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I. PENDAHULUAN 

 

Secara umum pada bagian ini akan dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan  

latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan 

masalah, tujuan  penelitian, kegunaan penelitian dan ruang lingkup dari penelitian. 

Pembahasan beberapa hal tersebut secara rinci dikemukakan sebagai berikut. 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Rendahnya mutu pendidikan merupakan salah satu masalah yang terus-menerus 

dicari solusinya. Hal ini disebabkan karena hasil belajar siswa merupakan 

indikator tinggi rendahnya mutu pendidikan di suatu daerah. Tinggi rendahnya 

mutu pendidikan berhubungan erat dengan kualitas sumber daya manusia, 

sedangkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi mutlak dibutuhkan demi 

kemajuan suatu negara.  Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan 

kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa adanya pendidikan 

sangat mustahil suatu kelompok dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi 

(cita-cita) untuk maju, sejahtera dan bahagia.  

 

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan suatu 

bangsa. Karena melalui pendidikan inilah dapat tercipta generasi yang cerdas, 

berwawasan, terampil dan berkualitas, yang diharapkan dapat menjadi generasi-
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generasi yang dapat memberi perubahan bangsa menuju kearah yang lebih baik. 

Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 

1 menyatakan bahwa “ Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sprituil 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara”. Saat 

proses pendidikan berlangsung tidak tanpa alasan atau tujuan, menurut GBHN 

Tahun 1999 atau UU No.2/1989 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan 

bahwa “ Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan 

bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki 

pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang 

mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 

 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di SMP Negeri 4 Gading Rejo 

Pringsewu umumnya hasil belajar kurang optimal khususnya pada bidang studi 

IPS Terpadu. Sebagai ilustrasi disajikan data hasil mid semester genap 2012/2013 

sebagai berikut: 
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Tabel 1.Hasil Mid Semester Genap Kelas VII SMP Negeri 4 Gading Rejo 

Tahun Pelajaran 2012/2013 

No  Kelas Nilai  Jumlah siswa  Keterangan  

< 70 ≥ 70 Nilai kelulusan 

ditentukan bila, 

nilai yang 

diperoleh  70 

1 VII A 31 1 32 
2 VII B 31 0 31 

3 VII C 25 6 31 

4 VII D 31 0 31 

Jum 

Lah 

Siswa  118 7 125 

% 94.4% 5.6% 100%  

Sumber : Guru IPS Terpadu SMP Negeri 4 Gading Rejo 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui hasil belajar siswa bervariasi dari nilai 

yang tinggi sampai dengan nilai yang rendah. Prestasi belajar yang diperoleh 

siswa kelas VII Negeri 4 Gading Rejo dari 125 siswa yang mendapat nilai kurang 

dari 70 sebanyak 118 siswa atau sebesar 94,4%. Hal ini berarti sebagian besar 

siswa memiliki hasil belajar yang masih tergolong rendah. 

 

Di SMP Negeri 4 Gading Rejo terdapat Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yaitu tingkat pencapaian kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa per-mata 

pelajaran.  Hal ini dilakukan untuk menentukan tingkat keberhasilan siswa. Dari 

penelitian pendahuluan yang dilakukan, diperoleh bahwa Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) siswa di SMP Negeri 4 Gading Rejo  adalah 70. Jika siswa telah 

mencapai kriteria tersebut maka siswa tidak perlu mengikuti remedial, sebaliknya 

jika siswa belum mencapai kriteria yang diharapkan maka siswa tersebut harus 

mengikuti remedial yang diadakan oleh guru yang bersangkutan. 
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Menurut Djamarah dan Zain (2006: 121) tingkat keberhasilan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Istimewa/Maksimal : Apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan 

itu dapat dikuasai oleh siswa 

2. Baik sekali/Optimal : Apabila sebagian besar (76% s.d 99%) bahan 

   pelajaran yang diajarkan dapat dikuasai oleh siswa 

3. Baik/Minimal    : Apabila bahan pelajaran yang diajarkan hanya 

60% s.d 75% saja dikuasai oleh siswa. 

 

 

SMP Negeri 4 Gading Rejo memiliki hasil belajar yang tergolong rendah. 

Khususnya pada mata pelajaran IPS Terpadu. Rendahnya hasil belajar tersebut 

dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor dari dalam (internal) seperti intelegensi, 

minat, persepsi, sarana, sikap maupun faktor pribadi lainnya. Selain faktor 

internal, faktor yang berasal dari luar diri siswa (eksternal) juga dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa misalnya kondisi keluarga, metode mengajar 

guru dan kompetensi guru. 

