
 

 

 

 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

Bagian pertama ini membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi 

masalah dan pembatasan masalah. Beberapa hal lain yang perlu juga dibahas 

dalam bab ini yaitu rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan 

ruang lingkup penelitian. Pembahasannya secara lebih rinci ditunjukkan pada 

bagian-bagian berikut ini.  

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus 

berkembang pesat sekarang ini, akan membawa dampak kemajuan di berbagai 

bidang kehidupan. Agar dapat mengikuti dan meningkatkan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut diperlukan sumber daya manusia 

yang berkualitas. Salah satu usaha menciptakan sumber daya manusia yang 

berkualitas adalah melalui pendidikan. 

 

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-generasi yang dapat memberi perubahan bangsa menuju kearah yang 

lebih baik.  
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Dalam era globalisasi ini, salah satu upaya yang harus dilakukan dalam 

menghadapi era persaingan bebas adalah dengan cara meningkatkan kualitas 

pendidikan yang ada. Kualitas pendidikan merupakan suatu syarat mutlak 

untuk mempercepat terwujudnya masyarakat yang demokratis, masyarakat 

yang berdisiplin, masyarakat yang bersatu, penuh toleransi dan pengertian 

serta dapat bekerjasama. Berkaitan dengan tujuan mencerdaskan bangsa 

tersebut fungsi sekolah sangatlah penting untuk menciptakan sumber daya 

manusia yang baik yaitu dengan meningkatkan mutu lulusan anak didik. 

Sebagai upaya peningkatkan mutu Sumber Daya Manusia  (SDM), harus 

dilaksanakan proses pembelajaran yang efektif, terencana dan sistematis. 

Efektif tidaknya proses pembelajaran di sekolah tercermin dari pencapaian 

hasil belajar sebagai tolak ukurnya. Hasil belajar yang dicapai siswa 

merupakan salah satu indikator dalam menilai mutu sekolah. 

 

Dalam meningkatkan proses dan hasil belajar para siswa sebagai salah satu 

indikator kualitas pendidikan, perbaikan dan penyempurnaan sistem 

pengajaran merupakan upaya yang paling langsung dan paling realitas. Upaya 

tersebut diarahkan kepada kualitas pengajaran sebagai suatu proses yang 

diharapkan dapat menghasilkan kualitas hasil belajar para siswa. 

 

Sebagai salah satu lembaga yang menyelenggarakan pendidikan secara formal, 

sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional melalui proses belajar mengajar. Keseluruhan proses 

pendidikan, kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan yang paling pokok. 

Hal ini berarti bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak 
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bergantung pada bagaimana proses  belajar mengajar dirancang dan dijalankan 

secara professional. 

 

SMP Negeri 1 Bumi Agung Lampung Timur adalah salah satu sekolah 

menengah pertama yang beralamat di desa Srikaloko Kecamatan Bumi Agung 

Lampung Timur. Maksud dan tujuan SMP Negeri 1 Bumi Agung Lampung 

Timur ini adalah turut serta berusaha dan menunjang upaya-upaya pemerintah 

di bidang pendidikan dalam rangka mencerdaskan dan mensejahterakan 

kehidupan masyarakat dan bangsa. 

 

Keberhasilan dalam proses belajar mengajar di SMP Negeri 1 Bumi Agung 

Lampung Timur terlihat dari hasil belajar siswa yang diperoleh selama 

mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Untuk itu, hasil belajar siswa 

SMP Negeri 1 Bumi Agung Lampung Timur harus selalu ditingkatkan guna 

tercapainya tujuan sekolah yang diinginkan. 

