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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus 

berkembang pesat sekarang ini, akan membawa dampak kemajuan diberbagai 

bidang kehidupan. Agar dapat mengikuti dan meningkatkan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut diperlukan sumber daya manusia 

yang berkualitas. Salah satu usaha untuk menciptakan sumber daya manusia 

yang berkualitas adalah melalui pendidikan. 

Pendidikan merupakan suatu proses dan usaha manusia didalam menggali dan 

mengembangkan potensi diri anak didik yang di dapat melalui suatu proses 

pembelajaran atau cara lainnya yang telah diakui dan diketahui masyarakat 

guna menyiapkan manusia untuk mampu mandiri, menjadi anggota masyarakat 

yang berdaya guna dan mampu ikut serta dalam pembangunan bangsa. 

Pendidikan semakin dituntut perannya untuk dapat menghasilkan manusia 

Indonesia yang berkulitas, yang dapat mengembangkan potensi dirinya yang 

diperlukan dalam usaha menyesuaikan dan mengikuti perkembangan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi yang dari waktu kewaktu semakin berkembang 

pesat. Agar mereka  tumbuh sebagai anak bangsa yang berbudi luhur, 
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berkarakter dan berakhlak mulia dengan iman dan taqwa yang kuat, serta 

memiliki kecerdasan, kecakapan dan kemauan bekerja keras. 

Pendidikan memiliki fungsi utama dalam kehidupan, sebagaimana tercantum 

dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003, pasal 2 yakni : 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkemnbangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi 

warga Negara yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung 

jawab. 

 

Menurut Undang-undang Sisdiknas No.20 tahun 2003 bab IV, “pendidikan 

dilaksanakan melalui berbagai jalur dan jenjang pendidikan. Didalam jalur 

pendidikan formal dikenal 3 jenjang pendidikan yaitu, jenjang pendidikan 

dasar, jenjang  pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan tinggi”. 

Pendidikan formal bukan hanya menambah kesempatan untuk meningkatkan 

perkembangan sosial seorang anak, tetapi juga akan menimbulkan kemampuan 

untuk menyesuaikan diri, sehingga dapat mendorong si anak  untuk bertingkah 

laku sesuai dengan yang diinginkan oleh sekolah, karena tugas utama sekolah 

adalah mengembangkan siswa, yang berarti tidak hanya semata-mata 

menjadikan mereka pintar dan terampil, tetapi juga harus mampu 

menumbuhkembangkan siswa agar menjadi pribadi yang sehat jasmani dan 

rohani, sadar dan bertanggung jawab akan keberadaan dirinya baik sebagai 

pribadi, sebagai mahluk Yuhan Tang Maha Esa, sebagai warga negara yang 

baik maupun sebagai mahluk sosial yang merupakan bagian yang tak 
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terpisahkan dari lingkungannya. Salah satu pemecahannya terletak kepada 

bimbingan guru yang terampil dan simpatik.  

Seorang guru adalah seorang yang telah menyerahkan dirinya dalam organisasi 

sekolah, dia tidak bisa melakukan tindakan dan berperilaku sesuai keinginan 

sendiri, tetapi harus dapat menyesuaikan diri dengan peran dan tugasnya sesuai 

peran dan tuntutan tugas serta aturan organisasi yang menjadi kewajiban bagi 

seorang guru. Oleh karena itu, guru  harus bisa mengatur dalam arti mengelola 

secara optimal apa yang menjadi peran dan tugasnya disekolah. 

Guru adalah pelayan, untuk mengantar siswa pada masa depan yang lebih baik 

dalam hidup dan kehidupan, dalam ketidakpastian masa depan yang mungkin 

sedikit dapat dipastikan. Sementara siswa adalah manusia utuh, maka terimalah 

dia apa adanya. Siswa adalah individu yang utuh dengan keseluruhan sikap, 

prilaku, kepribadian serta latar belakang sosial budayanya. Guru tidak bergaul, 

berinteraksi dengan salah satu aspeknya saja tetapi dengan keseluruhannya. 

Kesadaran dan kerelaan menerima kenyataan bahwa interaksi dengan siswa 

sebagai suatu keseluruhan akan menumbuhkan perhatian (concern), rasa peduli 

(caring), rasa berbagi (sharing), dan kebaikan yang tulus (kindness). 

