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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses pembelajaran merupakan komponen  pendidikan yang penting. 

Dalam kegiatan tersebut melibatkan  peserta didik dan pendidik (guru). Guru  

mempunyai peran penting dalam proses pembelajaran. Tugas guru hanya 

menstranfer ilmu pengetahuan saja, tidak menjadikan siswa sebagai objek 

pembelajaran melainkan sebagai subjek pembelajaran, sehingga siswa tidak pasif 

dan dapat menggembangkan pengetahuan yang dimilikinya sesuai dengan bidang 

studi yang dipelajari. Oleh karena itu, guru harus berupaya sebaik mungkin 

dalam berbagai hal seperti penampilan, kepribadian dan tingkah laku. 

Penguasaan materi, pemilihan model pembelajaran, penggunaan bahasa, 

manajemen kelas yang baik dan masih banyak lagi yang ke semua itu 

dimaksudkan untuk dapat memberikan motivasi belajar dan suasana belajar yang 

kondusif dan diminati oleh peserta didik. 

Adapun kepribadian guru yang ideal yang disukai oleh siswanya. Guru 

hendaknya berpenampilan menarik dalam artian penampilan yang sewajarnya, 

menyenangkan, tidak mudah marah, tidak membeda-bedakan siswanya, penuh 

kasih sayang dan perhatian kepada siswa, bersikap terbuka, mau mendengarkan 

keluh kesah siswa, menggunakan bahasa yang baik, menguasai materi pelajaran, 

menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, efektif dan 

menyenangkan serta membedakan antara urusan/masalah pribadi dengan 

profesionalisme pekerjaannya. 
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Namun pada kenyataan yang ada sekarang ini tidak semua guru 

mempunyai kepribadian yang disukai oleh siswanya. Banyak kita jumpai baik 

yang terjadi dilingkungan sekitar kita maupun dari media masa seorang guru 

yang bertindak kasar pada siswanya. Entah faktor apa yang menyebabkan hal 

tersebut akan berdampak kurang baik terhadap siswanya. Tidak hanya itu saja, 

ada seorang guru  yang sering marah-marah kepada siswanya saat proses belajar 

mengajar berlangsung, guru yang menbeda-bedakan siswanya, guru yang sering 

menjewer siswanya sampai guru yang kurang senang terhadap anak-anak 

(siswanya) sehingga guru kurang memperhatikan siswanya bahkan cenderung 

masa bodoh dengan apa yang dilakukan siswanya. Akan tetapi tidak semua guru 

bersikap demikian. Ada pula guru yang penyayang, sabar, dan mempunyai sikap-

sikap idealnya seorang guru yang profesional. 

Dari hal-hal atau sikap guru yang telah disebutkan diatas itulah 

mengawali timbulnya persepsi siswa  terhadap kepribadian guru. Siswa akan 

menganggap atau berpendapat seorang guru itu galak dan menakutkan bahkan 

menjadikan guru itu musuhnya ketika seorang guru  sering bertindak kasar, 

sering marah-marah kurang sabar dalam menghadapi siswa serta guru yang 

berpenampilan menakutkan (judes). Begitu banyak juga sebaliknya, siswa akan 

menganggap guru itu baik apabila guru itu sabar, penyayang, perhatian pada 

siswanya. 

Dalam belajar, selain faktor guru ada faktor lain yang berpengaruh 

didalamnya. Faktor tersebut yakni motivasi belajara. Ketika seseorang akan 

melakukan sesuatu pasti ada tujuan yang ingin dicapai dan motivasi atau 
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dorongan untuk melakukan/mewujudkan tujuan tersebut. Begitu pula dalam 

belajar. Belajar juga membutuhkan motivasi maka belajar akan menjadi lebih 

menyenangkan dan lebih semangat. Motivasi belajar dapat berasal dari dalam 

dirinya sendiri yang disebut motivasi instrinsik dan motivasi yang berasal dari 

luar dirinya yang disebut dengan motivasi intrinsik. 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang kurang diminati 

oleh sebagaian siswa. Penggunaan berbagai rumus dalam matematika serta 

variasi operasi hitung di dalamnya membuat siswa merasa kesulitan bahkan takut 

pada pelajaran matematika. Kesulitan  belajar matematika  akan terasa lebih berat 

lagi ketika siswa menjumpai guru yang dianggapnya kurang bersahabat. 

