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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan pondasi pembangunan suatu bangsa, jika 

pendidikan tidak berjalan dengan semestinya maka pembangunan tidak akan  

terlaksana, atau bahkan dapat mengakibatkan krisis multidimensi yang 

berkepanjangan. Hal ini dikarenakan  pendidikan merupakan media 

pembangunan yang memiliki posisi strategis dalam mengintegrasikan dan 

mengatur sub-sub sistem dalam masyarakat. Pendidikan juga merupakan sarana 

transformasi ilmu pengetahuan, yang meliputi sosialisasi ilmu pengetahuan, 

pengembangan ilmu pengetahuan, sosialisasi norma dan nilai dalam masyarakat, 

baik budaya, agama, maupun ideologi. 

Pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia dan upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia 

dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pemerintah merumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa 

pendidikan dilakukan agar mendapatkan tujuan yang diharapkan bersama yaitu: 

“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 demokratis serta bertanggung jawab” (Pasal 3 UU RI 

No 20/ 2003).  Hal tersebut menunjukan bahwa pendidikan merupakan upaya 

yang terencana, yang menggunakan berbagai proses dan metode tertentu dengan 

tujuan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri peserta didik agar 

terjadi perubahan pengetahuan, tingkah laku dan keterampilan. 

Dengan demikian pendidikan merupakan sarana utama dalam upaya 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, tanggung jawab 
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terhadap pendidikan tidak hanya oleh satu pihak saja melainkan semua pihak 

turut andil dalam tanggung jawab pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut 

maka diperlukan suatu lembaga dalam upaya untuk melakukan proses pendidikan 

sehingga tujuan sistem pendidikan nasional akan tercapai. Usaha tersebut 

dituangkan melalui lembaga-lembaga formal yaitu sekolah. Sekolah adalah suatu 

lembaga yang memberikan pembelajaran kepada murid-muridnya. Lembaga 

pendidikan ini memberikan pengajaran secara formal. 

Dalam proses pembelajaran, unsur proses belajar memegang peranan 

yang penting. Inti dari kegiatan pendidikan adalah kegiatan belajar mengajar. 

Keberhasilan siswa dalam mengikuti program pendidikan di sekolah dilihat 

berdasarkan hasil belajarnya. Menurut Anni (2006:5) hasil belajar merupakan 

perubahan yang diperoleh pembelajaran setelah mengalami aktivitas belajar. 

Memperoleh perubahan perilaku tersebut tergantung apa yang dipelajari oleh 

siswa, apabila siswa mempelajari pengetahuan tentang konsep maka perubahan 

perilaku yang diperoleh adalah pengetahuan tentang konsep. Hasil belajar  pada 

intinya adalah  kemampun yang  diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. 

Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk 

memperoleh suatu bentuk perilaku yang relatif menetap. 

Sehingga untuk mengukur hasil tersebut, tercapainya atau tidak 

pembelajaran yang diserap oleh siswa dilihat dari hasil yang didapat tetapi tidak 

terlipat dari penilaian proses belajar didalamnya. Dalam pembelajaran di 

sekolahan “Hasil belajar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui 

seberapa jauh seseorang menguasai bahan yang sudah diajarkan (Purwanto, 

2010:44). Biasanya dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah setelah 

berakhirnya belajar untuk mengetahui tingkat keberhasilan diadakan pengukuran 

atau evaluasi dan hasil tersebut yang disebut hasil belajar. Madrasah Aliyah 

Negeri Purwodadi merupakan sekolah menengah umum di Purwodadi yang 

berusaha mencetak lulusan yang siap melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih 

tinggi. Untuk mewujudkan hal tersebut siswa dibekali dengan keahlian yang 

sesuai dengan studinya. Madrasah Aliyah Negeri Purwodadi hanya membuka 

empat program pengajaran khusus, yaitu program ilmu sosial dan ilmu 



3 

 

 

 

pengetahuan alam, bahasa, dan keagamaan Madrasah Aliyah Negeri Purwodadi 

berkeinginan untuk meningkatkan hasil belajar siswa, oleh karena itu diharapkan 

adanya kerjasama antara siswa, guru, orang tua dan masyarakat yang dapat 

diwujudkan dalam bentuk perhatian terhadap hal-hal yang berpengaruh pada  

hasil belajar siswa. 

MAN Purwodadi merupakan sekolah Madarasah Aliyah Negeri beralamat 

di Jalan P.Diponegoro, Grobogan, Purwodadi. Penelitian ini memfokuskan pada 

jurusan IPS kelas XI yang memiliki tingkat Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yaitu 75. Pelajaran Ekonomi merupakan salah satu pelajaran yang ada di 

semester ganjil dan harus dicapai oleh siswa melalui kegiatan pembelajaran. 

