
II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Prasarana disekolah

Dalam kegiatan belajar mengajar, salah satu factor yang mempunyai peranan yang

penting dala suksesnya kegiatan belajar mengajar adalah prasarana disekolah,

Dengan adanya prasarana yang memadai, maka dapat terciptanya kegiatan belajar

mengajar yang kondusif, hendaknya sekolah menyediakan prasarana yang

memadai guna terciptanya suasana belajar yang kondusif, dengan adanya suasana

belajar yang kondusif, maka diharapkan dapat mempermudah guru dan siswa

mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal.

1. Prasarana adalah fasilitas dasar yang digunakan untuk menjalankan

pendidikan. (PP No 19, 2005: 28)

2. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan,
ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang
perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi,
ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah,
tempat bermain, tempay berkreasi, dan ruang/ tempat lain yang diperlukan
untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.(PP No
19, 2005: 28)

Kegiatan belajar mengajar di sekolah akan semakin sukses bila ditunjang dengan

sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, baik maupun kelengkapannya

(Suryosubroto, 2002 : 292).



Pendapat di atas  menyatakan bahwa kesuksesan kegiatan belajar mengajar di

sekolah dapat juga ditunjang oleh sarana prasarana belajar  yang lengkap.

dari uraian diatas, hendaknya setiap sekolahan menyediakan sarana dan prasarana

yang memadai guna terselenggaranya proses belajar mengajar yang baik, karena

suksesnya kegiatan belajar mengajar isekolah dapat ditunjang dengan prasarana

yang baik, Hal ini terjadi karena dengan tersedianya sarana dan prasarana yang

memadai maka akan memudahkan guru dan siswa dalam kegiatan belajar

mengajar, sehingga diharapkan tujuan pembelajaran dapat tercapai.

2 Media Pembelajaran

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin

mendorong upaya upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil teknologi dalam

proses belajar mengajar, Guru dituntut mampu menggunakan alat-alat atau media

sesuai dengan perkembangan zaman, untuk itu guru harus memiliki pengetahuan

dan pemahaman yang cukup. Hendaknya dalam proses belajar mengajar media

pembelajaran disediakan, sehingga memudahkan pencapaian hasil akhir dari

proses belajar mengajar.

Kata media berasal dari bahasa latin

perantara, pengantar.

Menurut Gerlach dan Ely dalam Arsyad (2003:3) Media apabila dipahami secara
garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang
membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, ketrampilan, atau sikap.

Kemudian Heinich dkk dalam Arsyad (2006:4) mengemukakan istilah medium
sebagai perantara yang mengantar informasi antara sumber dan penerima. Jika
media tersebut membawa pesan pesan atau informasi yang bertujuan intruksional
atau mengandung maksud maksud pengajaran, maka media disebut dengan media
pembelajaran.



Menurut Gagne (Arief .S. Sadiman, 2005:6) Media adalah berbagai jenis

komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar.

Selanjutnya menurut Gagne dan Briggs (Arsyad, 2005:4) Menyatakan media
pembelajaran meliputi alat alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan
isi materi pengajaran yang terdiri dari antara lain buku, tape recorder, kaset, video
camera, video recorder, film slide, foto, gambar, grafik, televisi, dan computer.

Berdasarkan uraian diatas, media belajar merupakan berbagai jenis alat yang

secara fisik digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran sehingga siswa

dapat memperoleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap.  Selain itu juga dapat

merangsang siswa untuk belajar dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran bias

tercapai.

Menurut Gerlach dan Ely ( Arsyad, 2005: 11) ada tiga cirri media yang
merupakan petunjuk mengapa media digunakan dan apa-apa saja yang dapat
dilakukan oleh media yang mungkin saja guru tidak mampu melakukannya. Ciri-
ciri tersebut antara lain:
1. Ciri Fiksatif
Ciri ini menggambarkan kemampuan media menyimpan, merekam, melestarikan
dan merekonstruksi suatu pristiwa atau objek.
2. Ciri Manupulatif
Ciri ini memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransformasikan.
3. Ciri Distributif
Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian
ditransformasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan
kepada sejumlah besar siswa dengan stimulus pengalaman yang relative sama
mengenai kejjadian tersebut.

