
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang menentukan perkembangan suatu

negara karena melalui pendidikan suatu negara akan maju, maju tidaknya suatu

negara bisa di ukur dari bagaimana keberhasilan pendidikan dinegara tersebut.

Pendidikan pada hakikatnya merupakan ikhtiar untuk memajukan kehidupan

bangsa yang ditandai oleh peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan

masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat. Setiap manusia membutuhkan

pendidikan, sampai kapan dan di manapun ia berada. Pendidikan sangat penting

artinya, sebab tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang bahkan akan

terbelakang.

Tujuan pendidikan  yang tercantum di dalam UU RI No.20 Th.2003 Pasal 3
tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional, dinyatakan bahwa 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.



Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, Kota Metro mempunyai visi dan

misi sebagai kota pendidikan, dan untuk mencapai tujuan  tersebut, Pemerintah

Daerah kota Metro berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota

Metro. Dan untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan kerjasama dari berbagai

pihak, salah satunya adalah pihak sekokah.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan memegang peranan yang sangat penting,

dalam peningkatan kualitas pendidikan, karena sekolah merupakan institusi yang

secara langsung berhadapan dengan objek pendidikan yaitu anak didik, Sekolah

juga harus semaksimal mungkin dalam usaha mengembangkan dan membina

potensi yang dimiliki setiap anak didik. Oleh karena itu perlu diadakan

pembaharuan dalam pendidikan  untuk peningkatan kualitas sebuah sekolah,

karena hal ini akan berdampak pada hal mutu pendidikan dan lulusan sekolah

tersebut. dari sisi lain sebagai indikator untuk melihat sejauh mana kualitas dari

suatu sekolah, dapat dilihat dari pencapaian prestasi belajar anak didik secara

umum, yang dilihat dari prestasi belajar  dan mutu lulusannya.

Berdasarkan penelitian pendahuluan disalah satu SMK swasta dikota Metro, yaitu

SMK Gajahmada Kota Metro, hasil belajar yang dicapai siswanya belum

maksimal, khususnya mata pelajaran akuntansi, hal ini dapat dilihat dari hasil

perolehan nilai ujian semester genap mata pelajaran akuntansi kelas X MB

2009/2010.

Tabel 1. Nilai Ujian Akuntansi Semester Ganjil Siswa kelas X Manajemen
Bisnis SMK Gajahmada Metro 2009/2010



No Rentang Nilai Jumlah Siswa Persentase %
1 - -
2 75-84 8 8%
3 65-74 18 18%
4 55-64 47 47%
5 27 27%

Jumlah 100 100 %
Sumber: Guru Mata Pelajaran Akuntansi SMK Gajahmada Kota Metro

Berdasarkan Tabel 1  di atas dapat dilihat bahwa prestasi belajar akuntansi siswa

semester ganjil kelas X Manajemen Bisnis SMK Gajahmada masih kurang

optimal. Diketahui jumlah siswa yang mencapai nilai di atas 65 sebesar 26 orang

dengan persentase 26,%. Sedangkan siswa yang mendapatkan nilai di bawah 65

sebesar 74 dengan persentase 74%. Hal ini menunjukkan bahwa mata pelajaran

akuntansi masih dirasakan sulit bagi siswa.

Standar ketuntasan belajar mengajar (SKBM) di SMK Gajahmada Kota Metro

sebesar 65 (guru Akuntnsi). Berdasarkan Standar Ketuntasan Belajar Mengajar

maka kelulusan siswa siswi SMK Gajahmada Kota Metro dapat dilihat pada Tabel

2 berikut:

Tabel 2. Standar Ketuntasan Belajar Mengajar mata pelajaran ekonomi
siswa kelas X di SMK Gajahmada Kota Metro

No Nilai (0-100) Banyaknya (fi) Persentase (f relatif)
1.
2.

65 100 26
74

26
74

Jumlah 100 100
Sumber: Guru Mata Pelajaran Akuntansi SMK Gajahmada Kota Metro

Berdasarkan standar ketuntasan belajar mengajar maka siswa yang lulus hanya

26orang atau 26% saja. Sedangkan siswa yang mendapat nilai di bawah standar

ketuntasan belajar mengajar harus mengikuti remedial.



Berdasarkan hasil oservasi dan wawancara dengan guru bidang studi Akuntansi,

rendahnya presrasi belajar akuntansi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya

prasarana disekolah dan media pembelajaran, Hal tersebut dapat dilihat dalam

proses belajar mengajar. Dari penelitian pendahuluan yang dilakukan, prasarana

disekolah di SMK Gajahmada dianggap kurang karena kurang tersedianya lokal

kelas, selain itu yang menjadi permasalahan utama adalah SMK Gajahmada dan

SMA Taruna gajahmada digabung dalam satu lokasi sekolah, sehingga siswa

harus berbagi kelas dengan siswa SMA Taruna Gajahmada, hal ini mengakibatkan

pembagian jam belajar, antara kelas pagi dan siang, yaitu SMA Taruna

Gajahmada kelas pagi dan SMK Gajahmada kelas siang, hal ini mengakibatkan

proses belajar mengajar menjadi sangat tidak efektif, terutama bagi siswa SMK

Gajahmada yang mendapat kelas siang,  dengan adanya kelas siang maka jam

belajarnya berkurang, apabila waktu normal satu jam pelajaran 45 menit, karena

harus berbagi kelas maka menjadi 30 menit per satu jam pelajaran, selain itu

konsentrasi belajar siswa akan sangat berkurang apabila kegiatan belajar mengajar

dilakukan pada siang hari, mengingat stamina para siswa yang sudah mulai

menurun, mengakibatkan daya tangkap siswa terhadap pelajaran menjadi

menurun, kemudian faktor cuaca yang panas mengkibatkan banyak siswa yang

mengantuk ketika jam pelajaran, selain itu apabila sudah memasuki musim hujan,

sering turun hujan pada sore hari, hal ini memaksa para guru untuk memulangkan

siswanya lebih cepat dari waktu yang seharusnya.

