dari:

(a) Kegiatan awal seperti: mengecek kebersihan
kelas, mengecek kehadiran siswa dalam
belajar, tidak mengajukan pertanyaan yang
mengaitkan pengetahuan sebelumnya
dengan materi yang akan dipelajari, tidak
menjelaskan tujuan pembelajaran dan tidak
menyampaikan cakupan materi dan uraian
kegiatan sesuai silabus.

(b) Kegiatan inti seperti: eksplorasi, guru
memberikan kesempatan kepada siswa untuk
membaca buku dan referensi lain yang
relevan dengan tema/ materi pembelajaran,
memberikan kesempatan kepada siswa untuk
bertanya mengenai materi pelajaran yang
sedang dipelajari, elaborasi; guru terlihat
memfasilitasi siswa melalui pemberian tugas
individu untuk memunculkan gagasan baru
baik secara lisan maupun tertulis, guru
memberikan tugas/latihan kepada siswa
untuk mengetahui kemampuan kognitif
siswa dengan memberikan tes tulis dengan
bentuk uraian; lain halnya dengan
konfirmasi tidak terlaksana seperti: guru
tidak memberikan umpan balik positif dan
penguatan dalam bentuk lisan, tulisan
terhadap keberhasilan siswa;

(c) Kegiatan penutup yang tidak terlaksana
seperti apa yang disusun oleh guru pada RPP
yaitu guru bersama-sama dengan siswa
menyimpulkan pelajaran, melakukan
penilaian terhadap kegiatan yang sudah
dilaksanakan, memberikan umpan balik
terhadap proses dan hasil pembelajaran,
sedangkan menyampaikan rencana
pembelajaran pada pertemuan berikutnya,
dan mengakhiri pembelajaran dengan
berdo’a bersama, terlaksana.

Demikian juga dengan hasil observasi di

madrasah yang lain.



3) Data tentang kesulitan guru dalam penilaian

hasil belajar yaitu indikator penilaian aspek

afektif dan psikomotorik tidak ada sehingga

dalam penilaian masih belum maksimal.

(a) Wawancara

Dalam melakukan wawancara peneliti

menggunakan instrumen yang berupa

pedoman wawancara dengan pertanyaan

yang berbentuk uraian. Instrumen ini

digunakan untuk mengungkapkan data

tentang penilaian hasil belajar yang dibuat

oleh guru yang melputi ranah/ kemampuan:

(1) kognitif, (2) afektif, dan (3) psikomotorik

siswa.

Informan 1 selaku guru PKn di MTs

Fajrul Hidayah Batujai dan informan lainnya

mengatakan bahwa proses evaluasi yang ia

lakukan tidak hanya mengevaluasi hasil

belajar tetapi juga melakukan evaluasi saat

proses pembelajaran. Berikut

wawancaranya:

(1) Kognitif: …..guru menggunakan tes tertulis
untuk mengetahui apakah materi yang sudah
dibahas sudah tercapai atau belum.

tes lisan untuk mengetahui mana siswa yang
fokus atau tidak pada saat pembelajaran
berlangsung…..

(2) Afektif: guru menggunakan observasi/
pengamatan terhadap siswa dengan
mengontrol sikap siswa pada saat proses
pembelajaran, menilai setiap kerapian dan
kebersihan, menilai sikapnya saat mengikuti
pelajaran dan melaksanakan tugas-tugasnya
dengan baik….

(3) Psikomotor: guru menggunakan penilaian
proyek dan portofolio, menilai setiap hasil
dan proses diskusi kelompok, menilai
keterampilan dan perilaku siswa dalam
membawakan/ mempresentasikan hasil
diskusinya….. (wawancara tanggal 18, 19
dan 22 Mei 2016).

(b) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan bagian

dari teknik pengambilan data tentang

penilaian hasil belajar, peneliti

mengumpulkan dokemen RPP yang disusun

oleh informan penelitian yang mengajar di

MTs Desa Batujai, setelah peneliti

mengamati kelengkapan instrument

penilaian (soal, kunci, pedoman penskoran)

yang disusun oleh guru, hanya aspek

kognitif yang ada, sedangkan kelengkapan

instrument penilaian untuk aspek afektif dan

psikomotorik tidak ada.



b) Faktor Terjadinya Kesulitan Guru dalam

Pelaksanaan Pembelajaran PKn Berbasis

Kompetensi

Adapun faktor yang dimaksud adalah

sebagai berikut.

