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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak dapat 

dipisahkan dan kehidupan seseorang baik dalam keluarga, masyarakat dan bangsa. 

Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh tingkat keberhasilan pendidikan. Negara 

Indonesia sebagai negara berkembang dalam pembangunan membutuhkan sumber 

daya manusia yang dapat diandalkan, Pembangunan manusia Indonesia pada 

dasarnya merupakan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Pembangunan ini meliputi 

pembangunan materiil dan spiritual.  

Tujuan pendidikan nasional menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional yang menyatakan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab. 
 
Bahwa keberhasilan pendidikan akan dicapai oleh suatu bangsa apabila ada 

usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan bangsa itu sendiri. Untuk itu 

pemerintah akhir-akhir ini mengusahakan mutu pendidikan di Tanah Air, terutama 

pendidikan formal. 

Peningkatan mutu pendidikan di sekolah berkaitan langsung dengan siswa 

sebagai anak didik dan guru sebagai pendidik. Keberhasilan pendidikan di sekolah  
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dapat diketahui dari prestasi siswa dalam belajarnya. Keberhasilan siswa 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, dari diri siswa khususnya keaktifan belajar 

siswa dan dari luar siswa. Keaktifan siswa merupakan hal yang perlu diperhatikan 

guru sehingga proses belajar mengajar yang ditempuh benar-benar memperoleh 

hasil yang optimal.  

Untuk mendapatkan hasil yang optimal khususnya dalam proses belajar 

mengajar yang berlangsung di sekolah banyak dipengaruhi oleh komponen-

komponen belajar mengajar. Komponen-komponen tersebut meliputi kemampuan 

guru dalam menguasai bahan pelajaran, kemampuan guru terampil 

berkomunikasi, kemampuan guru menguasai kelas, kemampuan guru terampil 

menggunakan berbagai alat dan sumber belajar, kemampuan guru terampil 

mengajukan pertanyaan. Hal ini akan menunjukkan kemampuan guru dalam 

mengajar. 

Disamping komponen-komponen tersebut ada faktor lain yang 

mempengaruhi keberhasilan belajar siswa yaitu komunikasi antara guru dengan 

murid yang baik, yang akan menumbuhkan persepsi siswa terhadap guru yang 

disebabkan oleh perhatian guru dalam mengajar. 

Penyampaian materi ajar oleh guru kepada siswa merupakan faktor yang 

sangat menentukan. Bagaimanapun baiknya bahan pelajaran yang disampaikan 

dan sarana prasarana sekolah, jika tidak didukung oleh kemampuan guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran maka sulit menciptakan suasana belajar mengajar 

yang diharapkan. Pada akhirnya tidak dapat dihasilkan lulusan yang diinginkan. 

Untuk mendapatkan lulusan yang baik sesuai dengan yang diinginkan maka harus 
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ada kerjasama yang harmonis antara guru dengan siswa, dan penyampaian materi 

ajar yang baik dari guru kepada siswa.  

Pihak guru dituntut keaktifannya dalam mengajar dan cara penyampaian 

pelajaran yang bervariasi. Keaktifan dan cara penyampaian itu dapat berupa 

perhatian, sikap dan kemampuan guru dalam mengajar. Namun, dengan perhatian, 

sikap dan kemampuan guru dalam mengajar ternyata menimbulkan persepsi yang 

berbeda. Hal ini terbukti adanya siswa yang menganggap metode yang digunakan 

guru dalam mengajar itu cocok sehingga siswa menilai guru tersebut cakap dalam 

mengajarnya tetapi ada juga yang merasa kurang sesuai sehingga siswa menilai 

guru kurang cakap dalam mengajarnya. 

Untuk menghindari persepsi yang kurang baik terhadap guru dalam  

mengajar, pihak guru harus berusaha keras agar siswa memiliki persepsi yang 

baik mengenai guru dalam memberikan pelajaran. Persepsi yang baik akan 

terwujud apabila guru memberikan ilmu yang dimiliki dan siswa membutuhkan 

ilmu yang diberikan guru,  dengan demikian akan tercipta keharmonisan antara 

guru dengan siswa. Apabila suasana tersebut dapat tercipta maka keaktifan belajar 

siswa akan meningkat, aktif dalam belajar di kelas maka meningkatkan pula 

prestasi belajar siswa, begitu pula sebaliknya jika keaktifan belajar siswa menurun 

maka prestasi siswapun akan menurun. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis mengambil judul “Pengaruh 

Keaktifan belajar dan Persepsi Siswa Tentang Guru Dalam Mengajar Terhadap 

Prestasi Belajar PPKn Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Jumapolo Tahun 

Pelajaran 2006/2007”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Prestasi belajar pada dasarnya dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling 

terkait, baik yang berasal dan dalam diri si terdidik (internal) maupun dan luar diri 

si terdidik (eksternal), dengan demikian pada hakekatnya tidak ada faktor tunggal 

yang dapat berdiri sendiri menentukan prestasi belajar seseorang. Beberapa 

masalah yang berkaitan dengan prestasi belajar seseorang antara lain keaktifan 

siswa dalam belajar, persepsi siswa tentang guru dalam mengajar, cara dan gaya 

belajar, intensitas kegiatan belajar dan lain sebagainya. Dalam konteks ini tentu 

saja masih banyak lagi faktor-faktor lain yang dapat dikemukakan dan dapat 

berkaitan dengan prestasi belajar siswa. 

