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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan jaman pada saat ini demikian pesatnya, sementara itu 

tantangan pembangunan Indonesia dihadapkan pada masalah yang sangat 

kompleks. Salah satu penyebabnya adalah semakin meningkatnya tuntutan 

bangsa dalam memenuhi kebutuhan serta keinginannya untuk maju. Guna 

menjawab tantangan dunia yang semakin bergejolak, tentu saja perkembangan 

sumber daya manusia harus diprioritaskan. Prioritas perkembangan sumber 

daya manusia  tersebut perlu dilakukan mengingat pembangunan Indonesia 

yang berkualitas perlu dipersiapkan guna memberikan sumbangan program-

program pembangunan yang telah direncanakan. 

Salah satu upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas 

adalah melalui pendidikan. Suatu negara dikatakan maju atau tidak apabila 

sistem pendidikan didalamnya berlangsung dengan baik dan berkembang 

pesat mengikuti perkembangan jaman. Pendidikan merupakan titik tolak 

perwujudan generasi muda untuk siap bersaing di era globalisasi dan tuntutan 

jaman. Masalah pendidikan perlu mendapat perhatian khusus oleh negara 

Indonesia yaitu dengan dirumuskannya Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003:7) yang berbunyi : 

Pendidikan nasional berfungsi untuk 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, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab. 

 
Terdapat beberapa unsur dalam dunia pendidikan, yaitu: peserta didik 

(siswa), pendidik (guru), interaksi edukatif antara peserta didik dengan 

pendidik melalui proses belajar mengajar, isi pendidikkan (kurikulum), dan 

konteks yang mempengaruhi suasana pendidikan (lingkungan). Apabila unsur-

unsur tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tanggung jawab 

masing-masing yang disertai dengan sikap disiplin, maka dunia pendidikan 

akan menghasilkan lulusan SDM yang berkualitas. 

Pendidikan di Indonesia dapat ditempuh melalui tiga jalur, yaitu 

pendidikan formal, informal, non formal. Pendidikan formal merupakan 

pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar 

secara berjenjang dan berkesinambungan, Pendidikan informal merupakan 

pendidikan yang diperoleh seseorang di lingkungan masyarakat, baik 

lingkungan keluarga maupun lingkungan  masyarakat disekitar. Pendidikan 

non formal merupakan jenjang pendidikan yang diperoleh jika seseorang 

masuk dalam sebuah lembaga pendidikan yang berorientasi memberi dan 

meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan untuk berkompetisi dalam 

meraih kesuksesan hidup. Keberhasilan dalam menempuh jalur pendidikan 

tersebut dapat diketahui melalui proses evaluasi pendidikan yang telah 

ditempuh yang diukur dengan prestasi belajar yang semuanya tergantung pada 

kualitas belajar seseorang. Keberhasilan kegiatan belajar mengajar pada 

umumnya dikaitkan dengan tinggi rendahnya nilai yang dicapai siswa, daya 

serap siswa, serta prestasi siswa yang tercantum di raport.  



 

Rendahnya prestasi siswa dalam setiap mata pelajaran yang ada dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : kurang minat siswa terhadap 

mata pelajaran tertentu, kurangnya motivasi dalam menyelesaikan mata 

pelajaran tertentu, dan kurang  tepatnya guru mengajar dalam proses belajar 

serta masih banyak faktor yang lain. Salah satu penyebab rendahnya mutu 

pendidikan di Indonesia adalah karena menurunnya minat belajar siswa. 

 I Komang  Sudiana (www. geogle. com)  mengemukakan bahwa 

“beberapa penyebab kurangnya minat siswa terhadap pembelajaran 

diantaranya keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran, kurangnya 

kecakapan guru dalam pengelolaan kelas dan penguasaan materi oleh guru 

yang kurang memadai”. Pendapat yang lain diungkapkan oleh seorang peneliti 

yang masih berstatus siswa diakuntansi “Guru yang kurang cakap dalam 

menerapkan pendekatan dan model pembelajaran yang variatif, efektif 

sehingga siswa kurang terlibat dalam pembelajaran dirasakan sebagai faktor 

utama penyebab rendahnya minat belajar”. Mengingat kegiatannya yang 

komplek maka dalam mempelajari akuntansi dibutuhkan pemikiran yang 

mendalam, selain itu juga diperlukan kemampuan menganalisis, keterampilan 

menghitung, ketelitian dan ketekunan serta kemauan belajar yang tinggi. Hal 

inilah yang kurang dimiliki sebagian siswa SMA Negeri 2 Sukoharjo  

sehingga siswa kurang mampu menerima akuntansi dengan baik, dirasakan 

sebagai mata pelajaran yang rumit karena dibutuhkan pemikiran dan analisis 

yang panjang. Akibatnya minat belajar akuntansi siswa dikelas II pada 

umumnya rendah. Jika guru memberikan tugas atau pekerjaan rumah, 

biasanya siswa jarang mengerjakannya, atau siswa akan mengerjakan tugas 



 

tersebut di sekolah. Berkaitan dengan hal tersebut maka guru sebagai pendidik 

dan pembimbing berkewajiban membantu siswa dalam meningkatkan minat, 

motivasi belajar, pemahaman dan kemampuan terhadap keahlian akuntansi, 

diantaranya dengan menekankan pentingnya siswa memiliki minat belajar 

akuntansi. 

