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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 Negara Indonesia sebagai negara berkembang dalam pembangunannya 

membutuhkan sumber daya manusia yang dapat diandalkan. Pembangunan 

manusia Indonesia yang pada dasarnya merupakan pengenalan nilai-nilai dari 

pancasila. P embangunan ini meliputi pembangunan materiil dan spiritual. 

 Mengenai kualitas sumber daya manusia, pendidikan memiiki peranan 

penting dalam proses meningkatkan sumber daya manusia. Peningkatan 

kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang integritas dengan proses 

peningkatan sumber daya manusia. Menyadari pentingnya pendidikan, maka 

pemerintah bersama-sama masyarakat telah dan terus berupaya mewujudkan 

peningkatan kualitas melalui perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, 

perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi pelajaran 

serta pendidikan bagi guru dan tenaga pendidikan lainnya. 

 Dalam keseluruhan upaya pendidikan, proses belajar mengajar 

merupakan aktifitas yang paling penting, karena melalui proses itulah tujuan 

pendidikan akan tercapai dalam bentuk perubahan perilaku siswa. 

 Sejalan dengan fungsinya dan tujuan pendidikan kehidupan sehari-hari 

di dalam Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional menyatakan bahwa : 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermanfaat dalam 
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rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakal mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab. 
 

 Agar tujuan pendidikan tersebut dapat betul-betul direalisasikan, maka 

pendidikan khususnya di sekolah harus dilaksanakan dengan sebaik -baiknya. 

Untuk itu guru sebagai komponen penting dalam pelaksanaan pendidikan di 

sekolah harus memiliki kemampuan yang memadai. Salah satunya mempunyai 

ketrampilan dan kemampuan profesional untuk meningkatkan kemampuan 

mengajar, agar menarik dan tidak membosankan, juga memiliki kepribadian 

yang menarik supaya siswa dapat termotivasi untuk belajar sehingga prestasi 

belajar juga meningkat. 

 Guru sebagai salah satu unsur dalam proses belajar mengajar memiliki 

multi peran. Artinya guru memiliki tugas dan tanggung jawab yang komplek 

terhadap pencapaian tujuan pendidikan, guru tidak hanya dituntut untuk 

menguasai ilmu yang diajarkan dan memiliki seperangkat pengetahuan dan 

ketrampilan teknis mengajar namun juga dituntut untuk menampilkan 

kepribadian yang mampu menjadi teladan bagi siswa.  Cece Wijaya dan 

Tabrani Rusyan (1991: 14) memaparkan bahwa  

Karakteristik kepribadian guru yaitu: pengamatan dan integritas diri, 
peka terhadap perubahan, adil-jujur dan obyektif, berdisiplin dalam 
melaksanakan tugas, tekun, berusaha memperoleh hasil karya yang 
sebaik-baiknya, simpatik dan bijaksana, bersifat terbuka, kreatif, dan 
berwibawa. 
 

Artinya seorang guru harus memiliki kondisi kejiwaan yang stabil, berperilaku 

yang baik, penyabar, pemaaf, pembimbing, humoris, berperilaku yang baik. 

Sebagai bagian dari wujud keberadaan diri seseorang guru mencerminkan 
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peran dan tugasnya sebagai panutan bagi para siswanya di sekolah. Guru tidak 

hanya mencerminkan kompetensi akademik atau sosial, tetapi harus memiliki 

kompetensi kepribadian. Bagaimanapun suasana hati yang sedang melanda, 

pada saat-saat bertugas menjadi pembimbing, pengarah atau pendidik sikap, 

perilaku, tindakan kepada dirinya, siswa, kepada lain, atau kepada siapa saja 

harus dapat mengendalikan. Kepribadian guru demikian telah dapat menjadi 

penerang sendiri bagi anak, motivator, penunjuk atau perangsang bagi siswa 

melakukan tindakan yang positif.  

 Kepribadian adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan seorang guru. Menurut Muhibbinsyah (2003: 226): 

Keperibadian itulah yang menentukan apakah ia menjadi pendidik dan 
pembimbing yang baik bagi anak didiknya, ataukah akan menjadi 
perusak atau penghancur bagi hari depan anak didik terutama bagi anak 
didik yang masih kecil (tingkat sekolah dasar) dan mereka yang sedang 
mengalami kegoncangan jiwa (tingkat menengah). 
 

 Dengan demikian guru harus mampu menciptakan situasi yang dapat 

mengguncang perkembangan belajar siswa, termasuk dalam menumbuhkan 

keinginan siswa untuk meningkatkan prestasi belajarnya, semua ini tidak 

terlepas dari bagaimana guru menampilkan kemampuan, kepribadiannya 

dalam proses belajar mengajar. 

