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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat strategis di 

dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia, yaitu manusia yang mampu 

menghadapi perubahan dan kemajuan zaman yang selalu diikuti dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya manusia yang 

berkualitas akan mampu mengembangkan potensi diri yang dimiliki untuk 

kemajuan bangsa dan negara. Dengan potensi maka manusia akan mampu 

mempertahankan hidup. 

Kemampuan atau potensi manusia harus senantiasa dikembangkan yaitu 

salah satunya melalui pendidikan baik jalur pendidikan formal (sekolah), 

pendidikan in formal (keluarga), maupun pendidikan non formal (masyarakat). 

Pembangunan dalam bidang pendidikan adalah upaya untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia. Fungsi dan tujuan 

pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa  

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk 

berkembangnya potensi untuk peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Salah satu faktor yang menentukan kualitas pendidikan adalah proses 

belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar tersebut terjalin hubungan 

timbal balik antara guru dan murid.  

Menurut Winarno dalam Suryosubroto (2009:29), pelaksanaan proses 

belajar mengajar adalah proses berlangsungnya belajar mengajar di kelas 

yang merupakan inti dari kegiatan pendidikan di sekolah. Jadi, 

pelaksanaan pengajaran adalah interaksi guru dengan murid dalam 

rangka menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa dan untuk mencapai 

tujuan pengajaran. 
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Secara umum pendidikan nasional telah mengalami kemajuan yang 

berarti, namun dibalik keberhasilan yang dialami tidak lepas dari adanya 

kekurangan-kekurangan yang masih perlu ditingkatkan adalah hasil belajar 

siswa, terutama hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Hasil belajar 

merupakan bagian dari proses belajar dengan kata lain tujuan dari belajar adalah 

mendapatkan hasil belajar yang baik. Banyak siswa yang mengalami masalah 

dalam belajar akibatnya hasil belajar yang dicapai rendah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sahadi, S.Pd selaku guru 

IPS kelas VII di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Sukoharjo berpendapat 

bahwa tingkat keaktifan belajar di kelas hanya mencapai 60-70% siswa yang 

aktif, diantaranya (1) aktif dalam kelompok diperkirakan 10% siswa yang aktif, 

(2) aktif dalam mengerjakan tugas/ lembar kerja diperkirakan 50% siswa yang 

aktif, (3) aktif dalam bertanya dan menyampaikan pendapat sangat kecil 

diperkirakan 10% siswa yang aktif. Akan tetapi dengan tingkat keaktifan siswa 

tersebut ada beberapa siswa yang apabila siswa dalam proses belajar aktif dalam 

bertanya, mengemukakan pendapat, dan sebagainya, hasil ulangannya buruk dan 

sebaliknya siswa yang tidak aktif dalam proses belajar siswa tersebut 

mendapatkan hasil ulangan yang baik. 

Hasil belajar IPS merupakan sebuah tolok ukur tingkat keberhasilan 

dalam mengikuti pembelajaran. Keberhasilan itu pada umumnya dikaitkan 

dengan tinggi rendahnya nilai yang dicapai oleh siswa, daya serap siswa, serta 

hasil belajar yang berupa nilai-nilai ulangan harian siswa. Keberhasilan itu akan 

dicapai dengan baik apabila ada usaha untuk meningkatkan. Menurut Djamarah 

dan Zain (2010:109-118), faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar 

adalah: 

(1) tujuan, merupakan pedoman sekaligus sebagai sasaran yang akan 

dicapai dalam kegiatan mengajar, (2) guru, merupakan tenaga pendidik 

yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada anak didik di 

sekolah, (3) anak didik, merupakan orang yang dengan sengaja datang ke 

sekolah, (4) kegiatan pengajaran, merupakan terjadinya interaksi antara 

guru dengan anak didik dengan bahan sebagai perantara, (5) bahan dan 

alat evaluasi, merupakan suatu bahan yang terdapat di dalam kurikulum 

yang sudah dipelajari oleh anak didik guna kepentingan ulangan.  
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Tingkat kualitas mutu pendidikan dapat dicapai apabila penerapan proses 

pembelajaran sudah efektif dan efisien. Siswa dapat belajar dengan baik dan 

menyerap materi pelajaran secara total, tentunya hal tersebut dapat mendukung 

untuk memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Peran serta siswa sangatlah 

penting guna mendukung perolehan hasil sesuai dengan target yang memuaskan. 

Hasil belajar siswa yang baik maupun kurang baik dipengaruhi dari 

beberapa faktor salah satunya yaitu variasi mengajar guru. Peran guru juga 

sangatlah penting dalam menunjang keberhasilan belajar siswa karena siswalah 

yang akan merasakan hasil setelah guru mengajar. Guru perlu melakukan variasi 

dalam mengajar agar siswa tidak bosan, perhatian siswa tidak berkurang, siswa 

tidak mengantuk dan siswa mendapatkan hasil belajar yang baik. Sebaliknya jika 

seorang guru tidak dapat menggunakan variasi dengan baik, maka siswapun juga 

tidak akan bersemangat dan suasana belajar akan membosankan. Oleh karena 

itu, guru merupakan salah satu faktor yang penting terhadap hasil belajar siswa. 

Pada hakekatnya tugas seorang guru adalah mendidik dan mengajar 

siswa sehingga menjadi orang dewasa yang memiliki kepribadian baik. Guru 

juga harus dapat membuat suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan 

dengan menggunakan berbagaimacam variasi dalam proses pembelajaran. 