Pencapaian tujuan pengajaran akuntansi dapat dilakukan melalui suatu 

proses belajar mengajar yang baik, yakni dengan memperhatikan faktor-faktor 

yang mempengaruhi kelancaran proses belajar mengajar. Muhammad Ali 

(2005:5-6) mengemukakan bahwa situasi pengajaran banyak dipengaruhi oleh 

faktor guru, siswa, faktor kurikulum dan faktor lingkungan. Lembaga 

Penelitian Pengembangan  Pendidikan–Institut Teknologi Bandung (LPS-ITB) 

(http:/www.Ip3.itb.ac.id:2003) mengemukakan bahwa dalam proses belajar 

terdapat dua faktor yang mempengaruhi yaitu faktor internal dan eksternal. 

Faktor internal terdiri atas sikap, pandangan hidup, perasaan senang, motivasi 

dan pengalaman, sedangkan faktor eksternal terdiri atas rangsangan dari luar, 

lingkungan, dorongan, dan media. 

Belajar merupakan suatu aktivitas yang menghasilkan perubahan pada 

diri individu, yang berupa tingkah laku baik secara aktual, seperti hasil belajar  

keterampilan motorik, kognitif dan perubahan potensional yang perubahannya 

tidak dapat dilihat secara nyata, seperti hasil belajar yang berupa penghargaan, 

keyakinan, dan sebagainya. Perubahan perilaku  yang terjadi ini adalah 

sebagai akibat dari proses belajar yang berupa perilaku yang baru atau 

perilaku yang sudah ada sebelumnya. 



 

Belajar tidak hanya merupakan aktivitas fisik seseorang, tetapi juga 

merupakan aktivitas mental yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungan yang dapat menghasilkan perubahan-perubahan baik dalam 

pengetahuan, pemahaman, nilai, keterampilan, maupun sikap. Kegiatan belajar 

membutuhkan konsentrasi yang tinggi sehingga siswa yang belajar dapat 

menangkap dan mendalami materi yang sedang dipelajari. Seseorang akan 

menggunakan metode dan gaya tertentu didalam menerima, menangkap, 

memahami, suatu pengetahuan baru. Proses penerimaan dan penangkapan  

suatu ilmu yang baru antara siswa yang satu dengan yang lain tidaklah sama. 

Pada saat seseorang belajar, maka akan ia mengikutsertakan seluruh 

keberadaan dirinya, hal ini berarti bahwa pada saat proses belajar itu 

belangsung, bukan saja otak yang bekerja tetapi juga perasaan pada saat 

seseorang sedang belajar. Hal inilah yang menyebabkan siswa SMA Negeri 2 

Sukoharjo kurang mampu berkonsentrasi belajar. Dalam waktu yang lama, 

mereka akan mudah merasa lelah sehingga tidak mampu belajar secara 

optimal. Selain itu juga, siswa SMA Negeri 2 Sukoharjo belum dapat 

mengenal gaya belajar masing-masing, sehingga belajar siswa menjadi kurang 

optimal. Akibatnya prestasi yang dicapai oleh siswa menjadi rendah atau tidak 

memuaskan. Oleh sebab itu, seorang siswa SMA Negeri 2 Sukoharjo  perlu 

mengenal gaya belajar mereka supaya dapat memaksimalkan konsentrasi 

dalam belajar akuntansi, sehingga siswa dapat menggali materi lebih dalam. 

Penguasaan berbagai strategi belajar mengajar, pembinaan dan 

pengembangan hubungan antara guru dan siswa, serta antara siswa dengan 

siswa akan sangat membantu terselenggaranya pengelolaan kelas yang baik. 



 

Dengan adanya pengelolaan kelas yang baik akan memacu terjadinya interaksi 

belajar mengajar. Namun saat ini disadari bahwa siswa SMA Negeri 2 

Sukoharjo kurang dapat memanfaatkan proses belajar mengajar dengan baik. 