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi permasalahan di atas, 

maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai Pengaruh Keaktifan 

Belajar dan Persepsi Siswa tentang Guru dalam Mengajar, dengan Prestasi Belajar 

PPKn Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Jumapolo Tahun Pelajaran 

2006/2007. 

 

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 diteliti menjadi jelas dan kesalahapahaman 

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

masalah yang diteliti sebagai berikut: 
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1. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah aspek-aspek dari subyek penelitian yang 

menjadi sasaran penelitian, meliputi:  

a. Keaktifan belajar yang diasumsikan akan memberikan kontribusi dalam 

proses belajar anak di kelas. 

b. Persepsi siswa tentang guru dalam mengajar. 

c. Prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran PPKn. 

2. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah semua siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Jumapolo Tahun Pelajaran 2006/2007, yang keseluruhannya berjumlah 240 

orang siswa.  

 

D. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah atau sering diistilahkan problematika merupakan 

kegiatan penting yang harus ada dalam penulisan suatu karya ilmiah. Oleh karena 

itu seorang peneliti sebelum melakukan penelitian harus mengetahui terlebih 

dahulu permasalahan yang ada. Adanya permasalahan yang jelas maka proses 

pemecahannyapun akan terarah dan terfokus pada permasalah tersebut. Menurut 

Arikunto (1992:47) “problematika adalah bagian pokok dari suatu penelitian”.  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan 

suatu permasalahan sebagai berikut: “Adakah pengaruh positif yang berarti 

(signifikan) dari keaktifan belajar dan persepsi siswa tentang guru dalam mengajar 
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terhadap prestasi belajar PPKn pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Jumapolo 

tahun pelajaran 2006/2007?”.  

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan titik pijak untuk aktivitas yang akan dilaksanakan, 

sehingga perlu dirumuskan secara jelas. Dalam penelitian inipun 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 keaktifan belajar pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Jumapolo Tahun Pelajaran 2006/2007?” 

2. Untuk mengetahui persepsi siswa tentang guru dalam mengajar pada siswa 

kelas VIII SMP Negeri 1 Jumapolo Tahun Pelajaran 2006/2007?” 

3. Untuk mengetahui prestasi belajar PPKn pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Jumapolo Tahun Pelajaran 2006/2007?” 

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

keaktifan belajar dan persepsi siswa tentang guru dalam mengajar terhadap 

prestasi belajar PPKn pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Jumapolo Tahun 

Pelajaran 2006/2007?” 
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F. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

a. Sebagai suatu karya ilmiah maka hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada 

khususnya, maupun bagi masyarakat luas pada umumnya mengenai 

keaktifan belajar dan persepsi siswa tentang guru dalam mengajar terhadap 

prestasi belajar PPKn pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Jumapolo 

tahun pelajaran 2006/20070. 

b. Menambah dan memperluas cakrawala pengetahuan khususnya mengenai 

keaktifan belajar dan persepsi siswa tentang guru dalam mengajar. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian 

berikutnya yang sejenis. 

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

a. Menyebarluaskan informasi mengenai arti penting keaktifan belajar dan 

persepsi siswa tentang guru dalam mengajar terhadap prestasi belajar 

PPKn pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Jumapolo Tahun Pelajaran 

2006/2007. 

b. Sebagai pendidik maka pengetahuan dan pengalaman selama mengadakan 

penelitian dapat ditransformasikan kepada peserta didik pada khususnya 

maupun masyarakat pada umumnya. 
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G. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka 

sangat perlu penulis mengemukakan sistematikanya. Adapun sistematika 

penyusunan 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 

keaktifan belajar yang mencakup pengertian keaktifan, asas keaktifan, pengertian 

belajar, aktifitas belajar PPKn, dan aktifitas belajar di kelas. Selanjutnya uraian 

mengenai persepsi siswa tentang guru dalam mengajar, mencakup pengertian 

persepsi, pengertian guru dan peranan guru. Selanjutnya uraian mengenai prestasi 

belajar mencakup pengertian prestasi belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi 

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-
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variabel penelitian; metode atau 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) validitas dan reliabilitas instrument beserta analisisnya dan data 

hasil penelitian, pengujian persyaratan analisis, analisis data dan pengujian 

hipotesis, serta pembahasan hasil analisis data.  

Bab V berisi: kesimpulan, implikasi, serta saran-saran, sedangkan bagian 

akhir dari skripsi ini berisi uraian daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar 

ralat (bila ada). 




