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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Pada umumnya masyarakat menilai mutu pendidikan dari hasil belajar 

siswa. Sebagai upaya pencapaian hasil belajar yang baik, para pakar di bidang 

pendidikan mengidentifikasikan hal-hal yang dapat mempengaruhi hasil 

belajar tersebut. Keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah dipengaruhi 

oleh banyak faktor, namun pada dasarnya faktor-faktor tersebut dapat 

dikelompokkan menjadi dua macam yaitu faktor intern dan faktor ekstern. 

Salah satu faktor ekstern yang ikut menentukan keberhasilan proses belajar 

mengajar adalah interaksi sosial. Nana Sujana (2000:3) “Proses belajar pada 

hakekatnya adalah mengadakan hubungan sosial dalam pengertian siswa 

berinteraksi dengan lingkungannya, berinteraksi dengan siswa lain dan 

berinteraksi sesama kelompoknya”. Faktor intern yang ikut berpengaruh 

dalam proses belajar mengajar diantaranya rasa tanggungjawab untuk belajar 

dan pola belajar  siswa. Oemar Hamalik (1990:43) menyatakan bahwa : 

Manusia dapat disebut sebagai manusia yang bertanggung jawab 
apabila dia mapu melihat dan membuat keputusan atas dara nilai-
nilai atau norma-norma tertentu, baik yang bersumber dalam 
dirinya maupun yang bersumber dari lingkungannya.  

Interaksi antara siswa dengan guru yang berjalan baik dan lancar 

dalam proses belajar mengajar memegang peranan penting untuk pencapaian 

tujuan pengajaran. Oleh karena itu, kesabaran, keuletan, dan sifat terbuka 

adalah penting bagi guru agar dapat menciptakan situasi dan kondisi yang 
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tepat dalam proses belajar. Kenyataannya menunjukkan banyak ditemukan 

siswa yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolahnya, 

misalnya siswa tidak dapat bergaul, suka menyendiri, pendiam dan kurang 

mampu beradaptasi dengan teman yang  lain. Kemampuan berinteraksi antara 

siswa yang satu dengan siswa lain berbeda-beda. Siswa yang mampu 

berinteraksi baik dengan temanya kemungkinan akan dapat meraih prestasi 

yang tinggi karena dengan berinteraksi dapat membantu siswa dalam 

memecahkan persoalan dalam latihan mengerjakan soal. Sebaliknya siswa 

yang tidak mampu berinteraksi dengan temannya kemungkinan akan 

mendapat prestasi yang lebih rendah karena siswa akan mengalami hambatan 

dalam latihan mengerjakan soal. Tetapi dalam situasi tertentu siswa yang 

mampu berinteraksi dengan baik tidak dapat mencapai prestasi belajar yang 

tinggi dan sebaliknya. Dalam hal ini interaksi yang dimaksud penulis adalah 

interaksi dalam pelajaran di sekolah khususnya pelajaran akuntansi. Dalam 

proses belajar mengajar akuntansi, interaksi sosial sangat diperlukan. Interaksi 

sosial di sini berkaitan dengan kerjasama atau kerja kelompok antar siswa 

dalam menyelesaikan soal latihan akuntansi. 

Dalam situasi pendidikan formal tingkat tanggung jawab untuk belajar 

antara siswa yang satu dengan siswa lainnya berbeda beda. Siswa yang 

bertanggung jawab atas keberadaanya sebagai pelajar akan menyadari dan 

melaksanakan kewajiban dengan senang hati, sehingga dengan adanya 

tanggung jawab siswa selain akan menimbulkan kegembiraan dalam 

melakukan aktivitas juga akan mendukung adanya pemusatan perhatian. Siswa 
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yang memiliki tanggung jawab yang rendah tidak akan dapat mencapai 

prestasi yang tinggi tetapi pada situasi tertentu dapat kemungkinan siswa yang 

melakukan tanggungjawab belajar yang tinggi tidak akan dapat mencapai 

prestasi yang tinggi  dan sebaliknya. Dalam proses belajar mengajar terutama 

belajar akuntansi, siswa dituntut untuk selalu belajar giat. Siswa harus 

mempunyai tanggung jawab untuk memperbanyak latihan mengerjakan soal 

agar dalam belajar terutama belajar akuntansi dapat berjalan lancar. 