1. Faktor Internal

Data tentang faktor terjadinya

kesulitan guru dalam pelaksanaan

pembelajaran PKn berbasis kompetensi

yaitu:

a. Motivasi kerja

Motivasi kerja merupakan hal yang

mempengaruhi kinerja seorang guru. Berikut

wawancara di tiga Madrasah Tsanawiyah

Desa Batujai:

Keseluruhan informan mengatakan bahwa:

….saya tetap memiliki motivasi kerja, akan
tetapi saya tidak efektif melaksanakan tugas
sebagai pengajar dikarenakan adanya
kegiatan diluar selain mengajar…..
(wawancara pada tangga 22 Mei 2016).

b. Mengenai latar belakang pendidikan seorang

guru juga mempengaruhi keberhasilan dalam

belajar mengajar. Berikut betikan

wawancaranya:

Informan 2 guru PKn di MTs Nurul

Muhsinin Batujai mengatakan bahwa;

Latar belakang pendidikan saya memang
bukan PKn tetapi Pendididkan Agama Islam,
saya mengajar mata pelajaran PKn karena
menggantikan guru sebelumnya, dan lama-
kelamaan saya suka dan enjoy mengajarkan
mata pelajaran ini (wawancara pada tangga
19 Mei 2016).

Hal yang sama disampaiakn oleh

Informan 1 guru PKn di MTs Fajrul Hidayah

Batujai mengatakan bahwa:

…latar belakang pendidikan saya adalah
Komunikasi Islam, tetap saya mengajar PKn
karena menggantikan guru sebelumnya dan
disebabkan karena sarjana PPKn masih
belum ada di madrasah ini…. (wawancara
pada tangga 22 Mei 2016).

Begitu juga yang disampaikan oleh

Informan 3 Guru PKn di MTs Darut

Thayyibin Batujai mengatakan bahwa:

Latar belakang pendididkan saya adalah BK
(Bimbingan Konseling), saya mengajar mata
pelajaran PKn karena menggantikan guru
yang mengajar sebelumnya (wawancara
pada tangga 18 Mei 2016).

c. Kompetensi guru

Berikut petikan wawancaranya:

Keseluruhan informan mengatakan bahawa:

….memaksimalkan kompetensi tersebut
tentunya kita menbutuhkan pelatihan karena



saya bukan basic pendidikan… (wawancara
pada tanggal 22 Mei 2016).

2. Faktor eksternal

Data tentang faktor eksternal

terjadinya kesulitan guru dalam pelaksanaan

pembelajaran PKn berbasis kompetensi

yaitu:

a. Sumber belajar

Berikut wawancara terkait dengan

kesulitan dalam memenuhi sumber belajar

yaitu:

Keseluruhan nforman mengatakan bahwa:

Kesulitan dalam memenuhi sumber belajar
yaitu pengadaaan buku LKS masih kurang
dan buku paket yang digunakan tidak sesuai
dengan RPP dan silabus (wawancara pada
tanggal 18 Mei 2016).

b. Motivasi belajar siswa

Kesulitan tentang motivasi belajar

siswa berikut petikan wawancaranya:

Pak Rh selaku kepala Madrasah di

MTs Nurul Muhsinin Batujai mengatakan

bahwa:

Motivasi belajar siswa masih kurang,
disebabkan anak-anak masih banyak
bermaian, kesadaran akan pentingnya belajar
masih rendah, perhatian dari orang tua masih

kurang, dan dipengaruhi oleh lingkungan
yang kurang mendukung (wawancara pada
tanggal 16 Mei 2016, pukul 07.30-08.10).

