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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha untuk mencerdaskan kehidupan 

berbangsa, sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1, tiap-tiap 

warga Negara berhak mendapat pengajaran. Pendidikan mempunyai peranan 

penting yang strategis dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) 

berkualitas agar bangsa Indonesia mempunyai Sumber Daya Manusia yang 

ahli, terampil, kreatif dan inovatif. 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan seseorang, baik dalam keluarga, masyarakat dan 

bangsa. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional telah dirumuskan dalam 

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 pasal 3 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional yang berbunyi: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan Negara. 

 

Pendidikan menyangkut kegiatan belajar mengajar dengan segala 

aspek maupun faktor yang mempengaruhinya. Pada hakekatnya, untuk 

menunjang tercapainya tujuan pengajaran perlu adanya kegiatan belajar 

mengajar yang melibatkan siswa, guru, materi pelajaran, metode pengajaran, 
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kurikulum dan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa serta 

didukung oleh lingkungan belajar mengajar yang kondusif. 

Dalam pembelajaran ekonomi dibutuhkan keaktifan dan keterampilan 

mengajar guru sebagai dasar untuk pengembangan materi lebih lanjut, hal ini 

sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor metode pembelajaran yang digunakan. 

Pembelajaran yang pasif dapat menghambat kreatifitas pola fikir siswa dalam 

memahami suatu konsep. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran ekonomi 

siswa dituntut untuk benar-benar aktif, sehingga daya ingat siswa terhadap 

materi yang dipelajari dapat lebih baik. Hal ini menuntut kreatifitas seorang 

guru dalam mengajar ekonomi, agar mata pelajaran ekonomi menjadi pelajaran 

yang menarik dan tidak membosankan. Menurut Rohani (2004:6) “Kreatifitas 

bukanlah suatu bakat, tetapi bisa dipelajari dan dilatih”. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan keberhasilan pendidikan 

ekonomi yaitu dengan pembelajaran aktif dan keterampilan mengajar guru agar 

siswa dapat melakukan sebagian besar pelajaran yang dilakukan. Siswa 

menggunakan otak untuk mempelajari kebebasan, memecahkan berbagai 

masalah dan menerapkan materi yang mereka pelajari. Belajar aktif merupakan 

metode cepat, menyenangkan dan menarik hati dalam belajar, untuk 

mempelajari sesuatu dengan baik, belajar aktif membantu untuk 

mendengarkan, melihat, mengajukan pertanyaan tentang pelajaran tertentu dan 

mendiskusikannya dengan siswa yang lain. 

Keaktifan siswa dalam belajar merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan dalam belajar, walaupun siswa tersebut termasuk 
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dalam kategori pandai, namun jika aktifitas rendah maka prestasi belajar 

ekonomi tidak sebagus dengan siswa yang aktif belajar. Guru diharapkan 

mampu menumbuhkan kesadaran siswa untuk belajar, sehingga pengetahuan 

yang diperoleh siswa selama mengikuti pelajaran dapat dirasakan manfaatnya 

secara langsung bagi perkembangan pribadinya. Untuk membangkitkan siswa 

dalam proses pembelajaran, keterampilan mengajar guru harus menggunakan 

metode yang bervariasi. Oleh karena itu, sangat penting guru menggunakan 

metode yang bervariasi setiap kali mengajar karena metode dalam suatu 

pembelajaran pada hakekatnya merupakan suatu strategi yang teratur dan 

berfikir secara sempurna untuk mencapai tujuan pengajaran dan untuk 

memperoleh kemampuan dalam pengembangan aktifitas yang dilakukan oleh 

guru dan siswa. 

Untuk menghindari persepsi yang kurang baik terhadap guru dalam 

mengajar, pihak guru harus berusaha keras agar siswa memiliki persepsi yang 

baik mengenai guru dalam memberikan pelajaran. Persepsi yang baik dapat 

terwujud apabila guru memberikan ilmu yang dimiliki dan siswa membutuhkan 

ilmu yang diberikan guru, kemudian dapat tercipta keharmonisan antara guru 

dan siswa. Apabila suasana tersebut dapat tercipta keaktifan belajar maka siswa 

dapat meningkatkan prestasi, aktif dalam belajar di kelas maka meningkatkan 

pula prestasi belajar siswa, begitu juga sebaliknya jika keaktifan siswa 

menurun maka prestasi siswa akan menurun. 

