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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan dapat diperoleh dari berbagai sumber diantaranya pendidikan 

yang bersifat formal, pendidikan informal, dan pendidikan non formal. 

Pendidikan formal adalah pendidikan yang diperoleh peserta didik melalui 

jalur sekolah. Pendidikan di sekolah merupakan usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran yang kondusif 

sehingga peserta didik dapat mengembangkan potensi dalam dirinya yang 

diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Pelaksanaan pendidikan di 

sekolah tidak terlepas dengan adanya peran guru dan peserta didik dalam 

melaksanakan proses pembelajaran.  

Proses pembelajaran disekolah dapat berjalan dengan baik apabila peserta 

didik mengikuti pembelajaran dalam kondisi tenang, memperhatikan dan 

berkonsentrasi terhadap apa yang disampaikan oleh guru. Kondisi tersebut 

sangat diharapkan oleh seorang guru, agar materi pembelajaran yang 

disampaikan dapat ditangkap peserta didik secara umum. Namun dalam 

aktivitas belajarnya di kelas, siswa memiliki kepribadian yang berbeda antara 

satu dengan yang lainnya. Perbedaan kepribadian dari setiap siswa tersebut 

dapat mempengaruhi cara belajarnya.  

Menurut Susilo (2006:69) seorang peserta didik dapat berkonsentrasi 

dengan baik atau tidak, dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang muncul dari dalam 

siswa sendiri. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang bukan berasal 

dari dalam diri siswa.  

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan pada tanggal 11 Desember 

2017 di SMK Negeri 1 Salatiga menunjukkan bahwa masih adanya siswa yang 

sulit berkonsentrasi pada saat proses pembelajaran yang ditandai dengan 

adanya siswa yang mudah terusik dengan kegaduhan, mengantuk, pasif, dan 

enggan mengerjakan tugas. Hal itu disebabkan oleh waktu pembelajaran 
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akuntansi dasar yang dilakukan di siang hari serta alokasi waktu pembelajaran 

akuntansi dasar yang dilaksanakan selama 5 jam pelajaran dalam satu kali 

pertemuan. 

Salah satu cara untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa adalah 

adanya keterampilan guru dalam mengelola kelas sehingga dapat tercipta 

suasana kelas yang kondusif untuk pembelajaran. Arikunto (2005:78) 

menyatakan bahwa untuk meningkatkan konsentrasi dalam proses belajar 

siswa, guru harus mencari cara bagaimana menciptakan suasana khusus yang 

dapat menunjang kegiatan belajar yang cocok dan enak. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam suatu proses pembelajaran, guru akan 

menghadapi adanya keragaman siswa. Namun, seringkali guru mengalami 

kesulitan jika keragaman tesebut berpengaruh terhadap kemampuan siswa 

dalam belajar. Oleh karena itu, seorang guru diharapkan memiliki kemampuan 

dan pengalaman untuk beradaptasi dan mampu mensiasati keragaman tersebut. 

Pengelolaan kelas merupakan suatu keterampilan yang harus dimiliki 

seorang guru dalam proses pembelajaran di kelas untuk menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya apabila 

terdapat gangguan di dalamnya. Rusydie (2011:27) menyatakan bahwa 

pengelolaan kelas dapat ditinjau dalam dua hal, yaitu pengelolaan kelas dengan 

pengaturan siswa dan pengelolaan kelas dengan pengaturan sarana fisik kelas. 

Pengelolaan kelas dengan pengaturan siswa dilakukan oleh guru apabila 

terdapat gangguan di dalam kelas dan guru berusaha mengembalikan kondisi 

kelas agar tetap kondusif. Di sisi lain, guru yang berperan sebagai pengelola 

kelas sebaiknya menyediakan fasilitas belajar yang memudahkan kegiatan 

belajar siswa dan dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan 

nyaman.  

Selain pengelolaan kelas, faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar 

peserta didik adalah faktor waktu pembelajaran. Pendidikan formal seperti 

sekolah biasanya mengadakan proses pembelajaran dari pagi hari jam 07.00 

WIB sampai siang hari jam 15.45 WIB. Perbedaan waktu pembelajaran 

tersebut secara tidak langsung dapat mempengaruhi keberhasilan dalam proses 

pembelajaran. Waktu pembelajaran di pagi hari dinilai lebih efektif daripada 
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pembelajaran di siang hari karena pagi hari kondisi jasmani dan rohani peserta 

didik masih segar sehingga mudah menyerap materi yang diajarkan. 

Djajadisastra (2003:52) menyatakan hendaknya mata pelajaran yang 

memerlukan berpikir seperti berhitung jangan diberikan pada jam terakhir atau 

jam setelah pelajaran olahraga. 

