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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan hal penting dalam kehidupan. Di jaman sekarang 

pendidikan adalah bekal hidup yang paling berharga. Seseorang dengan 

pendidikan tinggi akan lebih mudah mencari pekerjaan. Pendidikan adalah usaha 

sadar untuk menumbuhkembangkan prestasi sumber daya manusia melalui 

kegiatan pengajaran. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 

2003, menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu 

manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti 

luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, 

kepribadian yang mantap dan mandiri serta bertanggung jawab kemasyarakatan 

dan kebangsaan. (Undang-undang Sisdiknas 2003).  

 Mutu pendidikan tidak lepas dari kegiatan belajar mengajar. Kegiatan 

belajar mengajar di sekolah merupakan kegiatan yang paling penting. Ini berarti 

berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan tergantung pada bagaimana 

proses belajar yang dialami siswa sebagai anak didik. Dalam proses 

pembelajaran setiap siswa diharapkan memperoleh prestasi belajar yang baik. 

Keberhasilan pendidikan dipengaruhi oleh perubahan dan pembaharuan dalam 

segala komponen pendidikan. Adapun komponen yang mempengaruhi 

pendidikan meliputi: kurikulum, sarana danpra sarana, guru, dan metode 

pengajaran yang tepat. Semua komponen tersebut saling terkait dalam 

mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang diinginkan. Pendidikan melalui 

proses belajar merupakan tanggung jawab bersama antar keluarga, masyarakat, 

dan pemerintah, termasuk tentang penyelenggaraan pendidikan. 

Penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dapat dilaksanakan di lembaga 

pendidikan yang salah satunya adalah sekolah. 

Belakangan ini banyak gunjingan bahwa mutu pendidikan anak di sekolah 

menurun. Pemahaman anak terhadap berbagai pelajaran yang di ajarkan 
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sangatlah kurang dan gampaknya tidak mencerminkan semangat yang 

menggebu. Di pihak lain para siswa dijejali banyak aturan dan materi 

sehingga pelajaran di sekolah bertambah. 

      Berbagai tuntutan sering tidak memperhatikan perkembangan kemajuan 

dan kecerdasan mereka. Hal ini diperparah dengan sikap orang tua yang terlalu 

antusias terhadap kapasitas dan daya serap anak sehingga memberi dorongan 

yang berlebihan. Rendahnya nilai siswa dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial terjadi bukan hanya karena kemampuan masing-masing siswa melainkan 

juga masih banyak terdapat berbagai faktor lain. Dengan meningkatnya 

kemampuan belajar siswa akan lebih mudah beradaptasi dalam kondisi apapun. 

Biasanya siswa yang belajar akan sulit untuk mencerna setiap ilmu pelajaran 

maupun pengetahuan yang ada.  

         Salah satu indikator keberhasilan suatu pendidikan dapat dilihat dari 

kemampuan belajar siswa. Menurut Muhibbin Syah (2008: 141), kemampuan 

belajar adalah tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan yang 

ditetapkan dalam sebuah program. Kemampuan belajar merupakan pengukuran 

dan penilaian hasil belajar yang telah dilakukan oleh siswa setelah siswa 

melakukan kegiatan proses pembelajaran yang kemudian dibuktikan dengan 

suatu tes dan hasil pembelajaran tersebut dinyatakan dalam bentuk simbol baik 

dalam bentuk angka, huruf maupun kalimat yang menceritakan hasil yang sudah 

dicapai. Dalam pendidikan formal, dengan kemampuan belajar dapat diketahui 

kedudukan siswa yang pandai, sedang, atau lambat. Dengan mengetahui hasil 

kemampuan belajar yang berbeda-beda maka dapat diketahui pula bahwa 

pemahaman peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran berbeda-

beda pula. 

Peningkatan kemampuan belajar siswa di sekolah berkaitan langsung 

dengan guru sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta didik. Berdasarkan hasil 

pengamatan peneliti pada saat melaksanakan observasi awal ketika proses 

pembelajaran berlangsung terdapat banyak peserta didik yang kurang aktif 

dalam mengikuti kegiatan pembelajar, namun keaktifan siswa muncul ketika 

peserta didik ditunjuk untuk menjawab pertanyaan dari guru. Tidak sedikit 
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peserta didik yang terlihat pikirannya tidak terfokus pada saat pelajaran 

berlangsung. Hal tersebut menyebabkan pemahaman peserta didik kurang 

sehingga menyebabkan mereka kurang aktif dengan sendirinya dalam proses 

pembelajaran di dalam kelas. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul ”KEMAMPUAN BELAJAR SISWA 

