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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempercepat 

modernisasi segala bidang. Berbagai perkembangan itu semakin kuat sejalan 

dengan tuntunan reformasi dan globalisasi. Untuk itu, mutlak diperlukan 

sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berkompeten. SDM yang 

memiliki kompetensi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

mampu bersaing untuk menghadapi tantangan di era globalisasi. 

Sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu mengembangkan 

potensi yang dimiliki untuk kemajuan bangsa dan negara. Salah satu upaya 

membina dan membangun SDM yang tangguh dan dapat diandalkan 

diantaranya adalah melalui pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan di 

lingkungan masyarakat. Menurut Dimyati dan Mujiono (1999:7) ”Pendidikan 

merupakan suatu tindakan yang memungkinkan terjadinya bela jar dan 

berkembang”. Pendidikan merupakan proses interaksi tenaga pendidik dan 

anak didik yang mendorong terjadinya belajar. Sedangkan menurut Sardiman 

(2001:12) ”Pendidikan dan pengajaran adalah salah satu usaha yang bersifat 

sadar tujuan yang dengan sistematis terarah pada perubahan tingkah laku 

menuju kedewasaan anak didik”. Oleh karena itu, sekolah sebagai lembaga 

pendidikan formal memiliki tanggung jawab yang besar dalam menyiapkan 

kebutuhan SDM yang handal dam siap menghadapi berbagai tantangan di masa 

depan. 



Proses belajar mengajar merupakan suatu proses komunikasi dua arah 

antara tenaga pendidik dan anak didik. Proses komunikasi tersebut terdiri dari 

beberapa unsur yang saling berkaitan satu dengan yang lain, unsur tersebut 

antara lain tenaga pendidik, anak didik, materi pelajaran, fasilitas belajar dan 

lain- lain. Fasilitas belajar sangat penting dalam proses pembelajaran selain 

mendukung jalannya proses pengajaran juga dapat menimbulkan minat dan 

dorongan yang besar dalam belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar perlu 

adanya penunjang agar kegiatan tersebut dapat berjalan seimbang. Penunjang 

kegiatan belajar mengajar tersebut antara lain gedung, ruang belajar, sarana dan 

prasarana keuangan dan lain- lain. Fasilitas yang mendukung dalam kegiatan 

belajar kadang belum bisa dioptimalkan oleh para siswa dalam meningkatkan 

prestasinya. 

Pengajaran merupakan aktivitas yang sistematis dan sistemik yang terdiri 

banyak komponen. Masing-masing komponen pengajaran tidak bersifat partial 

(terpisah) atau berjalan send iri-sendiri tetapi harus berjalan secara teratur, 

saling bergantung, komplementer, bersinambungan. Untuk itu, diperlukan 

pengelolaan pengajaran yang baik. Tugas dan tanggung jawab utama seorang 

guru atau pengajar adalah mengelola pengajaran serta lebih efektif, dinamis, 

efisien dan positif yang ditandai dengan adanya kesadaran dan keterlibatan 

aktif diantara dua subyek pengajaran guru sebagai penginisiatif awal dan 

pengarah serta pembimbing sedang peserta didik sebagai yang mengalami dan 

terlibat aktif untuk memperoleh perubahan diri dalam pengajaran. 

Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional 

Pendidikan, Bab VII Standar Sarana dan Prasarana, Pasal 42 menegaskan 



bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang 

meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber 

bekajar lainya, bahan habis pakai, ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang 

laboratorium, tempat beribadah, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang 

pendidik, ruang tata usaha, dan ruang atau tempat belajar lainnya yang 

diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan 

berkelanjutan. 

Pengajaran memang bukan konsep atau praktek yang sederhana. 

Pengajaran bersifat kompleks, yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung 

jawab guru. Pengajaran itu berkaitan erat dengan pengembangan potensi 

manusia (peserta didik), perubahan dan pembinaan dimensi-dimensi 

kepribadian peserta didik. 

Mengingat pentingnya pendidikan di dalam kehidupan maka seluruh 

komponen pendidikan seperti: kurikulum, guru, siswa, sarana sekolah dan 

fasilitas sekolah menjadi sangat strategis dalam pencapaian prestasi belajar 

siswa. Disamping itu juga dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan 

mencapai sumber daya yang berkualitas sesuai dengan standar kompetensi 

yang ditetapkan secara rasional perlu dilakukan penilaian hasil secara 

sistematis.  