Menurut Mulyasa (2013:78) “Variasi mengajar adalah perubahan dalam proses 

kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik, 

serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan”. Menurut Djamarah dan Zain 

(2010:167-169), keterampilan menggunakan variasi dalam proses pembelajaran 

meliputi tiga aspek, yaitu variasi dalam gaya mengajar, variasi dalam 

menggunakan media dan bahan pengajaran, dan variasi dalam interaksi antar 

guru dengan siswa. Apabila ketiga komponen tersebut dapat terkombinasi 

dengan baik maka akan meningkatkan perhatian siswa, membangkitkan 

keinginan dan kemauan belajar. 

Faktor yang kedua yaitu keaktifan belajar siswa, peran siswa sendiri juga 

tidak kalah penting, karena dengan siswa aktif dalam proses belajar siswa akan 

dapat mengemukakan pendapatnya dan siswa dapat mengikuti apa yang 

dijelaskan oleh guru di depan kelas. Perolehan hasil belajar yang baik dan 
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memuaskan itu tidak bisa diperoleh dengan mudah. Seorang siswa harus aktif 

dalam belajar agar tercapainya hasil yang maksimal. Aktif dalam belajar itu 

sendiri harus didasari oleh tingkat kecerdasan dalam menentukan keberhasilan 

belajar, semangat untuk belajar, kemampuan dasar yang dimiliki, bakat yang 

dibawa sejak lahir, keuletan dalam belajar, keinginan yang besar terhadap suatu 

hal, lingkungan yang mendukung untuk belajar.   

Permasalahan keaktifan proses pembelajaran siswa di atas muncul karena 

kurangnya upaya-upaya guru dalam mengembangkan variasi mengajarnya, maka 

seorang gurulah yang harus berperan aktif untuk dapat memahami dan 

mengembangkan setiap siswa dengan menggunakan variasi-variasi mengajar 

untuk mengatasi masalah tersebut sehingga tujuan pembelajaran akan 

mendapatkan hasil yang lebih baik. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan mengangkat judul “PENGARUH VARIASI MENGAJAR 

GURU DAN KEAKTIFAN BELAJAR SISWA TERHADAP HASIL 

BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN 

SOSIAL KELAS VII DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 

SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2014/ 2015” 

 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam 

penelitian ini, maka penulis membatasi permasalahan pada ruang lingkup 

sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas VII program reguler di MTs 

Negeri Sukoharjo tahun ajaran 2014/ 2015. 

2. Variasi mengajar guru ditentukan oleh persepsi siswa dibatasi pada variasi 

gaya mengajar, variasi media dan bahan ajar, serta variasi interaksi. 

3. Keaktifan belajar dibatasi pada kegiatan bertanya, mengemukakan pendapat, 

menjawab pertanyaan, serta diskusi kelompok. 

4. Hasil belajar yang akan diteliti berdasarkan nilai ulangan harian siswa mata 

pelajaran IPS siswa kelas VII di MTs Negeri Sukoharjo. 
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C. Perumusan Masalah 

Sesuai dengan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang 

dikemukakan diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh variasi mengajar guru terhadap hasil belajar siswa mata 

pelajaran IPS kelas VII di MTs Negeri Sukoharjo. 

2. Adakah pengaruh keaktifan belajar siswa terhadap hasil belajar siswa mata 

pelajaran IPS kelas VII di MTs Negeri Sukoharjo. 

3. Adakah pengaruh variasi mengajar guru dan keaktifan belajar siswa 

terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran IPS kelas VII di MTs Negeri 

Sukoharjo. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh variasi mengajar guru terhadap hasil belajar 

siswa mata pelajaran IPS kelas VII di MTs Negeri Sukoharjo. 

2. Untuk mengetahui pengaruh keaktifan belajar siswa terhadap hasil belajar 

siswa mata pelajaran IPS kelas VII di MTs Negeri Sukoharjo. 

3. Untuk mengetahui pengaruh variasi mengajar guru dan keaktifan belajar 

siswa terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran IPS kelas VII di MTs 

Negeri Sukoharjo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperjelas tentang pengaruh variasi 

mengajar guru dan keaktifan belajar siswa terhadap hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran IPS kelas VII di MTs Negeri Sukoharjo. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

b. Bagi Peneliti 

Dari hasil penelitian ini akan mengetahui pengaruh variasi mengajar 

guru dan keaktifan belajar siswa terhadap hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPS Kelas VII di MTs Negeri Sukoharjo tahun ajaran 2014/ 

2015. 

c. Bagi Guru 

Diharapkan dapat memberi masukan bagi guru tentang pentingnya 

mengembangkan variasi mengajar dalam rangka memperbaiki proses 

pembelajaran agar lebih baik dan berkualitas. 

d. Bagi Pihak Lain 

Sebagai pedoman dan bahan dalam pengembangan pembelajaran dan 

dalam melaksanakan penelitian berikutnya yang sejenis. 
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F. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab landasan teori yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini 

adalah yang berkaitan dengan definisi setiap variabel, kerangka 

berfikir, dan hipotesis 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, 

subjek dan objek penelitian, populasi, sampel dan sampling, teknik 

pengumpulan data, uji instrumen, uji prasyarat analisis, teknik analisis 

data dan pembahasan hasil penelitian.  

BAB IV  HASILPENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai objek penelitian, 

objek data, penyajian data, dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V   PENUTUP  

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 


