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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa yang 

akan datang adalah yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan 

bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui 

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Pendidikan adalah suatu proses 

pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Penyelenggaraan 

pendidikan bermutu dapat berlangsung dengan dilaksanakan proses pembelajaran 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memberikan ruang yang 

cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik (Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, 2006:180). 

Kualitas pembelajaran dan pembelajaran efektif dan Value Added ditentukan oleh 

beberapa faktor, diantaranya faktor internal guru dan eksternal guru (Jamaludin, 

2002:44). Kualitas pembelajaran ditentukan dengan melaksanakan kegiatan penilaian 

hasil belajar oleh pendidik (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, 2006:191). Kegiatan penilaian 

hasil belajar ini dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, 

kemajuan, dan perbaikan hasil, untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, 

bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses 

pembelajaran.  
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Berdasarkan UU RI No. 20 tahun 2003 pasal 13 ayat 1 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, ada 3 jalur pendidikan yang dapat ditempuh untuk dapat 

mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu pendidikan formal, nonformal, dan 

informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Salah satu bentuk 

pendidikan formal adalah pendidikan di sekolah. Pendidikan di sekolah ini 

diselenggarakan melalui proses belajar mengajar yang berjenjang dan 

berkesinambungan. Jenjang pendidikan yang termasuk di sekolah ini, yaitu 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Pendidikan menengah 

merupakan lanjutan dari pendidikan dasar. Pendidikan menengah dilaksanakan untuk 

mengembangkan kemampuan sosialisasi dan kompetensi peserta didik lebih lanjut 

dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. Bentuk dari pendidikan menengah salah 

satunya adalah Sekolah Menengah Kejuruan. Sekolah Menengah Kejuruan 

merupakan sekolah yang didesain untuk mencetak lulusan yang berkualitas dan 

manusiawi agar dapat bertahan dalam persaingan yang ada, termasuk SMK Negeri 5 

Sukoharjo merupakan salah satu bentuk Sekolah Menengah Kejuruan yang bertujuan 

untuk mencetak lulusan dengan prestasi belajar yang tinggi dan berkualitas serta 

manusia.  

PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga 

negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk 

menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang 

diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (BSNP, 2006). Prestasi belajar 

merupakan tolok ukur yang utama untuk mengetahui keberhasilan belajar seseorang. 

Seorang yang prestasinya tinggi dapat dikatakan bahwa ia telah berhasil dalam 

belajar. Prestasi belajar adalah tingkat pengetahuan sejauh mana anak terhadap 
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materi yang diterima (Slameto, 2003:61). Prestasi belajar PKn yang dicapai oleh 

siswa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari diri siswa 

(faktor internal) maupun dari luar siswa (faktor eksternal). Faktor yang berasal dari 

dalam diri siswa meliputi: (1) faktor fisiologi misalnya mengalami sakit, cacat tubuh 

atau perkembangan yang tidak sempurna, dan (2) faktor psikologis misalnya 

intelegensi, motivasi, persepsi, sikap, bakat, kemandirian, dan lain-lain. Sedangkan 

faktor yang berasal dari luar diri siswa, seperti kurikulum, kompetensi 

profesionalisme guru, fasilitas belajar, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, 

lingkungan belajar (Slameto, 2003: 54-60). 

Berdasarkan hasil observasi awal tentang prestasi belajar PKn siswa di SMK 

Negeri 5 Sukoharjo Tahun 2014 pada hasil pada Ulangan Umum Semester 1 (satu), 

dapat diketahui bahwa prestasi belajar PKn siswa belum seluruhnya siswa 

memperoleh nilai diatas dan mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada 

mata pelajaran PKn. Ketuntasan Minimal (KKM) pada mata pelajaran PKn di SMK 

Negeri 5 Sukoharjo Tahun 2014 adalah 72 di kelas X dan 73 di kelas XI dengan 

jumlah siswa sebanyak 35% dari seluruh siswa mendapat nilai dibawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM), sehingga prestasi belajar PKn yang dicapai siswa di 

SMK Negeri 5 Sukoharjo tahun 2014 belum optimal dan maksimal. 

Ketercapaian prestasi belajar PKn siswa di SMK Negeri 5 Sukoharjo tahun 

2014 yang optimal dan maksimal dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu antara lain 

kemandirian belajar dan persepsi mengajar guru. Dalam proses pembelajaran 

diperlukan adanya kemandirian belajar agar tercapai tujuan pembelajaran yang baik 

dan prestasi belajar siswa meningkat. 



