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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-

ungang No 20 Tahun 2003 pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang 

berbunyi: 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokrasi serta 

bertanggung jawab. 

 

Negara Indonesia sebagai negara berkembang masih dihadapkan pada 

berbagai masalah pendidikan yang berat terutama berkaitan dengan kualitas dan 

efisiensi pendidikan. Selain hal tersebut, permasalahan yang dihadapi oleh 

bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan. Mutu pendidikan suatu 

bangsa dapat dikatakan berkualitas apabila pendidikan yang dilaksanakan dapat 

memberikan lulusannya kemampuan, pengetahuan, dan ketrampilan yang 

berguna untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi maupun 

untuk memasuki dunia kerja. Pembaharuan dan pengembangan di bidang 

pendidikan sangat diperlukan untuk menciptakan pendidikan berkualitas yang 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang selalu maju dan berkembang. Hal ini 

akan tercapai apabila proses belajar mengajar dilaksanakan secara efektif 

sehingga hasil pendidikan yang akan dicapai dapat optimal. 

Untuk meningkatkan mutu pendidikan ini, tidak terlepas dari kualitas, 

semangat, dan kepribadian para guru yang setiap harinya berkiprah dalam proses 

belajar di sekolah. Belajar merupakan suatu proses yang mengakibatkan adanya 
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perubahan perilaku yang bersifat relatif permanen sebagai akibat dari latihan dan 

pengalaman.  

Menurut Slameto (2002:53)  

Ada dua faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, yaitu faktor intern 

dan faktor ekstern. Faktor intern terdiri dari faktor jasmani, psikologis, 

dan kelelahan, misalnya kesehatan, kondisi tubuh, Intelligence Quotient 

(IQ), minat, perhatian, bakat, keaktifan, dan kematangan. Sedangkan 

faktor ekstern terdiri dari faktor keluarga dan sekolah, misalnya faktor 

orang tua mendidik anak, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, 

metode mengajar guru, media pembelajaran, bahan, dan fasilitas belajar 

(sarana dan prasarana). 

 

Berdasarkan pendapat Slameto tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa 

metode mengajar merupakan bagian dari faktor eksternal yang berperan dalam 

pencapaian efektivitas belajar.  Metode mengajar guru merupakan kegiatan 

paling penting dalam proses belajar mengajar di kelas, dimana kegiatan ini akan 

menentukan kualitas peserta didik. Antusiasme guru dalam memberikan 

pengajaran di kelas dapat dilihat pada keterampilan mengajar guru. Hal ini akan 

berdampak pada proses pembelajaran yang efektif sehingga siswa termotivasi 

untuk melakukan kegiatan belajar di kelas. 

Siswa pun mempunyai persepsi yang berbeda-beda mengenai metode 

mengajar yang dilakukan guru. Siswa yang memiliki persepsi yang positif 

cenderung lebih menghargai guru yang diwujudkan dalam bentuk mematuhi 

aturan, serius dalam mengikuti proses belajar mengajar dan aktif di kelas selama 

proses kegiatan belajar mengajar. Sedangkan siswa yang memiliki persepsi 

negatif terhadap metode mengajar guru akan cenderung merasa bosan mengikuti 

kegiatan belajar di kelas dan malas untuk mengikuti pelajaran. 

Seorang guru harus peka terhadap kondisi dan keadaan siswa karena 

setiap siswa memiliki daya serap, kondisi dan motivasi belajar yang berbeda. 

Oleh karena itu guru harus memilih metode mengajar yang tepat dan sesuai 

dengan materi yang disampaikan. Metode mengajar pendidikan akuntansi perlu 

dimiliki oleh seorang pendidik, karena keberhasilan proses belajar mengajar 

akuntansi bergantung pada cara mengajar gurunya, agar dalam proses belajar 
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mengajar tidak hanya menggunakan satu metode saja, tetapi juga harus 

divariasikan. 

Permasalahan yang muncul adalah bagaimana guru dapat menciptakan 

suatu proses pembelajaran yang dinamis. Pembelajaran perlu melibatkan peran 

siswa secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan hasil observasi 

di  kelas VIII B MTsN Plupuh Sragen, kondisi kelas saat kegiatan belajar 

mengajar masih pasif. Sangat sulit untuk terjadinya interaksi aktif baik antara 

siswa dengan siswa maupun antara siswa dengan guru. Hasil belajar pun kurang 

optimal. Interaksi aktif baik antara siswa dengan siswa maupun antara siswa 

dengan guru juga kurang. siswa lebih banyak melakukan aktivitas mencatat dan 

mendengarkan. Aktivitas lain seperti bertanya atau pun berpendapat dan bertukar 

pikiran masih sangat kurang. Keadaan tersebut, setelah peneliti cermati ternyata 

tidak lepas dari metode mengajar yang digunakan. Selama pembelajaran guru 

hanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Siswa menjadi kurang 

aktif dalam pembelajaran. Proses pembelajaran yang kurang berhasil tentu akan 

berdampak pada hasil belajar. Rendahnya hasil belajar siswa tersebut tidak 

terlepas dari metode mengajar yang kurang variatif. 

