
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

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.  

 

Rangkaian hubungan tersebut menunjukkan bahwa penting bagi kita memberi 

perhatian penuh pada hasil belajar siswa. Faktor-faktor untuk mencapai suatu 

hasil belajar yang optimal dari proses pembelajaran seorang siswa dipengaruhi 

oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang timbul dari 

dalam diri siswa itu sendiri diantaranya keadaan fisik, intelegensi, bakat, 

persepsi, minat dan perhatian, keadaan emosi serta disiplin. Sedangkan faktor 

eksternal yaitu faktor yang timbul dari luar diri siswa diantaranya keterampilan 

mengajar guru, kreativitas guru, metode mengajar guru, teman, orang tua, 

fasilitas belajar dan lain-lain. Keseluruhan proses pendidikan, kegiatan belajar 

mengajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Hal ini berarti bahwa 

berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung pada 
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bagaimana proses  belajar mengajar dirancang dan dijalankan secara 

professional. 

Menurut  Uno (2008: 7) menyatakan prinsip-prinsip umum yang harus 

dijadikan pegangan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar adalah 

sebagai berikut. 

1. Mengajar harus berdasarkan pengalaman yang sudah dimiliki siswa. 

2. Pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan harus berfifat praktis 

3. Mengajar harus memperhatikan perbedaan individual setiap siswa. 

4. Kesiapan (readiness) dalam mengajar sangat penting dijadikan landasan 

dalam mengajar. 

5. Tujuan pengajaran harus diketahui siswa. 

6. Mengajar harus mengukuti prinsip psikologis tentang belajar. 

 

 

Setiap kegiatan belajar mengajar selalu melibatkan dua pelaku aktif, yaitu guru 

dan siswa. Guru sebagai pengajar merupakan pencipta kondisi belajar siswa 

yang didesain secara sengaja, sistematis dan berkesinambungan. Sedangkan 

anak sebagai subjek pembelajaran merupakan pihak yang menikmati kondisi 

belajar yang diciptakan guru. 

 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di Kelas VIII Semester Ganjil 

SMP Negeri 1 Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara Tahun Pelajaran 

2014/2015 umumnya hasil belajar kurang optimal khususnya pada bidang studi 

IPS Terpadu. Sebagai ilustrasi disajikan data hasil UH I semester ganjil 2012/ 

2013 sebagai berikut. 
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Tabel 1. Hasil UH I Semester Ganjil IPS Terpadu Kelas VIII Semester Ganjil 

SMP Negeri 1 Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara Tahun 

Pelajaran 2014/2015. 

 

Kelas 

Nilai  

Jumlah 

Siswa 

 

Keterangan < 70 ≥70 

VIII A 

VIII B 

VIII C 

24 

12 

19 

9 

20 

13 

33 

32 

32 

Kriteria 

Ketuntasan 

Minimum 

yang 

ditetapkan 

adalah 70 

Jumlah 55 42 97 

Persentase 

(%) 

56,70 43,30 100 

Sumber : Guru IPS Terpadu SMP Negeri 1 Sungkai Utara Kabupaten Lampung 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui hasil belajar siswa bervariasi dari 

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

diperoleh siswa kelas VIII Semester Ganjil SMP Negeri 1 Sungkai Utara 

Kabupaten Lampung Utara Tahun Pelajaran 2014/2015 dari 97 siswa yang 

mendapat nilai kurang dari 70 sebanyak 55 siswa atau sebesar 56,70%, 

sedangkan yang mendapat nilai 70 keatas hanya 42 siswa atau sebesar 43,30 %.   

 

Hal tersebut berarti sebagian besar siswa memiliki hasil belajar yang masih 

tergolong rendah. Di SMP Negeri 1 Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara 

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 1 Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara 

adalah 70. Jika siswa telah mencapai kriteria tersebut maka siswa tidak perlu 

mengikuti remedial, sebaliknya jika siswa belum mencapai kriteria yang 
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diharapkan maka siswa tersebut harus mengikuti remedial yang diadakan oleh 

guru yang bersangkutan. 

 

Para cerdik pandai mengasumsikan bahwa kriteria ukuran keberhasilan 

mengajar tidak terlepas dari tindakan guru yang bersifat sebagai berikut. 

1. Konsistensi kegiatan belajar mengajar dengan kurikulum 

2. Keterlaksanaan mengajar oleh guru 

3. Keterlaksanaan belajar oleh siswa 

4. Motivasi belajar 

5. Aktivitas siswa dalam kegiatan belajar 

6. Interaksi guru siswa 

7. Kemampuan/keterampilan guru dalam mengajar 

8. Prestasi belajar yang dicapai oleh siswa (Darmadi 2009: 52). 

 

Rendahnya hasil belajar siswa tersebut diduga disebabkan oleh beberapa faktor 

yang mempengaruhinya, diantaranya keterampilan guru dan kreativitas guru 

mengajar dalam belajar terhadap  hasil belajar. Sebenarnya masih ada beberapa 

unsur lain yang ikut mempengaruhi hasil belajar, namun penelitian yang akan 

dilakukan penulis lebih difokuskan pada dua variabel tersebut. 