Hal yang sama disampaiakan oleh Pak

Sf selaku kepala Madrasah di MTs Darut

Thayyibin Batujai mengatakan bahwa:

Motivasi belajar siswa kadang tinggi kadang
rendah, hal ini desebabkan karena
lingkungan dan orang tua siswa sebagai
petani sehingga ketika musim tanam di
sawah, anak-anak lebih memilih mencari
uang daripada masuk sekolah….
(wawancara pada tanggal 21 Mei 2016,
pukul 07.20 – 08.10)

c. Prasarana dan sarana

Prasarana sarana merupakan faktor

eksternal yang mempengaruhi KBM dan

salah satu faktor terjadinya kesulitan guru

dalam mengembangkan pembelajaran PKn

berbasis kompetensi. Berikut

wawancaranya:

Semua kepala Madrasah Tsanawiyah

Desa Batujai mengatakan bahwa:

Prasarana dan sarana yang ada di Madrasah
ini masih kurang, kendala utamanya adalah
dana yang sangat minim, akan tetapi jika
guru kreatif dalam mengembangkan
pembelajaran seperti membuat media sendiri
tentu pembelajaran akan sangat
menyenangkan dan siswa pasti memiliki



motivasi belajar (wawancara pada tanggal
16 Mei 2016, pukul 07.30-08.10).

d. Pelatihan

Untuk meningkatkan kinerja seorang

guru perlu diadakannya sebuah pelatihan

guna meningkatakan kualitas pembelajaran.

Berikut wawancara dengan ketiga kepala

madrasah yang ada di MTs Desa Batujai;

Pak Rj selaku kepala Madrasah di

MTs Fajrul Hidayah Batujai mengatakan

bahawa:

Pak H memang tidak pernah mengikuti
pelatiahan karena dia adalah guru baru dan
dari madrasah tidak pernah mengadakan
pelatiahan khusus untuk guru-guru disini
kecuali yang diprogramkan oleh KKM
(Kelompok Kerja Madrasah)  dan
Kementerian Agama…(wawancara pada
tanggal 22 Mei 2016, pukul 07.55 – 08.30).

Hal yang sama disampaikan oleh

kepala MTs yang lain.

PEMBAHASAN

1. Kesulitan Guru dalam Pelaksanaan

Pembelajaran PKn Berbasis Kompetensi

Di Madrasah Tsanawiyah (Mts) Desa

Batujai

Adapun pembahasannya sebagai

berikut:

a. Kesulitan guru dalam menyusun Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Dapat dicermati bahwa kesulitan guru

dalam menyusun Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP) meliputi:

1) Tidak disusunya indikator pencapaian

kompetensi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut

di atas, menunjukkan bahwa keseluruhan

informan penelitian tidak menulis indikator

pencapaian kompetensi pada RPP melainkan

langsung pada tujuan pembelajaran. Hal ini

tentunya menjadi permasalahan karena

indikator pencapaian kompetensi merupakan

komponen RPP yang sangat penting dan

harus tersusun, sehingga menjadi tolok ukur

dalam pencapaian mata pelajaran. Hal ini

sesuai dengan ketentuan Permendiknas No.

41 tahun 2007 bagian II RPP angka 4

tentang standar proses, sebagai berikut:

Indikator pencapaian kompetensi adalah
perilaku yang dapat diukur dan/atau



diobservasi untuk menunjukkan
ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang
menjadi acuan penilaian mata pelajaran.
Indikator pencapaian kompetensi
dirumuskan dengan menggunakan kata kerja
operasional yang dapat diamati dan diukur,
yang mencakup pengetahuan, sikap, dan
keterampilan.

2) Penyusunan komponen tujuan pembelajaran

yang kurang lengkap

Tujuan pembelajaran yang dirumuskan

oleh keseluruhan informan dengan

menggunakan kata kerja operasional

seperti: menjelaskan, akan tetapi hanya

memuat komponen A (Audience) dan B

(Behavior) tidak memuat C (Condition) dan

D (Degree). Hal tersebut menjadi suatu

pemasalahan karena idealnya kompenen

tujuan pembelajaran harus memuat: A

(Audience) = siapa/ orang yang belajar, B

(Behavior) = kompetensi yang diharapkan

dicapai siswa setelah mengikuti program

pembelajaran, C (Condition) = berupa

bantuan atau pembatasan tertentu pada saat

siswa mendemonstrasikan kemampuannya,

dan D (Degree) = spesifikasi tingkat

kemampuan minimal yang dapat diterima =

standar kelulusan. Hal ini  sesuai dengan

ketentuan Permendiknas No. 41 tahun 2007

bagian II RPP angka 5 tentang standar

proses, sebagai berikut:

Tujuan pembelajaran menggambarkan
proses dan hasil belajar yang diharapkan
dicapai oleh peserta didik sesuai dengan
kompetensi dasar.