Jadi persepsi siswa terhadap metode mengajar yang digunakan guru erat 

hubungannya dengan keaktifan belajar siswa, karena dengan bantuan metode 

mengajar yang sesuai, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif 

dan menyenangkan sehingga siswa tidak merasa bosan, aktif belajar, dan dapat 

mencapai hasil belajar siswa yang optimal. Sebaliknya penggunaan metode 

mengajar yang tidak sesuai dapat mengakibatkan siswa kurang tertarik dan tidak 

aktif untuk belajar.  

Sesuai dengan tugas guru dalam proses belajar yaitu membimbing dan 

mengarahkan siswa agar memperoleh hasil yang optimal, maka guru dapat 

menyampaikan materi dengan berbagai metode mengajar. Selanjutnya guru 

menjelaskan dengan panduan buku dilanjutkan dengan pemberian tugas 

berdasarkan penjelasan dari materi yang telah disampaikan sebelumnya. Kondisi 

ini menyebabkan siswa kurang ikut aktif dalam proses pembelajaran.  
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Kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan interaksi, sehingga menuntut 

peran aktif siswa. Aktif yang dimaksud adalah siswa aktif bertanya, 

mempertanyakan, mengemukakan gagasan dan terlibat aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. Hal ini karena belajar memang merupakan suatu proses aktif dari 

siswa dalam membangun pengetahuannya. Sehingga, jika pembelajaran tidak 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif, maka pembelajaran 

tersebut bertentangan dengan hakikat belajar. 

Seorang siswa dapat belajar secara efisien jika memiliki keaktifan dalam 

belajar dan didukung oleh sarana dan prasarana. Apabila ditinjau dari segi 

kekuatan dan kemantapannya, maka keaktifan yang timbul dari dalam diri 

seorang siswa akan lebih stabil dan mantap (internal) dibandingkan dengan 

keaktifan yang tumbuh karena pengaruh lingkungan (eksternal). Hal ini 

dikarenakan dengan berubahnya lingkungan yang mempengaruhi keaktifan siswa 

dalam proses pembelajaran, sehingga keaktifan belajar seseorang itu juga akan 

mengalami perubahan. Apabila lingkungan yang mempengaruhi siswa tersebut 

lenyap, maka dapat berakibat hilangnya keaktifan dalam belajar siswa yang 

bersangkutan. 

Dalam hal keterampilan mengajar guru di MTsN Plupuh Sragen pada 

umumnya sudah baik karena guru melibatkan siswa dalam proses belajar 

mengajar sehingga tidak menimbulkan kebosanan siswa. Dalam kegiatan 

mengajar, guru juga menggunakan berbagai keterampilan mengajar seperti 

keterampilan bertanya dan keterampilan menggunakan variasi dalam 

pembelajaran. Disamping itu, guru pengampu mata pelajaran IPS dilihat dari 

jenjang pendidikannya juga sudah sarjana sehingga tidak diragukan lagi 

kemampuannya dalam melaksanakan tugas pengajarannya sebagai seorang guru. 

Sedangkan fasilitas belajar yang menunjang pembelajaran IPS di MTsN 

sudah lengkap dan baik, misalnya sudah tersedianya ruang belajar/ kelas yang 

cukup untuk menampung siswa hingga 40 orang, penerangan cukup bagus 

dimana masing-masing kelas dan laboratorium diberi lampu dengan jumlah yang 

memadai yaitu 2 lampu untuk ruang kelas dan 4 lampu untuk ruang laboratorium, 

sudah ada laboratorium atau ruang praktik untuk proses pembelajaran IPS dan 
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tersedianya alat-alat penunjang sistem kearsipan seperti filling kabinet, map, 

guide, kartu kendali dan kertas pinjam arsip. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis terdorong untuk 

mengangkat permasalahan ini dalam bentuk penelitian dengan judul: 

”KEAKTIFAN BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN IPS 

DITINJAU DARI METODE MENGAJAR GURU DAN FASILITAS BELAJAR 

PADA SISWA KELAS VIII MTsN PLUPUH SRAGEN TAHUN AJARAN 

2016/2017”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Keaktifan belajar pada dasarnya dipengaruhi oleh banyak faktor yang 

saling terkait, baik yang berasal dari dalam diri si terdidik (internal) maupun dari 

luar (eksternal). Beberapa penyebab timbulnya masalah yang berkaitan dengan 

kurangnya keaktifan belajar siswa antara lain: 

1. Guru belum menggunakan metode mengajar yang sesuai dalam proses 

pembelajaran dan kurang memaksimalkan fasilitas belajar yang ada di 

sekolah. 

