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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap guru mempunyai peranan penting karena memikul tanggung jawab 

mengembangkan dan memajukan kelas yang dikelola. Perkembangan dan 

kemajuan kelas memiliki pengaruh terhadap kemajuan sekolah secara keseluruh-

an. Program kelas akan berkembang, bilamana guru atau wali kelas men-

dayagunakan secara maksimal potensi yang ada di dalam potensi kelas tersebut, 

meliputi guru, murid, dan proses atau dinamika kelas. 

Pengelolaan kelas dan pengajaran adalah dua kegiatan yang sangat erat 

hubungannya, namun harus dapat dibedakan satu sama lain karena mempunyai 

tujuan yang berbeda. Pengajaran mencakup semua kegiatan yang secara langsung 

dimaksudkan untuk mencapai tujuan khusus pengajaran. Pengelolaan kelas adalah 

kegiatan-kegiatan yang menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal 

bagi terjadinya proses belajar, kegiatan-kegiatan pengelolaan kelas tersebut, 

meliputi pembinaan, pemberian sanksi atau hadiah sesuai dengan tingkah laku 

siswa, penetapan norma kelompok yang produktif dan sebagainya. 

Permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan kelas sangat berkaitan dengan 

proses pembelajaran di dalam kelas itu sendiri, diantaranya siswa yang kurang 

mampu menyesuaikan diri, kondisi kelas yang kurang kondusif, reaksi negatif dari 

siswa, materi yang disampaikan kurang dapat diserap oleh siswa, dan sebagainya. 

Terwujudnya pembelajaran yang baik diperlukan strategi pengajaran yang 

sesuai dengan kondisi di lingkungan kelas. Berbagai strategi pengajaran telah 



diterapkan dalam dunia pendidikan, semua strategi tersebut bertujuan untuk 

menghasilkan siswa yang benar-benar sesuai dan tanggap dengan tantangan jaman. 

Salah satu strategi pengajaran yang digunakan adalah strategi pengajaran dengan 

pendekatan kontekstual. Strategi pembelajaran dengan pendekatan kontekstual, 

guru mempunyai tugas membantu siswa dalam mencapai tujuannya, guru lebih 

banyak berurusan dengan strategi daripada memberi informasi. 

Pembelajaran kontekstual pada dasarnya menuntut siswa untuk dapat 

berperan aktif dalam berpartisipasi mengikuti kegiatan pembelajaran, karena 

pembelajaran kontekstual bukan hanya mengisi pikiran siswa dengan ilmu, tetapi 

siswa diberikan stimulan agar dapat mencari solusi terhadap masalah yang 

dihadapinya. Pangkal dari semua itu, selain tercapainya keberhasilan pembelajar-

an, juga akan tercapai kemandirian belajar siswa dalam belajar. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Kemandirian belajar pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan pada 

dasarnya dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait baik yang berasal dari 

dalam diri seseorang (internal) maupun dari luar (eksternal). Faktor dari dalam diri 

tersebut diantaranya motivasi belajar, sikap belajar siswa, kecerdasan siswa, dan 

partisipasi siswa dalam pembelajaran. Faktor dari luar diantaranya lingkungan 

belajar, pergaulan siswa, fasilitas belajar, intensitas bimbingan orang tua, 

lingkungan masyarakat, pengelolaan kelas dan sebagainya. Berdasarkan hal 

tersebut, maka tidak ada faktor internal dan eksternal yang secara otomatis 

menentukan kemandirian belajar siswa.  



Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan identifikasi permasalahan di 

atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian persepsi siswa  mengenai 

pengaruh pengelolaan kelas dan partisipasi siswa dalam pembelajaran kontekstual 

terhadap  kemandirian belajar pada mata pelajaran PKn bagi siswa kelas VIII SMP 

Negeri 9 Surakarta tahun pelajaran 2008/2009. 