KELAS VIII PADA MATA PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN 

SOSIAL DITINJAU DARI MINAT BELAJAR SISWA DAN PERSEPSI 

SISWA TENTANG KETERAMPILAN MENGAJAR GURU DI SMP 

ISLAM KEDUNG KABUPATEN JEPARA TAHUN PELAJARAN 

2016/2017”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Kemampuan belajar siswa pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial 

masih belum maksimal, masih ada kurang lebih sekitar 40% siswa, hal ini di 

tunjukkan dengan masih banyaknya siswa yang mendapat nilai di bawah 

standar yaitu nilai 8. 

2. Kurangnya usaha yang dilakukan oleh siswa dalam proses belajar untuk 

meningkatkan kemampuan belajar dalam dirinya. 

3. Masih kurang variatifnya guru dalam dalam menggunakan metode atau 

media belajar dalam melaksanakan proses belajar sehingga kemampuan 

belajar yang dicapai oleh siswa kurang maksimal. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas agar permasalahan 

tidak meluas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada: 

1. Minat belajar siswa adalah dorongan yang berasal dari dalam individu yang 

meliputi emosi, konasi dan kognisi untuk merasa tertarik pada aktifitas 
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belajar di kelas, dibatasi pada indikator-indikator perasaan senang, 

keatertarikan siswa, perhatian siswa, keterlibatan siswa. 

2. Persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru adalah penilaian berupa 

tanggapan/pendapat siswa terhadap kemampuan/kecakapan guru dalam 

proses kegiatan belajar mengajar, dibatasi pada indikator keterampilan 

membuka pelajaran, keterampilan penggunaan bahasa verbal dan non 

verbal, keterampilan menggunakan media pembelajaran, keterampilan 

memilih metode/model pembelajaran, keterampilan menerangkan/ 

menjelaskan, keterampilan bertanya, keterampilan mengadakan assessment 

(penjagaan), keterampilan memberi motivasi, keterampilan menutup 

pelajaran, keterampilan terpadu. 

3. Kemampuan belajar siswa adalah kompetensi mendapasar yang perlu 

dimiliki siswa yang memepelajari lingkup materi dalam suatu mata 

pelajaran pada jenjang tertentu,  dibatasi pada indikator-indikator 

pengamatan, ingatan, penerapan, analisis dan sintesis. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan latar belakang masalah dalam penelitian 

ini, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh minat belajar siswa terhadap kemampuan belajar siswa 

kelas VIII pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SMP Islam 

Kedung Kabupaten Jepara tahun pelajaran 2016/2017? 

2. Bagaimana pengaruh persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru 

terhadap kemampuan belajar siswa kelas VIII pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial di SMP Islam Kedung Kabupaten Jepara tahun pelajaran 

2016/2017? 

3. Bagaimana pengaruh minat belajar siswa dan persepsi siswa tentang 

keterampilan mengajar guru terhadap kemampuan belajar siswa kelas VIII 

pada mata pelajaran Ilmu pengetahuan Sosial di SMP Islam Kedung 

Kabupaten Jepara tahun pelajaran 2016/2017? 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Menganalisis pengaruh minat belajar siswa terhadap kemampuan belajar 

siswa kelas VIII pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SMP Islam 

Kedung Kabupaten Jepara tahun pelajaran 2016/2017. 

2. Mengetahui pengaruh persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru 

terhadap kemampuan belajar siswa kelas VIII pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial di SMP Islam Kedung Kabupaten Jepara tahun pelajaran 

2016/2017. 

3. Pengaruh minat belajar siswa dan persepsi siswa tentang keterampilan 

mengajar guru terhadap kemampuan belajar siswa kelas VIII pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SMP Islam Kedung Kabupaten Jepara 

tahun pelajaran 2016/2017. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dengan adanya minat belajar dan persepsi siswa 

tentang keterampilan mengajar guru berpengaruh mampu meningkatkan 

kemampuan belajar siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

Penelitian ini diharapkan siswa kelas VIII memiliki minat belajar dan 

persepsi yang baik tentang keterampilan mengajar guru, sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan belajar. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini bermanfaat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai 

pengaruh minat belajar siswa dan persepsi siswa tentang keterampilan 

mengajar guru terhadap kemampuan belajar siswa. 


