
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang pesat dewasa ini, tak

lain sebagai bukti nyata dan keberhasilan para kaum terpelajar yang selalu haus akan ilmu

pengetahuan. Ilmu pengetahuan tersebut di peroleh secara formal di jenjang tingkat

pendidikan mulai dari Sekolah dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas,

sampai jenjang tingkat pendidikan Perguruan Tinggi (Universitas). Diharapkan setelah orang

memperoleh pendidikan  maka ia akan menjadi manusia yang berkualitas dapat berkembang

potensi yang ada di dalam dirinya dan selalu tanggap dengan perkembangan zaman

Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang merupakan salah satu upaya

strategis dalam pembangunan nasional maka sistem pendidikan harus diarahkan pada

pencapaian lulusan  berkualitas. Pendidikan dapat dikatakan berkualitas jika produk

pendidikan dapat langsung diserap oleh pemakai pedidikan itu. Dalam hal ini output dari

produk pendidikan itu adalah prestasi yang dicapai oleh setiap mahasiswa. Universitas

Lampung merupakan salah satu tempat atau wadah menciptakan sumber daya manusia yang

berkualitas dalam hal pendidikan.

Sebagai salah satu perguruan tinggi, Unila menyelenggarakan pendidikan tinggi dan

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sementara menurut Sudiyono (2004: 30),

pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia tedidik
yaitu menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki
kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan
dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan teknologi dan atau kesenian dan
mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi atau kesenian
serta mengupayakan penggunaan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan
memperkaya kebudayaan nasional.



Khususnya pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unila, yang bertujuan untuk

menciptakan guru-guru atau tenaga pendidik yang berkualitas dan profesional. Seorang

mahasiswa diberi beban dalam perkuliahan atau Sistem Kredit Semester yang sudah

ditentukan oleh fakultas. Banyaknya satuan kredit semester yang diberikan untuk mata kuliah

atau kegiatan proses belajar mengajar lainnya adalah besarnya pengakuan atas keberhasilan

usaha menyelesaikan kegiatan akademik seorang mahasiswa. Dengan demikian pada

dasarnya sistem kredit semester bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada:

1. Mahasiswa dapat menyelesaikan secepat mungkin sesuai dengan kemampuannya.
2. Mahasiswa dapat mengikuti pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan

kemampuan.
3. Program studi atau pengampu matakuliah untuk menyesuaikan kurikulum dengan

perkembangan ilmu dan teknologi.
4. Para pengajar untuk memperbaiki sistem evaluasi. (Sudiyono, 2004: 35)

Dalam 1 semester, prestasi yang dicapai oleh mahasiswa tentu saja berbeda-beda. Prestasi

yang diperoleh merupakan output yang diharapkan dari proses belajar. Dalam jangka waktu

tertentu, diadakan suatu tes untuk mengetahui tingkat penyerapan mahasiswa terhadap bahan

perkuliahan yang telah diberikan. Berdasarkan  hasil tersebut selanjutnya dosen mengadakan

penilaian terhadap hasil belajar yang dicapai oleh mahasiswa dalam proses belajarnya. Suatu

proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila hasil pembelajaran yang didapatkan

mengalami peningkatan atau perubahan. Dengan berakhirnya suatu proses belajar, maka

mahasiswa memperoleh suatu hasil belajar. Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi

tindak belajar dan tindak mengajar. Hasil belajar ini dapat digunakan sebagai indikator untuk

mengetahui sejauh mana tujuan dari proses belajar mengajar dapat tercapai dengan baik.

Tercapainya tujuan belajar sangat dipengaruhi oleh bagaimana aktivitas mahasiswa dalam

belajar. Dari hasil belajar tersebut dapat diketahui seberapa jauh tujuan pendidikan telah

tercapai.



Perbedaan hasil belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut dapat berasal

dari dalam diri mahasiswa itu sendiri (faktor internal) dan ada juga yang berasal dari luar diri

mahasiswa (faktor eksternal). Faktor yang mempengaruhi hasil belajar dari luar diri

mahasiswa (faktor eksternal) yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat

atau lingkungan. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar dari dalam diri mahasiswa (faktor

internal) yaitu faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. (Slameto, 2003: 54-

72)

Persepsi adalah proses pemahaman ataupun pemberian makna atas suatu informasi terhadap

stimulus. Stimulus didapat dari proses penginderaan terhadap obyek, peristiwa, atau

hubungan-hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak. Persepsi itu sendiri

awal dari suatu proses kognitif. Melalui persepsi manusia terus-menerus mengadakan

hubungan dengan lingkungannya. Dari persepsi tersebut akan mempengaruhi keantusiasan

mahasiswa dalam  mengikuti perkuliahan yang akan berpengaruh terhadap penguasaan suatu

materi perkuliahan dan berujung terhadap tinggi rendahnya prestasi belajar mahasiswa.