 

C. Pembatasan dan Fokus Masalah 

Permasalahan yang dikaitkan dengan judul di atas sangat luas, sehingga 

tidak mungkin di lapangan permasalahan yang ada itu dapat terjangkau dan 

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

masalah, sehingga persoalan yang akan diteliti menjadi jelas dan kesalahpahaman 

dapat dihindari. Dalam hal ini penulis membatasi ruang lingkup dan fokus masalah 

yang diteliti sebagai berikut:  

1.  Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah aspek-aspek dari subyek penelitian yang menjadi sasaran 

penelitian, meliputi:  

a. Persepsi siswa mengenai pengelolaan kelas. 

b. Partisipasi siswa dalam pembelajaran kontekstual. 

c. Kemandirian belajar pada mata pelajaran PKn bagi siswa kelas VIII SMP 

Negeri 9 Surakarta tahun pelajaran 2008/2009. 

 

 

2.  Subjek Penelitian 



Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 9 Surakarta 

tahun pelajaran 2008/2009, yang berjumlah 246 orang siswa.  

 

D. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan bagian penting yang harus ada dalam 

penulisan karya ilmiah. Oleh karena peneliti, sebelum melakukan penelitian, harus 

mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang ada. Adanya permasalahan yang 

jelas maka proses pemecahannya akan terarah dan terfokus.  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut: “Adakah pengaruh positif yang berarti (signifikan) 

dari persepsi siswa mengenai pengelolaan kelas dan partisipasi siswa dalam 

pembelajaran kontekstual terhadap kemandirian belajar pada mata pelajaran PKn 

bagi siswa kelas VIII SMP Negeri 9 Surakarta tahun pelajaran 2008/2009?” 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan titik pijak untuk aktivitas yang akan dilaksanakan, 

sehingga perlu dirumuskan secara jelas. Pada penelitian ini perlu adanya tujuan 

yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang diteliti, sehingga 

peneliti akan dapat bekerja secara terarah dalam mencari data sampai pada langkah 

pemecahan masalahnya.  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui persepsi siswa mengenai pengelolaan kelas VIII di SMP 

Negeri 9 Surakarta tahun pelajaran 2008/2009. 



2. Untuk mengetahui partisipasi siswa dalam pembelajaran kontekstual bagi siswa 

kelas VIII SMP Negeri 9 Surakarta tahun pelajaran 2008/2009. 

3. Untuk mengetahui kemandirian belajar pada mata pelajaran PKn bagi siswa 

kelas VIII SMP Negeri 9 Surakarta tahun pelajaran 2008/2009. 

4. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh positif yang berarti (signifikan) dari 

persepsi siswa mengenai pengelolaan kelas dan partisipasi siswa dalam 

pembelajaran kontekstual terhadap kemandirian belajar pada mata pelajaran 

PKn bagi siswa kelas VIII SMP Negeri 9 Surakarta tahun pelajaran 2008/2009. 

 

F. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

Sebagaimana suatu karya ilmiah maka hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada 

khususnya, maupun bagi masyarakat luas pada umumnya, mengenai pengaruh 

persepsi siswa mengenai pengelolaan kelas dan partisipasi siswa dalam 

pembelajaran kontekstual terhadap kemandirian belajar pada mata pelajaran 

PKn siswa kelas VIII SMP Negeri 9 Surakarta tahun pelajaran 2008/2009. 

Menambah dan memperluas cakrawala pengetahuan khususnya mengenai 

persepsi siswa mengenai pengelolaan kelas dan partisipasi siswa dalam 

pembelajaran kontekstual terhadap kemandirian belajar pada mata pelajaran 

PKn siswa kelas VIII SMP Negeri 9 Surakarta tahun pelajaran 2008/2009. 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian 

berikutnya yang sejenis. 

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 



a. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan yang berguna 

mengenai pentingnya  persepsi siswa mengenai pengelolaan kelas dan 

partisipasi siswa dalam pembelajaran kontekstual terhadap kemandirian 

belajar pada mata pelajaran PKn bagi siswa kelas VIII SMP Negeri 9 

Surakarta tahun pelajaran 2008/2009. 

b. Sebagai pendidik maka pengetahuan dan pengalaman selama mengadakan 

penelitian dapat ditransformasikan kepada peserta didik pada khususnya 

maupun masyarakat pada umumnya. 

c. Memberikan sumbangan pemikiran atau alternatif dalam rangka 

meningkatkan kemandirian belajar Pkn. 

