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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung 

serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang 

berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Belajar 

diartikan sebagai perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya 

interaksi antara individu dengan lingkungannya. Perubahan yang dimaksud 

adalah seseorang telah mengalami suatu proses pembelajaran dan menjalani 

perubahan tingkah laku, baik aspek pengetahuan, ketrampilan maupun aspek 

sikapnya. 

Mengajar merupakan suatu perbuatan yang memerlukan 

tanggungjawab moral yang cukup tinggi. Berhasilnya pendidikan pada siswa 

sangat tergantung pada pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan 

tugasnya. Mengajar pada hakikatnya adalah membimbing aktivitas murid. 

Aktivitas murid dalam belajar sangat diperlukan agar belajar menjadi efektif 

dan dapat mencapai hasil belajar yang optimal. 

Agar dapat mengajar secara efektif, guru harus meningkatkan 

kesempatan kesempatan belajar bagi siswa (kuantitas) dan meningkatkan 

kualitas kemampuan mengajarnya. Kesempatan belajar murid dapat 

ditingkatkan dengan cara melibatkan siswa secara aktif dalam belajar. Adapun 

cara meningkatkan kualitas kemampuan guru dalam mengajar hendaknya guru 
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mampu merencanakan program pengajaran, manajemen pembelajaran dan 

meningkatkan ketrampilan mengajarnya.  

Setiap akhir tahun perhatian orang tua/wali murid dan masyarakat pada 

umumnya tertuju pada kualitas penilaian terhadap tinggi rendahnya kualitas 

output sekolah yang tampak pada tinggi rendahnya perolehan hasil UAN atau 

UAS sebagai penilaian tahap akhir bagi anak-anaknya. Tinggi rendahnya nilai 

akhir selalu dikaitkan dengan kualitas guru yang mengajarnya. Mengajar guru 

mencakup banyak faktor yang mempengaruhi seperti penguasaan bahan ajar 

dan penerapan ketrampilan managerial dalam pembelajaran, ketrampilan 

mendesain pembelajaran, mengorganisasi bahan ajar, ketrampilan mengajar, 

dan mengadakan penilaian pada setiap akhir aktifitas pembelajaran. 

Ketrampilan ini akan mempengaruhi efektifitas manajemen pembelajaran yang 

harus dilakukan oleh seseorang guru ketika mengajar, dengan bertumpu pada 

performen atau penempilannya yang simpatik di kelas. 

Usaha perbaikan dan peningkatan kualitas kemampuan guru melalui 

pemberdayaan siswa selama proses pembelajaran (penerapan CBSA) dirasa 

telah mengalami kegagalan. Oleh sebab itu penelitian ini akan lebih 

memandang dari segi kualitas kemampuan dan keterlibatan guru dengan 

ketrampilan mengajar dalam manajemen pembelajarannya, agar mengangkat 

perolehan nilai siswa sebagai dampak pembelajaran yang optimal. 

Peran guru dalam manajemen pembelajaran sangat penting seiring 

dengan laju percepatan teknologi yang begitu banyak mempengaruhi proses 

pembelajaran di sekolah. Kehadiran teknologi dalam proses pembelajaran baik 
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yang berupa perangkat keras maupun perangkat lunaknya mampu merubah 

pola manajemen pembelajaran yang selama ini diterapkan guru. Aplikasi 

teknologi dalam pembelajaran sebagai media pembelajaran telah menggeser 

sebagian dari fungsi guru mengajar di depan kelas, seperti pengajaran melalui 

media elektronik. Namun masih banyak fungsi dan tugas guru yang tidak 

dapat digantikan dengan perangkat itu. 

Penelitian yang dilakukan Sugiarto (2001), yang menganalisa 

kemampuan guru menunjukkan bahwa secara umum kemampuan dasar guru 

masih lemah, akibatnya proses pembelajaran yang dilakukan belum sesuai 

dengan tuntutan kurikulum yang berlaku, kemudian disarankan agar para guru 

selalu berupaya meningkatkan kemampuan (kompetensi) mengajarnya. 

Dari uraian tersebut diatas maka peneliti bermaksud untuk meneliti 

lebih jauh tentang “Peranan Ketrampilan Mengajar dan Manajemen 

Pembelajaran Terhadap Kualitas Kemampuan Guru IPA Biologi SMP Se-

Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Dari latar belakang tersebut maka muncul masalah-masalah 

pembelajaran dalam penelitian ini, maka tidak mungkin semua permasalahan 

di atas diteliti, namun hanya sebagian dari permasalahan besar tersebut yang 

diteliti. Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini dibatasi sebagai 

berikut : 
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1. Tinggi/rendahnya ketrampilan mengajar yang dikuasai dan diterapkan oleh 

guru selama mengajar. 

2. Pelaksanaan manajemen dalam pengelolaan pembelajaran. 

3. Besarnya sumbangan ketrampilan mengajar dan manajemen pembelajaran 

terhadap kualitas kemampuan guru IPA biologi. 

 

C. Perumusan Masalah 

Merujuk pada latar belakang masalah dan pembatasan masalah, maka 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah ketrampilan mengajar berpengaruh positif terhadap kualitas 

kemampuan guru IPA biologi ? 

2. Apakah manajemen pembelajaran berpengaruh positif terhadap kualitas 

kemampuan guru IPA biologi ? 

3. Apakah ketrampilan mengajar dan manajemen pembelajaran berpengaruh 

terhadap kualitas kemampuan guru IPA biologi. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan diraih dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh ketrampilan mengajar terhadap kualitas 

kemampuan guru IPA biologi 

2. Untuk mengetahui pengaruh manajemen pembelajaran terhadap kualitas 

kemampuan guru IPA biologi 
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3. Untuk memperoleh gambaran tentang seberapa besar kontribusi 

ketrampilan mengajar dan manajemen pembelajaran terhadap kualitas 

kemampuan guru  IPA biologi 

 

E.  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 

1. Dapat mengetahui pentingnya peran ketrampilan dan manejemen 

pembelajaran terhadap kualitas kemampuan guru IPA biologi. 

2. Bagi peneliti dan guru pada umunya dapat mengetahui sumbangan dan 

peran ketrampilan mengajar guru terhadap penerapan menajemen dalam 

pembelajaran, sehingga adanya upaya peningkatan kualitas kemampuan 

guru di kelas. Upaya perbaikan Kualitas kemampuan guru dapat dimulai 

dari pemberdayaan peran guru sebagai motivator dan fasilitator bagi 

siswa-siswanya, dan bukan guru sebagai satu-satunya sumber 

pembelajaran. Dengan perilaku guru yang trampil dan mampu menerapkan 

manajemen dalam proses pembelajaran akan berpengaruh terhadap 

semakin meningkatnya kualitas kemampuan guru. 

 

 

 

 

 

 