Di samping itu, keberhasilan siswa dalam mencapai prestasi belajar 

juga dipengaruhi oleh pola belajar siswa. Menurut Oemar Hamalik (1990:50) 

“Pola belajar adalah cara belajar yang dilakukan siswa dalam mempelajari 

sesuatu”. Dua orang melakukan pekerjaan yang sama kemungkinan tidak akan 

mencapai hasil yang sama pula. Siswa yang mempunyai pola belajar yang 

baik kemungkinan akan dapat mencapai prestasi yang lebih tinggi. Sedang 

yang mempunyai pola belajar tidak baik kemungkinan tidak dapat mencapai 

prestasi yang tinggi. 

Pada umumnya pola belajar yang baik dapat diterapkan pada semua 

mata pelajaran tetapi dalam hal ini dikhususkan pada pelajaran akuntansi. 

Dalam belajar siswa dituntut untuk banyak latihan mengerjakan soal, karena 

tanpa latihan mengerjakan soal tidak mungkin siswa akan berhasil dalam 

belajar akuntansi. Oleh karena itu untuk dapat mencapai pelajaran akuntansi 

yang maksimal siswa diharapkan memiliki pola belajar yang lebih terarah dan 

teratur. Selain itu siswa juga harus memperbanyak latihan soal akuntansi.  
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B. Pembatasan Masalah 

Agar tidak terjadi pemahaman dan tidak menimbulkan berbagai 

penafsiran tentang judul di atas, maka penelitian membatasi hal-hal sebagai 

berikut : 

1. Interaksi sosial yang dimaksud di sini adalah interaksi siswa dengan siswa, 

siswa dengan guru di lingkungan sekolah. 

2. Rasa tanggung jawab siswa dalam mengerjakan tugas dan menerima 

pelajaran di sekolah. 

3. Pola belajar siswa di sekolah dan di rumah. 

4. Prestasi belajar akuntansi yang diperoleh dari nilai semester ganjil  siswa 

kelas XI SMA Muhammadiyah 2 Klaten Di Delanggu tahun 2006/2007.  

C.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah maka 

perumusan masalahnya adalah : 

1. Adakah pengaruh interaksi sosial terhadap prestasi belajar 

akuntansi? 

2. Adakah pengaruh rasa tanggung jawab terhadap prestasi belajar 

akuntansi? 

3. Adakah pengaruh pola belajar siswa terhadap prestasi belajar 

akuntansi? 

4. Adakah pengaruh interaksi sosial, rasa tanggungjawab dan pola 

belajar siswa terhadap prestasi belajar akuntansi? 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Untuk guru atau sekolah sebagai bahan sumbangan pemikiran agar selalu 

menerapkan sikap berinteraksi sosial, bertanggung jawab dan berpola 

belajar yang baik kepada siswa agar diperoleh prestasi yang maksimal. 

2. Sebagai bahan acuan bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian 

yang sejenis.  

E. Sistematika Penulisan 

Penulis menentukan pedoman dalam penyusunan skripsi dengan 

menggolongkan menjadi lima bab, yang isinya secara garis besar diuraikan 

sebagai berikut : 

Bab I      Pendahuluan 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitia, 

serta  sistematika penulisan. 

Bab II     Landasan Teori 

Uraian pada bab dua ini meliputi: Landasan teori yang terdiri dari 

pengertian prestasi, pengertian belajar, pengertian prestasi belajar, 

faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, fungsi prestasi 

belajar, pengertian  interaksi sosial, ciri-ciri interaksi sosial, 

pengertian tanggung jawab, macam-macam tanggungjawab, fungsi 
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tanggung jawab dan pola belajar siswa,  kerangka pemikiran dan 

hipotesis. 

Bab III    Metode Penelitian 

Bab ini menguraikan tentang metodologi yang akan digunakan untuk 

menyusun penelitian yang meliputi: tempat dan waktu penelitian; 

jenis penelitian; populasi, sampel dan sampling; variabel penelitian; 

teknik pengumpulan data; teknik uji persyaratan analisis; serta teknik 

analisis data. 

Bab IV   Hasil Penelitian  

Dalam bab ini membahas deskripsi data; pengujian persyaratan 

analisa; analisa data dan pengujian hipotesis; serta pembahasan hasil 

analisa data. 

Bab  V    Kesimpulan, Implikasi dan Saran 

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian; implikasi; dan saran-

saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN       




