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A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi telah mengubah cara hidup manusia sebagai individu, sebagai warga

masyarakat dan sebagai warga bangsa. Tidak seorang pun yang dapat menghindari dari arus

globalisasi.Setiap individu di hadapkan pada dua pilihan, yakni dia menempatkan dirinya dan

berperan sebagai pemain dalam arus perubahan globalisasi, atau dia menjadi korban dan

terseret derasnya arus globalisasi.Arus globalisasi juga masuk dalam wilayah pendidikan

dengan berbagai implikasi dan dampaknya, baik positif maupun negatif.

Tugas dan peran gurudarihari ke hari semakin berat, seiring dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Guru sebagai komponen utama dalam dunia pendidikandituntut

untuk mampu mengimbangi bahkan melampui perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi yang berkembang dalam masyarakat. Melalui sentuhan guru di sekolah diharapkan

mampu menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi tinggi dan siap menghadapi

tantangan hidup dengan penuh keyakinan dan percaya diri yang tinggi.

Keberadaan guru tidak terlepas dari persepsi siswa, terutama tentang kemampuan-

kemampuan guru dalam menunjang jabatan profesinya.Salah satunya kemampuan guru dalam

mengelola kelas.Persepsi siswa di sini adalah penglihatan, anggapan siswa tentang

kemampuan guru ekonomi yang berlatar belakang pendidikan keguruan dalam mengelola

kelas.

Seorang guru mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap anak didiknya, dan

memberikan kewenangan atas profesinya.Jabatan guru merupakan pekerjaan yang bersifat

profesional yang harus mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, baik

secara keilmuan (akademis) maupun secara sikap mental.Jenis pekerjaan ini tidak dapat



dilakukan oleh sembarang orang di luar kependidikan walaupun kenyataannya masih

dilakukan orang di luar kependidikan.1

Latar belakang pendidikan seorang guru dari guru lainnya terkadang tidak sama.

Perbedaan latar belakang pendidikan ini dilatar belakangi oleh jenis dan perjenjangan dalam

pendidikan. Latar belakang pendidikan akan mempengaruhi kegiatan guru dalam interaksi

belajar mengajar. Guru alumnus FKIP atau Fakultas Tarbiyah dan guru alumnus Non FKIP

akan berbeda cara mengajar mereka, sebab alumnus FKIP telah memiliki sejumlah

pengetahuan teoretis di bidang keguruan. Sedangkan guru alumnus Non FKIP tidak pernah

menerima pengalaman di bidang keguruan.2

Berdasarkan teori di atas, guru yang berlatar belakang pendidikan keguruan telah

menerima sejumlah pengetahuan di bidang keguruan. Di antara pengetahuan itu adalah

pengetahuan mengelola kelas. Guru yang tidak bisa mengelola kelas  dengan baik maka guru

tersebut belumlah dikatakan guru yang profesional.

Mengelola kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi

belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan.3 Dengan kata lain,

kegiatan-kegiatan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi

terjadinya proses belajar mengajar. Yang termasuk ke dalam hal ini misalnya adalah guru

menegur siswa ketika berbicara dengan temannya pada saat proses belajar mengajar, guru

menanyakan jika ada siswa yang tidak masuk, guru mengontrol jumlah siswa yang izin keluar

masuk kelas, dan guru mengatur ruang belajar agar nyaman.

1Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional. Bandung:Remaja Rosada Karya. 1995, Hlm. 6.
2Syaiful Bahri Djamarah, Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru, Jakarta: Usaha Nasional, 1996, Hlm.

130-131.
3Ibid, Hlm. 195.



Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri

1 Bangkinang Seberang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar, penulis

menemukan fenomena-fenomena berdasarkan persepsi siswa tentang kemampuan guru

ekonomi yang berlatar belakang pendidikan keguruan dalam mengelola kelas adalah sebagai

berikut:

1. Masih ada siswa yang beranggapan guru ekonomi yang berlatar belakang pendidikan

keguruan tidak mengatur tempat duduk siswa.

2. Masih ada siswa beranggapan guru ekonomi yang berlatar belakang pendidikan

keguruantidak menegur siswa yang ribut dalam proses pembelajaran.

3. Masih ada siswa yang beranggapan guru ekonomi yang berlatar belakang pendidikan

keguruan tidak mengontrol siswa yang keluar masuk kelas saat proses pembelajaran.