3) Pemilihan metode pembelajaran yang

konvensional

Pemilihan metode pembelajaran yang

ditentukan oleh guru kurang bervariasi, guru

hanya menggunakan metode ceramah,

diskusi dan tanya jawab, sehingga proses

pembelajaran tidak menarik. Semestinya

guru mampu memilih metode pembelajaran

yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan

sehingga dapat memotivasi peserta didik

dalam proses pembelajaran. Hal ini sesuai

dengan pendapat Majid (2007: 20) sebagai

berikut:

Pembelajaran berbasis kompetensi
menghendaki proses pembelajaran yang
memberdayakan semua peserta didik untuk
menguasai kompetensi yang diharapkan
dengan menerapkan berbagai strategi dan
metode pembelajaran yang menyenangkan,
mengembangkan kreativitas peserta didik,



bermuatan nilai, etika, estetika, logika dan
kinestetika, kontekstual, efektif dan efisien
bermakna, dan menyediakan pengalaman
belajar yang beragam

4) Langkah-langkah kegiatan pembelajaran

yang tidak dispesifikkan

Penyusunan komponen pembelajaran

belum optimal dan maksimal, hal tersebut

dapat dilihat pada langkah-langkah kegiatan

pembelajaran dalam kegiatan inti yaitu tidak

menspesifikkan antara kegiatan eksplorasi,

elaborasi dan konfirmasi yang disusun oleh

salah seorang guru. Hal ini sesuai dengan

ketentuan Permendiknas No. 41 tahun 2007

bagian II RPP angka 9 tentang standar

proses sebagai berikut:

Kegiatan pembelajaran meliputi:
1) Pendahuluan
2) Inti: ekplorasi, elaborasi dan konfirmasi
3) Penutup

5) Penyusunan instrument penilaian hasil

belajar kurang lengkap

Penilaian dilaksanakan selama proses

belajar yang disesuaikan dengan pencapaian

kompetensi dasar. Akan tetapi terdapat

beberapa hal yang belum optimal yaitu tidak

menyusun instrument penilaian pada aspek

afektif dan psikomotorik. Hal ini harus

dilengkapi oleh seorang guru, karena

kelengkapan instrument penilaian

merupakan panduan dalam menilai hasil

belajar peserta didik baik pada aspek

kognitif, afektif maupun psikomotorik. Hal

ini sebagaimana diamanatkan dalam

Permendiknas No. 41 tahun 2007 bagian II

RPP angka 10 tentang standar proses sebagai

berikut:

Penilaian hasil belajar disesuaikan dengan
indikator pencapaian kompetensi dan
mengacu kepada standar penilaian.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat

dicermati bahwa kesulitan guru dalam

menyusun RPP meliputi: indikator

pencapaian dan instrument penilaian (soal,

kunci jawaban dan pedoman penskoran)

pada aspek afektif dan psikomotorik yang

belum tersusun. sedangkan tujuan

pembelajaran, langkah-langkah

pembelajaran, dan penentuan metode sudah

disusun oleh guru, akan tetapi belum



optimal. Jika guru belum menyusun RPP

dengan optimal dan maksimal, maka guru

kesulitan dalam mengimplementasikan

pelaksanaan pembelajaran, karena RPP

merupakan petunjuk arah kegiatan

pembelajaran, sebagai pedoman kerja, dan

sebagai alat ukur yang efektif. Hal ini sesuai

dengan pendapat yang diungkapkan oleh

Majid (2009: 22) mengemukakan bahwa

terdapat beberapa manfaat perencanaan

pembelajaran dalam proses belajar

mengajar, yaitu:

1) Sebagai petunjuk arah kegiatan untuk
mencapai tujuan

2) Sebagai pola dasar dalam mengatur tugas
dan wewenang bagi setiap unsur yang
terlibat dalam kegiatan

3) Sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur,
baik unsur guru maupun unsur murid

4) Sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu
pekerjaan, sehingga setiap saat diketahui
ketepatan dan kelambatan kerja

5) Untuk bahan penyusunan data agar terjadi
keseimbangan kerja

6) Untuk menghemat waktu, tenaga, alat dan
biaya

b. Kesulitan guru dalam pelaksanaan

pembelajaran.