Setiap mahasiswa memiliki persepsi yang berbeda dikarenakan pengolahan  pesan yang

diterima oleh masing-masing stimulus juga berbeda-beda. Antara kelompok dan individu

memiliki suatu persepsi yang berbeda, bahkan ada kemungkinan dalam suatu  kelompok juga

memiliki persepsi yang berbeda. Perbedaan  antara persepsi kelompok dan individu terjadi

karena pelaku persepsi yaitu manusia memiliki perbedaan-perbedaan individual, yaitu

perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap atau perbedaan dalam motivasi. Setiap

orang memiliki kepribadian yang berbeda yaitu memiliki cirri yang berbeda, karakteristik

yang berbeda, gaya atau sifat yang memang menjadi khas diri seseorang. Berdasarkan aspek

biologis kepribadian dibagi menjadi 4 kelompok besar yaitu sanguine, plegmatis, melankolik

dan kolerik. Sudah pasti kepribadian antara individu dan kelompok sangatlah berbeda,

dimana individu hanya memiliki satu corak kepribadian sedangkan kelompok memiliki

bermacam-macam kepribadian.



Sikap antara individu dengan sikap kelompok juga memiliki suatu perbedaan, dilihat dari

komponen sikap itu sendiri yaitu kesadaran, perasaan dan perilaku. Karena kesadaran,

perasaan dan perilaku seseorang (individu) berbeda dengan kelompok yang identik

menggunakan emosi. Selain daripada kepribadian dan sikap, motivasi antara individu dan

kelompok juga berbeda. Hal ini dikarenakan tingkatan kegiatan, intensitas, konsistensi, serta

arah umum dari tingkah laku yang membuat perbedaan antara persepsi individu dan

kelompok tidaklah sama.

Persepsi individu disebut juga dengan persepsi pribadi, yaitu persepsi yang dimiliki oleh

seseorang mengenai suatu hal yaitu yang berhubungan dengan faktor-faktor internal seperti

agama, ideology, tingkat ekonomi, pekerjaan, cita rasa dan budaya. Sedangkan yang

dimaksud dengan persepsi kelompok disebut juga dengan persepsi sosial. Persepsi yang

memiliki keragaman kelompok sosial yang ada di masyarakat, mulai dari keragaman adat,

agama, ideologi, tingkat ekonomi, pekerjaan cita rasa dan budaya. (dikutip dari

http://kuliahkomunikasi.com/2008/11/persepsi, diakses pada tanggal 24 Agustus 2010).

Pada observasi awal yang dilakukan, diketahui bahwa pada semester III, mahasiswa Program

Studi Sejarah khususnya angkatan 2008 mendapatkan matakuliah yang bersifat pendidikan

dan materi, dengan kata lain matakuliah yang berhubungan dengan keahlian dan

keprofesionalan dan yang berhubungan dengan program studi. Salah satu matakuliah yang

bersifat pendidikan atau berhubungan dengan keahlian adalah IPS Terpadu. Dimana

mahasiswa yang dilatih untuk menjadi seorang guru yang dapat memadukan antardisiplin

ilmu-ilmu sosial pada mata pelajaran IPS Terpadu. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan

integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi,

politik, hukum dan budaya. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi



individu mahasiswa terhadap matakuliah IPS Terpadu yang ada di semester III. Hal ini yang

akan diungkapkan melalui penelitian untuk penulisan skripsi ini.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan  latar  belakang diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian

ini adalah:

1. Pengaruh persepsi kelompok mahasiswa terhadap matakuliah IPS Terpadu dengan hasil

belajar mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah pada semester III angkatan 2008

tahun ajaran 2009/2010

2. Pengaruh persepsi individu mahasiswa terhadap matakuliah IPS Terpadu dengan hasil

belajar mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah pada semester III angkatan 2008

tahun ajaran 2009/2010

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah maka dibuatlah pembatasan masalah, agar tidak terjadi kesalah

pahaman pada pokok persoalan yang akan diteliti. Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah

pada pengaruh persepsi individu mahasiswa terhadap matakuliah IPS Terpadu dengan hasil belajar

mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah pada semester III angkatan 2008 Universitas

Lampung Tahun Ajaran 2009/2010.

D. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh persepsi individu

mahasiswa terhadap matakuliah IPS Terpadu dengan hasil belajar mahasiswa Program Studi

Pendidikan Sejarah pada semester III angkatan 2008 Universitas Lampung Tahun Ajaran

2009/2010?



E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini mempunyai tujuan antara lain

ingin mengetahui pengaruh persepsi individu mahasiswa terhadap matakuliah IPS Terpadu

dengan hasil belajar mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah pada semester III

angkatan 2008 Universitas Lampung Tahun Ajaran  2009/2010.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah untuk:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih

lengkap tentang pengaruh persepsi individu mahasiswa terhadap matakuliah IPS terpadu

dengan hasil belajar.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi

para mahasiswa dalam usaha meningkatkan hasil belajar.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Objek dan subyek dalam penelitian ini adalah persepsi individu mahasiswa terhadap

matakuliah IPS terpadu dengan hasil belajar mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah

pada semester III tahun ajaran 2009/2010. Tempat penelitian ini dilakukan di Program Studi

Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan IPS FKIP Universitas Lampung. Ruang lingkup ilmu

dalam penelitian ini adalah ilmu pendidikan IPS khususnya matakuliah IPS Terpadu yang ada

di semester III pendidikan sejarah. Penelitian ini diakukan sejak ditanda tanganinya rencana

judul pada 16 November 2009.
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