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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan sarana yang dapat menunjang masa depan 

menjadi lebih baik. Pendidikan dalam hidup manusia berlangsung seumur 

hidup dan di laksanakan dimana saja atau pada berbagai tempat, baik itu 

dirumah, sekolah, maupun dalam lingkungan masyarakat. Hal ini menunjukan 

bahwa manusia harus selalu berkembang sepanjang masa hidupnya. 

Pendidikan tidak harus diterima hanya pada lembaga formal saja melainkan 

dapat di peroleh dari berbagai segi baik formal maupun informal. 

Menurut Djamarah (2005:22) “ Pendidikan adalah usaha sadar dan 

bertujuan untuk mengembangkan kualitas manusia sebagai suatu kegiatan 

yang sadar akan tujuan”. Aktivitas dalam mendidik yang merupakan suatu 

pekerjaan yang memiliki tujuan dan ada sesuatu yang hendak dicapai dalam 

pekerjaan tersebut ,maka dalam pelaksanaan nya berada dalam suatu proses 

yang berkesinambungan di setiap jenis dan jenjang pendidikan,semuanya 

berkaitan dalam suatu sistem intergal.    

Pendidikan di sekolah merupakan kewajiban bagi seluruh warga negara 

Indonesia, untuk itu pemerintah telah mencanangkan wajib belajar 9 tahun. 

Hal ini sejalan dengan Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa : 

Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa, yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta dididik agar menjadi manusia yang 

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

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

demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Keberhasilan maupun kegagalan belajar tersebut ditandai dengan hasil 

belajar yang dicapai seseorang dalam suatu usaha belajar, tetapi dalam 

kenyataannya menurut Daharnis (2006:43-44) “hasil belajar menunjukkan 

masih banyaknya siswa yang memperoleh hasil belajar rendah”. Gejala umum 
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yang muncul adalah rendahnya mutu kegiatan belajar siswa seperti adanya 

siswa yang ingin mencapai target hanya sekedar lulus dalam sekolah, adanya 

siswa yang berangggapan bahwa hasil belajar yang mereka peroleh tergantung 

pada nasib dan bukan usaha dan kerja keras. Apabila permasalahan tersebut 

dibiarkan, maka dampaknya mutu pendidikan dan sumber daya manusia 

rendah, sehingga menimbulkan pengaruh rendahnya prestasi belajar yang 

diperoleh siswa. 

Ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengelola 

sumber-sumber daya yang selalu terbatas atau langka (Mankiw,2003:3). 

Dengan adanya tuntutan inilah pendidik harus lebih kreatif dalam 

mengembangkan dan menerapkan ilmu ekonomi,sehingga dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran yang berakibat pada peningkatan mutu pendidikan. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta. Banyak dijumpai siswa yang masih memiliki 

nilai rendah,terutama mata pelajaran ekonomi. Hasil belajar ekonomi yang 

dicapai siswa masih banyak yang berada dibawah standar yang ditetapkan 

sehingga diperlukan remidial sebagai nilai tambahan. Permasalahan ini sering 

muncul adalah guru kurang bervariasi dalam mengajarkan pelajaran ekonomi 

di sekolah. Bahkan tidak jarang di jumpai proses pembelajaran ekonomi yang 

hanya berpusat pada guru. 

Menurut Djamarah dan Zain (2010:109-118), faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan belajar adalah: 

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

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

yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada anak didik di 

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

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

guru dengan anak didik dengan bahan sebagai perantara, (e) 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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Berdasarkan hal tersebut, sehingga guru mempunyai peran penting untuk 

mengembangakan hasil intrinsik tersebut.  Meningkatkan hasil belajar dalam 

belajar siswa perlu dibantu dengan bimbingan untuk memahami arti dalam 

kegiatan belajar agar siswa mempunyai keinginan untuk mempelajari yang 

seharusnya dipelajari.  