Pada tahap pendahuluan yang

menjadi kesulitan guru adalah tidak

menjelaskan tujuan pembelajaran atau

kompetensi dasar yang akan dicapai, dan

tidak menyampaikan cakupan materi dan

penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.

Selanjutnya pada tahap kegiatan inti,

yang menjadi kesulitan guru adalah belum

terlaksana secara maksimal dari setiap

tahapan ekplorasi, elaborasi dan konfirmasi,

karena metode yang digunakan oleh guru

masih bersifat konvensional yaitu cemah

diskusi dan Tanya jawab. Selain itu,

permasalahan yang peneliti temukan pada

pelaksanaan pembelajaran yaitu guru hanya

memberikan catatan kedapa siswa, sehingga

siswa hanya mencatat materi dipapan tulis

tanpa mendapat penjelasan dari guru.

Sementara itu pada kegiatan penutup

yang dilakukan oleh guru hanya

menyampaikan rencana pembelajaran pada

pertemuan berikutnya, dan menutup dengan

berdo’a besama terlaksana.

Dalam hal ini dituntut kemampuan

guru untuk memilih dan melaksanakan



metode pembelajaran yang interaktif,

inspiratif, dan menyenangkan, menantang

sehingga dapat memotivasi peserta didik

untuk terlibat aktif dalam pembelajaran.

Hal tersebut sebagaimana Peraturan

Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang

Stándar Pendidikan Nasional pasal 19 yang

mengamanatkan bahwa proses pembelajaran

pada satuan pendidikan diselenggarakan

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan,

menantang, memotivasi siswa untuk

berpartisipasi aktif serta memberikan ruang

yang cukup untuk bagi prakarsa, kreativitas

dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat,

dan perkembangan fisik serta psikologis

peserta didik.

c. Kesulitan guru dalam penilaian hasil belajar

Kesulitan dalam penilaian hasil belajar

yaitu guru sama sekali tidak menyusun

instrument penilaian (soal, kunci jawaban

dan pedoman penskoran) pada aspek afektif

dan psikomotorik, tersusunnya instrument

pada kedua aspek tersebut diperlukan karena

sebagai acuan dalam penilaian hasil belajar.

Hal ini menjadi kesulitan dalam penilaian

hasil belajar yang dimana sesuai dengan

ketentuan Permendiknas No. 41 tahun 2007:

8 tentang standar proses, dapat dirincikan

sebagai berikut:

Penilaian dilakuakan secara konsisten,
sistematik, dan terprogram dengan
menggunakan tes dan non tes dalam bentuk
tertulis atau lisan, pengamatan kerja,
pengukuran sikap, evaluasi hasil karya
berupa tugas, proyek dan/atau produk,
penggunaan portifolio, dan penilaian diri.

2. Fakto-faktor Terjadinya Kesulitan Guru

dalam Pelaksanaan Pembelajaran PKn

Berbasis Kompetensi

Berdasarkan hasil penelitian yang

sudah dilakukan peneliti, ada dua faktor

terjadinya kesulitan guru dalam

mengembangkan pembelajaran berbasis

kompetensi meliput:

b) Faktor internal guru meliputi:

(1) Motivasi kerja yang tidak stabil

Berdasarkan penelitian di atas,

motivasi guru tidak stabil karena ketika

motivasi guru tinggi, kemudian setelah



memasuki kelas ternyata siswa banyak yang

tidak masuk. Hal ini disebabkan karena

siswa lebih memilih untuk mengambil upah

jadi buruh tadi dari pada bersekolah,

sehingga inilah yang membuat motivasi

kerja guru tidak stabil.