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui apakah 

ada pengaruh pengelolaan kelas dan waktu pembelajaran terhadap konsentrasi 

belajar siswa. Judul penelitian ini adalah sebagai berikut: “Konsentrasi Belajar 

Ditinjau dari Pengelolaan Kelas dan Waktu Pembelajaran Mata Pelajaran 

Akuntansi Dasar Pada Siswa Kelas X Akuntansi SMK Negeri 1 Salatiga Tahun 

Ajaran 2017/2018”. 

B. Identifikasi Masalah 

Dilihat dari latar belakang yang dikemukakan di atas maka dapat 

diidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut : 

1. Belum tercapainya suasana kelas yang kondusif dan optimal dalam proses 

pembelajaran mata pelajaran Akuntansi Dasar siswa kelas X SMK Negeri 1 

Salatiga tahun ajaran 2017/2018. 

2. Pengelolaan kelas yang masih belum efektif dalam proses pembelajaran 

mata pelajaran Akuntansi Dasar siswa kelas X SMK Negeri 1 Salatiga tahun 

ajaran 2017/2018. 

3. Kurangnya perhatian guru terhadap interaksi belajar mengajar yang dapat 

menumbuhkan konsentrasi dan motivasi siswa SMK N 1 Salatiga untuk 

belajar dengan baik. 

4. Menurunnya konsentrasi siswa dalam proses pembelajaran yang disebabkan 

oleh lamanya waktu pembelajaran pada mata pelajaran Akuntansi Dasar di 

SMK Negeri 1 Salatiga. 

C. Pembatasan Masalah 

Mengingat cakupan yang sangat luas tentang konsentrasi belajar siswa 

dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya dan tidak mungkin terungkap 

secara keseluruhan, maka permasalahan penelitian ini dibatasi sebagai berikut: 

1. Pengelolaan kelas yang dimaksudkan adalah keterampilan guru dalam 

mengelola kelas dalam pembelajaran. 
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2. Waktu pembelajaran yang dimaksudkan adalah waktu pembelajaran 

Akuntansi Dasar di sekolah. 

3. Penelitian dilakukan pada siswa kelas X Akuntansi SMK Negeri 1 Salatiga 

Tahun Ajaran 2017/2018. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Adakah pengaruh pengelolaan kelas terhadap konsentrasi belajar mata 

pelajaran Akuntansi Dasar siswa kelas X SMK Negeri 1 Salatiga tahun 

ajaran 2017/2018 saat pembelajaran di kelas ? 

2. Adakah pengaruh waktu pembelajaran terhadap konsentrasi belajar mata 

pelajaran Akuntansi Dasar siswa kelas X SMK Negeri 1 Salatiga tahun 

ajaran 2017/2018 saat pembelajaran di kelas ? 

3. Adakah pengaruh pengelolaan kelas dan waktu pembelajaran secara 

bersama-sama terhadap konsentrasi belajar mata pelajaran Akuntansi Dasar 

siswa kelas X SMK Negeri 1 Salatiga tahun ajaran 2017/2018? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada masalah di atas maka penelitian ini dilaksanakan dengan 

tujuan untuk mengetahui pengaruh : 

1. Pengelolaan kelas terhadap konsentrasi belajar mata pelajaran Akuntansi 

Dasar siswa kelas X SMK Negeri 1 Salatiga tahun ajaran 2017/2018. 

2. Waktu pembelajaran terhadap konsentrasi belajar mata pelajaran Akuntansi 

Dasar siswa kelas X SMK Negeri 1 Salatiga tahun ajaran 2017/2018. 

3. Pengelolaan kelas dan waktu pembelajaran secara bersama-sama terhadap 

konsentrasi belajar mata pelajaran Akuntansi Dasar siswa kelas X SMK 

Negeri 1 Salatiga tahun ajaran 2017/2018. 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat diantaranya: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk 

memperkaya ilmu terkait pengelolaan kelas dan waktu pembelajaran yang 
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dapat berpengaruh pada konsentrasi belajar siswa guna meningkatkan 

kualitas belajar siswa di sekolah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai pertimbangan dalam memilih waktu dan strategi pembelajaran 

yang sesuai untuk mengajarkan materi pelajaran akuntansi dasar bagi 

guru. 

b. Sebagai masukan pentingnya mempersiapkan diri dalam mengikuti 

proses pembelajaran sehingga dapat mengantisipasi faktor-faktor yang 

menghambat proses pembelajaran bagi siswa. 

c. Sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi peneliti. 

d. Sebagai masukan dalam penentuan jadwal pelajaran bagi sekolah. 

 