Dari uraian diatas, media memiliki beberapa cirri yang menjadi unsure penting

penggunaanya dalam proses belajar mengajar. Dengan cirri cirri yang demikian

tersebut, memberikan gambaran sejauhmana media tersebut mampu digunakan

dalam kegiatan pengajaran. Dengan mengetahui cirri cirri mengapa suatu media

digunakan memberikan informasi kepada Guru untuk dapat mengoptimalkan

penggunaan media dalam mengajar.

Kriteria pemilihan media belajar yang harus diperhatikan oleh guru menurut
Azhar Arsyad (2005:27) antara lain:
1. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai



2. Tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip dan
generalisasi

3. Praktis, luwes dan bertahan
4. Guru terampil menggunakannya
5. Pengelompokkan sasaran
6. Mutu teknis

Selanjutnya William Burton ( Uzer Usman, 2005:32) Menyatakan dalam
pemilihan alat peraga atau media mengajar yang akan digunakan hendaknya
memperhatikan hal-hal berikut:
1. Alat alat yang dipilih harus seuai dengan kematangan dan pengalaman  Siswa

serta perbedaan individu dalam kelompok
2. Alat yang dipilih harus tepat, memadai mudah digunakan.
3. Harus direncanakan dengan teliti dan diperiksa terlebih dahulu
4. Penggunaan alat peraga disertai kelanjutannya seperti dengan diskusi, analisis

dan evaluasi
5. Sesuai dengan batas kemampuan biaya.

dari uraian tersebut, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan guru sebagai

tenaga pendidik dalam memilih media yang digunakan dalam proses belajar

mengajar. Media yang digunakan harus berpedoman pada tujuan yang hendak

dicapai dan hal-hal lain yang menjadi criteria pemilihan media tersebut. Dengan

penggunaan media yang belajar yang baik diharapkan memberi hasil yang baik

pula bagi anak didik dalam menyerap materi pelajaran yang tentu saja akan

mempengaruhi hasil belajarnya.

Kegunaan media pendidikan dalam proses belajar mengajar menurut Arief S.
Sadiman (2005: 17) Secara umum meliputi:
1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbal
2. Mengatasi keterbatasan waktu ruang dan daya indera. Seperti objek yang

terlalu luas, objek yang terlalu kecil, gerak yang terlalu lambat atau cepat,
pristiwa yang terjadi pada masa lalu, objek yang terlalu kompleks, dan konsep
yang terlalu luas.

3. Penggunaan media secara tepat dan bervaraisi dapat mengatasi sikap pasif
pada anak didik. Dalam hal ini media pendidkan berguna untuk menimbulkan
kegairahan belajar, memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak
didik dengan lingkungan kenyataan, memungkinkan anak didik belajar sendiri
sendiri menurut kemampuan dan minatnya.

4. Dengan sifat yang unik pada tiap siswa yang ditambah lagi dengan lingkungan
pengalaman yang berbeda, sedang kurikulum dan materi pendidikan
ditentukan sama untuk setiap siswa, maka guru mengalami banyak kesulitan,
bilamana semuanya harus diatasi sendiri. Hal ini akan lebih sulit apabila latar



belakang lingkungan guru dengan siswa juga berbeda, masalah ini dapat
diatasi dengan media pendidikan yaitu dengan kemampuan dalam
memberikan perngsang yang sama, mempersamakan pengettahuan, dan
menumbuhkan persepsi yang sama.