4. Masih ada siswayang beranggapan guru ekonomi yang berlatar belakang pendidikan

keguruan tidak mampu menciptakan susasana belajar yang menyenangkan.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang ditemukan penulis di lapangan, maka penulis

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Persepsi Siswa Tentang Kemampuan

Guru Ekonomi yang Berlatar Belakang Pendidikan  Keguruan dalam Mengelola Kelas

Di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bangkinang Seberang Kecamatan Bangkinang

Seberang Kabupaten Kampar”

B. Penegasan Istilah

1. Kemampuan

Kemampuan berasal dari kata “mampu” yang berarti kuasa, bisa, sanggup

melakukansesuatu. Ditambah imbuhan “ke-an” menjadi kemampuan yangberarti



kesanggupan, kecakapan, kekuatan dalam melakukan sesuatu.4

2. Mengelola Kelas

Seni atau praksis kerja dimana guru bekerja secara individu, denganatau melalui

oranglain untuk mengoptimalkan sumber daya kelas bagi penciptaan proses pembelajaran

yang efektif dan efisien.5

3. Latar Belakang Pendidikan Keguruan

Latar belakang pendidikan keguruan dalam penelitian ini adalah tingkat atau jenjang

pendidikan yang telah ditempuh oleh guru sebelumnyamelalui jenjang pendidikan

keguruan.

4. Persepsi Siswa

Persepsi adalah sebuah proses internal yang bermanfaat sebagai sebuah alat

penyaring (filter) dan sebagai sebuah metode untuk mengorganisasikan stimuli

(ransangan), yang memungkinkan kita menghadapi lingkungan.6

Siswa adalah peserta didik.Jadi yang dimaksud dengan persepsi siswa Dalam

penelitian ini adalah kemampuan siswa dalam mengelompokkan dan menginterprestasikan

tentang suatu objek yang diamatinya.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah  di atas, maka penulis  dapat

mengidentifikasikan masalah dalam penelitian ini, yaituPersepsi siswa tentang

4 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka,
1991, Hlm. 623.

5 Sudarwan Danim, Adminstrasi Sekolah dan Manajemen Kelas, Bandung: Pustaka Setia, 2010, Hlm 98.
6Winardi, Motivasi dan Pemotivasian dalam Manajemen, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, Hlm. 46.



kemampuan guru ekonomi yang berlatar belakang pendidikan keguruan dalam mengelola

kelas masih rendah.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah pada “

Persepsi Siswa Tentang Kemampuan Guru Ekonomi yang Berlatar Belakang Pendidikan

Keguruan dalam Mengelola Kelas di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bangkinang

Seberang Kecematan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar”.

3. Rumusan Masalah

Bertolak dari pembatasan masalah, maka penulis dapat merumuskan masalahnya

yaitu Bagaimana Persepsi Siswa Tentang Kemampuan Guru Ekonomi yang Berlatar

Belakang Pendidikan Keguruan dalam Mengelola Kelas di Sekolah Menengah Atas

Negeri 1 Bangkinang Seberang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengetahui persepsi siswa tentang kemampuan mengelola kelas guru ekonomi yang

berlatar belakang pendidikan keguruan di SekolahMenengah Atas Negeri 1 Bangkinang

Seberang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

a. Siswa

Menambah wawasan siswa, dan mengetahui bagaimana persepsi siswa tentang

kemampuan mengelola kelas guru ekonomi yang berlatar belakang pendidikan

keguruan.

b. Guru



Memberikan informasi dan masukan kepada guru ekonomi yangberlatar belakang

pendidikan keguruan mengenai persepsi siswa tentangkemampuan mengelola kelas guru

ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam proses pembelajaran bagi

lembaga atau pihak sekolah.

c. Sekolah

Memberikan informasi mengenai persepsi siswa tentang kemampuan guru

ekonomi yang berlatar belakang pendidikankeguruan dalam mengelola

kelas,sehinggasekolah meningkatkan kemampuan dalam proses pembelajaran bagi

lembaga atau pihak sekolah.

d. Penulis

Memperluas pengetahuan penulis mengenai persepsi siswa tentangkemampuan

guru yang berlatar belakang pendidikan keguruan dalam mengelola kelasdan sekaligus

untuk menyelesaikan studi akhir pada Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau.