Burhanuddin menggambarkan beberapa hal mengenai akhlak/kode etik guru 

yang harus diperhatikan dalam mendidik siswa dalam Zuriah (2007:109), yaitu 

sebagai berikut: 

1. Berniat dengan ikhlas maksudnya hendaklah guru mengajarkan ilmu 

yang dimilikinya dengan penuh keikhlasan hati karena mengharap 

keridhoan Allah SWT. 

2. Kasih sayang, hendaklah seorang guru merasa diri sebagai orang tua 

yang memandang anak didiknya seolah-olah sebagai anaknya 
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sendiri. Guru haruslah bersikap menyayangi anak didiknya dan 

membimbingnya seperti anaknya sendiri. 

3. Hikmah kebijaksanaan yang berarti guru harus berlaku bijaksana 

dalam mengajar. 

4. Memilih waktu yang tepat untuk menjaga kebosanan anak didiknya. 

5. Memberi teladan, guru tidak hanya mengajar dalam bentuk lisan, 

yang lebih penting ialah guru harus memberikan contoh perbuatan 

(teladan) baik yang mudah ditiru oleh anak didiknya. 

 

Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 pasal 1 ayat (1) menyebutkan 

bahwa: “Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi, 

peserta didik ...”. Dalam Sardiman (2007:143) Prey Katz menggambarkan 

“peranan guru sebagai komunikator, sahabat yang dapat memberikan nasihat-

nasihat, motivator sebagai pemberi inspirasi dan dorongan, pembimbing dalam 

pengembangan sikap dan tingkah laku serta nilai-nilai, orang yang menguasai 

bahan yang diajarkan”. 

Guru memang seorang pendidik, sebab dalam pekerjaannya ia tidak hanya 

mengajar seseorang agar tahu beberapa hal, tetapi guru juga melatih beberapa 

keterampilan dan terutama sikap tanggung jawab anak didik. Mendidik 

tanggung jawab seseorang tidak cukup hanya mengajarkan sesuatu 

pengetahuan, tetapi bagaimana pengetahuan itu harus diterapkan oleh guru 

pada siswanya, dengan guru sebagai idolanya. Dengan pendidikan dan 

penanaman nilai-nilai yang terkandung pada berbagai pengetahuan yang 

dibarengi dengan contoh-contoh teladan dari sikap dan tingkah laku gurunya, 

diharapkan siswa dapat menghayati keteladanan dan pendidikan sehingga hal-

hal tersebut menjadi miliknya, dan dapat menumbuhkan sikap mental tanggung 

jawab. Jadi tugas seorang guru bukan sekedar menumpahkan semua ilmu 
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pengetahuan tetapi juga mendidik seseorang menjadi warga negara yang baik, 

menjadi seseorang yang berpribadi baik dan utuh. Mendidik berarti 

mentrasnfer nilai-nilai kepada siswanya. Nilai-nilai tersebut harus diwujudkan 

dalam tingkah laku sehari-hari. 

Berhasil tidaknya suatu proses belajar mengajar dapat diketahui dari hasil 

belajar mengajar tersebut. Pada umumnya dikaitkan dengan tinggi rendahnya 

nilai yang dicapai siswa dan daya serap siswa serta prestasi siswa yang berupa 

nilai hasil raport. Serta guru harus mengembangkan suatu keterampilan 

mengajar yang juga dijadikan penggerak penemuan dan pengembangan fakta 

dan konsep serta penumbuhan dan pengembangan sikap 

Menurut Sumadi Suryabrata (2002:233) “Faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar itu dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu faktor-faktor 

yang berasal dari luar diri siswa (faktor eksogen), dan faktor-faktor yang 

berasal dari dalam diri siswa (faktor indogen).” Faktor yang terdapat dalam diri 

siswa adalah intelegensi, motivasi, minat, bakat, kondisi fisik, sikap dan 

kebiasaan siswa. Sedangkan yang termasuk faktor yang berasal dari luar siswa 

adalah keadaan sosial ekonomi, lingkungan, sarana dan prasarana, guru dan 

cara mengajarnya, kurikulum dan sebagainya. 

Menurut Jeane Rini P (2003:2) “prestasi belajar adalah penguasaan 

pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, 

lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh 

guru”. Di Indonesia alat ukur evaluasi hasil belajar disebut tes hasil belajar. 

Kedua tes ini digunakan untuk mengukur taraf keberhasilan sebuah progam 
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pengajaran dan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah mendayagunakan 

kemampuan kognitifnya.  

