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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kualitas 

sumberdaya manusia karena keberhasilan dunia pendidikan sebagai faktor 

penentu tercapainya tujuan pembangunan nasional dibidang pendidikan, yaitu 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-Undang Sisdiknas bertumpu pada 

keyakinan pemerintah akan pentingnya pendidikan dalam kehidupan manusia, 

bahwa pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan 

potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan atau cara lain yang dikenal 

dan diakui oleh masyarakat.  

Sebagai salah satu lembaga yang menyelenggarakan pendidikan secara 

formal, Sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam memujudkan 

tujuan pendidikan nasional melalui proses belajar mengajar.Pendidikan 

mempunyai fungsi yang harus diperhatikan, seperti dapat dilihat pada UU NO. 

20 Tahun 2003 Pasal 3 yang menyatakan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk perkembangannya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa pada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga yang Demokratis dan tanggung jawab.  
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Masalah pendidikan perlu mendapat perhatian khusus oleh Negara 

Indonesia, yaitu dengan dirumuskannya Undang-Undang RI No.20 tentang 

sistem pendidikan (2003:7) yang berbunyi: 

“Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan, 
membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang 
demokratis serta tanggung jawab.” 
 
Posisi guru dalam dunia pendidikan adalah garda terdepan dan sentral 

terlaksananya proses pembelajaran, maka berkaitan dengan kinerja guru 

diperlukan adanya totalitas, dedikasi, maupun loyalitas sebagai seorang 

pendidik yang pencetak bekal-bekal sumber daya manusia (SDM). Tujuan 

pembelajaran yang diinginkan tentu yang optimal, untuk itu ada beberapa hal 

yang perlu diperhatikan oleh guru sebagai pendidik berkaitan dengan 

kinerjanya, diantaranya adalah profesionalisme, dan pengalaman mengajar 

Guru yang profesianal dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas, 

hal ini dapat dicapai dengan menciptakan iklim pembelajaran yang 

menyenangkan sehingga mampu memotivasi dan mendorong semangat belajar 

siswa serta mampu memperdayakan guru seoptimal mungkin. 

Menurut Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen 

“guru profesional adalah guru yang memiliki empat kompetensi (kemampuan) 

yaitu pedagogik, personal, professional, dan social. Hal ini yang perlu 

dikemukakan dalam kaitannya dengan apa yang dikatakan profesional, karena 

tidak ada sutupun cara mengajar yang dapat dipergunakan daam setiap situasi 
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mengajar, karena itu guru perlu menentukan cara mana yang tepat untuk 

dirinya dan cara belajar siawa serta tujuan yang ingin dicapainya. 

Menurut Rukisman (2000:4) bahwa kinerja adalah presrasi kerja, hasil 

kerja untuk kerja. Kemampuan untuk melaksanakan tugas atau kinerja 

(performance) adalah sesuatu hal yang dapat meningkatkan fungsi motivasi 

secara terus menerus. Dengan demikian kinerja guru adalah hasil kerja secara 

kualitas yang dapat dicapai oleh seorang guru dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya 

Keberhasilan seseorang dalam menempuh pendidikan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yang saling mempengaruhi. Adanya faktor intern dan faktor 

ekstern sangat berpengaruh bagi seseorang dalam menempuh pendidikannya. 

Faktor intern merupakan faktor yang berasal dari dalam individu itu 

sendiri, misalnya tingkat kecerdasan, kepandaian, emosi, keadaan psikis dan 

lain-lain. Sedangkan faktor ekstern merupakan faktor yang berasal dari luar 

individu, misalnya lingkungan baik lingkungan keluarga, lingkungan 

masyarakat dan lingkungan sekolah yang menjadi tempat seseorang dalam 

menuntut ilmu, sarana prasarana pendidikan, baik sarana prasarana yang ada 

di rumah atau di sekolah. 

Keberhasilan seorang siswa  dalam kegiatan belajar mengajar tidak lepas 

dari beberapa faktor diatas, salah satu yang penting dalam penunjang 

keberhasilan seorang siswa dalam kegiatan belajar mengajar adalah adanya 

kelengkapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar. 