Hasil belajar Ekonomi dapat ditunjukkan dengan rata-rata ulagan harian dan 

ujian akhir semester. Berdasarkan hasil dari observasi menunjukkan bahwa Hasil 

Belajar Ekonomi siswa kelas XI belum optimal. Kondisi tersebut terlihat bahwa 

sebanyak 57,25% dari jumlah siswa kelas XI jurusan IPS mata pelajaran ekonomi 

memperoleh  nilai dibawah rata-rata minimal yaitu 75.  Standar keberhasilan 

belajar minimal yang ditargetkan oleh sekolah adalah sebesar 98% siswa 

memenuhi KKM yang ditentukan. Hal ini menunjukkan kurangnya dalam proses 

belajar mengajar. 

Dalyono mengemukakan (2009:55) secara garis besar faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar peserta didik dapat digolongkan menjadi 2, yaitu 

faktor ekstern dan faktor interen. Faktor ekstern adalah faktor yang datang dari 

luar peserta didik diantaranya adalah sekolah yang didalamnya termasuk 

keterampilan mengajar guru dan cara mengajar. Sedangkan faktor interen adalah 

faktor yang ada dalam diri peserta didik, diantaranya cara belajar. Salah satu 

faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa adalah faktor ekteren yaitu 

keterampilan mengajar guru.  

Keterampilan mengajar guru juga berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa. Guru merupakan pihak yang memegang kendali dalam proses 

pembelajaran sekarang, guru dalam pembelajaran berperan sebagai fasilitator. 

Artinya guru hanya menyediakan sumber belajar dan membimbing dalam belajar 

agar tidak keluar dari kompetensi dasar dari mata pelajaran. Guru bisa mengajar 
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dengan baik jika memiliki keterampilan. Keterampilan dasar mengajar diperlukan 

oleh guru untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efesien. Wina 

Sanjaya (2009:32) mengemukakan bahwa keterampilan dasar mengajar bagi guru 

diperlukan agar guru dapat melaksanakan pertanyaan dalam pengelolaan proses 

pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat berjalan efektif dan efesien. Di 

samping itu keterampilan dasar merupakan syarat mutlak agar guru bisa 

mengimplementasikan berbagai strategi pembelajaran. Keterampilan mengajar 

guru merupakan kemampuan atau kecakapan guru dalam membimbing siswa 

dalam belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru memepunyai peran penting 

dalam keberhasilan peserta didik, karena gurulah yang secara langsung 

membimbing, membantu, mempengaruhi dan mengembangkan potensi yang ada 

pada diri siswa untuk mencapai tujuan. 

Dengan persepsi siswa yang berbeda-beda tentang keterampilan mengajar 

guru akan mempengaruhi terhadap hasil belajar siswa. Siswa yang memiliki 

persepsi positif terhadap keterampilan mengajar guru, terdorong untuk giat 

belajar untuk meningkatkan hasil belajar, begitu juga sebaliknya apabila persepsi 

siswa negatif tentang keterampilan menajar guru maka akan malas dalam belajar 

sehingga hasil belajar siswa menjadi rendah. 

Faktor yang dianggap berpengaruh terhadap hasil belajar siswa adalah 

cara belajar siswa itu sendiri. setiap peserta didik memiliki cara belajar yang 

berbeda-beda karena kemampuan mereka untuk memahami dan menyerap 

pelajaran pun memiliki tingkatan yang berbeda. Cara belajar yang dipaksakan 

tidak akan berarti karena dilakukan tidak berdasarkan kehendak hati. Setiap 

peserta didik memiliki cara belajar yng unik, misalnya ada yang hanya dapat 

konsentrasi apabila suasana sekitarnya sepi, ada yang berkonsentrasi apabila 

belajarnya sambil menggerakkan anggota tubuh, dan ada pula yang 

berkonsentrasi apabila belajar sambil mendengarkan musik. Karena cara belajar 

dapat mempengaruhi ketercapaian hasil belajar, maka diharapkan peserta didik 

dapat memahami cara belajar masing-masing guna meningkatkan daya serap 

terhadap materi pelajaran yang disampaikan oleh pendidik. 
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Dengan adanya cara belajar siswa akan belajar dengan teratur, disiplin 

dalam belajar dan semangat dalam pelajaran, memfokuskan fikiran untuk belajar, 

membuat jadwal belajar, dan istirahat serta tidur yang teratur. Semakin baik cara 

belajar  siswa maka dapat meningkatkan hasil belajar, sebaliknya jika cara belajar 

buruk belajar rendah maka hasil akan rendah pula. 

