
BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan sekolah didirikan, kurikulum disusun dan guru diangkat serta 

sarana dan prasarana pendidikan diadakan semuanya untuk kepentingan siswa 

atau anak didik. Oleh karena itu, pendidikan hendaknya didesain bagi siswa 

atau anak didik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya. 

Demi kesuksesannya pendidikan telah membentuk lembaga-lembaga 

pendidikan baik yang bersifat formal maupun non formal. Pendidikan formal 

merupakan lembaga pendidikan yang diadakan oleh sekolah tertentu secara 

teratur, sistematis dan mempunyai jenjang tertentu. Pendidikan non formal 

biasa diselenggarakan oleh lembaga melalui kursus-kursus dan ketrampilan. 

Pendidikan sebagai suatu proses untuk menyiapkan generasi masa 

depan sehingga pelaksanaan pendidikan harus berorientasi pasda wawasan 

kehidupan mendatang. UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menegaskan bahwa “Dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan 

mempunyai peranan yang amat penting untuk menjamin perkembangan dan 

kelangsungan  kehidupan bangsa yang bersangkutan”. Pada pasal 1 ayat 1 UU 

No 20 tahun 2003 menegaskan pula bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 
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kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara”.  Pendidikan diselenggarakan sebagai sarana 

dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang handal dan tangguh. 

Meskipun demikian disatu sisi tidak ada upaya peningkatan mutu pendidikan. 

Pendidikan yang terjadi sekarang ini tidak sesuai atau tidak adil karena tidak 

merata serta banyak yang tidak dapat mengenyam pendidikan sampai selesai 

bahkan tidak sama sekali. Hal itu mungkin karena mahalnya pendidikan, 

mungkin juga dikarenakan kualitas pendidikanlah yang diutamakan daripada 

kuantitas. Maksudnya hanya penambahan fasilitas dan tempat sekolah. Secara 

kuantitas peningkatan mutu mulai dari pendidikan guru, mutu bahan yang 

diajarkan, imbalan jasa bagi pengajar, perbaikan dan pembaharuan kurikulum. 

Namun untuk menunjang dari kegiatan diatas fasilitas juga masih sangat 

dibutuhkan.

Pendidikan yang dibutuhkan saat ini adalah pendidikan yang berbasis 

kompetensi, yaitu tidak hanya pendidikan akademis saja melainkan ditambah 

dengan ketrampilan (skill). Maksudnya supaya mampu menghasilkan suatu 

lulusan yang unggul. Pendidikan berbasis kompetensi ini merupakan jalur 

yang semakin berarti dalam peningkatan mutu angkatan kerja agar kesempatan 

kerja dapat diisi sesuai jalurnya. 

Prestasi belajar merupakan bagian akhir dari proses belajar dengan 

kata lain tujuan dari belajar mendapatkan prestasi. Banyak siswa yang 

mengalami masalah dalam belajar akibatnya prestasi yang dicapai rendah. 

Untuk mengatasi hal tersebut perlu ditelusuri faktor yang mempengaruhi 
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prestasi diantaranya adalah mengenai pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda 

(PSG).

Permasalah yang paling penting adalah minat siswa terhadap mata 

pelajaran khususnya bidang studi akuntansi. Minat siswa dapat ditimbulkan 

dengan penerapan secara teknis dalam metode penyampaian materi yang tepat 

serta tidak membosankan siswa. Banyak siswa yang mengalami permasalahan 

dalam belajar, hal ini dapat berakibat pada prestasi yang rendah.

Sumadi Suryabrata (1995:250-253) menyatakan bahwa “Dalam 

mencapai prestasi belajar yang baik ada beberapa faktor yang mempengaruhi. 

Faktor tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 

adalah faktor yang berasal dari diri siswa, diantaranya kecerdasan, bakat, 

minat, perhatian, motivasi, kesehatan jasmani dan cara belajar. Sedangkan 

faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar siswa yaitu lingkungan”.