Berdasarkan wawancara dengan guru bidang studi akuntansi, media pembelajara

juga menjadi permasalahan, dikarenakan kurang tersedianya buku pegangan

maupun LKS yang disediakan khusus untuk siswa SMK, hal ini memaksa guru

untuk menggunakan buku pegangan dan LKS yang ditujukan untuk siswa SMA,



hal ini menjadi kesulitan tersendiri bagi para guru dan siswa, karena kurikulum

untuk siswa SMA berbeda dengan kurikulum SMK.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka judul dari penelitian ini adalah.

Hubungan Prasarana Disekolah Dan Media Pembelajaran Dengan hasil  Belajar

Akuntansi Siswa Kelas X Manajemen Bisnis  Semester Genap Pada SMK

Gajahmada Kota Metro Tahun Pelajaran 2009/2010.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat

diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Prasarana di SMK Gajahmada Kota Metro tahun pelajaran 2009/2010.

2. Media pembelajaran di SMK Gajahmada Kota Metro tahun pelajaran

2009/2010.

3. Hasil belajar akuntansi siswa kelas X Manajemen Bisnis semester genap di

SMK Gajahmada Kota Metro tahun pelajaran 2009/2010

4. Hubungan prasarana di sekolah dengan hasil belajar akuntansi siswa kelas X

Manajemen Bisnis semester genap di SMK Gajahmada Kota Metro tahun

pelajaran 2009/2010.

5. Hubungan media pembelajaran dengan hasil belajar akuntansi siswa kelas X

Manajemen Bisnis semester genap di SMK Gajahmada Kota Metro tahun

pelajaran 2009/2010

6. Hubungan prasarana di sekolah dan media pembelajaran dengan hasil belajar

akuntansi siswa kelas X Manajemen Bisnis  semester genap di SMK

Gajahmada Kota Metro tahun pelajaran 2009/2010.



C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka pembatasan masalah mengkaji

ruang lingkup tentang bagaimanakah hubungan prasarana di sekolah dan media

pembelajaran dengan hasil belajar akuntansi siswa kelas X Manajemen Bisnis

semester genap di SMK Gajahmada Kota Metro tahun pelajaran 2009/2010.

D. Perumusan Masalah

1. Apakah ada hubungan prasarana di sekolah dengan hasil belajar akuntansi

siswa kelas X Manajemen Bisnis semester genap di SMK Gajahmada Kota

Metro tahun pelajaran 2009/2010.

2. Apakah ada hubungan media pembelajaran dengan hasil belajar akuntansi

siswa kelas X Manajemen Bisnis semester genap di SMK Gajahmada Kota

Metro tahun pelajaran 2009/2010.

3. Apakah ada hubungan prasarana di sekolah dan media pembelajaran dengan

hasil belajar akuntansi siswa kelas X Manajemen Bisnis semester genap di

SMK Gajahmada Kota Metro tahun pelajaran 2009/2010.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan  :

1. Untuk mengetahui hubungan prasarana di sekolah dengan hasil belajar

akuntansi siswa kelas X ManajemenBisnis semester genap di SMK

Gajahmada Kota Metro tahun pelajaran 2009/2010.



2. Untuk mengetahui hubungan media pembelajaran dengan hasil belajar

akuntansi siswa kelas X Manajemen Bisnis semester genap di SMK

Gajahmada Kota Metro tahun pelajaran 2009/2010 .

3. Untuk mengetahui hubungan prasarana di sekolah dan media pembelajaran

dengan hasil belajar akuntansi siswa kelas X Manajemen Bisnis semester

genap di SMK Gajahmada Kota Metro tahun pelajaran 2009/2010.

F. Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk

mengetahui bagaimanakah hasil belajar siswa kelas X Manajemen Bisnis

semester genap di SMK Gajahmada Kota Metro tahun pelajaran 2009/2010.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk

mengetahui bagaimanakah hubungan prasarana di sekolah dan media

pembelajaran dengan hasil belajar akuntansi siswa kelas X Manajemen Bisnis

semester genap di SMK Gajahmada Kota Metro tahun pelajaran 2009/2010.

3. Sebagai sumbangan pemikiran bagi guru dalam upaya mengatasi masalah

belajar siswa dan meningkatkan hasil belajar.

4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi dan referensi

bagi para peneliti berikutnya, atau para peneliti yang berkaitan dengan

penelitian ini.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah :

1. Ruang lingkup objek penelitian adalah prasarana di sekolah, media

pembelajaran dan prestasi belajar



2. Ruang lingkup subjek penelitian adalah siswa-siswi kelas X Manajemen

Bisnis semester genap.

3. Ruang lingkup tempat penelitian ini adalah SMK Gajahmada Kota Metro tahun

pelajaran 2009/2010.

4.   Ruang lingkup waktu penelitian ini adalah  tahun 2009/2010