Selanjutnya menurut Uzer Usman (2005:32) nilai dan manfaat penggunaan media
pembelajaran antara lain:
1. Meletakkan dasar dasar yang konkret untuk berfikir
2. Memperbesar perhatian siswa
3. Membuat pelajaran lebih menetap atau tidak mudah dilupakan
4. Memberikan pengalaman yang nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan

berusaha sendiri dikalangan para siswa.
5. Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinu
6. Membantu tumbuhnya pengertian dan membantu perkembangan kemampuan

berbahasa
7. Sangat menarik minat siswa dalam belajar
8. Mendorong anak untuk bertanya dan berdiskusi karena ia ingin dengan banyak

perkataan, tetapi dengan memperlihatkan suatu gambar, benda sebenarnya,
atau alat lain.

dari uraian di atas, manfaat dari penggunaan media dalam kegiatan belajar

mengajar memberi kemudahan bagi guru dalam menyampaikan isi materi

pelajaran dan memberikan kemudahan pada siswa menyerap materi pelajaran.

Daya serap yang diterima siswa akan berbeda dbandingkan dengan yang tidak

menggunakan media pembelajaran, dengan daya serap yang baik maka akan

mempengaruhi prestasi belajar siswa.

Banyak sekali jenis media yang dapat digunakan oleh guru dalam penyampaian

materi pelajaran dikelas. Menurut Seels dan Richey (Azhar Arsyad, 2005:29)

berdasarkan perkembangan teknologi, media pembelajaran dapat dikelompokkan

kedalam

Heinich, dkk menggolongkan media pembelajaran adalah sebagai berikut:
1. Media yang tidak diproyeksikan
2. Media yang diproyeksikan
3. Media audio
4. Media video
5. Media berbasis komputer
6. Multi media kit.



Selanjutnya Seel dan Glasgow dalam Arsyad (2005: 33), media berdasarkan segi

perkembangan teknologi dapat dikelompokkan ke dalam

1. Pilihan media tradisional

a. Visual diam yang diproyeksikan
terdiri dari proyeksi apaque (tak tembus pandang), OHP, slide, dan filmstrips.

b. Visual yang tidak diproyeksikan
terdiri dari gambar, poster, foto, charts, grafik, diagram, pameran, papan info,
papan bulu.

c. Audio
Terdiri dari rekaman piringan, pita kaset, reel, cartridge.

d. Penyajian multimedia
Terdiri dari slide plus suara (tape), multi image

e. Visual dinamis yang diproyeksikan
Terdiri dari film, televise, dan video.

f. Cetak
Terdiri dari buku teks, modul, teks terprogram, workbook, majalah ilmiah, dan
lembaran lepas (handout)

g. Permainan
Terdiri dari realia, model, specimen, manipulatif (peta boneka), teka-teki,
simulasi, dan permainan papan.

Terdapat beberapa jenis dan bentuk media pengajaran yang dapat digunakan

dalam pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai,

dari media yang paling sederhana yaitu media cetak dapat berupa buku pelajaran,

lembar kerja siswa, lembar kegiatan, handout, dan lain sebagainya hingga media

yang sudah canggih seperti OHP, slide multi media dan internet.

Berdasarkan uraian tersebut, kehadiran media dalam pembelajaran mempengaruhi

pemahaman siswa atas materi yang diberikan. Dengan pemahaman dan

penyerapan materi yang baik, siswa akan lebih mudah merekam pesan yang telah

disampaikan oleh guru, hal ini akan membuat siswa akan lebih termotivasi untuk

terus belajar tanpa merasa bosan atau jenuh.

3. Hasil Belajar



Belajar adalah mengumpulkan sejumlah pengetahuan. Belajar merupakan suatu

proses yang berlangsung seumur hidup, dalam belajar harus terjadi perubahan

baik tingkah laku, sikap dan cara berpikir.

Pendapat Hamalik (2001) menyatakan bahwa:

Belajar adalah suatu bentuk pertumbuhan atau perubahan dalam diri seseorang

yang dinyatakan dalam cara-cara bertingkah laku berkat pengetahuan dan latihan.

Disini guru harus mengantarkan siswanya untuk memperoleh dan menghasilkan

perubahan tingkah laku tersebut.

