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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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. 

 

Melihat fakta yang ada di lapangan, banyak guru mangalami persoalan 

di dalam proses pembelajaran baik yang berhubungan dengan materi 

pelajaran, penggunaan model, metode, strategi, media maupun alat evaluasi 

yang mendukung berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Untuk itu, 

dibutuhkan figur seorang guru yang kreatif, inovatif, memiliki motivasi, 

mempunyai semangat tinggi, serta keinginan yang tidak pernah putus untuk 

selalu memperbaiki dan meningkatkan mutu proses pembelajaran di kelas. 

Guru harus lebih variatif dalam menggunakan strategi pembelajaran yang 

dapat mendukung keaktifan dan keefektifan belajar siswanya, sehingga dapat 

tercipta suasana pembelajaran yang kondusif. 
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Guna meningkatkan mutu pendidikan ini, tidak terlepas dari kualitas, 

semangat, dan kepribadian para guru yang setiap harinya berkiprah dalam 

proses belajar mengajar disekolah. Gurulah yang sebenarnya menjadi ujung 

tombak dalam mengisi pembangunan, khususnya dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa.Oleh karena itu profesi guru merupakan pekerjaan 

panggilan hati nurani yang sangat mulia. Dalam Undang-undang Republik 

Indonesia No 14 Tahun 2005 Pasal 1 dijelaskan bahwa: 

Guru adalah pendidik professional dengan tugas utamanya mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah.  

 

Menurut Hamalik (2008:155), “Hasil belajar tampak sebagai terjadinya 

perubahan tingkah laku pada diri peserta didik, yang dapat diamati dan diukur 

dalam bentuk perubahan pengetahuan sikap dan keterampilan”. Hasil belajar 

merupakan hasil yang diperoleh setelah seseorang melalui proses belajar, 

sehingga hasil belajar harus menunjukkan perubahan baik perubahan 

pengetahuan dan tingkah laku yang bersifat menetap. Hasil belajar merupakan 

puncak dari proses belajar, hasil belajar tersebut dapat diketahui karena 

adanya evaluasi yang dilakukan guru.  

Keterampilan mengajar harus dimiliki seorang guru agar dalam proses 

pembelajaran diharapkan dapat menarik perhatian siswa. Kemampuan guru 

dalam menguasai bahan pelajaran, menguasai kelas, menggunakan berbagai 

alat dan sumber belajar, memiliki keterampilan mengajukan pertanyaan, maka 

akan tercipta keharmonisan dalam proses belajar mengajar. Komunikasi yang 
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baik antara guru dan siswa akanmenumbuhkan persepsi siswa terhadap guru 

yang disebabkan oleh perhatian guru dalam mengajar. 

Menurut Sa’ud (2011:56-74) mengungkapan bahwa: 

 

Keterampilan dasar mengajar ada 9 (Sembilan), antara lain (1) 

keterampilan membuka dan menutup pelajaran, (2) keterampilan 

menjelaskan, (3) keterampilan bertanya, (4) keterampilan memberikan 

penguat, (5) keterampilan menggunakan media pembelajaran, (6) 

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, (7) keterampilan 

mengelola kelas, (8) keterampilan mengadakan variasi, dan (9) 

keterampilan mengajar perorangan. 

 

Minat belajar merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan 

pembelajaran, karena tinggi atau rendahnya minat akan mempengaruhi hasil 

belajar siswa. Jika minat belajar tinggi, maka pembelajaran akan berjalan baik. 

Sebaliknya jika minat belajar rendah maka kualitas pembelajaran juga masih 

rendah dan akan berpengaruh pada hasil belajar siswa. 

Antara siswa yang satu dengan siswa yang lain memiliki minat belajar 

yang berbeda-beda. Hal tersebut membuat guru harus paham betul dengan 

karakteristik yang dimiliki oleh siswanya, agar dapat memilih strategi 

pembelajaran yang tepat sehingga dalam penyampaian materi dapat diterima 

dan dicerna oleh semua siswa. Karena minat merupakan salah satu faktor 

pokok untuk meraih kesuksesan dalam suatu proses pembelajaran yang 

nantinya berpengaruh terhadap hasil belajarnya. Menurut Djamarah 

(2003:132), “Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan 

antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat 

hubungan tersebut semakin besar minat”. 