 

Cara Belajar  menjadi salah satu faktor yang turut mempengaruhi hasil belajar. 

Cara belajar antar siswa yang satu dengan yang lain pasti berbeda. Setiap siswa 

mempunyai cara atau gaya sendiri dalam belajarnya. Tidak tepatnya seorang siswa 

menerapkan cara belajar menyebabkan hasil belajar IPS Terpadu menjadi rendah. 

Untuk mendukung cara siswa dalam belajar perlu dikembangkan cara belajar yang 

efektif. Cara belajar merupakan hal mutlak yang harus dimiliki oleh siswa untuk 
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dapat memahami materi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru di sekolah 

dengan teknik yang siswa anggap lebih efisien dan efektif.  

 

Media pembelajaran juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses 

belajar mengajar. Media pembelajaran merupakan alat bantu belajar yang dapat 

digunakan untuk membantu siswa melakukan perbuatan belajar sehingga kegiatan 

belajar menjadi lebih efisien dan efektif. Dengan tersedianya fasilitas/sarana 

belajar yang cukup maka siswa akan semakin optimal dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran. Untuk dapat belajar dengan baik paling sedikit seorang siswa 

membutuhkan sebuah meja tulis, kursi dan rak buku. Jika hal tersebut terpenuhi 

maka akan tercipta suasana tenang dalam belajar dan hal ini akan meningkatkan 

hasil belajar siswa. Hal senada diungkapkan oleh Hamalik (2001: 51) yang 

menyatakan bahwa suasana belajar turut menentukan motivasi, kegiatan dan 

keberhasilan siswa. Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilaksanakan di 

SMP Negeri 4 Gading Rejo ketersediaan sarana belajar di sekolah pada siswa 

kelas VII SMP Negeri 4 Gading Rejo tahun Pelajaran 2012/2013 masih tergolong 

rendah. Hal ini yang menyebabkan hasil belajar yang diperoleh siswa kurang 

optimal. 

 

Persepsi siswa tentang kemampuan guru mengajar juga merupakan faktor internal 

yang mempengaruhi siswa dalam memperoleh hasil belajar yang baik. Persepsi 

siswa muncul dari proses pengamatan yang dilakukan oleh siswa terhadap 

kemampuan, keterampilan, serta kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh 
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seorang guru, misalnya cara guru menyampaikan materi kepada siswa. Jika siswa 

sudah menyukai cara guru dalam menyampaikan materi, secara otomatis mereka 

termotivasi untuk memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru sehingga 

prestasi belajar dapat tercapai secara optimal. Kompetensi yang dimiliki oleh 

setiap guru akan mewujudkan kualitas guru yang sebenarnya. Kompetensi 

tersebut terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan perbuatan secara 

profesional dalam menjalankan fungsi sebagai guru. Kompetensi ini akan 

tercemin dari kemampuan dan sikap guru dalam kesiapannya sebelum mengajar 

yang berupa perangkat mengajar, proses pembelajaran di kelas, hingga pada 

proses penilaian dan tindak lanjut hasil belajar siswa, bahkan hubungan interaksi 

sesama guru, interaksi dengan siswa di luar kelas, maupun hubungan antara guru 

dengan masyarakat dan orang tua/ wali siswa. Dari data yang dikumpulkan, 

sekitar 81,1% guru di SMP Negeri 4 Gading Rejo sudah berijazah S1. Namun 

pada kenyataannya jenjang pendidikan guru yang sudah sesuai dengan kebutuhan 

belum mampu mewujudkan hasil pembelajaran yang optimal. 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian 

ini diuraikan dengan mengambil judul “Pengaruh Cara Belajar, Media 

Pembelajaran dan Persepsi Siswa Tentang Metode Mengajar Guru 

Terhadap Hasil Belajar IPS Terpadu Siswa Kelas VII SMP Negeri 4 Gading 

Rejo Tahun Pelajaran 2012/2013”. 
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B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka permasalahan dalam penelitian 

ini dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Sebagian besar hasil belajar siswa belum mencapai kriteria ketuntasan 

minimum (KKM). 

2. Sebagian besar siswa masih belum menggunakan cara belajar yang efektif. 

3. Sebagian besar siswa kelas VII semester ganjil SMP Negeri 4 Gading Rejo 

Tahun Pelajaran 2012/2013 masih menggunakan waktu belajar untuk hal 

yang kurang berguna. 