Menurut pendapat di atas proses pembelajaran akan menghasilkan perubahan

tingkah laku siswa yang dibentuk oleh seorang guru melalui berbagai latihan.

Slameto (2003) berpendapat,

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil

pengalamannya sendiri sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya.

Pendapat senada dikemukakan Hamzah B. Uno (2008) bahwa  belajar adalah

suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan

tingkah laku secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri

dalam interaksi dengan lingkungannya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka belajar adalah suatu proses yang

mengubah tingkah laku melalui pengalaman-pengalaman yang terjadi pada

lingkungan sekitarnya sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari

sebelumnya.



Kehadiran media dapat membantu siswa dalam menyerap meteri yang diajarkan,

seperti yang diungkapkan oleh Djamarah (2000: 133), yang menyatakan

keterampilan dasar mengajar guru, metode mengajar yang tepat dan penggunaan

media yang sesuai dengan tujuan pengajarannya  dapat terlihat dari pemahaman

siswa yang ditunjukkan dari hasil belajar yang diraihnya.

Sekolah perlu menyediakan sarana atau fasilitas belajar sebagai usaha dalam

meningkatkan hasil belajar siswa.

Kegiatan belajar mengajar di sekolah akan semakin sukses bila ditunjang dengan

sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, baik jumlah maupun

kelengkapannya (B. Suryosubroto, 2002 : 292).

Pendapat di atas  menyatakan bahwa kesuksesan kegiatan belajar mengajar di

sekolah dapat juga ditunjang oleh sarana prasarana belajar  yang lengkap.

Untuk mencapai hasil belajar siswa sebagaimana yang diharapkan, maka perlu

diperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar antara lain; faktor

yang terdapat dalam diri siswa (faktor intern), dan faktor yang terdiri dari luar

siswa (faktor ekstern). Faktor-faktor yang berasal dari dalam diri anak bersifat

biologis sedangkan faktor yang berasal dari luar diri anak antara lain adalah faktor

keluarga, sekolah, masyarakat dan sebagainya.

Menurut Slameto (2003: 54), menyatakan bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi hasil belajar dapat di golongkan menjadi dua, yaitu:
1. Faktor intern dalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar,

faktor ini dibedakan menjadi tiga, yaitu:

a. Faktor Jasmaniah : Kesehatan dan cacat tubuh
b. Faktor Psikologis : Intelegensi, konsep diri, perhatian, minat bakat,

motif, kematangan dan kesiapan
c. Faktor Kelelahan

2. Faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa, terdiri dari:

a. Faktor Keluarga : Cara orang tua mendidik, relasi antar anggota
keluarga,suasana rumah, keadaan ekonomi,



pengertian  keluarga dan latar belakang
kebudayaan.

b.Faktor Sekolah : Metode mengajar, media mengajar,
kurikulum, relasi antar guru dengan siswa,
relasi antar siswa dengan siswa, disiplin
sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah,
standar pelajarn diatas ukuran, keadaan
gedung, metode belajar, tugas rumah.

c. Faktor Masyarakat : Kegiatan siswa dalam masyarakat, mass
media, teman bergaul, bentuk kehidupan
masyarakat.

4. Hasil Penelitian yang Relevan

1. Indah Permata Sari (2009), mengemukakan dalam penelitiannya yang

pemanfaatan media pembelajaran, dan lingkungan keluarga terhadap prestasi

belajar ekonomi/ akuntansi siswa kelas XI IPS semester ganjil SMA Negeri 1

pemanfaatan media pembelajaran terhadap prestasi belajar

ekonomi/akuntansi siswa kelas XI IPS semester ganjil SMA Negeri

Pagelaran Th 2008/2009 yang dibuktikan dengan hasil perhitungan uji t

diperoleh thitung>ttabel yaitu 6,346>1,295 koofisien determinasi (r2) sebesar

0,369

2. Suroso Adi (2009) Menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara Persepsi

Siswa Tentang Fasilitas Belajar di Sekolah, Motivasi Belajar dan Disiplin

Belajar Terhadap Prestasi Belajar yang terbukti dari perhitungan diperoleh

korelasi multiple R sebesar  0,622  dan R2 di peroleh sebesar 0,387.