Motivasi menjadi aktualisasi seorang

guru untuk meningkatkan kinerjanya. Hal

tersebut dikemukakan oleh Hamalik (2013:

66) sebagai berikut:

Guru harus memiliki motivasi untuk
membelajarkan siswa. Motivasi itu
sebaiknya timbul dari kesadaran yang tinggi
untuk mendidik peserta didik menjadi warga
negara yang baik. Jadi, guru memiliki hasrat
untuk menyiapkan siswa  menjadi pribadi
yang memiliki pengetahuan dan kemampuan
tertentu.

(2) Latar belakang pendididkan guru yang tidak

sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan

di madrasah. Hal ini belum memenuhi PP

No.19 tahun 2005 pasal 29 ayat 3

menegaskan bahwa pendidik tingkat

SMP/MTs  harus memiliki kualifikasi

pendidikan minimal diploma empat (D IV)

atau sarjana (S1) dan latar belakang

pendidikan tinggi dengan program

pendidikan yang sesuai dengan mata

pelajaran yang diajarkan.

(3) Kompetensi guru yang dimiliki belum

maksimal.

Kompetensi yang dimiliki guru belum

maksimal dapat dilihat dari kemampuan

menyusun perangkat pembelajaran yang

belum maksimal. Inilah yang menjadi salah

satu faktor terjadinya kesulitan guru dalam

mengembangkan pembelajaran PKn. Hal ini

sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 19

tahun 2005 pasal 25 ayat 3 menyatakan

bahwa:

Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada
jenjang pendidikan dasar dan menengah
serta pendidikan anak usia dini meliputi:

a. Kompetensi pedagogik
b. Kompetensi kepribadian
c. Kompetensi professional, dan
d. Kompetensi sosial

c) Faktor eksternal guru meliputi:

(1) Sumber belajar yang kurang

Dengan adanya pengadaan sumber

belajar di madrasah diharapkan dapat

memberikan informasi dalam rangka

meningkatkan kualitas pengajaran. Inilah



yang menjadi faktor terjadinya kesulitan

dalam pelaksanaan pembelajaran karena

sumber belajar yang kurang, sebab sumber

belajar yang dimaksud guru hanyalah buku,

sedangkan sumber belajar tidak hanya dari

buku melainkan dari yang lainnya. Dengan

dicapaianya kualitas pengajaran yang baik,

maka akan dicapai pula kualitas belajar yang

baik.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat

Sudjana (1989: 145) mengatakan bahwa

sumber belajar dapat mempengaruhi kualitas

proses dan hasil belajar siswa, dengan kata

lain dapat mempengaruhi kualitas

pengajaran. Yang dimaksud dengan sumber

belajar tidak hanya buku melainkan orang,

pribadi guru dan lain-lai. Hal ini sesuai

dengan pendapat Hamalik (2013: 68)

menyatakan bahwa sumber belajar yang

digunakan sebagai sumber belajar terdapat

pada: buku pelajaran, pribadi guru dan

masyarakat.

(2) Motivasi belajar siswa masih rendah

meskipun ada juga Madrasah yang motivasi

belajar siswanya tinggi. Jika motivasi belajar

peserta didik rendah, dengan demikian

keberhasilan pembelajaran tidak maksimal.

Untuk itu motivasi belajar siswa sangat

berpengaruh terhadap keberhasilan

pembelajaran, sebagaimana di kemukakan

oleh Hamalik (2013: 66) bahwa motivasi

belajar menuntut sikap tanggung dari pihak

guru serta kemampuan untuk mendorong

motivasi dengan berbagai upaya

pembelajaran.

(3) Prasarana dan sarana belum menadai akan

tetapi ada juga Madrasah yang prasarana dan

sarananya lengkap tetapi guru yang tidak

tergerak untuk memanfaatkannya.

Jika dalam menyelenggarakan

pembelajaran guru pastinya memerlukan

sarana yang dapat mendukung kinerjanya

sehingga pembelajaran dapat berlangsung

dengan menarik.



