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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan  usaha sadar untuk menumbuh kembangkan 

potensi sumber daya manusia. Upaya peningkatan mutu pendidikan menjadi 

bagian terpadu dari upaya peningkatan kualitas manusia, baik aspek 

kemampuan, kepribadian maupun tanggung jawab sebagai warga masyarakat. 

Pendidikan diyakini mampu menanamkan kapasitas baru bagi semua orang 

untuk mempelajari pengetahuan dan ketrampilan baru sehingga dapat 

diperoleh manusia produktif. Melalui pendidikan itulah diharapkan tujuan 

dapat tercapai yaitu, peningkatan kehidupan manusia ke arah yang sempurna. 

Menurut Syaodih Sukmadinata (2007:32),  

Tujuan pendidikan minimal diarahkan kepada pencapaian 4 sasaran, 

yaitu, pengembangan segi-segi kepribadian, pengembangan kemampuan 

masyarakat, pengembangann kemampuan melanjutkan studi, serta 

pengembangan kecakapan dan kesiapan untuk bekerja. 

 

UU Sistem Pendidikan Nasional UU no. 20 tahun 2003 pasal 1 menjelaskan 

bahwa: 

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.  

 

Jadi, pendidikan merupakan proses pembelajaran untuk 

mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kekuatan spiritual 
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keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan serta akhlak mulia. 

Dalam hubungannya dengan kecerdasan perlu adanya suatu terobosan baru 

dari segi pembelajaran. Keberhasilan proses pendidikan tidak dapat dilepaskan 

dari proses belajar disekolah. Sekolah merupakan salah satu unsur pelaksana 

pendidikan yang dominan dalam keseluruhan organisasi pendidikan 

disamping keluarga dan masyarakat sendiri. 

Pada hakikatnya pendidikan merupakan proses pengembangan 

kemandirian peserta didik sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan 

fisik, psikis dan emosinya dalam suatu lingkungan interaksi dengan orang lain 

seperti guru disekolah, orang tua di rumah dan orang dewasa lain di 

masyarakat. Dalam interaksi itu terjadi sosialisasi nilai, norma dan komunikasi 

berupa informasi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditujukan pada 

pembentukan dan pengembangan kepribadian peserta didik sebagai manusia 

dewasa. Menurut UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa: 

“Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 

potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan 

jenis pendidikan tertentu”. 

Djamarah (2002:12) menyatakan bahwa: “Belajar merupakan 

proses dimana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau 

pengalaman”. Sedangkan menurut WS. Winkel (2007:16), “Prestasi Belajar 

adalah suatu bukti ketrampilan yang telah dicapai”. Bagi peserta didik, belajar 

merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan guna mencapai prestasi 

belajar yang maksimal. Kegiatan belajar akan menghasilkan suatu perubahan 
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pada diri siswa. Untuk mengetahui perubahan yang terjadi, perlu diadakan 

penilaian yang sering disebut prestasi belajar. Sebab keberhasilan dan 

kegagalan belajar ditandai dengan prestasi belajar yang muncul setelah 

melakukan suatu usaha atau pengalaman dalam pembelajaran. Apabila 

semakin baik usaha belajar yang dilakukan siswa maka akan semakin baik 

pula prestasi yang akan dicapai. Dan apabila tidak ada usaha dalam belajar, 

dapat dikatakan bahwa prrestasi siswa tersebut akan rendah. 

Prestasi belajar akuntansi merupakan hasil dari suatu usaha untuk 

menambah pengetahuan atau tingkat penguasaan yang dicapai siswa setelah 

melalui proses belajar mengajar akuntansi, dengan hasil yang dapat dilihat 

dalam nilai yang tertera didalam rapor yang menunjukkan kecakapan siswa 

dalam menguasai materi pelajaran akuntansi. Dan dalam rapor tersebut tertera 

nilai rata rata yang harus dicapai siswa, sehingga apabila nilai siswa masih 

dibawah rata-rata yang sudah ditentukan maka siswa dikatakan memiliki 

prestasi belajar yang kurang baik. Dengan hasil rapor tersebut, guru dapat 

melihat siswa yang sangat membutuhkan dorongan belajar agar prestasi 

belajar dapat meningkat sehingga mampu menghadapi Ujian Akhir Nasional 

dengan hasil yang diharapkan. 