Media pembelajaran guru juga dapat mempengaruhi prestasi siswa. Keaktifan 



4 

 

 

 

siswa dalam proses pembelajaran dapat dipengaruhi oleh media pembelajaran 

yang digunakan guru. Penggunaan media pembelajaran yang tidak sesuai 

dengan keinginan siswa dapat mengakibatkan siswa kurang tertarik untuk 

belajar, sehingga siswa tersebut tidak dapat aktif dalam belajar. Pencapaian 

prestasi belajar sangat dipengaruhi adanya media pembelajaran guru yang 

memadai dan adanya keaktifan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. 

Dengan demikian prestasi belajar siswa dapat ditentukan oleh 

profesionalisme guru dan media pembelajaran guru. Hal ini yang dapat 

menyebabkan tingkat prestasi belajar siswa dan keberhasilan kinerja sekolah. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini penulis 

mengambil judul “PENGARUH PERSEPSI SISWA TENTANG 

PROFESIONALISME GURU DAN MEDIA PEMBELAJARAN  GURU 

TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN 

EKONOMI KELAS VII DI SMP NEGERI I CEPOGO BOYOLALI 

2010/2011. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya dilaksanakan pada siswa kelas VII di SMP Negeri I 

Cepogo Boyolali. 

2. Penelitian ini terbatas pada persepsi siswa khususnya kelas A                  

mengenai profesionalisme guru dalam proses belajar mengajar dan media 

pembelajaran guru. 
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3. Prestasi belajar ekonomi siswa kelas VII di SMP Negeri I Cepogo 

Boyolali. 

 

C. Perumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh persepsi siswa tentang profesionalisme guru terhadap 

prestasi belajar ekonomi siswa kelas VII di SMP Negeri I Cepogo 

Boyolali. 

2. Adakah pengaruh persepsi siswa tentang media pembelajaran guru 

terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas VII di SMP Negeri I 

Cepogo Boyolali. 

3. Adakah pengaruh persepsi siswa tentang profesionalisme guru dan media 

pembelajaran guru  secara bersama-sama terhadap prestasi belajar 

ekonomi siswa kelas VII di SMP Negeri I Cepogo Boyolali. 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui persepsi siswa tentang pengaruh profesionalisme guru 

terhadap prestasi belajar ekonomi siswa. 

2. Untuk mengetahui persepsi siswa tentang pengaruh media pembelajaran 

guru terhadap prestasi belajar ekonomi siswa. 

3. Untuk mengetahui persepsi siswa tentang profesionalisme guru dan media 

pembelajaran guru terhadap prestasi belajar ekonomi siswa. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitan ini adalah: 

1. Bagi sekolah  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada 

sekolah bahwa kemampuan mengajar guru mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam peningkatan kualitas pendidikan. 

2. Bagi Penulis 

Untuk memperdalam pengetahuan dan untuk menerapkan ilmu yang telah 

diperoleh dibangku kuliah dalam kehidupan praktek belajar mengajar yang 

sesungguhnya dan sebagai bekal untuk terjun kedunia pendidikan. 

3. Bagi Pembaca  

Memberikan referensi bagi peneliti lain yang berminat dalam masalah 

yang serupa. 

 

F. Sistematika Penelitian 

Dalam bab ini terdapat sistematika penelitian sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam pendahuluan mencakup latar belakang, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 
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Dalam landasan teori mencakup definisi prestasi belajar, definisi 

profesionalisme guru, definisi media pembelajaran, kerangka berfikir 

dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam metode penelitian mencakup jenis dan rancangan penelitian, 

subyek dan obyek penelitian, populasi sampel sampling, data dan 

instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik 

penyjian data, teknik analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PENGUJIAN HIPOTESIS 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai hasil dari penelitian ini dan 

melakukan pengujian hipotesis untuk menghasilkan kebenaran dari 

suatu data penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini mencakup tentang kesimpulan,Implikasi dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 


