
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang  Masalah

Kebehasilan dunia pendidikan merupakan salah satu faktor penentu

tercapainya tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia di bidang

pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan ini merupakan cita-

cita bangsa Indonesia. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar  1945

disebutkan bahwa, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia

yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Cita-cita ini ditindaklanjuti dengan menempatkan pendidikan sebagai

sektor pembangunan yang sangat penting dan selalu memperoleh prioritas

dalam program-program pembangunan yang dirancang pemerintah.

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, perlu adanya kerjasama

yang kuat dan baik antara pemerintah, masyarakat dan pengelola pendidikan.

Yaitu dengan membentuk lembaga pendidikan yang berkualitas.

Perkembangan dan pembaharuan pendidikan harus terus dilakukan

oleh sekolah sebagai upaya untuk mencari sistem pendidikan, struktur

kurikulum, dan metode pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Upaya
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tersebut meliputi peningkatan mutu para pendidik dan peserta didik, perbaikan

dan perubahan kurikulum, serta sarana dan prasarana. Sekolah juga

bertanggungjawab dalam mencetak lulusan yang berkualitas dengan prestasi

belajar yang tinggi. Dengan itu, melalui proses belajar mengajar yang optimal,

sekolah dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Selain memiliki peran penting dalam proses belajar mengajar, guru

juga mempunyai peran yang sangat sentral dalam mewujudkan tujuan

pendidikan nasional. Hasil survey yang dilakukan oleh Ditjen PMPTK Dikas

tahun 2008 tentang kondisi guru dikaitkan dengan keberadaan guru di

Indonesia adalah: (1) Jumlah guru sekitar 2,97 juta, (2) Belum lulus S-1

sekitar 59%, (3) Sebagian besar guru masih mempunyai kompetensi yang

rendah dan belum mengikuti pelatihan, (4) Distribusi guru tidak merata, (5)

Guru yang pension sampai tahun 2015 sebesar 401.214 yang hampir 60%-nya

guru SD. Hal ini diperburuk dengan LPTK yang kurang Kredibel yang

menghasilkan lulusan S-1 yang tidak berkualitas. (Baedowi dalam karya Anif,

2012)

Dengan hal yang demikian mengakibatkan satu ruang kelas sering diisi

lebih dari 30 anak didik. Sebuah angka yang kurang ideal. Idealnya, setiap

kelas diisi tidak lebih dari 15-20 anak didik untuk menjamin kualitas proses

belajar mengajar yang optimal.

Tingkat kesejahteraan guru-guru kita dirasa memprihatinkan.

Penghasilan para guru, dipandang masih belum mencukupi, apalagi bagi
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seorang guru bantu atau guru honorer. Kondisi seperti ini, telah merangsang

sebagian para guru untuk mencari penghasilan tambahan, diluar dari tugas

pokok mereka sebagai pengajar.

Kinerja guru memerlukan adanya totalitas, dedikasi, maupun loyalitas

sebagai seorang pendidik untuk mencetak bekal-bekal sumber daya manusia

(SDM). Maka, ada beberapa hal yang perlu di perhatikan oleh seorang guru

sebagai pendidik yang berkaitan dengan kinerjanya, diantaranya adalah

profesionalisme dan kepribadian yang baik.

Guru professional dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas,

dengan menciptakan iklim pembelajaran optimal, yang menyenangkan, yang

menjadikan siswa termotivasi dan terdorong semangat untuk belajar serta guru

professional dapat memperdayakan guru secara optimal.  Undang-Undang No

14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menerangkan,

“Guru professional adalah guru yang memiliki empat kompetensi
(kemampuan) yaitu Pedagogik, Kepribadian, Profresional, dan Sosial.”

Ketika dilihat dalam profesionalisme guru, ada beberapa permasalahan

nyata yang sering ditemukan di lapangan yang berdampak pada kemajuan

pendidikan Indonesia. Karena keterpurukan pendidikan tidak terlepas dari

rendahnya mental profesional guru yang mugkin terpaksa menerjuni profesi

ini akibat lagalitas ijasah yang dimiliki. Maka, permasalahan guru di

Indonesia harus diselesaikan secara komprehensif (Purwanto, 2004).
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Semua perencanaan, pembenahan, pembaharuan di dalam dunia

pendidikan tidak lain untuk mencerdaskan siswa, menambah keterampilan

intelektual, keterampilan motorik, informasi verbal, strategi kognitif, dan

sikap yang semakin baik.

