
1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Para ahli pendidikan sering menegaskan bahwa guru merupakan sumber daya manusia yang

sangat menentukan keberhasilan program pendidikan. Guru adalah sosok yang memiliki

hubungan sangat dekat dengan anak didik dalam pelaksanaan pendidikan sehari-hari. Dalam

meningkatkan mutu pendidikan  erat kaitannya dengan peningkatan kualitas performa dari

tenaga pendidik itu sendiri. Sehingga peningkatan kualitas atau mutu seorang tenaga pendidik

itu harus dilakukan terus-menerus dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Dari

penegasan di atas memberikan pemahaman betapa pentingnya keberadaan guru yang mampu

mengelola proses belajar mengajar secara professional di sekolah, sehingga peningkatan

mutunya harus diupayakan secara terus-menerus. Namun, keberadaan unsur-unsur lain juga

penting ditingkatkan untuk menunjang proses belajar mengajar di sekolah.

Sesuai dengan pernyataan di atas maka penyediaan sarana belajar dan perlengkapan sekolah

yang baik sangat diperlukan. Dengan adanya manajemen perlengkapan sekolah, semua

fasilitas dan sarana belajar sekolah selalu dalam keadaan yang baik dan siap pakai. Hal ini

sangat mendukung kemampuan profesional yang merupakan syarat utama dalam peningkatan

mutu pendidikan di sekolah. Dalam peningkatan mutu pendidikan, berbagai pihak telah

berupaya dengan berbagai cara, seperti meningkatkan sarana dan prasarana belajar, perbaikan

kurikulum dan peningkatan mutu para pendidik. Pada saat ini diharapkan kesadaran di

kalangan lembaga pendidikan bahwa proses belajar mengajar itu akan lebih efektif apabila

siswa aktif berpartisipasi dalam proses tersebut. Hasil belajar akan lebih baik apabila sarana

dan prasarana belajar tersedia dan dimanfaatkan secara optimal. Dapat disimpulkan bahwa



setiap orang yang belajar harus aktif, tanpa adanya aktivitas maka proses belajar tidak akan

terjadi.

Pendidikan merupakan salah satu upaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan penentu

kemajuan suatu bangsa. Majunya kehidupan suatu bangsa tergantung pada keterampilan, sikap

mental, dan pengetahuan warga negaranya, oleh karena itu kualitas pendidikan harus

ditingkatkan terus menerus. Mengingat tentang pentingnya pendidikan, saat ini pendidikan di

Indonesia dihadapkan pada tantangan dan permasalahan pendidikan masa kini dan masa yang

akan datang. Pendidikan dikatakan bermutu apabila hasil belajar yang diperoleh memuaskan

dan telan mencapai target atau tujuan yang telah di tetapkan. Hasil belajar yang diperoleh

merupakan tolak ukur yang menggambarkan  tingkat keberhasilan proses balajar mengajar,

namun untuk mencapainya diperlukan upaya-upaya dan kerjasama oleh semua pihak yang

berkaitan.

Pendidikan juga merupakan salah satu usaha manusia untuk menungkatkan kesejahteraan

hidupnya dan merupakan salah satu kunci dari kemajuan hidup manusia. Selain itu, pendidikan

dapat dianggap sebagai investasi paling utama bagi setiap bangsa, terutama bagi bangsa yang

sedang membangun. Karena pembangunan hanya dapat dilakukan oleh manusia yang sudah

dipersiapkan melalui pendidikan. Pendidikan di Indonesia merupakan salah satu usaha untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, sebagai tenaga kerja untuk

mensukseskan pembangunan nasional.

Salah satu indikator mutu pendidikan adalah meningkatkan prestasi belajar siswa dengan

menyediakan sarana belajar dan meningkatkan kemampuan mengajar guru. Hasil belajar siswa

berbeda antara siswa dengan siswa yang lain. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor,

diantanya faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri (faktor internal) dan faktor yang

berasal dari luar diri siswa (faktor eksternal).



Faktor yang mempengaruhi prestasi siswa dari luar diri siswa (faktor Eksternal) adalah

kemampuan mengajar guru. Berhasil atau tidaknya pendidikan anak di sekolah dipengaruhi

oleh kondisi guru.

