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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

pendidikan memegang peranan penting utamanya dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan tekonolgi akan 

membawa perubahan yang luas dan mendasar dalam semua aspek 

masyarakat. Perubahan yang berlangsung cepat dan menyeluruh, mendalm 

serba tak terduga semakin mempersulit manusia untuk meramalkan atau 

merencanakan masa depan dunia. Untuk mengetahui berbagai perubahan 

tersebut di butuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Kualitas 

sumber daya manusia (SDM) menentukan corak dan kemajuan bangsa di 

masa yang akan dating. Salah satu langkah untuk membentuk SDM yang 

berkualitas adalah dengan pendidikan. 

 Sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu 

menegembangkan potensi yang dimiliki untuk kemajuan bangsa dan Negara. 

Salah satu upaya membina dan mengembangkan sumber daya manusia yang 

tangguhdan dapat diandalkan diantaranya adalah melalui pendidikan formal 

diperguruan tinggi, maupun pendidikan di lingkungan masyarakat. Pada 

hakekatnya pendidikan merupakan proses untuk membantu pembangunan 

manusia dalam pengembangan diri agar dapat menghadapi segala tantangan 

dan rintangan. Pelaksanaan pendidikan itu tidak dapat lepas dari tantangan 
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dan rintangan yang dihadapi suatu bangsa untuk mencapai kemajuan. 

Pelaksanaan pendidikan senantiasa menghadirkan perubahan-perubahan 

dalam rangka penyempurnaan agar dapat sesuai dengan kebutuhan 

pembangunan suatu bangsa. 

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 bab 3 disebutkan 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 bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab”. 

Dalam bukunya Djumransyah (2006:168) disebutkan isi-isi dari Garis 

Besar Haluan Negara dari sektor pendididikan salah satunya adalah “Peranan 

perguruan tinggi dal lembaga penelitiannya dalam menunjang kegiatan 

pembangunan makin ditingkatkan, antara lain dengan memantapkan iklim 

yang menjamin penggunaan kebebasan mimbar akademik secara kreatif, 

kontruktif dan bertanggung jawab”. Kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang pesast menuntut sumber daya manusia yang berkualitas. 

Kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan melalui berbagai program 

pendidikan yang dilaksanakan secara sistematis dan terarah berdasarkan 

kepentingan yang mengacu pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Proses pendidikan terarah pada peningkatan penguasaan pengetahuan, 
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kemampuan ketrampilan, pengembangan sikap dan nilai-nilai dalam rangka 

pembentukan dan pengembangan diri. 

Bahwa keberhasilan pendidikan akan dicapai oleh suatu bangsa apabila 

ada usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan bangsa itu sendiri. Untuk itu 

pemerintah akhir-akhir ini mengusahakan mutu pendidikan di Tanah Air, 

terutama pendidikan formal. Untuk menghasilkan output yang berkualitas 

dalam proses pendidikan sangat dipengaruhi oleh berhasil tidaknya kegiatan 

belajar. Keberhasilan dalam proses belajar mengajar dapat diketahui dari 

prestasi yang dicapai oleh siswa, di karenakan prestasi belajar merupakan 

hasil yang telah dikerjakan 

Menurut Hasibuan dan Moedjiono (2006:21) ”Prestasi belajar adalah 

penguasaan atau ketrampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran yang 

umumnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka yang diberikan oleh guru”. 

Prestasi belajar pada hekekatnya merupakan pencerminan dari usaha belajar. 

Semakin baik usaha belajar, semakin baik pula prestasi yang akan  dicapai. 

Keberhasilan belajar ditentukan oleh faktor dari luar dan faktor dalam diri 

individu. Jadi tidak ada faktor tunggal yang berdiri sendiri secara otomatis 

menentukan prestasi belajar seseorang.  

Kegiatan pembelajaran perlu didukung cara belajar yang efektif dan 

efisien. Cara belajar siswa dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

Kegiatan belajar baik dirumah maupun disekolah perlu dibiasakan secara 

efektif dan efisien agar mendapatkan hasil yang maksimal. Banyak para siswa 

belajar secara tidak tertatur, bahkan tidak memiliki jadwal belajar, hal tersebut 
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dapat menyebabkan hasil belajar siswa tidak maksimal. Pokok pangkal utama 

dari cara belajar adalah keteraturan, kedisplinan, dan konsentrasi. Untuk itu 

siswa harus memiliki proporsi waktu belajar yang cukup agar dapat meraih 

prestasi belajar yang maksimal. 