Menurut Mulyasa (2007: 58), “Untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran, guru harus mampu membangkitkan motivasi belajar peserta 

didik sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran”. Tujuan pembelajaran 

yang harus dicapai siswa ialah hasil belajar . Guru adalah komponen yang 

sangat penting yang terdapat di lingkungan sekolah. mata pelajaran ekonomi 

adalah salah satu mata pelajaran di Sekolah menengah atas yang dipelajari 

oleh siswa dari kelas X dan menjadi mata pelajaran pokok.  

Peran guru dalam proses pembelajaran, antara lain sebagai fasilitator, 

informator, organisator, motivator, pengarah, pembimbing, pencetus ide, 

evaluator dan pendidik. Dalam proses belajar mengajar sebagai suatu 

keseluruhan proses peran guru tidak dapat dikesampingkan. Karena belajar 

adalah interaksi antara pendidik (guru) dengan peserta didik atau siswa yang 

menghasilkan perubahan tingkah laku.  

Di sekolah guru merupakan salah satu faktor penentu pokok dalam 

peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, proses tersebut harus dirancang 

sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan tujuan belajar yang diinginkan 

yaitu hasil belajar di atas nilai minimal siswa yang ditentukan oleh sekolah 

dan pemerintah. 

Djamarah (2011: 73), “Guru adalah salah satu unsur manusia dalam 

proses pendidikan”. Guru tidak hanya sebagai penyalur ilmu kepada peserta 

didik, tetapi guru merupakan orang tua kedua bagi siswa yang tugasnya 

mendidik siswa dengan memberi contoh yang baik. Seorang guru harus 

mempunyai sertifikat pendidik, selain itu guru harus mempunyai kompetensi-

kompetensi tertentu sehinga guru dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

untuk belajar di sekolah maupun diluar sekolah.  



4 
 

 
 

Menurut Sudaryono (2012: 13), “kompetensi pedagodik guru 

merupakan kemampuan guru untuk mengelola program pembelajaran di 

dalamnya mencangkup kemampuan untuk mengelaborasi kemampuan peserta 

didik merencanakan program pembelajaran, melaksanakan program 

pembelajaran dan mengevaluasi  program pembelajaran”. Guru harus 

memfasilitasi peserta didik untuk merealisasikan dan mengoptimalkan potensi-

potensi yang dimilikinya sesuai dengan tuntutan standar kompetensi nasional 

pendidikan. Guru sebagai sosok yang sangat penting dituntut mampu 

melaksanakan unjuk kerja secara profesional dengan tugas dan tanggung 

jawabnya.  

Selain Kompetensi pedagogik guru faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah dapat berupa metode 

mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, siswa dengan siswa, alat 

pelajaran, disiplin sekolah, waktu sekolah, standar diatas ukuran, keadaan 

gedung dan meode belajar.  

Aunurrahman(2009: 19),” Hasil Belajar dipengaruhi oleh pengalaman 

siswa tentang lingkungannya.” Lingkungan sekolah merupakan komponen 

penting dalam meningkatkan hasil belajar siswa melalui proses pembelajaran.  

 Slameto (2010: 60), “Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap belajar 

dapat dikelompokan menjadi 3 faktor, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, 

dan faktor masyarakat”. Lingkungan sekolah sangat berperan penting dalam 

proses meningkatkan hasil belajar siswa. Lingkungan sekolah yang kondusif,  

sarana prasarana memadai atau lengkap dan didukung oleh sumber daya guru 

dan pihak-pihak yang berkompeten di sekolah, maka proses pembelajaran 

disekolah akan berjalan dengan baik, siswa terhasil untuk belajar, dan tujuan 

pembelajaran akan tercapai. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “HASIL BELAJAR EKONOMI DITINJAU DARI 

PERSEPSI SISWA MENGENAI KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU DAN 

LINGKUNGAN SEKOLAH PADA SISWA SMA MUHAMMADIYAH 1 

SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015/2016. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil belajar siswa yang belum maksimal. 

2. Hasil belajar siswa  masih di bawah nilai minimal. 

3. Kurangnya variasi guru terhadap proses pembelajaran dalam 

menerangkan materi pelajaran. 