 

4 

 

Menurut Mujiman (2007:1) “Kemandirian belajar dapat diartikan sebagai 

sifat serta kemampuan yang dimiliki siswa untuk melakukan kegiatan belajar aktif, 

yang didorong oleh motif untuk menguasai sesuatu kompetensi yang telah dimiliki”. 

Seorang siswa dikatakan mempunyai kemandirian belajar apabila mempunyai 

kemauan sendiri untuk belajar PKn, siswa mampu memecahkan masalah dalam 

proses belajar PKn, siswa mempunyai tanggung jawab dalam proses belajar PKn, 

dan siswa mempunyai rasa percaya diri dalam setiap proses belajar PKn. Pada 

umumnya siswa tidak mandiri dalam belajar PKn terlihat saat siswa mengerjakan 

ulangan masih terdapat siswa yang kurang percaya diri dengan kemampuannya 

sendiri. Kemandirian Belajar dapat terlihat pada kebiasaan-kebiasaan belajar siswa 

sehari-hari, seperti cara siswa merencanakan dan melakukan belajar. Kemandirian 

Belajar yang tinggi dari siswa sangat diperlukan dalam peningkatan Prestasi Belajar 

PKn karena akan berpengaruh terhadap terciptanya semangat diri untuk belajar. 

Di SMK Negeri 5 Sukoharjo tahun 2014 masih terdapat siswa yang kurang 

memiliki kemandirian belajar ditandai dengan tidak mengerjakan tugas dan kurang 

memperhatikan guru pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung seperti 

melamun dan mengobrol dengan teman. Jadi, siswa belum menerapkan strategi 

belajar yang rutin, efektif, dan teratur. Faktor lain yang sangat mempengaruhi tinggi 

rendahnya hasil belajar siswa adalah persepsi mengajar guru. 

Persepsi adalah proses individu dalam mengorganisasikan dan 

menginterpretasikan kesan yang diterima oleh panca indera (melihat, mendengar, 

membahu, merasa dan meraba) untuk memberi arti pada lingkungan (Sarwono, 

2006:39). Menurut Sudjana mengajar adalah membimbing siswa dalam kegiatan 
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belajar mengajar atau mengandung pengertian bahwa mengajar merupakan suatu 

usaha mengorganisasikan lingkungan dalam hubungannya dengan anak didik dan 

bahan pengajaran yang menimbulkan terjadinya proses belajar mengajar. Persepsi 

mengajar guru merupakan kemampuan yang dimiliki oleh guru dalam 

menginterpretasikan tugas pokok dan fungsi guru dalam Kegiatan Belajar Mengajar 

(KBM) ini akan mempengaruhi dalam pencapaian tujuan pembelajaran dalam 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan peningkatan kualitas pembelajaran dalam 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Persepsi mengajar guru yang salah akan 

menyebabkan guru memiliki orientasi yang berbeda dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan guru menjadi salah arah dan tidak sesuai dengan batasan yang telah 

ditetapkan dan ditentukan dalam tujuan pendidikan nasional dan sistem pendidikan 

nasional serta  tidak memenuhi kompetensi guru yang diamanatkan dalam UU No.14 

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Persepsi mengajar yang tidak memiliki 

orientasi jelas dan tidak berlandaskan pemenuhan kompetensi guru akan 

menyebabkan terjadinya proses pembelajaran yang tidak berjalan sesuai dengan 

muatan kurikulum yang ada dan berdampak pada prestasi belajar peserta didik. 

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena tersebut di atas, maka 

peneliti bermaksud untuk mengadakan penelitian dengan judul: Pengaruh 

Kemandirian Belajar dan Persepsi Siswa Tentang Mengajar Guru terhadap Prestasi 

Belajar PKn pada Siswa SMK Negeri 5 Sukoharjo Tahun 2014. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi 

beberapa msalah dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Masih terdapat guru memiliki persepsi mengajar guru yang rendah dan salah 

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai tenaga professional. 

2. Masih terdapat kegiatan belajar mengajar yang belum tuntas dan belum berjalan 

multi arah (guru-siswa-lingkungan), sehingga mempengaruhi kegiatan evaluasi 

pembelajaran. 