Selain itu, tinggi dan rendahnya hasil belajar siswa disebabkan oleh

dua faktor, yaitu (1) faktor eksternal dan (2) faktor internal.  Faktor eksternal

merupakan faktor yang bersal dari luar diri siswa, terdiri dari faktor sosial dan

faktor non-sosial. Seperti kualifikasi guru, metode, sarana, media dan

evaluasi. Sedangkan faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri

siswa, meliputi faktor fisiologis dan faktor psikologis. Seperti kecerdasan,

minat, bakat, cara belajar, motivasi dan persepsi.

Persepsi merupakan proses yang dahului dengan pengindraan,

berwujud diterimanya stimulus melalui alat reseptor. Proses tersebut akan

diteruskan ke susunan saraf pusat berupa otak dan akan menjadi proses

psikologis. Hasilnya individu akan menyadari apa yang telah terdengar,

terlihat, dan terasa. Siswa harus memiliki persepsi baik terhadap

profesionalisme dan kepribadian gurunya.

Kepribadian guru mempunyai nilai yang sangat penting. Menurut

Daradjat yang dikutip oleh Syah (2003:226) dalam Skripsi Setiani (2007),

menerangkan tentang pentingnya kepribadian guru,

“Kepribadian itulah yang akan menentukan apakah ia menjadi
pendidik dan Pembina yang baik bagi anak didiknya, ataukah akan
menjadi perusak atau penghancur bagi hari depan anak didik terutama
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bagi anak didik yang masih kecil (tingkat sekolah dasar) dan mereka
yang sedang mengalami kegoncangan jiwa (tingkat menengah).”

Realitas kepribadian guru di Indonesia sampai saat ini belum bisa

dikatakan membanggakan. Kartono (2009) mengemukakan bahwa saat ini

sekolah didominasi oleh mekanisme pasar. Lebih dari itu, Meier (dalam

Barnawi: 2010) menyatakan bahwa tindakan semacam itu merupakan suatu

bentuk korupsi dalam dunia pendidikan. (Arifin. 2011)

Dengan permasalahan tersebut, maka banyak sifat negatif yang dapat

muncul dalam diri seorang guru. Diantaranya: (1) Tidak mengetahui tujuan

pembelajaran dan tidak menguasai bidang studi yang akan diajarkannya, (2)

Enggan belajar dan merasa tahu segalanya, (3) Kinerjanya hanya sebatas

menggugurkan kewajiban, (4) Sering meninggalkan kelas, (5) Menyuruh

siswa menulis di depan kelas, dll.

Setiap orang yang pernah sekolah pastilah berhubungan dengan guru

serta mempunyai gambaran/persepsi tentang keprofesionalan dan kepribadian

guru. Guru akan selalu diamati, diperhatikan, didengar dan ditiru. Siswa akan

menilai bagaimana penampilan guru di kelas, kepribadiannya, kemampuan

menguasai pelajaran, kemampuan mengajar, perhatian kepada siswa,

hubungan antara siswa dan guru, serta sikap dan tingkah laku selama kegiatan

pembelajaran berlangsung. Dari hal tersebut, akan muncul persepsi siswa

terhadap guru yang bernilai positif atau negatif.
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Proses pembelajaran mata pelajaran IPA Biologi di SMP

Muhammadiyah 2 Surakarta, pada umumnya dapat digolongkan mempunyai

keberagaman didalamnya. Diantaranya; penampilan guru di kelas,

kepribadiannya, kemampuan menguasai pelajaran, kemampuan mengajar,

perhatian kepada siswa, hubungan antara siswa dan guru serta sikap dan

tingkah laku selama kegiatan pembelajaran berlangsung, nada bicara, pakaian

yang dipakai, cara memberikan teguran, dan kewibawaan. Selain itu, di SMP

Muhammadiyah 2 Surakarta juga mempunyai komposisi siswa yang berbeda-

beda dari sisi ekonomi, lingkungan masyarakat dan tingkat kecerdasan yang

dimiliki siswa. Maka sangat diperlukan keprofesionalan dan kepribadian yang

baik untuk mencapai pembelajaran dengan hasil yang optimal.

