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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, guru merupakan  salah satu 

komponen yang sangat penting. Guru merupakan perantara dalam menciptakan 

interaksi yang menyenangkan dengan peserta didik. Untuk mencapai efektivitas 

suatu pembelajaran, tentunya dibutuhkan seorang guru professional yang betul-

betul memahami tentang bagaimana melaksanakan suatu pembelajaran dengan 

baik, serta memiliki keterampilan (skill) dasar mengajar yang baik sebelum 

melaksanakan tugas sebagai seorang guru.
1
 

Menurut As. Glicman dalam Sukirman, keterampilan mengajar guru adalah 

kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus yang harus dimiliki guru, 

dosen, instruktur, atau widyiswara agar dapat melaksanakan tugas mengajar 

secara efektif, efisien dan professional.
2
 Mengajar  merupakan suatu sistem yang 

komplek dan integratif dari sejumlah keterampilan untuk menyampaikan pesan 

terhadap siswa, karena itu dalam mengajar guru harus dapat menciptakan situasi 

belajar yang memungkinkan siswa aktif dalam belajar.  

Salah satu keterampilan mengajar yang harus dimiliki guru yaitu 

keterampilan dalam memberi penguatan. Penguatan (reinforcement) merupakan 

respon terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan 

terulangnya kembali perilaku tersebut. Penguatan dapat dilakukan secara verbal  
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dan non verbal dengan prinsip kehangatan, keantusiasan, kebermaknaan dan 

menghindari penggunaan respon yang negatif.
3
 Partisipasi siswa didalam 

pembelajaran sebaiknnya diberikan tanggapan baik oleh guru sehingga siswa 

termotivasi untuk mengulangi aktivitas tersebut, sehingga proses pembelajaran 

menjadi lebih efektif. 

Memberikan penguatan kepada siswa sangat perlu dimiliki oleh guru agar  

dapat menerima pelajaran dengan rela hati dan senang. Inilah sikap rasul dalam 

mendidik para sahabat. Sikap rasul tersebut mesti pula menjadi sikap para guru 

dalam mendidik murid-murid mereka, karena memang tugas keguruan itu 

merupakan warisan tugas kenabian sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-

Taubah (9) ayat 128-129, yaitu: 

ُكمۡۡنَقَدۡ  َۡعهَي  َۡحِريٌص َۡعىِتُّم  َۡما ِه َۡعهَي  َۡعِزيٌز ۡأَوفُِسُكم  ه  ۡمِّ َۡرُسوٞل َجآَءُكم 

ِمىِيهَۡبِۡ ُمؤ  ۡۡٱن  ِحيٞم ۡرَّ ۡۡفَئِن٨٢١َۡرُءوٞف بَِي َۡحس  ۡفَقُم  اْ ُۡتََونَّو  ۡۡٱّللَّ ۡهَُوَۖ ۡإَِلَّ هَ
ۡإِنََٰ ََلٓ

ۡ َۡوهَُوَۡربُّ
َۖ
ُت ه  ِهۡتََوكَّ شِۡٱَعهَي  َعر  َعِظيمِۡۡن  ٨٢١ۡۡۡٱن 

128. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, 

berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan 

keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang 

mukmin. 129. Jika mereka berpaling (dari keimanan), maka katakanlah: 

"Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku 

bertawakkal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki ´Arsy yang agung".ۡ4
 

Ayat ini menjelaskan tiga macam sikap rasul dalam berinteraksi dengan 

para sahabatnya. Ketiga sikap ini seharusnya juga menjadi sikap para guru 
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terhadap peserta didik. Guru seharusnya mempunyai tenggang rasa terhadap 

siswanya, memperhatikan kesulitan dan problem yang mereka hadapi, baik 

kesulitan atau problem belajar maupun kesulitan lainnya. Dengan adanya 

perhatian yang baik dari guru maka siswa akan merasa senang dalam menerima 

pelajaran dari gurunya. 

Pemberian penguatan sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan 

keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran penguatan 

memiliki peran penting untuk meningkatkan proses dan hasil pembelajaran yang 

lebih memiliki makna dan bermutu. Pujian dan respon positif yang diberikan oleh 

guru kepada peserta didik yang telah menemukan prestasi, baik dalam bidang 

akademik maupun non-akademik, anak akan merasakan bahwa perbuatannya 

dihargai dan dengan demikian akan menjadi motivator untuk berusaha 

menunjukkan prestasi terbaiknya.
5
 

Aktivitas belajar melibatkan berbagai aspek kejiwaan. Belajar tidak 

terbatas kerja pikir saja, namun seluruh aspek kepribadian akan terlibat dan 

mewarnai hasil belajar. Aktivitas kejiwaan yang terlibat dalam proses belajar 

yaitu persepsi, perhatian, mendengarkan, mengingat, inteligensi/kecerdasan dan 

berpikir.
6
 Persepsi merupakan menyangkut masuknya peristiwa atau perangsang 

kedalam otak atau kesadaran, sehingga seseorang akan memberi respon atau 

reaksi dengan cara tertentu.
7
 Persepsi merupakan pandangan atau penilaian 
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terhadap sesuatu. Seseorang yang mempunyai penilaian baik terhadap sesuatu 

cenderung bersikap menerima rangsangan dari hal tersebut dengan baik pula.  