Misalnya, siswa berangapan bahwa guru matematika disekolahnya adalah 

seorang guru yang berkepribadian galak dan menakutkan. Ketika  hal tersebut 

bertambah setiap kali menjumpai pelajaran matematika beserta guru yang 

dianggapnya paling menakutkan. Praktis dengan keadaan tersebut motivasi 

belajar siswa juga turut terpengaruh. Siswa malas belajar dan prestasi belajar 

cenderung menurun. 

Berdasarkan latar belakang  masalah yang telah diuraikan diatas maka 

penulis ingin mengadakan penelitian tentang “PENGARUH PERSEPSI SISWA 

MENGENAI KEPRIBADIAN GURU DAN MOTIVASI BELAJAR 

TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA KELAS V SD NEGERI 

WONOREJO 1 SRAGEN TAHUN AJARAN 2011/2012” 
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B. Identifikasi Masalah   

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi 

masalah penelitian antara lain: 

Prestasi belajar pada dasarnya dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling 

terkait, baik yang berasal dari dalam maupun luar diri siswa, dengan demikian 

pada hakekatnya tidak ada faktor tunggal yang dapat berdiri sendiri menentukan 

prestasi belajar seseorang. Beberapa masalah yang berkaitan dengan prestasi 

belajar seseorang antara lain persepsi siswa tentang kepribadian guru, dan 

motivasi belajar siswa. 

 

C. Pembatasan Masalah   

Agar masalah yang dikaji lebih terfokus dan terarah maka penulis 

membatasi masalah-masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Persepsi siswa mengenai pelaksanaan pembelajaran terbatas pada persepsi 

siswa mengenai kepribadian guru matematika kelas V SD N Wonorejo 1 

Sragen.  

2. Adanya pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika 

siswa kelas V SD N Wonorejo 1 Sragen. 

3. Penelitian dilakukan di SD N Wonorejo 1 Sragen kelas V. 

 

D. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan judul penelitian di atas penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: 
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1. Apakah ada pengaruh persepsi siswa mengenai pelaksanaan pembelajaran 

terbatas pada persepsi siswa mengenai kepribadian guru matematika kelas V 

SD N Wonorejo 1 Sragen? 

2. Apakah motivasi belajar mempengaruhi hasil belajar matematika siswa       

kelas V SD N Wonorejo 1 Sragen? 

3. Apakah ada pengaruh persepsi siswa mengenai kepribadian guru dan 

motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa pada pelajaran matematika 

kelas V SD Negeri Wonorejo 1 Sragen? 

 

E. Tujuan Penelitian   

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

penelitian ini bertujuan : 

1. Mendeskripsikan persepsi siswa mengenai pelaksanaan pembelajaran 

terbatas pada persepsi siswa mengenai guru matematika kelas V. 

2. Mendeskripsikan motivasi belajar mempengaruhi hasil belajar matematika 

siswa kelas V. 

3. Mendeskripsikan pengaruh persepsi siswa mengenai kepribadian guru dan 

motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa pada pelajaran matematika 

kelas V SD Negeri Wonorejo 1 Sragen 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat hasil penelitian secara teoritis diharapkan dapat memberikan 

sumbangan untuk memperbaiki dan mengembangkan kualitas pendidikan 
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ataupun kualitas pembelajaran, khususnya yang berkaitan dengan kepribadian 

guru dan motivasi siswa dalam meningkatkan prestasi belajar pada mata 

pelajaran matematika siswa kelas V SD Negeri Wonorejo 1 Sragen. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada pelajaran matematika.  

b. Bagi Sekolah 

Sebagai usaha dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan 

pengelolaan kepribadian guru pada saat mengajar. 

c. Bagi Peneliti 

Untuk mengetahui pengaruh kepribadian guru dan motivasi belajar 

terhadap prestasi belajar siswa. 