Menurut (Gie dalam  Siroyudin,2010:34)  Cara belajar merupakan suatu 

cara bagaimana siswa melaksanakan kegiatan belajar misalnya bagaimana 

mereka mempersiapkan belajar, mengikuti pelajaran, aktivitas belajar mandiri 

yang dilakukan, pola belajar mereka, cara mengikuti ujian. Kualitas cara belajar 

akan menentukan kualitas hasil belajar yang diperoleh. Cara belajar yang baik 

akan menyebabkan berhasilnya belajar, sebaliknya cara belajar yang buruk akan 

menyebabkan kurang berhasil atau gagalnya belajar. Hal ini sejalan dengan 

Slameto (2010 : 73), bahwa “Banyak siswa dan atau mahasiswa gagal atau tidak 

mendapat hasil yang baik dalam belajar karena tidak mengetahui cara-cara 

belajar efektif”. Dari kedua pendapat di atas dapat di simpulkan, bahwa siswa 

yang mempunyai cara belajar baik dalam belajar memungkinkan akan 

memperoleh hasil belajar yang baik. Artinya semakin  baik cara belajar, maka 

akan semakin tinggi pula intensitas usaha dan upaya yang dilakukan untuk 

memperoleh hasil belajar yang baik. 

Sehingga judul penelitian ini adalah “ANALISIS HASIL BELAJAR 

EKONOMI DITINJAU DARI KETERAMPILAN MENGAJAR GURU DAN 

CARA BELAJAR PADA SISWA KELAS XI MADRASAH ALIYAH NEGERI 

PURWODADI TAHUN 2016/2017” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi 

terdapat beberapa masalah yaitu: 

1. Rendahnya hasil belajar siswa karena dipengaruhi oleh rendahnya minat 

belajar ekonomi pada siswa. 

2. Rendahnya hasil belajar siswa karena dipengaruhi oleh rendahnya persepsi 

siswa tentang keterampilan mengajar guru yang kurang dipahami siswa. 



6 

 

 

 

3. Rendahnya hasil belajar siswa karena dipengaruhi oleh rendahnya cara 

belajar yang kurang diminati oleh siswa. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti membatasi masalah agar masalah 

yang dianalisa dapat terarah sesuai tujuan yang diharapkan sehingga tidak ada 

kesalahan dalam penafsiran judul. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Hasil belajar yang dimaksud adalah nilai ulangan harian dan ujian akhir 

semester yang didapat oleh siswa kelas XI IPS Madrasah Aliyah Negeri 

Purwodadi tahun 2016/2017. 

2. Keterampilan mengajar guru yang dimaksud adalah keterampilan yang 

dilakukan oleh guru dalam proses mengajar, yang dipersepsi oleh siswa 

meliputi: persepsi keterampilan membuka pelajaran, penggunaan bahasa, 

penggunaan media pembelajaran, memilih metode/model pembelajaran, 

menjelaskan, bertanya, memberi motivasi, dan menutup pelajaran. 

3. Cara belajar siswa adalah gaya belajar yang dilakukan oleh siswa dalam 

memahami pelajaran yang meliputi keteraturan belajar, kedisiplinan dan 

semangat, konsentrasi, pengaturan waktu belajar, istirahat dan tidur yang 

cukup. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang diuraikan diatas maka rumusan masalah 

diatas adalah: 

1. Bagaimana pengaruh keterampilan mengajar guru terhadap hasil belajar 

pada mata pelajaran Ekonomi di Madrasah Aliyah Negeri Purwodadi.? 

2. Bagaimana pengaruh cara belajar siswa terhadap hasil belajar pada mata 

pelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah Negeri Purwodadi.? 

3. Bagaimana pengaruh keterampilan mengajar guru dan cara belajar siswa 

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Madrasah 

Aliyah Negeri Purwodadi.? 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui pengaruh keterampilan mengajar guru terhadap hasil 

belajar pada mata pelajaran Ekonomi di Madrasah Aliyah Negeri Purwodadi. 

2. Untuk mengetahui pengaruh cara belajar siswa terhadap hasil belajar pada 

mata pelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah Negeri Purwodadi. 

3. Untuk mengetahui pengaruh keterampilan mengajar guru dan cara belajar 

siswa terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Madrasah 

Aliyah Negeri Purwodadi. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat  sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat toeritis dalam penelitian ini yaitu dapat menambah wawasan 

mengembangkan pengetahuan baru dalam dunia pendidikan terutama pada 

pembelajaran mata Pelajaran Ekonomi. 

2. Manfaat Praktis 

1. Bagi Peneliti 

Mempeluas wawasan khusus tentang keterampilan mengajar guru serta 

cara belajar siswa yang ada di Madrasah Aliyah Negeri Purwodadi 

2. Bagi Madrasah Aliyah Negeri Purwodadi 

Sebagai masukan untuk bahan pertimbangan bagi peningkatan kualitas 

pembelajaran ekonomi. 

3. Bagi Guru 

Sebagai masukan kepada Guru  dapat digunakan sebagai bahan evaluasi 

dan mamberikan motivasi untuk melaksanakan tugas pembelajaran yang 

baik dab lebih bermakna. 

4. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan agar ketererampilan mengajar guru dan cara 

belajar dapat meningkatkan siswa untuk belajar lebih giat. 