Menurut Chaplin yang diterjemahkan oleh Kartono (2005: 391) 

“Proporsi adalah perbandingan dari suatu kebesaran atau satu nilai dengan 

kebesaran atau satu nilai yang lainnya. Keseimbangan khususnya 

keseimbangan yang yang menyenangkan atau artistik”. Keberhasilan dalam 

proses belajar mengajar dan dalam upaya peningkatan prestasi belajar juga 

dipengaruhi oleh proporsi waktu yang dihabiskan untuk belajar. Siswa yang 

pandai dalam mengatur serta memanfaatkan waktu yang ada, akan 

mendapatkan prestasi yang tinggi. Seringkali kegagalan belajar disebabkan 

karena siswa tidak memiliki jadwal yang terratur serta tidak adanya waktu 

untuk mengulangi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Kebiasaan 

yang sering dilakukan siswa, mereka hanya belajar jika akan menempuh tes 

saja. Akan tetapi, tidak ada mata pelajaran dan latihan yang bisa dipelajari 

hanya dalam waktu semalam saja. Tetapi, jika siswa melakukan latihan dan 

waktu yang cukup untuk mempelajarinya berarti seorang siswa akan 

memperoleh prestasi belajar yang baik.   

Selain proporsi waktu belajar yang baik, media pembelajaran yang 

dimiliki sekolah, juga berpengaruh terhadap peningkatan prestasi belajar 

siswa. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang terus, bahkan dewasa ini 

berlangsung dengan pesat.perkembangan ini bukan hanya dalam hitungan 
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tahun, bulan, atau hari melainkan jam, bahkan menit atau detik, terutama 

berkaitan dengan media pembelajaran yang berkaitan dengan pendidikan. 

Media apabila dimanfaatkan akan mampu menjadi sarana komunikasi yang 

baik antara siswa dan guru, dan juga mampu membangun komunikasi 

interaktif dalam suatu kegiatan pembelajaran antara penyampai pesan dan 

penerinma pesan. Sementara itu, tidak semua siswa memiliki media atau 

fasislitas belajar yang lengkap dirumah.  

Salah satu usaha untuk mengatasi keterbatasan kegiatan belajar 

mengajar adalah dengan menyediakan informasi ini berupa buku-buku, 

laboratorium computer, dan tempat praktek yang menunjang pencapaian hasil 

belajar. Ketersediaan mengakses informasi melalui internet sangat diperlukan. 

Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan usaha peningkatan aktivitas siswa 

yakni memanfaatkan perpustakaan, laboratorium computer, maupun tempat 

praktek sebagai sumber belajar. Berdasarkan kenyataan yang ada 

menunjukkan bahwa tidak semua siswa telah memanfaatkan berbagai fasilitas 

sebagai media belajar dengan baik. 

Menurut Munadi (2008:5) “Media adalah sumber-sumber belajar 

selain guru yang disebut sebagai penyalur atau penghubung pesan ajar yang 

diadakan dan atau diciptakan secara terencana oleh guru atau pendidik”. 

Media pembelajaran sedikit banyak akan mempengaruhi siswa untuk 

menyerap materi pelajaran yang diberikan guru. Pemanfaatan media yang 

sesuai dengan materi pembelajaran dan kondisi siswa akan mendorong 

semangat siswa untuk mempelajari materi yang disampaikan. Media yang 
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tepat akan sangat membantu mahasiswa dalam belajar, sedangkan pemilihan 

media yang tidak sesuai tentunya akan mengurangi respon siswa terhadap 

pelajaran yang disampaikan sehingga mengendurkan semangat untuk 

mempelajari karena mahasiswa mengalami kesulitan dalam belajar.  

Media belajar sangat penting dalam proses pembelajaran, selain 

mendukung jalannya proses pembelajaran juga dapat menimbulkan 

kedisiplinan dalam belajar. Tetapi seringkali pemanfaatan media belajar 

kurang optimal, misalnya saja kurangnya kesadaran dari siswa untuk 

memanfaatkan mediayang ada, pada waktu istirahat siswa cenderung 

lebihsenang untuk bermain disbandingkan berkunjung keperpustakaan, 

laboratorium, bahkan tempat praktek juga tidak dimanfaatkan siswa secara 

optimal, misalnya fasilitas internet yang disediakan oleh sekolah untuk 

membantu siswa mencari informasi yang tidak sesuai dengan kompetensi 

yang ada. Sebenarnya apabila media pembelajaran sekolah mampu 

dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh siswa maka hal tersebut dapat 

menunjang prestasi belajar siswa di sekolah. 

Prestasi belajar merupakan hasil belajar yang ingin dicapai siswa. 

