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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pada tahun pelajaran 2007-2008, pemerintah dalam hal ini Departemen 

Pendidikan Nasional telah mengeluarkan kebijakan strategis, yaitu dimulainya 

penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum merupakan 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman untuk menggunakan aktivitas belajar mengajar. 

Kurikulum dipandang sebagai program pendidikan yang direncanakan dan 

dilaksanakan dalam mencapai tujuan pendidikan. Apabila masyarakat dinamis, 

kebutuhan anak didik pun akan dinamis sehingga tidak tersaing dalam 

masyarakat, karena memang masyarakat berubah berdasarkan kebutuhan itu 

sendiri. 

Kurikulum juga sebagai pedoman mendasar dalam proses belajar mengajar di 

dunia pendidikan, mampu tidak seorang anak didik dan pendidik dalam menyerap 

dan memberikan pengajaran, dan sukses tidaknya suatu tujuan. Bila kurikulum 

didesain dengan sistematis dan komprehensif serta integral dengan segala 

kebutuhan pengembangan dan pembelajaran anak didik untuk mempersiapkan diri 

mengahadapi kehidupannya, tentu hasil/output pendidikanpun akan mampu 

mewujudkan harapan. Sebaliknya, maka kegagalan demi kegagalan akan terus 

menerus membayangi dunia pendidikan. 
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Kurikulum dikembangkan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu yang meliputi tujuan 

pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi 

daerah, satuan pendidikan dan siswa. Oleh sebab itu kurikulum disusun oleh 

satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan 

kebutuhan dan potensi yang ada di daerah atau disebut Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). KTSP merupakan pengembangan kurikulum 2004 atau 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang mengacu pada Standar Nasional 

Pendidikan (SNP) terutama standar isi dan standar kompetensi lulusan untuk 

menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional yang berupa penguasaan siswa 

terhadap seperangkat kompetensi tertentu (pengetahuan, keterampilan dan nilai-

nilai yang digunakan) dalam berbagai bidang kehidupan.Penerapan KTSP bukan 

sekadar pergantian kurikulum, tetapi menuntut perubahan paradigma dalam 

pembelajaran dan persekolahan, karena dengan penerapan KTSP tidak hanya 

menyebabkan perubahan konsep, metode dan strategi guru dalam mengajar, tetapi 

juga pola pikir, filosofis, komitmen guru, sekolah dan pihak yang terkait dalam 

pendidikan. 

Prinsip pendekatan konstruktivis, model pembelajaran di kelas harus didesain 

dengan pola: (a) siswa diharapkan tidak hanya menerima pengetahuan, tetapi 

didorong untuk mampu menyerap beragam ilmu pengetahuan yang ada di 

sekelilingnya, untuk kemudian mampu membangun dan mengembangkan sendiri 

tentang pengetahuan yang mereka dapatkan; (b) proses pembelajaran di kelas 

harus mendorong siswa secara mandiri untuk mentransformasi pengetahuan dan 
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ketrampilan baru sesuai dengan kemampuan dirinya; (c) proses pembelajaran di 

kelas harus menggunakan beberapa strategi dan inovasi pembelajaran tentang 

bagaimana caranya agar siswa yang mempunyai keberagaman intelektual, sosial-

kultural tersebut mampu membangun pengetahuan baru dengan bantuan 

pengalaman, pengetahuan dan keyakinan yang dimilikinya; (d) proses 

pembelajaran di kelas harus di desain dengan pola pembelajaran yang merangsang 

anak untuk senang kepada tantangan baru, gemar melakukan analisis dan 

penemuan baru, siswa harus dipandang sebagai ilmuwan kecil dengan segala 

kelebihan dan keterbatasan masing-masing; dan (e) proses pembelajaran 

berdasarkan KTSP pada hakikatnya adalah, adanya pengakuan akan eksistensi 

siswa di kelas sebagai insan yang serba beragam dalam segala kemajemukan: 

pengetahuan, ketrampilan, emosi, keyakinan, cita-cita, yang akan dikomandani 

oleh guru yang bertindak sebagai pembimbing dan motivator bagi anak untuk 

berkembang sesuai dengan kemampuan dirinya. Untuk bisa menerapkan prinsip 

pembelajaran tersebut setiap guru harus mampu menerapkan prinsip 

pemberdayaan semua sumber-sumber belajar dalam proses pembelajaran. 