Menurut Slameto (2010:57) menyebutkan bahwa,“minat adalah 

kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu”.Minat merupakan sifat yang 
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relative menetap pada diri seseorang.Minat adalah ketertarikan atau 

kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan atau terlibat terhadap sesuatu 

hal karena menyadari pentingnya atau bernilainya hal tersebut. 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “PENGARUH PERSEPSI SISWA TENTANG 

KETERAMPILAN MENGAJAR GURU DAN MINAT  BELAJAR SISWA 

TERHADAP HASIL BELAJAR EKONOMI KELAS XI IPS SEKOLAH 

MENENGAH ATAS NEGERI 3 SUKOHARJO TAHUN AJARAN 

2014/2015”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar dalam penelitian ini dapat mencapai sasaran dan tujuan yang 

diharapkan secara optimal, maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian ini hanya dilaksanakan pada siswa kelas XI IPS mata pelajaran 

ekonomiSMA Negeri 3 Sukoharjo. 

2. Keterampilan mengajar guru dibatasi pada persepsi siswa tentang 

keterampilan mengajar guru yang diterapkan pada siswa kelas XI IPS 

SMA Negeri 3 Sukoharjo. 

3. Minat belajar dibatasi pada minat belajar siswa kelas XI IPS SMA Negeri 

3 Sukoharjo. 
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4. Hasil belajar mata pelajaran ekonomi dibatasi pada hasil nilai ulangan 

harian mata pelajaran ekonomi pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 

Sukoharjo. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka penulis 

merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru 

terhadap hasil belajar mata pelajaran Ekonomi pada siswa kelas XI IPS 

SMA Negeri 3 Sukoharjo ? 

2. Adakah pengaruh minat belajar siswa terhadap hasil belajar mata pelajaran 

Ekonomi pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Sukoharjo? 

3. Adakah pengaruh persepsi siwa tentang keterampilan mengajar guru dan 

minat belajar siswa terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran Ekonomi 

pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Sukoharjo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut,penelitian ini mempunyai 

tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi siswa tentang keterampilan mengajar 

guru terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi pada siswa 

kelas XI IPS SMA N 3Sukoharjo.  
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2. Untuk mengetahui pengaruh minat belajar siswa terhadap hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran Ekonomi pada siswa kelas XI IPS SMA N 3 

Sukoharjo. 

3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi siswa tentang keterampilan mengajar 

guru dan minat belajar siswa terhadap hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Ekonomi pada siswa kelas XI IPS SMA N 3 Sukoharjo. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan 

mengembangkan wawasan dalam dunia pendidikan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh persepsi siswa tentang keterampilan mengajar 

guru dan minat belajar siswa dalam proses pembelajaran siswa kelas XI 

SMA N 3 Sukoharjo. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Memberikan sumbangan positif sekolah untuk meningkatkan 

hasil belajar yang optimal. 

b. Bagi guru 

Menambah wawasan agar dapat meningkatkan keterampilan 

mengajar dan minat siswa dalam setiap proses pembelajaran. 
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c. Bagi siswa 

Memberikan masukan siswa untuk meningkatkan minat belajar 

untuk kemajuan dan peningkatan hasil belajar. 

d. Bagi Penulis 

Diharapkan dapat mengetahui pengaruh keterampilan 

mengajar guru dan minat belajar siswa dalam proses pembelajaran 

terhadap hasil belajar mata pelajaran Ekonomi kelas XI IPS SMA N 3 

Sukoharjo tahun ajaran 2014/2015 

 

F. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, pembatasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan dalam penyusunan 

penelitian yang berkaitan dengan definisi hasil belajar, definisi 

persepsi keterampilan mengajar, definisi minat belajar, serta 

kerangka berfikir, dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentangmetode penelitian yang yang berisi 

pengertian metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, 

populasi, sampel, dan sampling, metode pengumpulan data, 
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variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengujian 

instrumen, uji prasyarat analisis dan teknik analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Gambaran umum dari obyek penelitian, penyajian data, analisis data, 

penguji hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Kesimpulan, saran, dan penutup 

 DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 