 Guru harus merancang suatu program pembelajaran yang dapat 

meningkatkan kompetensi siswanya, misalnya dengan merancang program 

pembelajaran yang menyenangkan karena belajar yang menyenangkan tidak 

ada lagi batasan dalam diri siswa. Kecerdasan siswa dapat berkembang 

sehingga kompetensi meningkat tercermin dari meningkatnya prestasi belajar 

siswa. Sebagaimana telah diketahui, proses belajar ditandai dengan adanya 
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perubahan tingkah laku secara keseluruhan. Selain itu diperlukan proses 

belajar mengajar yang khusus sehingga dapat tercapainya perubahan tingkah 

laku yang diinginkan sebagai hasil belajar. Sesuai dengan pendapat Oemar 

Hamalik (2000: 32 “Prestasi belajar adalah sebagai hasil yang dicapai dari 

usaha seseorang untuk merubah dirinya dengan jalan memperoleh kecakapan 

baru dan hasil perubahan itu diperoleh melalui latihan dan pengalaman”.  

 Dalam kaitannya dengan mutu pendidikan pada jenjang sekolah 

menengah pertama, maka perlu adanya peningkatan prestasi belajar siswa. 

Pelajaran ekonomi bagi sebagian besar siswa merupakan mata pelajaran yang 

penting, karena mata pelajaran ini akan berkelanjutan pada jenjang berikutnya. 

Dalam hal ini guru sangat berperan menentukan cara yang dianggap efektif 

untuk melakukan proses pembelajaran di SMP N 1 Jatinom. Berhasil tidaknya 

suatu proses belajar mengajar dapat diketahui dari prestasi belajar siswa yang 

diperoleh. Prestasi belajar siswa dikaitkan dengan tinggi rendahnya nilai yang 

dicapai siswa, daya serap siswa serta prestasi siswa. 

 Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan di atas maka 

penulis terdorong melakukan peneliitan dengan judul “PENGARUH 

KETRAMPILAN MENGAJAR DAN KEPRIBADIAN GURU TERHADAP 

PRESTASI BELAJAR EKONOMI PADA SISWA KELAS VII tahun ajaran 

2008 - 2009”. 

B. Pembatasan Masalah  

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.  Penelitian ini hanya dilaksanakan pada siswa kelas VII semester II di SMP 

N 1 Jatinom tahun ajaran 2008-2009. 
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2.  Penelitian ini terbatas pada penilaian atau persepsi siswa terhadap 

ketrampilan  guru dalam mengajar. 

3.  Penilaian atau persepsi siswa terhadap kepribadian guru meliputi 

fleksibelitas kognitif guru dan keterbukaan psikologis pribadi guru.  

4.  Prestasi belajar ekonomi siswa kelas VII semester II di SMP N 1 Jatinom 

tahun ajaran 2008-2009. 

C. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan : 

1.  Bagaimana pengaruh persepsi siswa tentang ketrampilan mengajar guru 

terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas VII di SMP N 1 Jatinom ? 

2.  Bagaimana pengaruh persepsi siswa tentang kepribadian guru terhadap 

prestasi belajar ekonomi siswa kelas VII di SMP N 1 Jatinom ? 

3.  Bagaimana pengaruh persepsi siswa tentang ketrampilan mengajar dan 

kepribadian guru  terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas VII di 

SMP N 1 Jatinom ? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.   Untuk mengetahui pengaruh ketrampilan mengajar guru terhadap prestasi 

belajar ekonomi siswa kelas VII di SMP N 1 Jatinom. 

2.  Untuk mengetahui pengaruh kepribadian guru terhadap prestasi belajar 

ekonomi siswa kelas VII di SMP N 1 Jatinom. 
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3.  Untuk mengetahui pengaruh ketrampilan mengajar guru dan kepribadian 

guru terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas VII di SMP N 1 

Jatinom. 

E. Manfaat Penelitian  

 Manfaat yang diharapkan dan penelitian yang dilakukan adalah : 

1.  Bagi Sekolah 

Diharapkan dapat menciptakan iklim belajar yang baik,mendorong siswa 

untuk lebih meningkatkan prestasi belajarnya. 

2.  Bagi Guru 

Sebagai bahan masukan pentingnya ketrampilan mengajar dan kepribadian 

guru terhadap peningkatan prestasi siswa. 

3.  Bagi Pihak la in 

Sebagai bahan perkembangan dalam melaksanakan penelitian berikutnya. 

F. SISTEMATIKA PENULISAN  

Untuk mengetahui gambaran dari skripsi maka disusun sistematika sebagai 

berikut : 

BAB  I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi Latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan 

skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat tentang pengertian prestasi belajar,faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar, pengertian ketrampilan dalam mengajar, 
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ketrampilan dasar mengajar, pengertian kepribadian guru, karakteristik 

kepribadian guru,  kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini memuat tentang pengertian, tentang metode penelitian, jenis 

penelitian tempat dan waktu penelitian, populasi, sampel, sampling, teknik 

pengumpulan data, metode analisis data, variabel penelitian, uji instrumen,  

uji prasarat analisis  dan teknis analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini mengiraikan tentang gambaran umum obyek penelitian, penyajian 

data,  dan pembahasan dari hasil penelitian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 