Sehingga untuk mencapai prestasi belajar yang baik dan maksimal, dalam 

belajar hendaknya memiliki proporsi waktu belajar yang efektif dan efisien. 

Serta di dukung dengan pemanfaatan media pembelajaran secara maksimal 

dan juga akan mempengaruhi prestasi siswa.  
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Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis terdorong dan tertarik 

untuk mengangkat topik permasalahan kedalam penelitian dengan judul: 

“PENGARUH ROPORSI WAKTU BELAJAR DAN MEDIA 

PEMBELAJARAN TERHADAP PRESTASI BELAJAR EKONOMI PADA 

SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 1 SAMBIREJO SRAGEN TAHUN 

2011/2012”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Tujuan pembatasan masalah untuk mempermudah arah dan maksud 

penelitian ini dilakukan. Untuk itu pada penelitian ini hanya membatasi 

tentang : 

1. Penelitian terbatas pada prestasi belajar ekonomi siswa kelas  VIII di SMP 

Negeri 1 Sambirejo Sragen Tahun Ajaran 2011/2012. 

2. Proporsi waktu belajar terbatas pada banyak dan sedikitnya atau 

perbandingan waktu yang digunakan untuk belajar pada siswa kelas VIII 

di SMP Negeri 1 Sambirejo Sragen Tahun Ajaran 2011/2012. 

3. Media belajar terbatas pada pamanfaatan Media yang disediakan sekolah, 

antara lain perpustakaan, laboratorium sekolah, dan media teknologi 

belajar (komputer dan internet) belajar pada siswa kelas VIII di SMP 

Negeri 1 Sambirejo Sragen Tahun Ajaran 2011/2012. 
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C. Perumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan 

pembatasan masalah maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh proporsi waktu belajar terhadap prestasi belajar ekonomi 

pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sambirejo Sragen Tahun Ajaran 

2011/2012 ? 

2. Adakah pengaruh media pembelajaran terhadap prestasi belajar ekonomi 

pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sambirejo Sragen Tahun Ajaran 

2011/2012? 

3. Adakah pengaruh proporsi waktu belajar dan media pembelajaran terhadap 

prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sambirejo 

Sragen Tahun Ajaran 2011/2012? 

 

D. Tujuan Penelitian. 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh proporsi waktu belajar terhadap 

prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sambirejo 

Sragen Tahun Ajaran 2011/2012. 

2. Untuk mengetahui adanya pengaruh media pembelajaran terhadap prestasi 

belajar ekonomi pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sambirejo Sragen 

Tahun Ajaran 2011/2012. 
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3. Untuk mengetahui adanya pengaruh proporsi waktu belajar dan media 

pembelajaran terhadap prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas VIII 

SMP Negeri 1 Sambirejo Sragen Tahun Ajaran 2011/2012. 

 

E. Manfaat Penelitian. 

Dalam penelitian ini penulis berharap semoga hasil penelitian dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan masukan dalam rangka penyusunan teori dan konsep-

konsep baru terutama untuk mengembangkan bidang ilmu pendidikan 

khususnya ilmu ekonomi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Diharapkan siswa selalu meningkatkan proporsi waktu belajar 

yang dimiliki, dan mampu memanfaatkan media pembelajaran yang 

tersedia dengan baik. 

b. Bagi Guru 

Mendorong guru untuk menciptakan proses belajar mengajar 

yang bisa menumbuhkan ketertarikan siswa terhadap ekonomi dengan 

menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan efektif dalam 

penyampaian materinya, serta di dampingi dengan penggunaan media 

yang tepat. 
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c. Bagi Sekolah 

Sekolah dapat lebih meningkatkan kualitas proses belajar 

mengajar untuk seluruh mata pelajaran pada umumnya, dan 

menyediakan media pembelajaran yang lebih efektif. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Sistematika merupakan isi yang ada didalam penelitian yang akan 

dilakukan. Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut : 

 BAB I PENDAHULIAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematia laporan. 

 BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini merupakan landasan teori tentang pola asuh orang tua, 

persepsi siswa tentang proporsi waktu beajar, prestasi beajar 

akuntansi, kerangka pemikiran, dan hipotesis. 

 BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis dan rancangan penelitian, subjek dan 

objek penelitian, populasi, sampel, sampling, variabel penelitian, 

teknik pengumpulan data, teknik uji prasyarat analisis, teknik 

analisis data. 
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BAB IV ANALISIS DATA 

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, 

penyajian data, analisis data, pengujian hipotesis, dan 

pembahasan hasil penelitian. 

 BAB  V PENUTUP 

   Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

   DAFTAR PUSTAKA 

   LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