Prestasi belajar mata pelajaran akuntansi pada siswa SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta dapat dilihat dari nilai rapor yang diperoleh siswa 

pada mata pelajaran akuntansi. Hasil yang dicapai setiap siswa tidaklah sama, 

ada yang mencapai prestasi tinggi, sedang, dan rendah karena setiap siswa 

memiliki berbagai perbedaan individu. Dalam hasil nilai siswa tersebut, masih 



4 

 

terdapat beberapa siswa yang memperoleh nilai  kurang dari nilai rata-rata 

yaitu 69. Sehingga dapat dikatakan hasil yang yang dicapai belum 

menggembirakan dan diperlukan adanya perbaikan dalam belajar mengajar 

untuk mencapai tujuan belajar secara optimal. Perbedaan individu yang 

dimiliki siswa dalam memperoleh prestasi belajar tentu ada faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, baik yang cenderung mendorong maupun yang 

menghambat serta faktor-faktor baik itu eksternal maupun internal. 

Pencapaian prestasi yang tinggi dipengaruhi oleh banyak faktor. 

Sebagaimana diungkapkan oleh Slameto (2003:54): “Faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan 

menjadi dua golongan saja, yaitu faktor intern dan faktor ekstern”. Faktor 

intern adalah faktor yang ada di dalam diri individu yang sedang belajar, 

sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu.  

Siswa dalam belajar tentunya berbeda antara siswa yang satu 

dengan siswa yang lain. Hal ini dikarenakan antara siswa yang satu dengan 

siswa yang lain merupakan individu yang berbeda. Perbedaan individu dapat 

dilihat dari segi vertikal dan horisontal. Wayan (1993:23) menyatakan bahwa: 

”Perbedaan individu dapat dilihat dari segi vertikal maupun horizontal”. Dari 

segi vertikal perbedaan individu dalam aspek jasmani atau fisik seperti bentuk 

badan, tinggi badan, besarnya tenaga dan sebagainya. Dalam aspek horizontal 

yaitu perbedaan individu dari aspek mental, seperti tigkat kecerdasan, bakat, 

minat, ingatan, emosi, dan sebagainya. Masing-masing aspek tersebut besar 

pengaruhnya terhadap kegiatan dan keberhasilan belajar. Jika dilihat dari segi 
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vertikal siswa yang memiliki perbedaan fisik tidak banyak berpengaruh 

terhadap hasil belajar. Dalam segi horizontal yang memiliki perbedaan mental 

maka akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa maka disini harus 

diupayakan pembenahan perbedaan secara horisontal.  

Disamping perbedaan-perbedaan diatas ada hal lain yang berbeda 

yaitu kemampuan belajar yang dimiliki. Ada siswa yang memiliki kemampuan 

belajar dengan cepat, Namun ada pula siswa yang tidak memiliki kemampuan 

belajar dengan cepat. Perbedaan dalam hal kemampuan belajar dapat 

mempengaruhi prestasi belajar siswa. Prestasi belajar juga tergantung pada 

pola belajar siswa. Hamalik (2002:59) menyatakan bahwa: ”Agar suatu 

kegiatan belajar siswa dapat berjalan dengan baik diperlukan suatu langkah-

langkah pokok yaitu pola belajar”. 

Kegiatan belajar akan dapat berjalan dengan baik jika 

menggunakan langkah-langkah pokok yaitu pola belajar. Belajar diperlukan 

ketekunan agar apa yang dipelajarinya tidak mudah hilang. Poses belajar 

untuk dapat memahami, memerlukan suatu proses yang tidak hanya sekali 

membaca langsung paham. Efektif tidaknya pola belajar siswa tergantung 

siswa tersebut mampu atau tidak mengalihkan faktor pengganggu. Faktor 

pengganggu bisa bersumber dari kelelahan fisik maupun mental, materi yang 

sulit, faktor guru, lingkungan keluarga dan teman. Jika faktor tersebut dapat 

dikendalikan dengan baik, maka kebiasaan belajar siswa tidak akan berubah 

meskipun dengan kondisi yang selalu berubah. Misalnya seorang siswa akan 

tetap belajar walaupun teman yang lain sedang bermain, berarti siswa tersebut 
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mampu mengalihkan faktor pengganggu berupa lingkungan teman. Hal ini 

tentunya akan berpengaruh terhadap prestasi belajar yang dapat dicapai 

masing-masing siswa. 