 

G.  Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka 

sangat perlu penulis mengemukakan sistematikanya. Adapun sistematika pe-

nyusunan skripsi ini adalah sebagaimana uraian berikut: 

Bagian awal meliputi: Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan, 

Halaman Motto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, 

Daftar Lampiran, dan Abstrak.  

Bagian pokok skripsi ini terperinci dalam lima bab. Bab I Pendahuluan, mencakup: 

Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan dan Fokus Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat atau Kegunaan Penelitian, serta 

Sistematika Penulisan.  

Bab II Landasan Teori diawali dengan Tinjauan Pustaka yang mengemukakan 

hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya  



Kerangka Teoritik yang dimulai dengan Tinjauan Teoritis mengenai Persepsi Siswa 

yang berisi uraian: Pengertian Persepsi dan Faktor-Faktor yang mempengeruhi 

Persepsi dan Pengertian Siswa. Selanjutnya uraian mengenai Pengelolaan Kelas 

yang berisi uraian: Pengertian Pengelolaan Kelas, Tindakan Pengelolaan Kelas, 

Kemampuan Dasar Teknis dan Administratif Guru, Faktor-Faktor Pengelolaan 

Kelas, Permasalahan Pengelolaan Kelas, Usaha Preventif terhadap Masalah 

Pengelolaan Kelas, serta Kondisi dan Situasi Belajar Mengajar. Selanjutnya uraian 

mengenai Partisipasi Siswa dalam Pembelajaran Kontekstual yang di dalamnya 

mencakup: Pengertian Partisipasi, Pengertian Siswa, Pengertian Pembelajaran 

Kontekstual,  Pengertian Partisipasi Siswa dalam Pembelajaran Kontekstual, 

Komponen Pembelajaran Kontekstual, Unsur Pembelajaran Kontekstual, 

Karakteristik Pembelajaran Berbasis Pendekatan Kontekstual, Dasar Pembelajaran 

Kontekstual, serta Perbedaan Pembelajaran Kontekstual dan Pembelajaran 

Konvens ional. Uraian berikutnya adalah mengenai Kemandirian Belajar pada Mata 

Pelajaran PKn yang mencakup: Pengertian Kemandirian, Pengertian Belajar, 

Aspek-Aspek Kemandirian, Situasi Kemandirian Belajar, serta Pengertian Mata 

Pelajaran PKn. Kerangka Teoritik terakhir adalah Persepsi Siswa Mengenai 

Pengelolaan Kelas dan Partisipasi Siswa dalam Pembelajaran Kontekstual 

kaitannya dengan Kemandirian Belajar, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan 

Kerangka Pemikiran serta Hipotesis.  

Bab III Metode Penelitian berisi uraian: Tempat dan Waktu Penelitian; Populasi, 

Sampel, serta Sampling dan Prosedur Pengambilan Sampel; Variabel-Variabel 

Penelitian;  Teknik Pengumpulan Data; Teknik Uji Validitas dan Reliabilitas 

Instrumen; Teknik Uji Persyaratan Analisis; serta Teknik Analisis Data.  



Bab IV Hasil Penelitian berisi: Deskripsi Data yang mencakup Data Hasil Uji Coba 

(Try out), Valid itas dan Reliabilitas Instrumen beserta Analisisnya dan Data Hasil 

Penelitian, Pengujian Persyaratan Analisis, Analisis Data dan Pengujian Hipotesis, 

serta Pembahasan Hasil Analisis Data.  

Bab V Kesimpulan, Implikasi, serta Saran-saran, sedangkan bagian akhir dari 

skripsi ini berisi uraian Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran, dan Daftar Ralat (bila 

ada).  

 