Untuk dapat mencapai prestasi belajar yang maksimal siswa harus 

memiliki keinginan, minat, cara belajar yang tepat serta lingkungan yang 

mendukung. Jika dalam diri siswa sudah memiliki keinginan untuk meraih 

prestasi belajar yang optimal, juga didukung lingkungan yang baik otomatis 

siswa akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Rudjianto dan Sumijatun 

(1995:87) “Prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh murid berupa 

pengetahuan, ketrampilan yang dikembangkan disekolah melalui sejumlah 

mata pelajaran”. 

Pendidikan kejuruan dan teknologi yang diselenggarakan di dalam 

sistem pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah, merupakan 
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bagian yang sangat penting dari sistem pendidikan nasional. Pendidikan 

kejuruan tersebut memiliki kaitan yang langsung dengan proses industrialisasi, 

terutama jika dikaitkan dengan fungsinya yang menyediakan tenaga kerja 

terampil, fleksibel dan menguasai teknologi yang terus meningkat. 

Berdasarkan Kepmendikbud RI No. 080/u/1993 tentang kurikulum 

SMK, Tujuan Sekolah Menengah Kejuruan adalah: 

1. Mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta 

pengambangan sikap profesional. 

2. Menyiapkan siswa agar mampu memilih karier, mampu berkompetensi 

dan mampu mengembangkan sikap profesional. 

3. Menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan 

dunia usaha dan industri pada saat ini maupun masa yang akan datang. 

4. Menyiapkan tamatan agar menjadi warga negara yang produktif, siap 

berkembang dan beradaptasi serta kreatif. 

Masalah lulusan pendidikan kejuruan yang belum siap untuk 

dipekerjakan, mendapat perhatian yang cukup besar dari pemerintah, 

meskipun kenyataannya dijumpai bahwa investasi untuk pendidikan dan 

pelatihan di sebagian besar industri termasuk prioritas yang paling rendah. Hal 

tersebut memperlihatkan sikap yang kurang tepat, sebab infrastruktur industri 

di Indonesia secara perlahan tapi pasti, terus tumbuh dan berkembang. 

Peningkatan permintaan itu akan lebih besar lagi pada saat output industri 

bergeser secara besar-besaran dari produk padat karya kerja, padat modal, dan 

selanjutnya ke produk industri yang padat pengetahuan dan teknologi. 
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Atas alasan tersebut, pemerintah indonesia menempatkan pendidikan 

dan pelatihan kejuruan dan teknologi pada posisi prioritas yang sangat tinggi. 

Secara umum arah perluasan dan perbaikan mutu pendidikan dan penelitian 

kejuruan di Indonesia adalah untuk mewujudkan suatu sistem pendidikan 

kejuruan dengan Pendidikan Sistem Ganda (PSG). 

Pendidikan Sistem Ganda (PSG) merupakan salah satu bentuk 

penyelenggaraan pendidikan di SMK dan pelatihan di Industri yang dilakukan 

secara sistematik untuk mencapai profil kompetensi yang baku dan laku 

dipasar tenaga kerja. Di sekolah siswa mempelajari bekal dasar yang bersifat 

teoritik dan ketrampilan kejuruan dasar. Di lembaga atau perusahaan 

pasangan, siswa berlatih dengan cara yang benar dan melakukan hal-hal yang 

nyata dan praktis, yang hasilnya akan dikonsumsi oleh masyarakat luas. 

Secara teoritis, PSG ini merupakan suatu proses pendidikan keahlian 

profesional yang memadukan sistematik antara program pendidikan pada 

sekolah dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan 

bekerja secara langsung pada dunia kerja dan terarah untuk tingkat keahlian 

profesional tertentu. 

Dalam rangka pelaksanaan PSG, di SMK Muhammadiyah 2 

Karanganyar melakukan koordinasi dengan instansi lain yaitu Depnaker dan 

Kadin Indonesia. Pengembangan unit produksi yang beroperasi di SMK 

sebagai wahana pengembangan wawasan dan ketrampilan bagi guru juga 

dilakukan dengan peningkatan orientasi terhadap pasar yang sekaligus 

mendapatkan dana untuk mengatasi kekurangan biaya operasional sekolah. 



