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Skripsi ini berjudul â€œPersepsi Siswa terhadap Kesiapan Guru dalam Proses Pembelajaran (Studi pada SMP Negeri 18 Banda
Aceh). Persepsi yang kurang baik dari siswa terhadap kesiapan guru dalam mengajar akan memberikan dampak yang buruk
terhadap motivasi belajar siswa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana persepsi siswa terhadap kesiapan
guru di dalam proses  pembelajaran, (2) Kendala-kendala apa saja yang di hadapi guru dalam mempersiapkan proses pembelajaran.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana persepsi siswa terhadap kesiapan guru dalam proses pembelajaran, dan untuk
mengetahui Kendala-kendala apa saja yang di hadapi guru dalam mempersiapkan proses pembelajaran. Penelitian ini menggunakan
dua pendekatan penelitian yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas
VIII yang terbagi dalam tiga kelas berjumlah 87 siswa. Sampel penelitian siswa kelas VIII-2 sebanyak 30 siswa yang dipilih secara
acak. Subjek penelitian ini adalah guru yang mengajar di kelas VIII-2. Pengumpulan data dilakukan dengan angket dan wawancara.
Data hasil angket dianalisis menggunakan  rumus persentase dan data wawancara dianalisis melalui reduksi data penyajian data
penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi siswa SMPN 18 Banda Aceh terhadap
kesiapan guru dalam proses pembelajaran tergolong positif seperti dalam menyampaikan materi, memberi contoh, menjelaskan
istilah-istilah, memilih dan menerapkan metode dan sikap guru terhadap siswa. Terdapat beberapa aspek yang dianggap negatif oleh
siswa seperti cara guru mengaitkan materi dengan fenomena kehidupan dan cara guru membimbing siswa yang malas belajar atau
siswa membuat keributan di dalam kelas masih kurang tepat dianggap oleh siswa. Kendala-kendala yang dihadapi guru SMPN 18
Banda Aceh dalam proses pembelajaran di dalam kelas antara lain adalah (1) perkiraan yang tidak tepat terhadap inovasi
pembelajaran (2) konflik (perkelahian) dan motivasi yang kurang sehat pada siswa (3) lemahnya berbagai faktor penunjang (sarana
prasarana) sehingga mengakibatkan tidak berkembangnya inovasi yang dihasilkan.