Terdapat 3 (tiga) unsur yang sangat menentukan dalam proses pendidikan dan 

pengajaran, yakni siswa, guru, dan kurikulum. Terutama unsur guru, melalui 

guru berlangung proses transformasi dan penanaman nilai-nilai ilmu 

pengetahuan kepada peserta didik. Oleh karena itu guru tidak hanya dituntut 

memiliki pengetahuan dan kemampuan mengajar, tetapi juga mewujudkan 

kompleksitas peran sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya secara 

kreatif. Harus dihindarkan peran guru yang cenderung mendominasi proses 

pembelajaran dan kurang kreatif yang dicerminkan melalui sikap pasif siswa, 

sebaliknya perlu menimbulkan keterlibatan dan perilaku aktif siswa dalam 
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melaksanakan kegiatan belajar mengajar. untuk itu sudah selayaknya siswa 

tidak lagi dianggap sebagai obyek pembelajaran melainkan sebagai subyek 

pembelajaran. Peran yang perlu diwujudkan oleh guru adalah sebagai mitra 

kesejajaran dengan siswa, pimpinan tim, pembimbing dan fasilitator. 

Guru adalah unsur manusiawi dalam pendidikan. Guru adalah figur manusia 

sebagai sumber yang menempati posisi dan memegang peranan penting dalam 

pendidikan. Ketika banyak orang mempersoalkan masalah kualitas pendidikan, 

tidak dapat dielakkan bahwa figur guru menjadi unsur yang dibicarakan, 

terutama yang menyangkut persoalan pendidikan formal di sekolah. Hal ini 

memang wajar, sebab guru merupakan ujung tombak  yang berhubungan 

langsung dengan siswa sebagai subjek dan objek belajar. Bagaimanapun baik 

dan idealnya kurikulum pendidikan, tanpa diimbangi  dengan kemampuan guru 

dalam mengimplementasikannya, maka semuanya akan kurang bermakna. 

Peserta didik merupakan komponen utama dari sistem pendidikan, karena 

merupakan masukan (raw input) yang mengalami proses pembelajaran. 

Sebagai masukan, dalam proses pendidikan selalu dihadapkan pada keunikan 

yang dimiliki siswa yang mengisyaratkan adanya perbedaan individual baik 

dari sisi kemampuan, motivasi dan kecepatan belajar. Oleh karena itu sebagai 

seorang guru dituntut untuk bisa mengatasi perbedaan itu agar tercipta proses 

pembelajaran yang efektif. 

Keterampilan-keterampilan dasar mengajar guru menentukan keberhasilan 

proses belajar mengajar (Sunaryo, 2009: 10-11). Jika guru dapat menguasai 
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berbagai keterampilan mengajar maka ia dapat menjelaskan materi pelajaran 

dengan menarik sehingga siswa dapat lebih mudah dan cepat mengerti materi 

yang telah dijelaskan oleh guru sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai 

dengan baik. 

Lingkup pembicaraan penyelenggaraan pendidikan, sulit disangkal bahwa guru 

memiliki peranan penting dalam menentukan pencapaian hasil peserta didik. 

Pencapaian kualitas hasil pendidikan yang memadai bukan hanya menuntut 

guru untuk dapat mewujudkan seperangkat peran dan tugas yang diembannya, 

tetapi juga turut ditentukan oleh perwujudan gagasan/ide dan perilaku kreatif  

dalam proses pembelajaran. Tanpa disertai kreativitas, kinerja yang 

diwujudkan oleh guru pun cenderung kurang memuaskan serta jauh dari 

pencapaian kriteria guru yang efektif. Kreativitas  guru merupakan hal penting 

dalam pembelajaran dan bahkan dapat menjadi pintu masuk dalam upaya 

meningkatkan hasil belajar siswa. Perilaku pembelajaran yang dicerminkan 

oleh guru cenderung kurang bermakna apabila tidak diimbangi dengan 

gagasan/ide dan perilaku pembelajaran yang kreatif. 

Skinner (dalam buku Agung 2010: 24) menitikberatkan perlunya 

pengembangan kreativitas guru dalam melaksanakan tugas mengajarnya 

melalui pemilihan stimulus yang diskriminatif dan penggunaan penguatan. 

Oleh karena itu sebagai seorang guru dituntut untuk memiliki kreativitas yang 

tinggi dalam mengajar. Kreativitas mengajar dapat membantu guru dalam 

mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan, sehingga hasil belajar dapat 

meningkat. 
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul ”pengaruh persepsi siswa tentang 

keterampilan guru, kreativitas guru, dan hasil belajar siswa terhadap 

hasil belajar IPS Terpadu kelas VIII Semester Ganjil SMP Negeri 1 

Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara Tahun Pelajaran 2014/2015.” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dapat dirumuskan 

sebagai berikut. 