15

Keberhasilan pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda sangat tergantung dari 

kesungguhan semua pihak yang terkait, misalnya sekolah yang bersangkutan, 

Dunia Usaha dan Dunia Industri, Depnaker, Asosiasi Profesi, dan lain-lain. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tuangkan dalam 

bentuk penelitian dengan judul: “PENGARUH PELAKSANAAN 

PENDIDIKAN SISTEM GANDA (PSG) TERHADAP PRESTASI 

BELAJAR AKUNTANSI SISWA KELAS II JURUSAN AKUNTANSI DI 

SMK MUHAMMADIYAH 2 KARANGANYAR TAHUN 2005”. 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk membatasi permasalahan yang akan dipecahkan agar tidak 

terjadi penyimpangan di dalam pembahasan ataupun penyusunan skripsi ini 

peneliti hanya membatasi dan membahas masalah-masalah tentang :  

1. Pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) di SMK Muhammadiyah 2 

Karanganyar.

2. Prestasi Belajar Akuntansi Siswa. 

C. Rumusan Masalah 

Setiap Perguruan tinggi ataupun sekolahan dalam rangka mencapai 

tujuan Pendidikan Nasioanal dihadapkan pada berbagai masalah, dimana 

masalah tersebut berdampak pada suatu hambatan atau rintangan pada  

sekolahan di dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Maka masalah yang 

akan peneliti kemukakan dalam penelitian ini adalah : 
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“Adakah pengaruh yang positif dan signifikan antara pelaksanaan Pendidikan 

Sistem Ganda (PSG) terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas II 

Jurusan Akuntansi Di SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar Tahun 2005?”. 

D. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian akan terarah apabila dirumuskan tujuan dari penelitian 

tersebut, karena dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai arah 

penelitian yang ingin dicapai, sehingga dalam penelitian ini peneliti 

merumuskan tujuan sebagai berikut: 

“Untuk mengetahui pengaruh yang positif dan signifikan antara Pelaksanakan 

Pendidikan Sistem Ganda (PSG) terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Siswa 

Kelas II Jurusan Akuntansi Di SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar Tahun 

2005”.

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian diharapkan memiliki manfaat terutama: 

1. Bagi Sekolah Menengah Kejuruan 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan 

dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

2. Bagi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Menyebarluaskan informasi mengenai arti pentingnya pelaksanaan 

Pendidikan Sistem Ganda (PSG) dalam upaya meningkatkan prestasi 

belajar akuntansi. 
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3. Bagi Peneliti 

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pelaksanaan 

Pendidikan Sistem Ganda. 

4. Bagi Peneliti Lain 

Untuk menambah bahan referensi dan dasar bagi penelitian selanjutnya. 

F. Sistematika Skripsi 

Untuk mengetahui gambaran dari skripsi ini maka disusun sistematika 

skripsi sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian dan 

sistematika skripsi. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan tentang pengertian prestasi, pengertian belajar, 

pengertian prestasi belajar, teori belajar, faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar, penilaian prestasi belajar akuntansi. pengertian 

PSG, tujuan PSG, kerangka sistem ganda, perangkat PSG, arti 

pentingnya PSG bagi siswa, sekolah dan DUDI, tugas dan tanggung 

jawab siswa, sekolah dan dunia kerja, perencanaan pelaksanaan 

pendidikan sistem ganda, pelaksanaan pendidikan sistem ganda dan 

hala-hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan PSG. 
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BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang pengertian metode penelitian, Jenis metode 

penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi ,sampel dan 

sampling, variabel penelitian, sumber data, teknik pengumpulan 

data, teknik uji prasyarat analisis, teknik analisis data. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum keadaan SMK 

Muhammadiyah 2 Karanganyar, kondisi siswa SMK 

Muhammadiyah 2 Karanganyar, kondisi sarana dan prasarana SMK 

Muhammadiyah 2 Karanganyar, diskripsi hasil pelaksanaan PSG, 

diskripsi prestasi belajar siswa SMK muhammadiyah 2 

Karanganyar, uji prasyarat analisis, teknik analisis data. 

BAB V  KESIMPULAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari serangkaian 

pembahasan dan penelitian serta saran-saran yang perlu 

disampaikan. 