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (2006), mengemukakan bahwa 

ada  tujuh prinsip dalam pelaksanaan KTSP di setiap satuan pendidikan, yaitu: (a) 

didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi siswa untuk menguasai 

kompetensi yang berguna bagi dirinya; (b) menegakkan kelima pilar belajar, yaitu 

belajar untuk: beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Y.M.E; memahami dan 

menghayati; mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif; hidup bersama dan 

berguna bagi orang lain; dan membangun, menentukan jati diri; (c) 
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memungkinkan siswa mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, 

dan percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan dan kondisi peserta 

didik dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta 

didik yang berdimensi ke Tuhanan, keindividuan, kesusilaan dan moral; (d) 

tercipta suasana hubungan siswa dan pendidik yang saling menerima, menghargai, 

akrab, terbuka, hangat dengan prinsip tut wuri handayani, ing madya mangun 

karsa, ing ngarso sung tulodo; (e) menggunakan pendekatan multi-strategi dan 

multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan 

lingkungan sekitar sebagai sumber belajar; (f) mendayagunakan kondisi alam, 

sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan 

muatan seluruh bahan kajian secara optimal; dan (g) mencakup seluruh komponen 

kompetensi mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri diselenggarakan 

dalam keseimbangan, keterkaitan, kesinambungan yang cocok dan memadai antar 

kelas dan jenis serta jenjang pendidikan. 

Mengkaji tentang keberhasilan pelaksanaan KTSP sejatinya menuntut 

pemahaman dari sudut pandang secara multidimensional, karena faktor 

pendukung keberhasilan pelaksanaan KTSP ditentukan oleh beragam faktor, 

antara lain kondisi: (a) kualitas guru baik secara akademik, kepribadian maupun 

profesional; (b) kualitas peserta didik baik secara fisik maupun non fisik; (c) 

kualitas managemen kepemimpinan disetiap satuan pendidikan; (d) kualitas dana 

atau sarana-prasarana sekolah; dan (e) dukungan dari realitas sosial-budaya yang 

berkembang dalam komunitas keluarga atau masyarakat. Kelima faktor tersebut 

membentuk suatu rangkaian sistemik dalam mewujudkan keberhasilan KTSP.  
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Dalam implementasi, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), 

pembelajaran bukan semata-mata tanggung jawab guru, tetapi merupakan 

tanggung jawab bersama antara guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, bahkan 

komite sekolah dan masyarakat serta siswa sehingga pembinaan terhadap 

komponen-komponen tersebut merupakan tuntutan yangharus dipenuhi dalam 

mengefektifkan implementasi KTSP. Kompetensi-kompetensi yang ingin dicapai 

oleh suatu sekolah perlu dideskripsikan secara jelas dan tertulis, baik yang 

menyangkut kompetensi spiritual, social, emosional, moral maupun kemampuan 

intelektual untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan visi dan misi 

sekolah.Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka 

dipandang cukup penting untuk mengadakan penelitian tentang “Pengaruh 

Pemahaman Guru Tentang Penerapan KTSP dan Motivasi Guru Mengajar 

terhadap Nilai Belajar Siswa Kelas VIII SMP Negeri 16 Surakarta Tahun 

Pelajaran 2013/2014’’. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Motivasi belajar pendidikan pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh banyak 

faktor yang saling berkaitan, baik berhasal dari dalam siswa (internal) maupun 

dari luar siswa (eksternal).Pada hakekatnya tidak ada faktor tunggal yang dapat 

berdiri sendiri menentukan motivasi belajar siswa. Beberapa faktor yang 

mempengaruhi motivasi belajar siswa antara lain: kemandirian belajar, aktifitas 

belajar, tingkat kecerdasan, minat, adanya media pembelajaran, kurikulum yang 

digunakan, pemmberian metode mengajar yang bervariasi (metode diskusi, tanya 
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jawab), dan kedisplinan menggunakan waktu belajar.Berdasarkan latar belakang 