Pengelolaan pengajaran sangat penting karena agar dalam proses belajar 

mengajar didapat hasil yang optimal dan memuaskan bagi guru sebagai tenaga 

pengajar dan memuaskan siswa sebagai pihak yang belajar. Prestasi belajar 

yang diperoleh siswa kelas X di SMK Muhammadiyah 3 Gemolong khususnya 

pelajaran akuntansi berbeda-beda yaitu ada yang tinggi dan ada yang rendah. 



Perbedaan pencapaian prestasi tersebut disebabkan oleh kurangnya 

pemanfaatan fasilitas belajar dan pengelolaan pengajaran khususnya dalam 

proses belajar mengajar.   

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas maka peneliti 

terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul ” PENGARUH 

KELENGKAPAN FASILITAS BELAJAR DAN PENGELOLAAN 

PENGAJARAN TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS X 

PADA MATA PELAJARAN AKUNTANSI  DI SMK MUHAMMADIYAH 3 

GEMOLONG TAHUN 2008/2009”.   

 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan penafsiran yang 

berbeda-beda pada persoalan pokok serta untuk mendukung hasil yang baik 

maka penulis membatasi masalah pada :  

1. Pemanfaatan kelengkapan fasilitas belajar siswa dibatasi  pada fasilitas 

fisik dan pendukung di SMK Muhammadiyah 3 Gemolong. 

2. Pengelolaan pengajaran dibatasi pada proses belajar mengajar di kelas. 

3. Prestasi belajar siswa dibatasi nilai mata pelajaran akuntansi  pada 

semester 1 tahun 2008/2009.  

 

C. Rumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Adakah pengaruh yang signifikan  kelengkapan fasilitas belajar terhadap 

prestasi belajar siswa ?  



2. Adakah pengaruh yang signifikan pengelolaan pengajaran terhadap prestasi 

belajar siswa ? 

3. Adakah pengaruh yang signifikan kelengkapan fasilitas belajar dan 

pengelolaan pengajaran terhadap prestasi belajar siswa ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang diteliti 

maka tujuan merupakan bagian penting dalam suatu penelitian sehingga dengan 

tujuan penelitian akan dapat bekerja secara terarah baik dalam mencari data 

sampai pada pemecahan masalah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kelengkapan fasilitas belajar terhadap prestasi 

belajar siswa. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan pengajaran terhadap prestasi 

belajar siswa. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kelengkapan fasilitas belajar dan pengelolaan 

pengajaran terhadap prestasi belajar siswa. 

 

   

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan adalah :  

1. Bagi siswa 

Diharapkan dapat menimbulkan semangat atau motivasi untuk  

mendapatkan prestasi yang seoptimal mungkin dengan didukung  fasilitas 

belajar yang memadai. 



2. Bagi peneliti 

Dapat menambah pemahaman tentang pemanfaatan fasilitas belajar yang 

optimal dan bagaimana pengelolaan pengajaran dengan baik. 

3. Bagi pihak lain 

Sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian berikutnya yang sejenis. 

 

F. Sistematika Skripsi 

 Dalam hal ini penulis akan menggambarkan sedikit tentang materi yang 

akan penulis teliti: 

BAB     I PENDAHULUAN 

Menguraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penelitian. 

BAB  II  LANDASAN TEORI 

Mengemukakan landasan teori yang memberikan uraian tentang 

definisi prestasi belajar Akuntansi, faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar Akuntansi, definisi fasilitas belajar, 

macam-macam fasilitas belajar, pemanfaatan fasilitas belajar, 

definisi pengelolaan pengajaran, konsep pengajaran,  tujuan 

pengajaran, prinsip-prinsip pengajaran. 

BAB  III METODE  PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan tentang definisi, jenis, metode penelitian, 

tempat penelitian, populasi, sampel dan sampling, sumber data, 

variabel penelitian, tehnik pengumpulan data, tehnik uji instrumen, 

prasyarat analisis, serta tehnik analisis data. 



BAB  IV HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menguraikan tentang pembahasan dari hasil penelitian 

yang berupa penjelasan tehnik pengumpulan data dan analisi data. 

BAB  V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang mungkin 

bermanfaat bagi para pembaca. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  

 