Dalam proses mengajar, seorang guru harus memiliki kemampuan, diantaranya kemampuan

kognitif, kemampuan afektif, dan kemampuan psikomotorik yang sesuai dengan persyaratan

guru professional diantaranya kemampuan akademik, kemampuan sosial, kemampuan edukatif,

dan lainnya. Pertama kemampuan kognitif guru adalah guru mengajar sesuai dengan

bidangnya, dan memiliki ijazah atau sertifikat yang sesuai dengan bidangnya tersebut. Guru

yang tidak menguasai bidang ilmunya akan mempengaruhi motivasi belajar siswa dan

membuat siswa kurang maksimal dalam belajar. Kedua adalah kemampuan afektif, yaitu

seorang guru harus peduli akan prestasi belajar siswa, serta meningkatkan motivasi siswa untuk

belajar dan memperoleh hasil yang lebih baik. Guru harus dapat merangsang minat siswa untuk

belajar, menjaga disiplin, dan memimpin siswa dalam belajar sehingga siswa memperoleh hasil

belajar yang memuaskan. Ketiga adalah kemampuan psikomotorik, seorang guru dapat

menggunakan metode yang bervariasi dalam mengajar, selalu mengikuti perkembangan ilmu

pengetahuan, dapat menghubungkan pengalaman lain dengan materi yang diajarkan. (Mulyasa,

2002:38)

Dengan memaksimalkan tiga kemampuan guru tersebut, akan dicapai kemampuan belajar

siswa dengan hasil yang maksimal. Maka guru yang memiliki motivasi mengajar yang baik

akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan dan akan lebih

mengolah kelasnya, sehingga belajar siswa berada pada tingkat optimal. Akan tetapi,

optimalisasi pendidikan harus didukung dangan sarana belajar yang memadai..

Keberhasilan siswa tidak terlepas dari kemampuan guru dalam mengajar. Seorang guru dituntut

untuk dapat mengarahkan anak didiknya dalam mencapai hasil belajar yang optimal. Di sisi

lain ketersediaan sarana belajar dalam proses belajar mengajar juga sangat menentukan

keberhasilan siswa. Dalam proses belajar sarana belajar memiliki peranan besar sebagai

pendukung yang membuat siswa melakukan kegiatan belajar, apabila siswa memiliki motivasi

yang tinggi ia akan menunjukkan minatnya, aktivitasnya, partisipasinya dalam mengikuti



kegiatan belajar mengajar atau pendidikan yang sedang ditempuh. Kegiatan belajar mengajar

tidak bisa lepas dari ketersediaan sarana belajar, karena di dalam setiap proses belajar

mengajar tentunya harus diimbangi dengan sarana belajar yang memadai. Hal ini sangat

dibutuhkan oleh siswa maupun para guru untuk membantu dalam proses belajar mengajar.

Sarana balajar akan memicu guru maupun siswa untuk memanfaatkan dan menumbuhkan

semangat belajar yang akan meningkatkan hasil belajar. Namun dengan perlengkapan sarana

belajar yang memadai, kadang sering disalahgunakan oleh siswa. Misalnya, komputer yang

seharusnya digunakan oleh siswa untuk menunjang belajar, sering digunakan oleh siswa untuk

bermain game. Di sisi lain kurang lengkapnya sarana belajar di sekolah juga akan

menimbulkan hambatan-hambatan yang mengganggu kegiatan belajar mengajar. Keadaan

tersebut akan mempengaruhi hasil belajar.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan di SMA Negeri 1 Natar Lampung

Selatan. Diperoleh data bahwa prestasi siswa pada mata pelajaran ekonomi sudah cukup baik.

Seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Nilai Ujian Akhir Semester Ganjil Mata Pelajaran Ekonomi Siswa Kelas
XI IPS SMA Negeri 1 Natar Lampung Selatan
Tahun Pelajaran 2009/2010.

No Nilai Jumlah Siswa Persentase
(%)

1 75 100 82 52,229
2 70 74 14 8,917
3 65 69 20 12,738
4 60 64 22 14,012
5 55 59 10 6,369
6 0 54 9 5,732

Jumlah 157 100
Sumber : Dokumentasi nilai guru mata pelajaran ekonomi

Berdasarkan pernyataan di atas, terlihat bahwa kemampuan siswa pada mata pelajaran

ekonomi secara umum sudah cukup baik, yaitu dari jumlah siswa sebanyak 157 siswa yang

mendapat nilai 70 hanya 96 siswa atau 60 %, berarti sebanyak 64 siswa atau 40 %

memperoleh nilai kurang dari 70.