masalah dan identifikasi masalah di atas, maka penulis tertarik untuk 

mmengadakan penelitian mengenai “Pengaruh Pemahaman Guru Tentang 

Penerapan KTSP dan Motivasi Guru Mengajar terhadap Nilai Belajar Siswa Kelas 

VIII SMP Negeri 16 Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014”. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang berkaitan dengan judul tersebut di atas sangat luas, 

sehingga tidak mungkin permasalahan yang ada dapat terjangkau dan 

terselesaikan semua. Oleh karena itu, perlu adanya pembatasan dan pemfokusan 

masalah sehingga yang diteliti lebih jelas dan kesalahpahaman dapat dihindari. 

Dalam penelitian ini ruang lingkup dan fokus masalah yang diteliti sebagai 

berikut: 

1. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah aspek-aspek dari subjek penelitian yang menjadi 

sasaran penelitian meliputi: 

a. Variabel bebas 1 ialah pemahaman guru mengenai penerapan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan  (KTSP). 

b. Variabel bebas 2 ialah motivasi guru mengajar 

c. Variabel terikat ialah nilai belajar siswa. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah semua guru SMP Negeri 16 Surakarta Tahun 

Pelajaran 2013/2014 yang secara keseluruhan berjumlah 59 orang. 
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D. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan bagian yang penting yang harus ada dalam 

penulisan suatukarya ilmiah.Oleh karena itu, sebelum melakukan penelitian harus 

mengetahui lebih dahulu permasalahan yang ada. Adanya permasalahan yang 

jelas maka proses pemecahannya akan terarah dan terfokus.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh positif yang berarti dari pemahaman guru tentang 

penerapan KTSP terhadap nilai belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 16 

Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014. 

2. Adakah pengaruh positif dari motivasi guru dalam mengajar terhadap nilai 

belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 16 Surakarta Tahun Pelajaran 

2013/2014. 

3. Adakah pengaruh positif dari pemahaman guru tentang penerapan KTSP dan 

motivasi guru mengajar mengenai nilai belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 

16 Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan titik puncak untuk merealisasikan aktivitas yang akan 

dilaksanakan sehingga dapat dirumuskan secara jelas. Pada penelitian ini perlu 

adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan 

diteliti, sehingga peneliti dapat bekerja secara terarah dalam mencari data sampai 
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langkah pemecahan masalahnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman guru tentang penerapan KTSP 

terhadap nilai belajar siswa kelas VIII SMP Negeri16 Surakarta Tahun 

Pelajaran 2013/2014. 

2. Untuk mengetahui pengaruh positif yang berarti dari motivasi guru mengajar 

terhadap nilai belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 16 Surakarta Tahun 

Pelajaran 2013/2014. 

3. Untuk mengetahui pengaruh positif yang berarti dari pemahaman guru 

tentang penerapan KTSP dan motivasi guru mengajar terhadap nilai belajar 

siswa kelas VIII  SMP Negeri 16 Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada 

khususnya, maupun masyarakat pada umumnya mengenai pengaruh 

positif dari pemahaman guru tentang penerapan KTSP dan motivasi guru 

mengajar terhadap nilai belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 16 

Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014. 

b. Menambah pengetahuan dan wawasan, khususnya mengenai pengaruh 

pemahaman guru tentang penerapan KTSP dan motivasi guru mengajar 
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terhadap nilai belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 16 Surakarta Tahun 

Pelajaran 2013/2014. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan 

peneitian yang sejenis pada waktu mendatang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah dapat memberikan pengertian pengaruh pemahaman guru 

tentang penerapan KTSP dan motivasi guru mengajar terhadap nilai 

belajar siswa kelas. 

b. Bagi sekolah SMP Negeri 16 Surakarta sebagai bahan pertimbangan 

untuk mengarahkan siswanya terutama kelas VIII  dalam meningkatkan 

nilai belajar. 

c. Bagi calon pendidik pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, 

pengetahuan dan pengalaman selama mengadakan penelitian ini dapat 

ditransformasikan kepada peserta didik pada khususnya, serta masyarakat 

pada umumnya. 

 

  