Jadi dalam proses pencapaian prestasi yang baik, tidak hanya 

dipengaruhinya oleh keaktifan dalam belajar saja tapi juga keterampilan 
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mengajar guru dalam pembelajaran. Keaktifan siswa dalam pembelajaran di 

kelas dan keterampilan mengajar guru akan menjadikan siswa semangat dalam 

belajar. Sehingga tujuan dari belajar yaitu menghasilkan prestasi yang baik 

akan tercapai secara optimal. 

SMP Negeri 2 Kartasura merupakan salah satu pendidikan formal 

yang memegang peranan penting dalam mencetak generasi penerus yang 

berkualitas baik secara fisik maupun mental. Keberhasilan pendidikan 

disekolah dapat diketahui peningkatan mutu pendidikan disekolah berkaitan 

langsung dengan siswa sebagai anak didik dan guru sebagai pendidik. Apabila 

suatu lembaga pendidikan mempunyai strategi mengajar yang baik dan aktif 

belajar tentulah dapat menghasilkan prestasi belajar yang memuaskan. Prestasi 

yang maksimal diperoleh apabila terdapat keaktifan siswa dalam pembelajaran 

serta keterampilan mengajar guru itu sendiri. Dengan jumlah siswa SMP 

Negeri 2 Kartasura khususnya siswa IPS kelas VII yang banyak yaitu 273 

siswa ini, diharapkan siswa mempunyai keaktifan dalam pembelajaran dan 

persepsi siswa mengenai keterampilan mengajar guru dalam pembelajaran, 

sehingga prestasi belajar siswa dapat tercapai dengan optimal. Di SMP Negeri 

2 Kartasura kelas VII dalam proses pembelajaran ekonomi kurangnya 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Hal ini terbukti pembelajaran 

siswa yang tidak aktif bertanya kepada guru dan siswa yang tidak berani 

mengemukakan pendapatnya saat guru memberikan suatu permasalahan, selain 

itu siswa yang tidak aktif menjawab pertanyaan dari guru, siswa yang tidak 

mengerjakan soal mandiri itupun didominasi oleh siswa yang mendapatkan 
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peringkat di kelas. Tingkat keaktifan siswa dalam pembelajaran juga kurang 

maksimal, sehingga siswa jarang mengajukan pertanyaan. 

Selain itu, mengenai keterampilan mengajar guru dalam proses 

pembelajaran yaitu dengan menggunakan metode ceramah. Pembelajaran 

cenderung didominasi oleh guru, sehingga proses pembelajarannya berjalan 

satu arah saja. Hal ini terbukti dalam proses pembelajaran banyak siswa yang 

ramai pada saat proses pembelajaran berlangsung, sehingga kosentrasi siswa 

tidak fokus. Guru juga kurang menggunakan media pembelajaran dalam proses 

belajar, sehingga siswa sulit memahami materi yang dipelajari. Keadaan seperti 

ini membuat siswa beranggapan bahwa pelajaran ekonomi merupakan 

pembelajaran ekonomi dengan baik sehingga berhasil siswa dicapai kurang 

optimal. Dengan demikian secara tidak langsung akan dapat mempengaruhi 

prestasi belajar siswa kelas VII SMP Negeri 2 Kartasura yaitu prestasi siswa 

yang optimal. Namun, pada realitanya dilihat dari ulangan harian pelajaran 

ekonomi siswa kelas VII, masih banyak nilai siswa yang belum optimal, maka 

perlu adanya perbaikan untuk mengoptimalkan prestasi siswa tersebut.  

Perbaikan itu dapat dilakukan melalui upaya untuk meningkatkan keaktifan 

siswa dan keterampilan mengajar guru dalam pembelajaran, sehingga nantinya 

akan diperoleh prestasi belajar yang baik. Apabila prestasi belajar siswa yang 

baik, maka akan mempengaruhi prestasi sekolah tersebut sebagai salah satu 

sekolah yang mempunyai prestasi baik. 

