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BAB I 

PEND45AHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan zaman di dunia pendidikan yang terus berubah dengan 

signifikan sehingga banyak merubah pola pikir  pendidik, dari pola pikir yang 

awam dan kaku menjadi lebih modern. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam 

kemajuan pendidikan di Indonesia. Menyikapi hal tersebut pakar-pakar 

pendidikan mengkritisi dengan cara mengungkapkan konsep dan teori 

pendidikan yang sebenarnya untuk mencapai tujuan pendidikan yang 

sesungguhnya. 

Pendidikan merupakan masalah yang kompleks, antara lain ia 

mencakup soal kurikulum, para guru, keadaan masyarakat dan kiranya juga 

soal politik. Walaupun kurikulumnya baik, tetapi jika korps guru kurang 

kemampuannya dalam menyampaikan ilmu kepada anak didiknya,maka 

kurikulum yang baik itu tidak banyak manfaatnya. Bila kurikulumnya baik 

para gurupun bermutu, namun jika para murid pada umumnya bersifat santai, 

malas belajar dan tidak disiplin, maka kedua faktor yang terdahulupun tidak 

akan banyak manfaatnya. Dan mendangkalnya mutu pendidikan sekarang ini 

kiranya juga merupakan akibat dari politik pemerintah yang berupa 

pemerataan pendidikan yang lebih mengutamakan memperbanyak materi 

pelajaran daripada menghidupkan kemampuan (kompetensi) anak didik. Saat 

ini Pemerintah sudah memandang tiba saatnya untuk memperbaiki mutu 
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pendidikan, misalnya dengan mengadakan berbagai macam workshop kepada 

para guru dari semua tingkatan perguruan. 

 Pendidikan  merupakan salah satu modal bangsa dalam meningkatkan 

mutu sumber daya manusia. Pendidikan sangat diprioritaskan oleh bangsa ini 

sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 tujuan pendidikan 

nasional adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa“. Strategi untuk 

mencerdaskan bangsa adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat dipengaruhi oleh 

mutu pendidikan yang berkualitas. Menurut UU No.20 tahun 2003 tentang 

sistem Pendidikan Nasional yang isinya : 

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, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. 

 

Adapun fungsi pendidikan pada undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional Bab II pasal 3 adalah sebagai berikut : 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan 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 serta bertanggung jawab. 

 

 

Proses pendidikan terarah pada peningkatan penguasaan pengetahuan, 

kemampuan keterampilan, pengembangan sikap dan nilai-nilai dalam rangka 

pembentukan dan pengembangan diri. Dalam rangka mencapai proses 
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pendidikan yang terarah adalah melalui lembaga pendidikan formal seperti 

sekolah ataupun perguruan tinggi. Melalui lembaga pendidikan setiap orang 

dapat  meningkatkan potensi yang ada dalam dirinya, untuk meningkatkan 

potensi tersebut seseorang harus bisa mencapai sebuah prestasi yang sesuai 

dengan bidang keahliannya. 

Peningkatan prestasi yang sesuai dengan bidang keahlian dapat dicapai  

dengan meningkatkan sebuah prestasi belajar. Peningkatan sebuah prestasi 

yang memuaskan serta tercapainya tujuan pendidikan adalah harapan bagi 

setiap siswa yang mengikuti proses pendidikan. 

Dewasa ini pendidikan hanya menitik beratkan pada tercapainya tujuan 

pendidikan, tetapi kurang memperhatikan proses pencapaian tujuan tersebut. 

Kalangan pendidik dalam proses pencapaian tujuan pendidikan harus 

memperhatikan kebutuhan masyarakat dengan tujuan pendidikan. Tujuan 

pendidikan dapat dicapai dengan meningkatkan mutu pendidikan. Peningkatan 

mutu pendidikan dapat dilakukan dengan memperbaiki kurikulum pendidikan 

yang ada, memperbaharui proses belajar mengajar, menganalisis hasil belajar 

siswa serta mengatasi permasalahan – permasalahan yang ada dalam 

pendidikan. 