 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan di SMP Negeri 1 

Bumi Agung Lampung Timur dan keterangan dari guru bidang studi, hasil 

belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII semester ganjil tahun pelajaran 

2013/2014 kurang optimal dan sebagian masih belum memenuhi KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal), sebagaimana terlihat pada tabel 1 berikut ini. 
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Tabel 1. Hasil Mid Semester IPS Terpadu Kelas VIII SMP Negeri 1 Bumi  

Agung Semester Ganjil Tahun Ajaran 2013/2014 

 

Kelas 

Nilai Jumlah 

Siswa 

 

Keterangan < 70 ≥70 

VIII A 

VIII B 

VIII C 

VIII D 

21 

20 

19 

17 

10 

12 

14 

15 

31 

32 

33 

32 

Kriteria 

Ketuntasan 

Minimum 

yang 

ditetapkan 

adalah 70 
Jumlah 77 51 128 

Persentase (%) 60,16 39,84 100 

Sumber : Guru IPS Terpadu SMP Negeri 1 Bumi Agung 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui hasil belajar siswa bervariasi dari 

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

diperoleh siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Bumi Agung dari 128 siswa yang 

mendapat nilai kurang dari 70 sebanyak 77 siswa atau sebesar 60,16%, 

sedangkan yang mendapat nilai 70 ke atas hanya 51 siswa atau sebesar 

39,84%.  Hal ini berarti sebagian besar siswa memiliki hasil belajar yang 

masih tergolong rendah. Di SMP Negeri 1 Bumi Agung 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 KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) siswa di 

SMP Negeri 1 Bumi Agung 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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Kurang optimalnya hasil belajar siswa tersebut diduga disebabkan oleh 

beberapa faktor yang mempengaruhinya, diantaranya persepsi siswa tentang 

keterampilan guru dalam mengajar dan aktivitas siswa dalam belajar. Dalam 

dunia pendidikan guru memegang peranan penting, karena guru salah satu 

yang terlibat langsung dalam pembentukan dan pengembangan intelektual dan 

kepribadian siswa. Oleh karena itu, guru sering dijadikan tokoh teladan 

bahkan dijadikan tokoh identitas diri, dengan demikian guru harus memilki 

perilaku, keterampilan dan kemampuan yang memadai untuk melaksanakan 

tugasnya dengan baik. Untuk itu, guru harus menguasai berbagai hal sebagai 

keterampilan yang dimiliki. Serta guru harus mengembangkan suatu 

keterampilan mengajar yang juga dijadikan penggerak penemuan dan 

pengembangan fakta dan konsep serta penumbuhan dan pengembangan sikap. 

Guru harus memahami dan mengahayati para siswa yang dibinanya, karena 

wujud siswa pada setiap saat tidak akan sama, ini disebabkan oleh 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berhasil tidaknya suatu 

proses belajar mengajar dapat diketahui dari hasil belajar mengajar tersebut 

pada umumnya dikaitkan dengan tinggi rendahnya nilai yang dicapai siswa, 

berbagai hal sebagai keterampilan yang dimiliki. Serta guru harus 

mengembangkan suatu keterampilan mengajar yang juga dijadikan penggerak 

penemuan dan pengembangan fakta dan konsep serta penumbuhan dan 

pengembangan sikap. 

 

Proses belajar mengajar akan berlangsung baik apabila guru tersebut mampu 

menguasai keterampilan mengajar dalam proses belajar mengajar di kelas. 

Keterampilan mengajar merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh 
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seorang guru dalam proses belajar mengajar guna meningkatkan hasil belajar 

siswa. Melalui penguasaan keterampilan mengajar yang baik, seorang guru 

akan mampu menciptakan situasi, kondisi dan lingkungan belajar yang akan 

mendukung proses belajar mengajar yang kondusif. Situasi belajar yang 

kondusif dapat menumbuhkan dan mendorong siswa untuk melaksanakan 

proses belajar secara optimal yang tentunya akan memberikan pengaruh 

positif terhadap pencapaian hasil belajar siswa. Jadi jelas bahwa, keterampilan 

mengajar guru mutlak diperlukan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar 

untuk menunjang tercapainya tujuan yang telah ditetapkan yaitu meningkatkan 

hasil belajar siswa. Dalam hal ini, keterampilan mengajar yang dimiliki masih 

kurang sehingga hasil belajar yang diperoleh siswa pun masih kurang 

memuaskan. 

 

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 bersifat 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. 