2. Masing-masing siswa akan memiliki persepsi yang berbeda dalam 

memandang sejauh mana metode mengajar tersebut mampu memberikan 

manfaat yang lebih konkret.  

3. Kegiatan pembelajaran dirasakan siswa kurang menarik, berlangsung 

monoton dan membosankan, serta interaksi yang terjadi hanya satu arah 

karena guru yang dominan aktif, sementara siswanya pasif. 

4. Kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan interaksi yang menuntut peran 

aktif siswa. Ada sebagian siswa yang kurang siswa aktif bertanya, kurang 

mengemukakan gagasan dan kurang terlibat aktif dalam kegiatan 

pembelajaran 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam melakukan penelitian perlu adanya pembatasan masalah 

terhadap masalah yang diteliti, hal ini menjaga agar masalah yang diteliti tidak 
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terlepas dari pokok permasalahan yang ditentukan. Dalam penelitian ini masalah 

dibatasi sebagai berikut: 

1. Penelitian terbatas pada siswa kelas VIII MTsN Plupuh Sragen tahun 

pelajaran 2016/2017 

2. Persepsi siswa terhadap metode mengajar guru. Persepsi ini meliputi 

kesesuaian metode mengajar dengan tujuan pembelajaran, penguasaan guru 

terhadap tingkat kematangan anak didik, penguasaan situasi kelas dan 

keadaannya, fasilitas pendukung penggunaan metode, dan kemampuan 

profesional guru dalam penggunaan metode yang bervariasi 

3. Fasilitas belajar dalam penelitian ini dibatasi pada kelengkapan fasilitas 

belajar di sekolah yang meliputi: peralatan belajar yang menunjang proses 

pembelajaran (alat-alat tulis), perabotan belajar yang menunjang proses 

pembelajaran (meja, kursi, papan tulis, dan lain-lain), tempat belajar yang 

meliputi ruang belajar siswa beserta segala aspek persyaratan yang memadai 

(ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain) 

4. Keaktifan siswa dibatasi keaktifan siswa untuk bertanya, mengemukakan 

gagasan dan terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran 

5. Metode mengajar guru dibatasi pada guru mata pelajaran ekonomi kelas VIII 

MTsN Plupuh Sragen tahun Ajaran 2016/2017 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka masalah dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan : 

1. Adakah pengaruh persepsi siswa pada penggunaan metode mengajar oleh 

guru terhadap keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran IPS siswa kelas 

VIII MTsN Plupuh Sragen tahun ajaran 2016/2017? 

2. Adakah pengaruh fasilitas belajar terhadap keaktifan belajar siswa pada mata 

pelajaran IPS siswa kelas VIII MTsN Plupuh Sragen tahun ajaran 2016/2017? 

3. Adakah pengaruh persepsi siswa pada penggunaan metode mengajar dan 

fasilitas belajar terhadap keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran IPS 

siswa kelas VIII MTsN Plupuh Sragen tahun ajaran 2016/2017? 
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E. Tujuan Penelitian 

Adanya tujuan dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting 

karena dengan tujuan yang tepat menjadikan tolok ukur keberhasilan dalam 

penelitian. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi siswa pada penggunaan metode 

mengajar oleh guru terhadap keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran IPS 

siswa kelas VIII MTsN Plupuh Sragen tahun ajaran 2016/2017 

2. Untuk mengetahui pengaruh fasilitas belajar terhadap keaktifan belajar siswa 

pada mata pelajaran IPS siswa kelas VIII MTsN Plupuh Sragen tahun ajaran 

2016/2017 

3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi siswa pada penggunaan metode 

mengajar dan fasilitas belajar terhadap keaktifan belajar siswa pada mata 

pelajaran IPS siswa kelas VIII MTsN Plupuh Sragen tahun ajaran 2016/2017 

 

F. Manfaat Penelitian 

Setelah tercapainya tujuan diatas, maka manfaat yang diharapkan 

adalah sebagai berikut : 

1.   Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah konsep-konsep atas 

teori-teori tentang hubungan metode mengajar, dan fasilitas belajar 

dengan keaktifan siswa. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan tentang pentingnya peningkatan keaktifan belajar siswa di 

kelas 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat secara praktis, yaitu : 

a. Memberikan gambaran bagi guru dan siswa tentang pengaruh persepsi 

siswa mengenai metode mengajar dan fasilits belajar terhadap keaktifan 

siswa  
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b. Memberikan sumbangan pikiran dalam upaya memperbaiki proses 

pembelajaran agar lebih baik dan berkualitas  

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman atau referensi 

untuk penilaian berikutnya yang sejenis. 

 

  

 