4. Siswa belum bisa memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber 

belajar. 

5. Masih belum maksimalnya peran lingkungan sebagai penunjang hasil 

belajar siswa. 

C. Pembatasan Masalah  

Permasalahan yang terkait dengan judul di atas sangat luas, sehingga 

tidak mungkin permasalahan yang ada itu dapat terjangkau dan terselesaikan 

semua. Maka itu perlu adanya pembatasan masalah sehingga persoalan yang 

akan diteliti menjadi jelas. Pembatasan masalah sangat diperlukan untuk 

menghindari kesalahan pemahaman, oleh karena itu untuk mendukung hasil 

yang lebih baik perlu dibatasi ruang lingkup masalah, permasalahan penelitian 

dibatasi pada: 

1. Hasil belajar pada penelitian ini di batasi pada masalah hasil belajar 

Ekonomi pada siswa kelas X SMA Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun 

Ajaran 2015/2016. 

2. Persepsi siswa mengenai kompetensi pedagogik guru pada penelitian ini 

di batasi pada masalah kompetensi pedagogik guru mata pelajaran 

Ekonomi kelas X SMA Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Ajaran 

2015/2016. 

3. Lingkungan sekolah pada penelitian ini dibatasi pada lingkungan 

sekolah SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. 
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D. Rumusan Masalah 

Menurut Sugiyono (2014: 55), “Rumusan masalah merupakan suatu 

pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data”. Hal ini 

dilakukan supaya penelitian dapat dilakukan dengan baik dan tidak mengalami 

kesulitan sehingga efektif dan efisien. Perumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh persepsi siswa mengenai kompetensi pedagogik 

guru terhadap hasil belajar Ekonomi pada siswa SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016? 

2. Adakah pengaruh lingkungan sekolah terhadap hasil belajar Ekonomi 

pada siswa SMA Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Ajaran 

2015/2016? 

3. Adakah pengaruh persepsi siswa menegenai kompetensi pedagogik 

guru dan lingkungan sekolah terhadap hasil belajar Ekonomi pada 

siswa SMA Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016? 

E. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian ilmiah harus ada tujuan yang tepat supaya penelitian 

yang dilaksanakan mempunyai arah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan 

penulis. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi siswa mengenai kompetensi 

pedagogik guru terhadap hasil belajar Ekonomi pada siswa SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016. 

2. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan sekolah terhadap hasil 

belajar Ekonomi pada siswa SMA Muhammadiyah 1 Surakarta 

Tahun Ajaran 2015/2016. 

3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi siswa mengenai kompetensi 

pedagogik guru dan lingkungan sekolah terhadap hasil belajar 

Ekonomi pada siswa SMA Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun 

Ajaran 2015/2016. 

 



7 
 

 
 

F. Manfaat penelitian 

Berdasarkan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan dalam pendidikan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umun penelitian ini memberikan sumbangan kepada dunia 

pendidikan dalam pembelajaran Ekonomi, utamanya untuk mengetahui 

pengaruh kompetensi pedagogik guru dan lingkungan sekolah terhadap 

hasil belajar siswa, secara khusus penelitian ini dapat sebagai pijakan untuk 

mengembangkan penelitian – penelitian sejenis, serta dapat memberikan 

kontribusi terhadap pembelajaran ekonomi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru,memberikan informasi untuk meningkatkan mutu    

pendidikan di sekolah menengah atas. 

b. Bagi sekolah, penelitian diharapkan mampu memberikan masukan 

untuk kepala sekolah agar melakukan kebijakan dalam meningkatkan 

lingkungan sekolah yang baik dan meningkatkan kompetensi guru – 

guru di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. 

c. Bagi peneliti, sebagai uji kemampuan terhadap bekal teori yang 

penulis peroleh dari bangku kuliah, serta sebagai upaya untuk 

mengembangkan pengetahuan, menambah wawasan dan pengalaman. 

d. Bagi pembaca, penelitian diharapkan mampu memberikan 

sumbangan untuk melakukan penelitian berikutnya. 

 

 

 

 

 


