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I. PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar Belakang Masalah  
 
 

Pendidikan memiliki peranan penting dalam pengembangan dan pembangunan 

suatu negara. Pendidikan bertujuan mengembangkan potensi yang dimiliki 

oleh setiap individu dalam batas-batas kemampuannya sehingga terbentuk 

manusia yang pandai, terampil, jujur dan berakhlak mulia. Suatu pembelajaran 

dapat dinyatakan berhasil apabila tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. 

Hasil belajar yang diperoleh dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur 

yang menggambarkan tingkat keberhasilan proses pembelajaran dalam 

pendidikan. Tinggi rendahnya prestasi belajar siswa di pengaruhi oleh 

berbagai faktor, di antaranya berasal dari dalam diri siswa (intern) dan dari 

luar siswa (ekstern). Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi prestasi 

belajar siswa adalah ketersediaan sarana belajar di rumah dan pemanfaatan 

media belajar. Sedangkan yang termasuk faktor internal yang mempengaruhi 

prestasi belajar adalah keyakinan, pandangan terhadap kemampuan diri sendiri 

atau sering disebut konsep diri. 

 
Kegiatan pembelajaran tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan sarana belajar 

karena didalam setiap perubahan program pendidikan tentunya harus 

diimbangi dengan pengadaan sarana belajar yang memadai. Ketersediaan 

sarana belajar di rumah dapat mempengaruhi hasil belajar yang tercermin pada 
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prestasi belajar yang diperoleh. Kurang lengkapnya sarana belajar yang 

tersedia di rumah akan dapat menimbulkan hambatan-hambatan yang 

mengganggu kegiatan belajar sehingga siswa malas belajar sehingga 

mempengaruhi prestasi atau hasil belajar. Lengkapnya sarana belajar yang 

tersedia di rumah dapat memicu siswa untuk memanfaatkannya dan 

menumbuhkan semangat belajar karena ia akan merasa memperoleh 

kemudahan dalam belajar. Mengingat bahwa siswa lebih banyak 

menghabiskan waktu di rumah dibandingkan di sekolah. Dalam rangka 

mencapai prestasi belajar yang optimal, siswa harus mampu menggali potensi 

dalam diri maupun dari luar dirinya.  

 
Kegiatan pembelajaran sebagai suatu proses merupakan system yang tidak 

terlepas dari komponen-komponen lain yang saling berinteraksi di dalamnya. 

Salah satu komponen dalam proses pembelajaran adalah pemanfaatan media 

pembelajaran. Media merupakan alat bantu pembelajaran yang digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Pemanfaatan media dapat membantu guru agar lebih mudah dalam 

menyampaikan materi sehingga mudah dicerna siswa. Oleh karena itu, 

pemilihan media harus diperhatikan kesesuaiaannya dengan materi yang akan 

disampaikan. Pemanfaatan media yang tepat dapat memberikan hasil yang 

optimal bagi siswa dalam menyerap materi yang disampaikan dan pada 

akhirnya akan mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

 
Pemilihan media belajar yang tepat oleh guru dalam proses pembelajaran 

sangat diperlukan karena media merupakan alat bantu yang dapat digunakan 
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oleh guru dalam mempermudah penyampaian pesan yang ingin disampaikan 

dalam pembelajaran itu sendiri. Pemanfaatan media secara optimal dapat 

memberikan stimulasi positif kepada siswa untuk memahami dan menerima 

pesan yang ingin disampaikan oleh guru sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar.  

 
Konsep diri sangat diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di 

luar lingkungan keluarga. Saat anak masuk sekolah, interaksi dengan teman, 

guru dan lingkungan di sekolah turut berperan dalam pembentukan konsep 

diri. Bekal konsep diri realistis dan keterampilan sosial menjadi dasar bagi 

anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan demikian, anak 

dengan konsep diri realistis mampu menetukan tujuan yang sesuai dengan 

kemampuannya, sehingga dengan sendirinya mudah mencapai tujuan tersebut. 