Pengajaran merupakan salah satu proses sistematik yang meliputi 

banyak komponen. Salah satunya adalah sumber belajar. Menurut Nana 

Sudjana dan Ahmad Rivai (1989:77) “Sumber belajar adalah segala daya yang 

dapat dimanfaatkan guna memberikan kemudahan kepada seseorang dalam 

belajarnya. Sumber belajar itu dapat berupa media atau alat bantu belajar serta 

bahan baku penunjang”. Seperti contoh guru, buku pelajaran, majalah, koran, 

televisi, dan internet. Sedangkan Ahmadi Rohani dan Abu Ahmadi (2004:162) 

menyatakan bahwa: “Dengan peranan sumber belajar memungkinkan individu 

berubah dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, 

dari tidak trampil menjadi trampil dan seterusnya”. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengambil judul 

“PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN AKUNTANSI DITINJAU 

DARI POLA BELAJAR DAN KELENGKAPAN SUMBER BELAJAR  

PADA SISWA KELAS XI ILMU PENGETAHUAN SOSIAL SEKOLAH 

MENENGAH ATAS MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA TAHUN 

AJARAN 2011/2012”. 
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B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat terarah dan tidak meluas jangkauannya, 

maka diperlukan pembatasan masalah sebagai berikut:  

1. Pola belajar siswa di dalam kelas dan di rumah. 

2. Kelengkapan sumber belajar yaitu buku-buku yang dimiliki siswa sendiri 

maupun buku-buku yang ada diperpustakaan sebagai sumber belajar. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh yang positif pola belajar terhadap prestasi belajar mata 

pelajaran Akuntansi pada siswa kelas XI IPS SMA Muhammadiyah 1 

Surakarta tahun ajaran 2011/2012 ? 

2. Adakah pengaruh yang positif kelengkapan sumber belajar terhadap 

prestasi belajar mata pelajaran Akuntansi pada siswa kelas XI IPS SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta tahun ajaran 2011/2012 ? 

3. Adakah pengaruh yang positif pola belajar dan kelengkapan sumber 

belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran Akuntansi pada siswa kelas 

XI IPS SMA Muhammadiyah 1 Surakarta tahun ajaran 2011/2012 ? 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah, untuk 

mengetahui pengaruh: 

1. Pola belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran Akuntansi pada siswa 

kelas XI IPS SMA Muhammadiyah 1 Surakarta tahun ajaran 2011/2012. 

2. Kelengkapan sumber belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran 

Akuntansi pada siswa kelas XI IPS SMA Muhammadiyah 1 Surakarta 

tahun ajaran 2011/2012. 

3. Pola belajar dan kelengkapan sumber belajar terhadap prestasi belajar pada 

mata pelajaran Akuntansi pada siswa kelas XI IPS SMA Muhammadiyah 

1 Surakarta tahun ajaran 2011/2012. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada 

khususnya maupun masyarakat pada umumnya mengenai pola belajar 

dan kelengkapan sumber belajar siswa berpengaruh terhadap prestasi 

belajar mata pelajaran akuntansi. 

b. Menambah pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai pola 

belajar siswa dan kelengkapan sumber belajar  maupun prestasi belajar 

mata pelajaran akuntansi. 
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c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan 

penelitian yang sejenis pada waktu yang akan datang. 

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

Sebagai sarana bagi penulis untuk memberikan sumbangan 

pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini antar 

lain: 

a. Sekolah 

Sebagai sumbangan pemikiran terhadap pelaksanaan pendidikan 

terutama yang berhubungan dengan seberapa lengkap sumber belajar 

yang diperoleh melalui perpustakaan sekolah. 

b. Guru 

Memberikan masukan kepada guru memperhatikan pola belajar dan 

kelengkapan sumber belajar siswa agar tercapai prestasi belajar yang 

optimal. 

c. Siswa 

Memberi masukan kepada siswa agar dapat memperbaiki pola belajar 

yang biasa dilakukannya dan memanfaatkan sumber belajar dengan 

optimal, sehingga dapat tercapai prestasi belajar yang baik. 

 