5. Kerangka Pikir



Hasil belajar merupakan hasil dari kegiatan belajar mengajar yang ingin dicapai

oleh setiap peserta didik sebagai hasil dari proses pendidikannya di sekolah.

Untuk mencapai hasil belajar yang baik dan  maksimal diperlukan usaha yang

maksimal dan sungguh-sungguh, baik siswa maupun guru. Untuk mencapai hal

hal tersebut perlu diperhatikan hal-hal  yang berpengaruh dalam proses belajar

mengajar, baik yang berasal dari dalam diri siswa (internal ) maupun dari luar diri

siswa (eksternal).

Keberhasilan siswa dalam belajar dapat dilihat dari hasil belajar siswa tersebut,

yaitu menilai yang diperoleh siswa setelah mengikuti evaluasi. Banyak faktor

yang menyebabkan hasil yang diperoleh siswa tinggi atau rendah. Faktor tersebut

dapat berupa faktor dari dalam diri dan dari luar diri siswa. Diantara faktor

tersebut yang diduga dominan berpengaruh dengan hasil belajar siswa adalah

keterampilan guru dalam mengelola kelas dan pemanfaatan media pembelajaran

Mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa, maka

peneliti hanya akan meneliti mengenai prasarana di sekolah dan media

pembelajaran.

Kelengkapan fasilitas atau sarana prasarana belajar di sekolah akan sangat

membantu kelancaran aktivitas belajar di sekolah. Kurangnya prasarana disekolah

akan menghambat aktivitas belajar siswa. Ruang kelas merupakan salah satu

prasarana yang sangat penting dalam proses pembelajaran, apabila terjadi

kekurangan ruang kelas, maka semua aktifiatas belajar mengajar dapat terganggu,

Sehingga tujuan pembelajaran sulit tercapai.



Selain prasarana disekolah, faktor lain yang mempengaruhi adalah pemanfaatan

media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sarana yang sangat penting

untuk mendukung keefektifan proses belajar mengajar. Media pengajaran yang

digunakan dalam pembelajaran harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan

memperhatikan kriteria dalam pemilihan media tersebut. Penggunaan media

pengajaran yang sesuai diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam

menyerap materi yang disampaikan yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil

belajar yang dicapai oleh siswa.

Kehadiran media dapat membantu siswa dalam menyerap meteri yang diajarkan,

seperti yang diungkapkan oleh Djamarah (2000: 133), yang menyatakan

keterampilan dasar mengajar guru, metode mengajar yang tepat dan penggunaan

media yang sesuai dengan tujuan pengajarannya  dapat terlihat dari pemahaman

siswa yang ditunjukkan dari hasil belajar yang diraihnya.

Prasarana disekolah dan penggunaan media pembelajaran diharapkan dapat

mempengaruhi prestasi belajar siswa, Untuk mendapat gambaran yang jelas di

bawah ini disajikan gambar hubungan prasarana di sekolah, penggunaan media

pembelajaran terhadap prestasi belajar akuntansi.

R

r 2

Prasarana
disekolah (X1)

Penggunaan Media
Pembelajaran (X2)

Hasil Belajar
Ekonomi (Y)

r 1



6. Hipotesis

1. Ada hubungan prasarana di sekolah terhadap hasil belajar akuntansi siswa

kelas X MB semester genap di SMK Gajahmada Kota Metro tahun pelajaran

2009/2010.

2. Ada hubungan media pembelajaran terhadap hasil belajar akuntansi siswa

kelas X MB semester genap di SMK Gajahmada Kota Metro tahun pelajaran

2009/2010.

3. Ada hubungan prasarana di sekolah dan media pembelajaran terhadap hasil

belajar akuntansi siswa kelas X semester genap di SMK Gajahmada Kota

Metro tahun pelajaran 2009/2010.