 

Keterampilan-keterampilan dasar mengajar guru menentukan keberhasilan 

proses belajar mengajar (Sunaryo, 2009: 10-11). Jika guru dapat menguasai 

berbagai keterampilan mengajar maka ia dapat menjelaskan materi pelajaran 

dengan menarik sehingga siswa dapat lebih mudah dan cepat mengerti materi 
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yang telah dijelaskan oleh guru sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai 

dengan baik. 

 

Proses belajar mengajar siswa akan menimbulkan persepsi siswa terkait 

dengan penglihatannya terhadap seorang guru. Faktor tersebut kemudian akan 

dapat dirangsang dan menantang siswa untuk terlibat penuh dalam proses 

belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar tujuan akhir yang dicapai 

oleh siswa ataupun yang diharapkan orang tua adalah hasil belajar yang baik 

di bangku sekolah. Pada umumnya semakin baik usaha belajar mengajar akan 

semakin baik pula hasil yang dicapai.  

 

Persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru berpengaruh terhadap 

hasil belajar siswa. Guru merupakan pihak yang memegang kendali dalam 

proses pembelajaran sekarang, guru dalam pembelajaran berperan sebagai 

fasilitator. Artinya guru hanya menyediakan sumber belajar dan membimbing 

dalam belajar agar tidak keluar dari kompetensi dasar dari mata pelajaran. 

Guru bisa mengajar dengan baik jika memiliki keterampilan. Keterampilan 

mengajar guru merupakan kemampuan atau kecakapan guru dalam 

membimbing siswa dalam belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru 

mempunyai peran penting dalam keberhasilan peserta didik, karena gurulah 

yang secara langsung membimbing, membantu, mempengaruhi dan 

mengembangkan potensi yang ada pada diri siswa untuk mencapai tujuan. 

 

Berdasarkan observasi yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Bumi Agung 

Lampung Timur, saat ini keterampilan yang digunakan oleh guru bidang studi 

masih kurang optimal. Hal ini terlihat dari guru bidang studi yang kurang 
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memahami dan menguasai materi pelajaran yang akan disampaikan, sehingga 

guru tidak bisa mengendalikan kelas. Siswa hanya menerima materi tanpa ada 

interaksi yang baik dan aktif antara guru dan murid. Anak-anak cenderung 

pasif dan kurang semangat dalam proses belajar mengajar, sehingga tidak 

dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan secara optimal. 

 

Faktor lain yang diduga mempengaruhi hasil belajar siswa adalah aktivitas 

belajar. Aktivitas belajar sangat diperlukan dan mempengaruhi dalam 

pencapaian keberhasilan pendidikan. Aktivitas belajar yang dimaksud adalah 

aktivitas atau kegiatan siswa dalam menerima pelajaran yang disampaikan 

guru di sekolah. Siswa yang sedang belajar pasti melakukan sejumlah 

kegiatan guna memudahkan dalam pencapaian tujuan belajar yang di 

inginkan. Aktivitas yang harus dimiliki oleh siswa dalam belajar terdiri dari 

aktivitas mandiri dan aktivitas kelompok. Aktivitas mandiri merupakan 

aktivitas yang dilakukan secara individu seperti membaca, menulis dan 

mendengarkan penjelasan materi, sedangkan aktivitas kelompok seperti 

melakukan aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama dengan siswa yang 

lain seperti diskusi dan kerja kelompok.  

 

Belajar adalah berbuat, tidak ada belajar jika tidak ada aktivitas. Itulah 

mengapa aktivitas merupakan prinsip yang sangat penting dalam interaksi 

belajar mengajar (Sardiman, 2001: 93). Jadi, adanya aktivitas dalam proses 

pembelajaran di kelas sangatlah penting yang diharapkan mampu  menunjang 

dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Dengan adanya 

aktivitas ini diharapkan  membuat siswa lebih aktif dalam kegiatan 
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pembelajaran sehingga siswa dapat memahami materi yang telah dijelaskan 

oleh guru di kelas.  

 

Berdasarkan observasi yang telah dilaksanakan, aktivitas belajar di sekolah 

ini masih tergolong rendah, Hal ini dikarenakan kurangnya interaksi antara 

siswa dengan guru maupun sesama siswa dalam pembelajaran IPS Terpadu. 