Berikut standar minimum sarana

prasarana yang tertuang dalam

Permendiknas No. 24 tahun 2007 tentang

standar sarana prasarana sebagai berikut:

kriteria minimum sarana yang terdiri dari
perabot, peralatan pendidikan, media
pendidikan, buku dan sumber belajar
lainnya, teknologi informasi dan
komunikasi, serta perlengkapan lain yang
wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah.

(4) Guru tidak pernah mengikuti pelatihan

sebagai upaya untuk meningkatkan

kompetensi yang dapat memeperbaiki

kualitas pembelajaran dan pendidikan di

Madrasah.

Menurut Simamora (1997: 345) bahwa

diklat adalah merupakan serangkaian

kegiatan yang dirancang untuk

meningkatkan keahlian, pengetahuan,

pengalaman, ataupun perubahan sikap

seseorang. Program pelatihan sangat

berguna bagi pegawai/karyawan terutama

untuk memperbaiki kinerja, memutakhirkan

keahlian sejalan dengan kemajuan teknologi,

meningkatkan kompetensi dalam pekerjaan,

membantu memecahkan kesulitan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan di

atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai

berikut:

1. Kesulitan guru dalam pelaksanaan

pembelajaran PKn berbasis kompetensi di

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Desa Batujai

meliputi: (a) kesulitan guru dalam menyusun

RPP, (b) kesulitan guru dalam pelaksanaan

pembelajaran, dan (c) kesulitan guru dalam

penilaian hasil belajar.

a. Kesulitan guru dalam menyusun Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Kesulitan guru dalam menyusun

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

meliputi: (1) tidak tersusunnya indikator

pencapaian kompetensi, (2) rumusan tujuan

pembelajaran yang belum lengkap, (3)

langkah-langkah pembelajaran yang tidak

dispesifikkan, (4) pemilihan metode

pembelajaran yang konvensional, dan (5)

tidak tersusunnya instrument penilaian (soal,



kunci jawaban dan pedoman penskoran)

pada aspek afektif dan psikomotorik

b. Kesulitan guru dalam pelaksanaan

pembelajaran

Saat kegiatan implementasi

perencanaan pembelajaran ke dalam

pelaksanaan pembelajaran kemampuan guru

masih kurang. Karena ada beberapa

komponen yang tidak sesuai dengan RPP

seperti penyesuaian kegiatan pembelajaran

dengan alokasi waktu yang tepat masih

kurang optimal dan masih menggunakan

pembelajaran konvensional.

c. Kesulitan guru dalam penilaian hasil belajar

Dalam penilaian aspek afektif dan

psikomotorik, guru mengalami kendala yaitu

kesulitan dalam menyusun instrument

penilaian pada kedua aspek tersebut.

2. Faktor terjadinya kesulitan guru dalam

pelaksanaan pembelajaran PKn berbasis

kompetensi di Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Desa Batujai meliputi: (1) faktor internal;

motivasi kerja yang tidak stabil, latar

belakang pendidikan guru yang tidak sesuai,

dan kompetensi guru yang dimiliki belum

maksimal; dan  (2) faktor eksternal;

kurangnya sumber belajar, rendahnya

motivasi belajar siswa, prasarana dan sarana

belum memadai, dan guru tidak pernah

mengikuti pelatihan sebagai upaya untuk

meningkatkan kompetensi.

SARAN

Sehubungan dengan hasil penelitian yang

dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran

sebagai berikut:

1. Guru PKn

Untuk menjadi guru yang profesional

hendaknya meminimalisir kesulitan dalam

pelaksanaan pembelajaran PKn berbasis

kompetensi di Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Desa Batujai, dibutuhkan partisipasi guru

dalam berbagai kegiatan pendidikan dan

pelatihan untuk mengembangkan

kompetensi sebagai pendidik profesional.

Selain itu, dalam penyusunan RPP guru

harus mencantumkan dan memahami



seluruh komponen-komponen RPP yang

sesuai dengan standar proses  sebagaimana

kurikulum yang berlaku disekolah.

2. Sekolah

Pihak madrasah perlu melakukan

berbagai usaha dengan menyelenggarakan

berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan

sebagai upaya untuk meningkatkan

kompetensi guru, sehingga dapat

meningkatkan kualitas pembelajaran di

Madrasah.
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