 
Siswa yang mempunyai konsep diri positif cenderung untuk dapat belajar 

dengan baik. Apabila ia menyadari potensi positif ada dalam dirinya, maka 

ada peluang yang besar untuk siswa tersebut mencapai kinerja dan prestasi 

yang lebih baik. Sedangkan siswa yang menganggap bahwa dirinya lemah, 

dan tidak percaya terhadap kemampuan dirinya maka siswa tersebut memiliki 

konsep diri yang negatif. Siswa yang memiliki konsep diri yang negatif selalu 

merasa gagal atau menyerah dalam belajar sehingga prestasinya pun akan 

rendah. 

 
Hakikatnya semua siswa memiliki keinginan untuk mencapai prestasi sebaik 

mungkin dalam semua mata pelajaran begitu juga dalam bidang studi 

Ekonomi/Akuntansi, namun kenyataannya tidak semua siswa dapat mencapai 
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prestasi yang diharapkan. Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan 

pada siswa kelas XI IPS Madrasah Aliyah Negeri 1 Metro Lampung Timur 

tahun pelajaran 2009/2010 menunjukkan prestasi belajar Ekonomi/Akuntansi 

yang dicapai siswa tergolong belum optimal, seperti disajikan pada tabel 

berikut 

 
Tabel 1. Prestasi Belajar Ekonomi/Akuntansi Siswa Kelas XI IPS Semester 

Ganjil MAN 1 Metro diBatanghari Lampung Timur Tahun Pelajaran 
2009/2010 

No   Nilai Jumlah 
 Kelas 0,0 – 6,7 >6,7 Siswa 

1 XI IPS 1 22 16 38 
2 XI IPS 2 24 15 39 
3 XI IPS 3 28 12 40 

 Siswa 74 43 117 
 Persentase(%) 63,25% 36,75% 100% 

Sumber: Guru Bidang Studi Ekonomi Akuntansi MAN 1 Metro 

 

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa prestasi belajar mata pelajaran 

Ekonomi/Akuntansi yang diraih belum optimal, ini dapat terlihat dari 

persentase siswa yang mencapai nilai > 6.7 hanya 36,75% dan sisanya yaitu 

sebesar 63,25% belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 

6,7. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Hubungan Antara Ketersediaan Sarana Belajar 

Di Rumah, Pemanfaatan Media Belajar Dan Konsep Diri Dengan 

Prestasi Belajar Ekonomi/Akuntansi Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Metro Di Lampung Timur Tahun Pelajaran 2009/1010”. 
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B. Identifikasi Masalah 
 
 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan terdapat beberapa 

masalah yang dapat di identifikasi yaitu sebagai berikut 

1. Masih kurang optimalnya kelengkapan sarana belajar di rumah siswa kelas 

XI IPS MAN1 Metro di Lampung Timur  tahun pelajaran 2009/2010 

2. Masih kurang optimalnya pemanfaatan media pembelajaran yang 

digunakan guru Ekonomi/Akuntansi pada siswa kelas XI IPS MAN 1 

Metro di Lampung Timur tahun pelajaran 2009/2010 

3. Masih rendahnya konsep diri siswa kelas XI IPS MAN 1 Metro di 

Lampung Timur tahun pelajaran 2009/2010 

4. Masih rendahnya prestasi belajar Ekonomi/Akuntansi siswa kelas XI IPS 

MAN 1 Metro di Lampung Timur tahun pelajaran 2009/010 

5. Terdapat hubungan antara ketersediaan sarana belajar di rumah dengan 

prestasi belajar Ekonomi/Akuntansi siswa kelas XI IPS MAN 1 Metro di 

Lampung Timur tahun pelajaran 2009/2010 

6. Terdapat hubungan antara pemanfaatan media pembelajaran dengan 

prestasi belajar Ekonomi/Akuntansi siswa kelas XI IPS MAN 1 Metro di 

Lampung Timur tahun pelajaran 2009/2010 

7. Terdapat hubungan antara konsep diri dengan prestasi belajar 

Ekonomi/Akuntansi siswa kelas XI IPS MAN 1 Metro di Lampung Timur 

tahun pelajaran 2009/2010 

8. Terdapat hubungan antara ketersediaan sarana belajar di rumah, 

pemanfaatan media pembelajaran dan konsep diri dengan prestasi belajar 
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Ekonomi/Akuntansi siswa kelas XI IPS MAN 1 Metro di Lampung Timur 

tahun pelajaran 2009/2010 

 
C. Pembatasan Masalah 

 
 

Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada hubungan ketersediaan sarana 

belajar di rumah, pemanfaatan media pembelajaran dan konsep diri terhadap 

prestasi belajar Ekonomi/Akuntansi siswa kelas XI IPS MAN 1 Metro tahun 

pelajaran 2009/2010. 

 
D. Rumusan Masalah 

 
 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Apakah terdapat hubungan antara ketersediaan sarana belajar di rumah 

dengan prestasi belajar Ekonomi/Akuntansi siswa kelas XI IPS MAN 1 

Metro di Lampung Timur tahun pelajaran 2009/2010? 

2. Apakah terdapat hubungan antara pemanfaatan media pembelajaran 

dengan prestasi belajar Ekonomi/Akuntansi siswa kelas XI IPS MAN 1 

Metro di Lampung Timur tahun pelajaran 2009/2010? 

3. Apakah terdapat hubungan antara konsep diri dengan prestasi belajar 

Ekonomi/Akuntansi siswa kelas XI IPS MAN 1 Metro di Lampung Timur 

tahun pelajaran 2009/2010? 

4. Apakah terdapat hubungan antara ketersediaan sarana belajar di rumah, 

pemanfaatan media pembelajaran dan konsep diri dengan prestasi belajar 
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Ekonomi/Akuntansi siswa kelas XI IPS MAN 1 Metro di Lampung Timur 

tahun pelajaran 2009/2010? 

 
E. Tujuan Penelitian 

 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

a. Hubungan antara ketersediaan sarana belajar di rumah dengan prestasi 

belajar Ekonomi/Akuntansi siswa kelas XI IPS MAN 1 Metro tahun 

pelajaran 2009/2010; 

b. Hubungan antara pemanfaatan media pembelajaran dengan prestasi belajar 

Ekonomi/Akuntansi siswa kelas XI IPS MAN 1 Metro tahun pelajaran 

2009/2010; 

c. Hubungan antara konsep diri dengan prestasi belajar Ekonomi/Akuntansi 

siswa kelas XI IPS MAN 1 Metro tahun pelajaran 2009/2010; dan 

d. Hubungan antara ketersediaan sarana belajar di rumah, pemanfaatan media 

pembelajaran dan konsep diri dengan prestasi belajar Ekonomi/Akuntansi 

siswa kelas XI IPS MAN 1 Metro tahun pelajaran 2009/2010.  

 
F. Manfa`at Penelitian 

 
 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi 

untuk mengetahui bagaimana prestasi belajar Ekonomi/Akuntansi siswa 

kelas XI IPS MAN 1 Metro di Lampung Timur tahun pelajaran 

2009/2010. 

b. Bahan informasi untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara 

ketersediaan sarana belajar di rumah, pemanfaatan media pembelajaran 
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dan konsep diri dengan prestasi belajar Ekonomi/Akuntansi pada siswa 

kelas XI IPS MAN 1 Metro di Lampung Timur tahun pelajaran 

2009/2010. 

c. Sumbangan pemikiran bagi orang tua, guru, siswa, peneliti dan pemerintah 

dalam upaya meningkatan prestasi belajar. 

d. Bahan informasi dan referensi bagi para peneliti berikutnya. 
 

 
G. Ruang Lingkup Penelitian 

 
 

1. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah ketersediaan sarana belajar di rumah, 

pemanfaatan media pembelajaran dan konsep diri serta prestasi belajar 

Ekonomi/Akuntansi siswa. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS MAN 1 Metro di 

Lampung Timur tahun pelajaran 2009/2010. 

3. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini adalah MAN 1 Metro di Batanghari Lampung Timur 

4. Waktu Penelitian 

Penelitian ini di laksanakan pada tahun 2010. 

 