Hal ini ditandai dengan jarangnya siswa bertanya atau pun menyanggah 

pertanyaan yang diajukan, pada saat guru menerangkan materi, siswa tidak 

memperhatikan, tidak mencatat materi, tidak aktif dalam menanyakan materi 

yang belum jelas dan tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru 

sehingga siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi tersebut. 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Persepsi Siswa tentang 

Keterampilan Mengajar Guru dan Aktivitas Belajar Siswa terhadap Hasil 

Belajar IPS Terpadu Siswa Kelas VIII Semester Ganjil SMP Negeri 1 Bumi 

Agung Tahun Pelajaran 2013/2014.” 

 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan ini dapat 

diidentifikasi sebagai berikut 

1. Persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru masih  rendah. 

2. Keterampilan mengajar guru di SMP Negeri 1 Bumi Agung yang kurang 

optimal. 
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3. Sebagian guru kurang terampil dalam mengelola kelas. 

4. Aktivitas belajar siswa di SMP Negeri 1 Bumi Agung yang masih rendah. 

5. Sebagian siswa kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. 

6. Sebagian aktivitas pembelajaran di kelas masih didominasi oleh guru. 

7. Sebagian besar nilai mata pelajaran IPS Terpadu siswa masih rendah. 

 

C. Pembatasan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka penelitian 

ini dibatasi dan difokuskan pada aspek  persepsi siswa tentang keterampilan 

mengajar guru (X1), aktivitas belajar siswa (X2) dan hasil belajar siswa (Y) 

kelas VIII SMP Negeri 1 Bumi Agung tahun pelajaran 2013/2014. 

 

 

D. Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah 

maka rumusan masalah yang akan diteliti dan yang perlu dicarikan 

jawabannya dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru 

terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Bumi 

Agung tahun pelajaran 2013/2014? 

2. Apakah ada pengaruh aktivitas belajar siswa terhadap hasil belajar IPS 

Terpadu siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Bumi Agung tahun pelajaran 

2013/2014? 
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3. Apakah ada pengaruh persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru 

dan aktivitas belajar siswa terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas 

VIII SMP Negeri 1 Bumi Agung tahun pelajaran 2013/2014 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui. 

1. Pengaruh persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru terhadap 

hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Bumi Agung 

tahun pelajaran 2013/2014 

2. Pengaruh aktivitas belajar siswa terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa 

kelas VIII SMP Negeri 1 Bumi Agung tahun pelajaran 2013/2014 

3. Pengaruh persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru dan aktivitas 

belajar siswa terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP 

Negeri 1 Bumi Agung tahun pelajaran 2013/2014 

 

F. Kegunaan Penelitian 

 

 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai masalah 

yang diteliti. 

b. Sebagai latihan dan pengalaman dalam mempraktikkan teori yang 

diterima dibangku kuliah. 

2. Kegunaan Praktis 
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a. Bagi siswa agar dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran.  

b. Bagi sekolah sebagai masukan dalam usaha meningkatkan kualitas 

peserta didik. 

c. Bagi guru dan calon guru sebagai sumbangan pemikiran dalam 

menggunakan keterampilan dalam mengajar, memilih metode 

pembelajaran yang tepat dan efektif sehingga dapat meningkatkan 

hasil belajar.  

d.  Sebagai bahan referensi untuk perpustakaan dan bagi semua pihak 

yang bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut. 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Objek penelitian 

Pada penelitian ini yang menjadi ruang lingkup objek penelitian adalah 

persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru (X1), aktivitas belajar 

siswa (X2), dan hasil belajar siswa (Y). 

2. Subjek penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Bumi Agung 

tahun pelajaran 2013/2014. 

3. Tempat penelitian 

Tempat penelitian ini adalah di SMP Negeri 1 Bumi Agung tahun pelajaran 

2013/2014. 

4. Waktu penelitian 

Penelitian dilaksanaan pada tahun ajaran 2013/2014. 