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat diambil kesimpulan yang 

dimaksud dengan keterampilan mengajar guru adalah seperangkat kemampuan 

guru dalam membimbing aktivitas  dan pengalaman seseorang serta membantunya 

berkembang dan menyesuaikan diri kepada lingkungan. Jadi, persepsi siswa 

tentang keterampilan mengajar guru adalah penilaian berupa tanggapan atau 

penilaian siswa terhadap kemampuan guru  dalam memberikan penguatan, karena 

penilaian seseorang tidak selalu sama, oleh sebab itu perlu untuk mengetahui 

seberapa besar persepsi siswa terhadap penguatan yang diberikan oleh guru dalam 

proses pembelajaran. 

Berdasarkan hasil pengamatan di Sekolah Menengah Kejuruan 

Muhammadiyah 02 Pekanbaru diperoleh informasi bahwa guru ekonomi  

memiliki keterampilan mengajar yang baik, dimana guru selalu memberikan 

penguatan kepada siswa selama proses pembelajaran, seperti guru memberikan 

motivasi, guru memberikan hadiah, guru selalu memberikan senyuman dan 

sebagainya. Tetapi pada kenyataannya masih ditemukan siswa kurang aktif dalam 

belajar dan motivasi belajar siswa rendah, karena dilihat dari gejala-gejala sebagai 

berikut  

1. Masih ada siswa yang ribut selama proses pembelajaran berlangsung 

2. Masih ada siswa yang tidak mengumpulkan tugas 

3. Masih ada siswa yang ditemukan melamun selama proses pembelajaran 
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4. Masih ada siswa tidak mau bertanya ketika guru memberikan waktu terkait 

dengan materi belajar. 

5. Masih ada siswa tidak menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh guru 

ketika proses belajar mengajar 

Berdasarkan latar belakang masalah dan gejala diatas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Persepsi Siswa Tentang 

Keterampilan Guru Ekonomi dalam Memberi Penguatan Di Sekolah 

Menengah Kejuruan Muhammadiyah 02 Pekanbaru 

B. Penegasan Istilah 

1. Persepsi 

 Persepsi adalah kemampuan untuk membeda-bedakan, mengelompokkan, 

memfokuskan dan sebagainya, yang selanjutnya diinterpretasikan.
8
 Persepsi 

berlangsung saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang 

ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk kedalam otak. 

Didalamnya terjadi proses berfikir pada akhirnya terwujud sebuah 

pemahaman yang disebut persepsi. 

2. Keterampilan Memberi Penguatan 

 Penguatan (reinforcemet) adalah segala bentuk respon apakah verbal atau 

non verbal yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru 

terhadap tingkah laku siswa, yang bertujuan memberi umpan balik (feedback) 
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bagi si penerima (siswa) atas perbuatannya sebagai suatu tindak dorongan 

atau koreksi.
9
 

3. Kebutuhan dan Kelangkaan 

     Kebutuhan adalah keinginan manusia terhadap benda atau jasa yang 

dapat memberikan kepuasan jasmani maupun kebutuhan rohani.
10

 Sedangkan 

kelangkan  adalah suatu kondisi dimana kita tidak mempunyai cukup sumber 

daya untuk memuaskan kebutuhan atau alat pemuas kebutuhan yang tidak 

sebanding untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan yang lebih besar. 

setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu.
11

 

C. Permasalahan  

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat 

dirumuskan pemasalahan bagaimana persepsi siswa tentang keterampilan 

mengajar guru ekonomi dalam memberi penguatan di Sekolah Menengah 

Kejuruan Muhammadiyah 02 Pekanbaru? 

2. Fokus Penelitian 

Keterbatasan yang penulis miliki sehingga penulis memfokuskan 

penelitian ini pada persepsi siswa tentang keterampilan guru ekonomi dalam  

memberi penguatan materi kebutuhan dan kelangkaan kelas X Akuntansi 

Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 02 Pekanbaru. 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

a) Tujuan Penelitian 

   Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi siswa terhadap keterampilan 

guru ekonomi dalam memberi penguatan sekolah menengah kejuruan 

muhammadiyah 02 Pekanbaru. 

b) Manfaat Penelitian 

Penulis berharap agar penelitian yang penulis lakukan ini dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

a) Penelitian ini dapat digunakan oleh guru sebagai bahan pertimbangan 

untuk memperbaiki dan menyempurnakan keterampilan dasar mengajar 

guru, khususnya keterampilan dalam memberikan penguatan dalam proses 

pembelajaran, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. 

b) Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis, khususnya yang 

berkenaan dengan pemberian penguatan kepada siswa dalam proses 

pembelajaran dan diharapkan juga dapat menjadi bahan referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

c) Sebagai karya ilmiah, salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di 

Jurusan Pendidikan IPS Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau dan 

Mendapat gelar Strata I (Sarjana pendidikan atau S.Pd). 

 