Salah satu permasalahan yang ada dalam pendidikan adalah 

penggunaan metode mengajar yang monoton. Padalah dengan penggunaan 

metode yang monoton akan menjadikan siswa lebih cepat bosan dan berakibat 

kurang baik pada penerimaan materi pelajaran, untuk itu penggunaan berbagai  

metode pengajaran yang inovatif amatlah diperlukan karena dengan pemilihan 
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metode yang tepat akan memberikan motivasi lebih kepada siswa untuk 

belajar dan mencapai prestasi yang lebih baik. Didalam kegiatan belajar 

mengajar, ada berbagai macam metode yang dapat digunakan oleh para 

pendidik untuk menyampaikan materi pelajaran, seperti : metode ceramah, 

tanya jawab, diskusi, jigsaw, matching, drill, inquiry, lesson study, examples 

non examples, cooperative script, pembelajaran berdasarkan masalah, talking 

stick, role playing, cooperative integrated reading and composition (CIRC), 

group investigation, ataupun contextual teaching learning. 

Penggunaan metode pembelajaran khususnya group investigation dan 

contextual teaching learning dalam pembelajaran masih sangat jarang 

digunakan diwilayah pedesaan mengingat bahwa efektifitas dari penggunaan 

kedua metode tersebut belum begitu terlihat dalam meningkatkan prestasi 

belajar siswa. Selain itu manfaat secara langsung kepada siswa dalam 

memudahkan penerimaan pembelajaran juga masih harus dibuktikan. Untuk 

itulah manfaat dan kelebihan dari penggunaan metode group investigation dan 

contextual teaching learning perlu digali lebih lanjut  dalam proses 

pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik 

mengadakan penelitian mengenai : “ STUDI KOMPARASI METODE 

PEMBELAJARAN AKUNTANSI MENGGUNAKAN STRATEGI 

GROUP INVESTIGATION DENGAN CONTEXTUAL TEACHING 

LEARNING DI SMA NEGERI 1 GEYER TAHUN AJARAN 2009/2010 ”.  
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B. Batasan Masalah 

Dalam melakukan penelitian perlu adanya pembatasan masalah 

terhadap masalah yang diteliti, hal ini menjaga agar  masalah yang diteliti 

tidak terlepas  dari pokok permasalahan yang ditentukan. Untuk langkah yang 

paling tepat adalah membatasi permasalahan agar dalam melaksanakan 

pembahasan masalah tidak meluas. Oleh karena itu penulis hanya membatasi 

ruang lingkup permasalahan sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya membahas : 

a. Metode pembelajaran yang digunakan, dibatasi pada metode group 

investigation dan contextual teaching learning. 

b. Prestasi belajar pada penelitian ini dibatasi pada hasil belajar kelas XI 

IPS yang dicapai dengan melalui ulangan harian. 

2. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Geyer, Grobogan tahun ajaran 

2009/2010. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dikemukakan perumusan 

masalah sebagai berikut : 

Apakah terdapat perbedaan prestasi belajar kelas XI IPS2 dengan 

menggunakan metode group investigation dibandingkan dengan menggunakan 

metode contextual teaching learning di kelas XI IPS1 pada mata pelajaran 

akuntansi di SMA Negeri 1 Geyer tahun ajaran 2009/2010? 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan acuan yang akan dicapai dalam 

penelitian, sehingga dengan tujuan penelitian akan dapat bekerja secara 

terarah baik dalam mencari data – data hingga pada pemecahan masalah. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan prestasi 

belajar akuntansi kelas XI IPS1 dengan menggunakakn metode contextual 

teaching learning  dan menggunakan metode group investigation di kelas XI 

IPS2 di SMA Negeri 1 Geyer tahun ajaran 2009/2010. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pendidikan 

ekonomi akuntansi pada khususnya. Adapun manfaat yang penulis harapkan 

dapat memberikan sumbangan antara lain sebagai berikut : 

1. Manfaat atau kegunaan teoritis 

a. Diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap perkembangan 

ilmu pengetahuan khususnya bagi pendidikan mengenai penggunakan 

metode pembelajaran group investigation dan contextual teaching 

learning. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai pedoman 

bagi penelitian yang sejenisnya. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

Dapat digunakan sebagai informasi ataupun alternatif lain dalam 

strategi belajar yang lebih efektif. 

b. Bagi sekolah 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan inspirasi dan rujukan 

bagi sekolah dalam rangka perbaikan pembelajaran dan meningkatkan 

mutu pembelajaran khususnya mata pelajaran akuntansi. 

c. Bagi peneliti 

1) Memberikan pengetahuan tentang pentingnya sebuah pemilihan 

metode pengajaran dalam sebuah lingkup belajar. 

2) Memberikan pengalaman dari sebuah pengajaran yang telah 

dilakukan. 

3) Mengembangkan dan mencoba mengaplikasikan atas ilmu dan 

juga teori yang telah diperoleh dalam bangku perkuliahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