1. Belum optimalnya kegiatan belajar mengajar. 

2. Sebagian besar siswa belum mencapai Kriteria  Ketuntasan Minimum 

(KKM). 

3. Masih minimnya kreativitas guru dalam mengembangkan bahan pelajaran. 

4. Masih minimnya keterampilan guru dalam mengembangkan bahan 

pelajaran. 

5. Persepsi siswa terhadap proses belajar mengajar  yang dirasa  kurang 

menarik. 

6. Disiplin belajar siswa yang masih belum optimal. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini permasalahanya dibatasi pada persepsi siswa tentang 

keterampilan guru (X1), persepsi siswa tentang kreativitas guru (X2), dan 

disiplin belajar siswa (X3) terhadap hasil belajar IPS Terpadu Kelas VIII 

Semester Ganjil SMP Negeri 1 Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara 

Tahun Pelajaran 2014/2015 (Y). 
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D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Apakah ada pengaruh persepsi siswa tentang keterampilan guru terhadap  

hasil belajar  IPS Terpadu Kelas VIII Semester  Ganjil SMP Negeri 1 

Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara Tahun Pelajaran 2014/2015? 

2. Apakah ada pengaruh  persepsi siswa tentang kreativitas guru terhadap 

hasil belajar IPS Terpadu Kelas VIII Semester Ganjil SMP Negeri 1 

Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara Tahun Pelajaran 2014/2015? 

3. Apakah ada pengaruh  disiplin belajar siswa terhadap hasil belajar IPS 

Terpadu Kelas VIII Semester Ganjil SMP Negeri 1 Sungkai Utara 

Kabupaten Lampung Utara Tahun Pelajaran 2014/2015? 

4. Apakah ada pengaruh persepsi siswa tentang keterampilan guru, 

kreativitas guru, dan disiplin belajar siswa terhadap hasil belajar IPS 

Terpadu Kelas VIII Semester Ganjil SMP Negeri 1 Sungkai Utara 

Kabupaten Lampung Utara Tahun Pelajaran 2014/2015? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, sebagai berikut. 

1. Pengaruh persepsi siswa tentang keterampilan guru terhadap hasil belajar 

IPS Terpadu Kelas VIII Semester Ganjil SMP Negeri 1 Sungkai Utara 

Kabupaten Lampung Utara Tahun Pelajaran 2014/2015. 

2. Pengaruh persepsi siswa tentang kreativitas guru terhadap hasil belajar IPS 

Terpadu Kelas VIII Semester Ganjil SMP Negeri 1 Sungkai Utara 

Kabupaten Lampung Utara Tahun Pelajaran 2014/2015. 
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3. Pengaruh  disiplin belajar siswa terhadap hasil belajar IPS Terpadu Kelas 

VIII Semester Ganjil SMP Negeri 1 Sungkai Utara Kabupaten Lampung 

Utara Tahun Pelajaran 2014/2015. 

4. Pengaruh persepsi siswa tentang keterampilan guru dan kreativitas guru 

terhadap hasil belajar IPS Terpadu Kelas VIII Semester Ganjil SMP 

Negeri 1 Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara Tahun Pelajaran 

2014/2015. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ada dua hal yaitu: 

1. Kegunaan teoritis, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang 

keterampilan guru, kreativitas guru,  disiplin belajar siswa dan hasil belajar 

IPS Terpadu, khususnya bagi peneliti dan masyarakat pada umumnya. 

2. Kegunaan Praktis, penelitian ini berguna untuk: 

a. Bahan informasi bagi guru ataupun calon guru untuk meningkatkan 

mutu pengajaran. 

b. Siswa  :  sebagai salah satu cara untuk mengetahui persentase pengaruh 

persepsi siswa tentang keterampilan guru, kreativitas guru dan disiplin 

belajar siswa terhadap hasil belajar IPS Terpadu. 

c. Guru :  sebagai mediasi untuk mengatasi permasalahan dalam 

pembelajaran dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran mata 

pelajaran IPS Terpadu di sekolah. 
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G. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut. 

1. Ruang Lingkup Objek 

Pada penelitian ini yang menjadi ruang lingkup objek penelitian adalah  

persepsi siswa tentang keterampilan guru , kreativitas guru , disiplin 

belajar siswa terhadap hasil belajar IPS Terpadu. 

2. Ruang Lingkup Subjek 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII. 

3. Ruang Lingkup Tempat 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Sungkai Utara Kabupaten 

Lampung Utara. 

4. Ruang Lingkup Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil sampai semester Ganjil 

tahun pelajaran 2012/ 2013. 

5. Ruang lingkup Ilmu Penelitian 

Ruang Lingkup ilmu penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini 

adalah aspek-aspek mengajar guru yang menyangkut hasil belajar. 

 