Berdasarkan uraian diatas menerangkan bahwa siswa dapat

mempersepsikan mengenai keprofesionalan dan kepribadian guru dalam

proses belajar mengajar. Persepsi ini mungkin mempunyai hubungan dengan

hasil belajar siswa. Untuk mengetahui hal tersebut, penetili bermaksud

mengadakan penelitian di SMP Muhammadiyah 2 Surakarta tentang

“PENGARUH PERSEPSI SISWA TENTANG PROFESIONALISME DAN

KEPRIBADIAN GURU TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA MATA

PELAJARAN IPA BIOLOGI KELAS VIII SMP MUHAMMADIYAH 2

SURAKARTA TAHUN AJARAN 2012/2013”.
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B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Obyek penelitian

a. Persepsi siswa tentang profesionalisme guru, yang dimaksud adalah pendapat

atau tanggapan siswa tentang kompetensi profesional guru dalam proses

pembelajaran.

b. Persepsi siswa tentang kepribadian guru, yang dimaksud adalah tanggapan

atau persepsi siswa tentang kompetensi kepribadian guru dalam proses

pembelajaran.

c. Prestasi belajar mata pelajaran IPA Biologi yang dimaksud adalah hasil yang

diperoleh sisiwa dari mengikuti kegiatan belajar mengajar mata pelajaran IPA

Biologi yang ditunjukkan dengan nilai rapot semester gasal Tahun Ajaran

2012/2013..

d. Penelitian ini terbatas hanya pada angket pesepsi siswa khusus kelas VIII

SMP Muhammadiyah 2 Suakarta mengenai profesionalisme dan kepribadian

dalam proses belajar mengajar.

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah siswa kelas VIII di SMP Muhammadiyah 2

Surakarta tahun ajaran 2012/2013.
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3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di SMP 2 Muhammadiyah Surakarta.

Jalan Kelinci No 15. Sekip RT 04 RW 23, Banjarsari, Kadipiro, Surakarta.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah, maka dapat

dikemukakan pesumusan masalah sebagai berikut :

1. Adakah pengaruh yang signifikan antara persepsi siswa tentang

profesionalisme guru terhadap prestasi belajar mata pelajaran IPA biologi

kelas VIII SMP Muhammadiyah 2 Surakarta tahun ajaran 2012/2013?

2. Adakah pengaruh yang signifikan antara persepsi siswa tentang kepribadian

guru terhadap prestasi belajar mata pelajaran IPA biologi kelas VIII SMP

Muhammadiyah 2 Surakarta tahun ajaran 2012/2013?

3. Adakah pengaruh yang signifikan antara persepsi siswa tentang

profesionalisme guru dan kepribadian guru secara bersama-sama terhadap

prestasi belajar mata pelajaran IPA biologi kelas VIII SMP Muhammadiyah 2

Surakarta tahun ajaran 2012/2013?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
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1. Untuk mengetahui pengaruh antara persepsi siswa tentang profesionalisme

guru terhadap prestasi belajar mata pelajaran IPA biologi kelas VIII SMP

Muhammadiyah 2 Surakarta tahun ajaran 2012/2013

2. Untuk mengetahui pengaruh antara persepsi siswa tentang kepribadian guru

terhadap prestasi belajar mata pelajaran IPA biologi kelas VIII SMP

Muhammadiyah 2 Surakarta tahun ajaran 2012/2013

3. Untuk mengetahui pengaruh antara persepsi siswa tentang profesionalisme

guru dan kepribadian guru secara bersama-sama terhadap prestasi belajar mata

pelajaran IPA biologi kelas VIII SMP Muhammadiyah 2 Surakarta tahun

ajaran 2012/2013

E. Manfaat Penelitian

1. Maanfaat Teoritis

a. Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang kependidikan,

khususnya pada progam studi pendidikan biologi.

b. Dapat dijadikan acuan dan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya

2. Manfaat Praktis

a. Bagi progam studi pendidikan biologi dapat digunakan sebagai bahan

pertimbangan dalam pengembangan mata kuliah bidang pendidikan

khususnya dalam hal pencitaan tenaga kependidikan yang profesional.
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b. Bagi SMP Muhammadiyah 2 Surakarta adalah sebagai bahan pertimbangan

dalam memperbaiki sistem pembelajaran dan penigkatan kualitas tenaga

kependidikan, khususnya pada studi IPA biologi.

c. Bagi siswa SMP Muhammadiyah 2 Surakarta adalah sebagai motivasi dalam

meningkatkan prestasi belajar, khususnya studi IPA biologi.

d. Bagi peneliti adalah sebagai lahan penerapan ilmu yang diperoleh dibangku

kuliah dengan situasi yang sebenarnya dan menembah pengalaman serta

wawasan dalam dunia pendidikan.