3. Rendahnya kemandirian belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor intern 

dan ektern siswa dalam proses pembelajaran. 

4. Terjadinya penurunan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran, terutama 

prestasi belajar PKn.  

 

C. Pembatasan Masalah 

Adapun batasan-batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Variabel kemandirian belajar dan persepsi mengajar guru dalam penelitian ini 

dibatasi pada kemandirian belajar siswa dan persepsi mengajar guru dalam 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di SMK Negeri 5 Sukoharjo tahun 2014. 

2. Variabel Prestasi belajar siswa dalam penelitian ini dibatasi pada prestasi belajar 

siswa Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) siswa di SMK Negeri 5 

Sukoharjo tahun 2014 pada hasil Ulangan Umum Semester 1 (satu). 

3. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasional, maka peneltian ini 

dibatasi pada pengaruh kemandirian belajar dan persepsi mengajar guru terhadap 

prestasi belajar PKn siswa di SMK Negeri 5 Sukoharjo tahun 2014. 
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D. Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana kemandirian belajar siswa SMK Negeri 5 Sukoharjo tahun 2014? 

2. Bagaimana persepsi siswa tentang mengajar guru PKn di SMK Negeri 5 

Sukoharjo tahun pelajaran 2013/ 2014? 

3. Bagaimana prestasi belajar PKn pada siswa SMK Negeri 5 Sukoharjo tahun 2014? 

4. Bagaimana pengaruh kemandirian belajar terhadap prestasi belajar PKn pada 

siswa SMK Negeri 5 Sukoharjo tahun pelajaran 2013/ 2014? 

5. Bagaimana pengaruh persepsi siswa tentang mengajar guru terhadap prestasi 

belajar PKn pada siswa SMK Negeri 5 Sukoharjo tahun pelajaran 2013/ 2014? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 

sumbangan efektif kemandirian belajar dan persepsi mengajar guru terhadap prestasi 

belajar PKn pada siswa SMK Negeri 5 Sukoharjo tahun 2014. Adapan tujuan 

penelitian secara khusus ditetapkan peneliti sebagai berikut: 

1. Mengetahui kemandirian belajar siswa SMK Negeri 5 Sukoharjo tahun pelajaran 

2013/ 2014. 

2. Mengetahui persepsi siswa tentang mengajar guru PKn di SMK Negeri 5 

Sukoharjo tahun pelajaran 2013/ 2014. 

3. Mengetahui prestasi belajar PKn pada siswa SMK Negeri 5 Sukoharjo tahun 

pelajaran 2013/ 2014. 

4. Mengetahui pengaruh kemandirian belajar terhadap prestasi belajar PKn pada 

siswa SMK Negeri 5 Sukoharjo tahun pelajaran 2013/ 2014. 

5. Mengetahui pengaruh persepsi siswa tentang mengajar guru terhadap prestasi 

belajar PKn pada siswa SMK Negeri 5 Sukoharjo tahun pelajaran 2013/ 2014. 
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F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pendidikan 

dan referensi ilmu pendidikan tentang efektifitas kemandirian belajar dan persepsi 

mengajar guru terhadap prestasi belajar PKn pada siswa SMK Negeri 5 Sukoharjo 

tahun 2014. Dari informasi tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

teoritis maupun praktis, yaitu: 

1. Secara Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

perkembangan pendidikan pada umumnya, dan dapat memperkaya khasanah 

ilmu pendidikan tentang tentang efektifitas kemandirian belajar dan persepsi 

mengajar guru terhadap prestasi belajar siswa yang diperoleh dari penelitian 

lapangan. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Sekolah 

 Meningkatkan mutu dan kredibilitas sekolah melalui peningkatan tentang 

efektifitas kemandirian belajar dan persepsi mengajar guru terhadap prestasi 

belajar PKn siswa oleh sekolah/madrasah sebagai penyelenggara pendidikan 

umumnya maupun oleh guru sebagai penyelenggara pembelajaran bermutu 

oleh guru di SMK Negeri 5 Sukoharjo. 

b. Bagi Guru 

Meningkatkan profesionalisme guru sesuai dengan tugas, fungsi dan 

kedudukan guru sebagai Agen Pembelajaran (Learning Agent) dan kualitas 

pembelajaran melalui efektifitas kemandirian belajar dan persepsi mengajar 

guru terhadap prestasi belajar PKn siswa SMK Negeri 5 Sukoharjo. 


