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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Manusia dan pendidikan tidak dapat dipisahkan, sebab pendidikan 

merupakan kunci dari masa depan manusia yang dibekali dengan akal dan pikiran. 

Pendidikan mempunyai peranan penting untuk menjamin perkembangan dan 

kelangsungan hidup suatu bangsa, karena pendidikan merupakan wahana untuk 

meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia.  

Pendidikan adalah usaha sadar dan bertujuan untuk mengembangkan 

kualitas manusia sebagai suatu kegiatan yang sadar akan tujuan. Aktivitas dalam 

mendidik yang merupakan suatu pekerjaan memiliki tujuan dan ada sesuatu yang 

hendak dicapai dalam pekerjaan tersebut, maka dalam pelaksanaannya berada 

dalam suatu proses yang berkesinambungan di setiap jenis dan jenjang 

pendidikan, semuanya berkaitan dalam suatu system pendidikan yang integral. 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu langkah yang 

sangat penting  pada tahap pembangunan dewasa ini.  

Telah banyak usaha yang dilakukan pemerintah dalam rangka 

meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, beberapa diantaranya adalah 

melakukan perubahan kurikulum yakni dari CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif), 

KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi), dan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan). Tidak hanya itu saja usaha yang dilakukan, pemerintah juga 

melakukan usaha meningkatkan kualitas tenaga pengajar atau guru. Guru 

merupakan salah satu unsur dalam proses belajar mengajar. 
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Guru mempunyai peranan penting dalam keberhasilan siswa menerima 

dan menguasai pelajaran secara optimal, dengan harapan mampu melahirkan 

generasi yang mandiri, kritis, kreatif dan mampu bersaing dalam menghadapi 

tantangan era globalisasi. Selama ini proses pembelajaran Akuntansi di SMK 

lebih menekankan pada aspek kognitif saja dalam cakupan materinya maupun  

dalam proses pembelajaran sehingga siswa tidak mempunyai kesempatan untuk 

mengembangkan daya nalar dan daya pikirnya sehingga tidak jarang siswa 

kesulitan memahami apa yang diajarkan oleh guru. 

Pembelajaran dengan metode konvensional, menyebabkan proses belajar 

mengajar menjadi monoton dan kurang menarik perhatian siswa karena 

pembelajaran cenderung berpusat pada guru. Kondisi seperti ini akan 

menyebabkan kurangnya pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan yang 

berakibat rendahnya hasil belajar siswa.  

Berdasarkan hasil observasi dengan guru bidang studi akuntansi yang 

mengajar di SMK Swasta YPK Medan dengan metode wawancara diketahui 

bahwa pemahaman siswa kelas X AK
3 

terhadap pelajaran akuntansi masih rendah. 

Dari data diketahui bahwa dari 39 siswa hanya 35,90% siswa yang dinyatakan 

tuntas dan yang tidak tuntas sebanyak 64,10% dengan Kriteria Ketuntasan 

Minimum (KKM) yang telah ditetapkan oleh sekolah pada pelajaran Akuntansi 

adalah 70. 

Dari pengamatan tersebut dapat dilihat bahwa hasil belajar akuntansi siswa 

SMK Swasta YPK Medan masih rendah, hal tersebut disebabkan oleh karena 

metode pembelajaran yang digunakan oleh guru pada umumnya dalam 
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menyajikan materi pembelajaran masih menggunakan metode konvensional, 

dimana pembelajaran masih terpusat pada guru (teacher oriented). Penggunaan 

metode pembelajaran konvensional ini menjadikan siswa tidak aktif dan tidak 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kreatifitas 

berfikirnya sehingga hasil belajar yang diperoleh kurang maksimal. 

 Untuk mengatasi masalah tersebut maka dibutuhkan model pembelajaran 

dimana siswa menjadi fasilitator dan juga sebagai penjelas terhadap suatu 

materi/kompetensi yang diberikan oleh guru dengan bahasanya sendiri dan dapat 

meyakinkan guru dan siswa lainnya dengan penjelasannya. Untuk itu peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian sejenis di SMK Swasta YPK Medan. 