Standar Ketuntasan Belajar Minimum (SKBM) nilai mata pelajaran ekonomi kelas XI IPS di

SMA Negeri 1 Natar Lampung Selatan, menyatakan apabila siswa mendapatkan nilai kurang

dari 70, maka diberikan kesempatan untuk mengikuti remedial atau ujian ulang.(Sumber:

Dokumentasi guru mata pelajaran)

Banyak faktor yang diduga dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran

ekonomi diantaranya: Kurangnya sarana belajar yang menghambat siswa untuk mendapatkan

hasil belajar yang baik, dan kemampuan guru dalam mengajar yang dapat mengembangkan

metode-metode mengajar yang menarik minat siswa untuk belajar dan memperoleh hasil

belajar yang baik. Berdasarkan penelitian pendahuluan, selama proses belajar mengajar

khususnya mata pelajaran ekonomi, menunjukkan masih kurang sarana untuk belajar. Kurang

sarana untuk belajar terlihat dengan banyaknya siswa yang kesulitan dalam proses belajar

mengajar. Selain itu, dari segi penyelesaian tugas yang diberikan, pengerjaan soal-soal

latihan, dan keproaktifan siswa dalam proses belajar mengajar, yang semuanya

mempengaruhi proses belajar mengajar dan terwujud dalam hasil belajar.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul

Sarana Belajar Dan Kemampuan Mangajar Guru Terhadap Hasil Belajar Ekonomi

Siswa Kelas XI IPS Semester Ganjil SMA Negeri 1 Natar Lampung Selatan Tahun

B.  Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini

dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Kemampuan mengajar guru SMA Negeri 1

Natar Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2009/2010



2. Sarana belajar di SMA Negeri 1

Natar Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2009/2010

3. Hasil belajar yang diperoleh siswa SMA Negeri 1

Natar Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2009/2010

4. Pengaruh ketersediaan sarana belajar terhadap hasil belajar

ekonomi siswa kelas XI IPS  semester ganjil di SMA Negeri 1

Natar Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2009/2010

5. Pengaruh kamampuan mangajar guru terhadap hasil belajar

ekonomi siswa kelas XI IPS  semester ganjil di SMA Negeri 1

Natar Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2009/2010

6.Pengaruh ketersediaan sarana belajar dan kemampuan mengajar guru terhadap hasil

belajar ekonomi siswa kelas XI IPS semester ganjil di SMA Negeri 1 Natar Lampung

Selatan Tahun Pelajaran 2009/2010

C. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya masalah diatas, maka dalam penelitian ini dibatasi pada aspek yaitu

ketersediaan sarana belajar (X1), dan kemampuan mengajar guru (X2) terhadap hasil

belajar ekonomi (Y) siswa kelas XI IPS semester ganjil SMA Negeri 1 Lampung Selatan

Tahun Pelajaran 2009/2010.

D. Perumusan Masalah

1. Apakah ada pengaruh ketersediaan sarana belajar terhadap hasil belajar

ekonomi siswa kelas XI IPS  semester ganjil di SMA Negeri 1

Natar Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2009/2010 ?

2. Apakah ada pengaruh kamampuan mangajar guru terhadap hasil belajar

ekonomi siswa kelas XI IPS  semester ganjil di SMA Negeri 1



Natar Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2009/2010 ?

3. Apakah ada pengaruh ketersediaan sarana belajar dan kemampuan mengajar guru

terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas XI IPS semester ganjil di SMA Negeri 1

Natar Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2009/2010 ?

E.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.  Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

a. Pengaruh ketersediaan sarana belajar terhadap hasil belajar

ekonomi siswa kelas XI IPS  semester ganjil di SMA Negeri 1

Natar Lampung Selatan

b. Pengaruh kamampuan mangajar guru terhadap hasil belajar

ekonomi siswa kelas XI IPS  semester ganjil di SMA Negeri 1

Natar Lampung Selatan

c. Pengaruh ketersediaan sarana belajar dan kemampuan mengajar guru terhadap hasil

belajar ekonomi siswa kelas XI IPS semester ganjil di SMA Negeri 1 Natar Lampung

Selatan Tahun Pelajaran 2009/2010

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

a. Bagi guru

Memberikan sumbangan bagi para pendidik bahwa kemampuan mengajar dan

pemanfaatan sarana belajar secara optimal sangat erat kaitannya dengan

keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah.

b. Bagi sekolah



Memberikan masukan kepada sekolah bahwa penyediaan sarana belajar dan

perlengkapan sekolah dapat meningkatkan profesionalisme guru dalam proses

pembelajaran serta menunjang proses belajar bagi siswa guna meningkatkan hasil

belajar.

c.      Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan

pertimbangan bagi masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Natar

Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2009/2010

2. Objek Penelitian

Ketersediaan sarana belajar dan kemampuan mengajar guru terhadap hasil belajar

ekonomi siswa kelas XI IPS semester ganjil di SMA Negeri 1 Natar Lampung Selatan

Tahun Pelajaran 2009/2010

3. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dalam penelitian ini adalah SMA Negeri 1

Natar Lampung Selatan

4. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2010