Keberhasilan proses belajar mengajar merupakan hal utama yang didambakan 

dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Tujuan proses pembelajaran 

diperolehnya hasil optimal melalui optimalisasi proses pembelajaran tersebut, 

diharapkan para peserta didik dapat meraih prestasi belajar yang optimal dan 

memuaskan. Tetapi, dalam kenyataannya menurut Daharnis (2006:43-44) 

“prestasi belajar menunjukkan masih banyaknya siswa yang memperoleh 

prestasi belajar rendah”. Khususnya bila dikaitkan dengan kebutuhan dan 

tuntutan masyarakat. Gejala umum yang terjadi dengan prestasi belajar yang 

muncul adalah rendahnya mutu kegiatan belajar siswa seperti adanya siswa 

yang berangggapan bahwa hasil belajar yang diperoleh tergantung pada nasib 

dan bukan usaha dan kerja keras. Apabila permasalahan tersebut dibiarkan 

maka dampaknya mutu pendidikan dan sumber daya manusia rendah, sehingga 

menimbulkan pengaruh rendahnya prestasi belajar yang diperoleh siswa.  

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 prestasi belajar yang baik di bangku 

sekolah. Pada umumnya semakin baik usaha belajar mengajar akan semakin 

baik pula prestasi yang dicapai. 
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Suatu interaksi belajar mengajar di dalamnya terdapat partisipasi siswa yang 

satu dengan yang lain berbeda-beda dalam hal keaktifannya. Ada sikap siswa 

yang terlibat aktif dalam suatu interaksi edukatif juga ada pula siswa yang 

bersikap kurang aktif. Siswa  aktif dalam proses belajar mengajar jika 

kemampuan gurunya baik dan sebaliknya. Dengan adanya keterampilan guru 

yang baik maka akan memberikan persepsi siswa yang baik pula sehingga 

tercipta keberhasilan siswa dalam belajar 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “ Persepsi Siswa Terhadap Cara Mengajar Guru PKn 

di Kelas VIIIB SMP Negeri 21 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah yang timbul 

dalam penelitian ini dapat diindentifikasikan sebagai berikut ; 

1. Metode belajar yang digunakan guru belum bervariasi dan kurang 

menantang siswa untuk giat belajar. 

2. Kurangnya minat siswa dalam mengikuti pelajaran. 

3. Guru kurang memberi motivasi. 

4. Guru hanya menggunakan metode pembelajaran konvensional. 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka 

masalah yang akan diteliti dibatasi mengenai persepsi siswa terhadap cara 
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mengajar guru PKn di kelas VIIIB SMP Negeri 21 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2013/2014. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “Bagaimana persepsi siswa terhadap cara mengajar guru PKn di kelas 

VIIIB SMP Negeri 21 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014?”. 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan bagaimana 

persepsi siswa terhadap cara megajar guru PKn di kelas VIIIB SMP Negeri 21 

Bandar Lampung tahun Pelajaran 2013/2014. 

F. Kegunaan Penelitian 

1.  Secara Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk memperkaya dan 

mengembangkan konsep-konsep yang berkaitan dengan ilmu pendidikan 

khususnya pendidikan kewarganegaraan yang mengkaji tentang pendidikan 

moral pancasila dalam aplikasi sikap siswa terhadap cara mengajar guru di 

kelas. 

2. Secara Praktis 

a.   Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada siswa agar dapat 

memaksimalkan dan mengapresiasikan siswa terhadap cara mengajar 

guru sehingga mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. 
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b.   Bagi guru, dapat memberikan masukan agar guru dapat lebih kreatif dan 

inovatif dalam melakukan pembelajaran terhadap siswa. 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah : 

1. Ruang Lingkup Ilmu 

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup Ilmu Pendidikan 

Kewarganegaraan, khususnya dalam kajian pendidikan dan Moral, karena 

penelitian ini berguna dalam mengkaji mengapresiasi sikap siswa terhadap 

cara mengajar guru. 

2. Ruang Lingkup subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIIIB SMP Negeri 21 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014 

3. Ruang Lingkup Objek penelitian 

Objek penelitian ini adalah persepsi siswa terhadap cara mengajar guru 

kelas. 

4. Ruang Lingkup Wilayah Penelitian 

Wilayah penelitian ini adalah SMP Negeri 21 Bandar Lampung. 

5. Ruang Lingkup Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkan surat izin penelitian oleh 

Dekan FKIP Universitas Lampung sampai dengan selesainya penelitian 