 Model pembelajaran yang dimaksud adalah model pembelajaran Student 

Facilitator And Explaining. Model ini memberi kesempatan kepada siswa sebagai 

facilitator dan penjelas pada pencapaian kompetensi yang sebelumnya guru 

jelaskan, lalu guru memberikan kesempatan kepada siswa. 

 Student Facilitator And Explaining adalah model pembelajaran yang 

menempatkan siswa/peserta didik untuk mempresentasikan ide/pendapat pada 

siswa lainnya sehingga setiap siswa akan dapat melatih kecakapan berbicara 

secara individu dan memberikan ide-ide baru dari siswa yang dapat melatih 

meningkatkan kreatifitas siswa. 

Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Karo (2011), mengadakan 

penelitian tentang pengaruh model pembelajaran Student Facilitator and 

Explaining  terhadap hasil belajar akuntansi siswa kelas XII IS SMA Swasta 

Masehi Berastagi Tahun Pelajaran 2011/2012. Dengan nilai rata-rata eksperimen 
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70,00 dengan standar deviasi 8,12 dan nilai rata-rata kelas kontrol 63,37 dengan 

standar deviasi 9,20. Dengan hasil uji hipotesis diperoleh thitung > ttabel yaitu 3,20 > 

2,02. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

pembelajaran Student Facilitator and Explaining  dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

 Untuk dapat melihat sejauh mana model pembelajaran ini dapat 

meningkatkan hasil belajar akuntansi siswa, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian sejenis dengan judul yaitu “ Pengaruh Model 

Pembelajaran Student Facilitator And Explaining Terhadap Hasil Belajar 

Akuntansi Siswa Kelas X AK di SMK Swasta YPK Medan Tahun 

Pembelajaran 2011/2012”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut diatas, 

maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah cara untuk meningkatkan hasil belajar akuntansi siswa kelas X 

AK SMK Swasta YPK Medan? 

2. Mengapa guru dalam proses belajar mengajar akuntansi selalu menggunakan 

metode pembelajaran konvensional di kelas X AK SMK Swasta YPK Medan? 

3. Apakah dengan menggunakan Model Pembelajaran Student Facilitator And 

Explaining  dapat meningkatkan hasil belajar akuntansi siswa kelas X AK 

SMK Swasta YPK Medan? 
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4. Apakah ada pengaruh Model Pembelajaran Student Facilitator And 

Explaining terhadap hasil belajar akuntansi siswa kelas X AK SMK Swasta 

YPK Medan? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Mengingat luasnya permasalahan yang terdapat pada penelitian ini, maka 

penulis membatasi masalah yang akan diteliti. Adapun batasan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Model pembelajaran yang diteliti adalah Model Pembelajaran Student 

Facilitator and Explaining dan Metode Pembelajaran Konvensional sebagai 

pembanding. 

2. Hasil belajar  yang diteliti adalah hasil belajar Akuntansi siswa kelas X AK 

SMK Swasta YPK Medan Tahun Pembelajaran 2011/2012. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:”Apakah ada pengaruh 

yang positif dan signifikan model pembelajaran Student Facilitator And 

Explaining dan  metode pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar 

akuntansi siswa kelas X AK di SMK Swasta YPK Medan Tahun Pembelajaran 

2011/2012?” 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Student 

Facilitator And Explaining dan metode pembelajaran konvensional terhadap hasil 

belajar akuntansi siswa kelas X AK di SMK Swasta YPK Medan Tahun 

Pembelajaran 2011/2012. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mutu pendidikan, secara 

rinci manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai Model 

Pembelajaran Student Facilitator And Explaining. 

2. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi para guru mengenai Model 

Pembelajaran Student Facilitator And Explaining dalam menjalankan PBM 

(Proses Belajar Mengajar) khususnya pada mata pelajaran Akuntansi di SMK 

Swasta YPK Medan. 

3. Sebagai referensi dan masukan bagi mahasiswa akademik Fakultas Ekonomi 

UNIMED dan pihak lain dalam melakukan penelitian sejenis. 

 

 

 

 

 