Adanya keaktifan siswa dalam pembelajaran dan persepsi siswa 

mengenai keterampilan mengajar guru merupakan syarat agar siswa terdorong 
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oleh keinginannya untuk mengatasi masalah dalam dirinya dan mampu untuk 

belajar mandiri. Prestasi dapat dicapai dengan maksimal apabila siswa dapat 

belajar sesuai kemampuannya sendiri dalam mengerjakan tugas-tugas sehingga 

keberhasilan yang diperoleh adalah hasil usaha sendiri. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “PENGARUH KEAKTIFAN SISWA 

DALAM PEMBELAJARAN DAN PERSEPSI SISWA MENGENAI 

KETERAMPILAN MENGAJAR GURU TERHAHAP PRESTASI 

BELAJAR MATA PELAJARAN EKONOMI PADA KELAS VII SMP 

NEGERI 2 KARTASURA TAHUN AJARAN 2011/2012”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pembatasan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Keaktifan siswa di kelas VII SMP Negeri 2 Kartasura pada mata pelajaran 

ekonomi Tahun Ajaran 2011/2012. 

2. Persepsi siswa mengenai keterampilan mengajar guru di kelas VII SMP 

Negeri 2 Kartasura pada mata pelajaran ekonomi Tahun Ajaran 2011/2012. 

3. Penelitian ini terbatas pada prestasi belajar siswa yaitu nilai raport mata 

pelajaran ekonomi kelas VII SMP Negeri 2 Kartasura Semester Genap 

Tahun Ajaran 2011/2012. 

 

 



7 
 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini 

dapat di rumuskan sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh yang signifikan antara keaktifan siswa dalam 

pembelajaran terhadap prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas VII SMP 

Negeri 2 Kartasura? 

2. Adakah pengaruh yang signifikan anatara persepsi siswa mengenai 

keterampilan mengajar guru terhadap prestasi belajar ekonomi pada siswa 

kelas VII SMP Negeri 2 Kartasura? 

3. Adakah pengaruh yang signifikan antara keaktifan siswa dalam 

pembelajaran dan persepsi siswa mengenai keterampilan mengajar guru 

terhadap prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 

Kartasura? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adanya tujuan dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat 

penting karena dengan tujuan yang tepat menjadikan tolak ukur keberhasilan 

dalam penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara keaktifan siswa dalam 

pembelajaran terhadap prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas VII SMP 

Negeri 2 Kartasura. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara persepsi siswa mengenai 

keterampilan mengajar guru terhadap prestasi belajar ekonomi pada siswa 

kelas VII SMP Negeri 2 Kartasura. 

3. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara keaktifan siswa dalam 

pembelajaran dan persepsi siswa mengenai keterampilan mengajar guru 

terhadap prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 

Kartasura.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun nantinya hasil dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat 

antara lain: 

1. Manfaat Praktis 

a. Menyebarluaskan informasi mengenai arti pentingnya keaktifan siswa 

dalam pembelajaran dan persepsi siswa mengenai keterampilan mengajar 

guru dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar ekonomi dalam 

mendukung pencapaian prestasi belajar siswa secara optimal. 

b. Sebagai pendidik maka pengetahuan dan pengalaman selama 

mengadakan penelitian dapat ditransformasikan kepada peserta didik 

pada khususnya maupun masyarakat luas pada umumnya. 

2.  Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan kajian 

teori mengenai keaktifan siswa dalam pembelajaran dan persepsi siswa 
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mengenai keterampilan mengajar guru terhadap prestasi belajar pada 

mata pelajaran ekonomi. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengikuti 

kegiatan penelitian berikutnya lebih lanjut. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Sistematika merupakan isi yang ada didalam penelitian yang akan 

dilakukan. Adapun sistematika dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

 BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika skripsi. 

 BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang pengertian prestasi belajar ekonomi, 

keaktifan siswa dalam pembelajaran, persepsi siswa mengenai 

keterampilan mengajar guru, indikator, pengaruh keaktifan siswa 

dalam pembelajaran dan persepsi siswa mengenai keterampilan 

mengajar guru terhadap prestasi belajar ekonomi, karangka 

berfikir dan hipotesis. 

 BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metode penelitian, jenis penelitian, tempat 

penelitian, populasi, sampel, sampling, variabel penelitian, 
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sumber data, teknik pengumpulan data, uji instrumen, uji 

prasyarat dan teknik analisis data. 

 BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, 

penyajian data, analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan 

hasil penelitian. 

 BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