4. Pemanfaatan media pembelajaran pada siswa kelas VII semester genap SMP 

Negeri 4 Gading Rejo Tahun Pelajaran 2012/2013 belum optimal. 

5. Persepsi siswa tentang metode mengajar guru SMP Negeri 4 Gading Rejo 

yang menunjukkan bahwa hanya menggunakan metode ceramah dalam 

metode pembelajaran. 

6. Hasil belajar yang diperoleh siswa kelas VII semester genap SMP Negeri 4 

Gading Rejo Tahun Pelajaran 2012/2013 masih rendah. 

 

C. Pembatasan Masalah 

 

Sesuai dengan judul penelitian ini dan berdasarkan identifikasi masalah diatas, 

maka ada pembatasan masalah yang jelas agar lebih terarah pada tujuan yang 
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ingin diungkapkan dalam penelitian ini, sehingga masalah dalam penelitian ini 

dibatasi pada aspek pengaruh cara belajar siswa (X1), media pembelajaran (X2) 

dan persepsi siswa terhadap metode mengajar guru dan (X3) terhadap hasil belajar 

IPS Terpadu (Y). 

 

D. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Apakah ada pengaruh cara belajar siswa terhadap hasil belajar IPS Terpadu 

siswa kelas VII SMP Negeri 4 Gading Rejo Tahun Pelajaran 2012/2013? 

2. Apakah ada pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar IPS Terpadu 

siswa kelas VII SMP Negeri 4 Gading Rejo Tahun Pelajaran 2012/2013? 

3. Apakah ada pengaruh persepsi siswa tentang metode mengajar guru terhadap 

hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VII SMP Negeri 4 Gading Rejo Tahun 

Pelajaran 2012/2013? 

4. Apakah ada pengaruh cara belajar, media pembelajaran dan persepsi siswa 

tentang metode mengajar guru terhadap hasil belajar IPS Terpadu Siswa 

Kelas VII SMP Negeri 4 Gading Rejo Tahun Pelajaran 2012/2013? 
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E. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

a. Pengaruh cara belajar siswa terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas 

VII SMP Negeri 4 Gading Rejo Tahun Pelajaran 2012/2013. 

b. Pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas 

VII SMP Negeri 4 Gading Rejo Tahun Pelajaran 2012/2013. 

c. Pengaruh persepsi siswa tentang metode mengajar guru terhadap hasil belajar 

IPS Terpadu siswa kelas VII SMP Negeri 4 Gading Rejo Tahun Pelajaran 

2012/2013. 

d. Pengaruh cara belajar, media pembelajaran dan persepsi siswa tentang 

metode mengajar guru terhadap hasil belajar IPS Terpadu Siswa Kelas VII 

SMP Negeri 4 Gading Rejo Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

 

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini sebagai berikut: 

a. Bagi Guru 

1. Memberikan sumbangan pada para pendidik bahwa perlu adanya 

penggunaan metode mengajar guru yang efektif dan efisien, ketersediaan 

sarana belajar dan kompetensi guru yang baik dalam pembelajaran agar 

keberhasilan proses belajar dapat tercapai. 
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2. Diharapkan dapat menambah konsep-konsep teoritis kepada guru dan 

calon guru,khususnya dalam memposisikan guru sebagai mitra pemerintah 

dalam mengambil kebijakan dengan kemampuan optimal atau dengan 

kompetensi yang diharapkan. 

 

b. Bagi Siswa 

Mengatasi kejenuhan siswa dalam proses belajar mengajar untuk 

meningkatkan hasil belajar yang optimal. 

c. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi 

masyarakat dalam rangka perbaikan pembelajaran. 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian  

 

Ruang lingkup penelitian ini mencakup: 

1. Ruang Lingkup Objek Penelitian  

Ruang lingkup objek dalam penelitian ini adalah cara belajar siswa (X1), 

media pembelajaran (X2), persepsi siswa terhadap metode mengajar guru 

(X3) dan hasil belajar IPS Terpadu (Y). 

2. Ruang Lingkup Subjek Penelitian 

Ruang lingkup subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP 

Negeri 4 Gading Rejo Tahun Pelajaran 2012/2013. 
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3. Ruang Lingkup Tempat Penelitian 

Ruang lingkup tempat penelitian ini adalah SMP Negeri 4 Gading Rejo 

Kabupaten Pringsewu. 

4. Ruang Lingkup Waktu Penelitian 

Ruang lingkup waktu dalam penelitian ini adalah tahun pelajaran 2012/2013. 

5. Ruang Lingkup Ilmu 

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup manajemen pendidikan.  

 

 