Akibatnya (siswa malu untuk bertanya jika menemui kesulitan dalam 

pemahaman aplikasi dalam belajar akuntansi). Guru akan menerapkan pola 

pengajaran yang biasa, misalnya guru mengajar dan menerangkan materi, 

maka muridnya mendengar dan mencatat. Demikian seterusnya tanpa ada 

interaksi yang baik dalam proses belajar mengajar. Hal ini akan 

mengakibatkan guru cenderung untuk mengajar secara berlebihan, artinya 

guru terlalu banyak mengelola situasi belajar tanpa memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk berkembang, serta menetapkan terlalu sempit peranan 

siswa  dan cenderung membuat keputusan secara subyektif berdasarkan 

pertimbangan sendiri. Hal inilah yang membuat siswa menjadi kurang 

berminat terhadap pelajaran yang diberikan oleh guru. Siswa kurang 

termotivasi karena interaksi belajar mengajar yang terjadi tidak sesuai dengan 

apa yang diharapkan. 

Murid-murid akan bebas belajar hanya jika terjalin hubungan yang 

baik dengan guru. Apabila hubungan terjalin dengan baik, maka guru tidak 

perlu selalu mengubah diri dari suatu peranan ke peranan lain. Jika tidak dapat 

terjalin suatu hubungan yang baik antara guru dengan siswa, maka teknik 

mengajar yang bermacam-macam tidak dapat membuahkan hasil yang 

diinginkan. Keberhasilan suatu proses belajar terletak baik pada siswa maupun 

guru, yang membedakannya adalah guru memiliki pengalaman yang lebih jika 

dibandingkan dengan siswa, oleh karena itu guru diharapkan mampu 



 

mengarahkan siswa agar dapat mengambil bagian secara aktif dalam proses 

belajar mengajar. 

Kegiatan belajar merupakan kegiatan yang utama dalam keseluruhan 

proses pendidikan di sekolah yang bertujuan untuk menghasilkan perubahan-

perubahan dalam bidang pengetahuan, pemahaman, penerapan, daya analisis 

dan evaluasi. Salah satu indikator tercapainya hasil belajar adalah dengan 

diketahuinya prestasi belajar yang dicapai oleh siswa sebagai subyek belajar. 

Prestasi belajar merupakan pencerminan hasil belajar yang dicapai siswa 

setelah usaha belajar yang dilakukannya selama jangka waktu tertentu.. 

Dengan memperhatikan prestasi belajar maka dapat diketahui kemampuan dan 

kualitas belajar seseorang. Tingkat prestasi belajar seseorang akan 

memeberikan  sumbangan yang berarti bagi tercapainya kesuksesan seseorang 

di masa depan. 

Dari latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian mengenai pengaruh minat belajar, gaya belajar dan interaksi belajar 

mengajar terhadap prestasi belajar. Untuk itu peneliti menetapkan judul 

penelitian  “PENGARUH MINAT, GAYA BELAJAR DAN INTERAKSI 

BELAJAR MENGAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR 

AKUNTANSI PADA SISWA SMA NEGERI 2 SUKOHARJO TAHUN 

PELAJARAN 2007/2008”. 

 

 

 

 



 

B. Identifikasi  Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah dikemukakan di 

atas, maka secara logis permasalahan yang timbul dapat diidentifikasikan 

sebagai berikut: 

1. Untuk mencapai prestasi belajar akuntansi yang baik, maka seorang siswa 

harus memiliki sifat ketelitian, ketekunan, antusias dalam mengikuti 

pelajaran akuntansi, tetapi siswa kelas II SMA Negeri 2 Sukoharjo kurang 

memiliki keterampilan menganalisis, berpikir secara mendalam, ketelitian, 

ketekunan dan kemauan belajar yang tinggi. 

2. Siswa kurang mampu menerima pelajaran akuntansi dengan baik karena 

kurangnya minat siswa dalam belajar akuntansi. 

3. Ada gejala yang menunjukkan rendahnya minat belajar siswa kelas II 

dalam mata pelajaran akuntansi. 

4. Ada kecenderungan sebagai siswa kurang memperhatikan gaya belajar 

mereka sehingga siswa tidak dapat belajar secara optimal dan penuh 

konsentrasi terutama untuk waktu yang lama. 

5. Siswa belum sepenuhnya berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar 

sehingga interaksi belajar mengajar di sekolah tidak dapat berlangsung 

secara optimal.  

 

C. Pembatasan Masalah   

Agar mengarah pada masalah yang diteliti maka perlu adanya 

pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Minat belajar siswa menerima pelajaran akuntansi  

2. Gaya belajar siswa menerima pelajaran akuntansi 

3. Interaksi belajar mengajar siswa menerima pelajaran akuntansi 



 

4. Prestasi belajar akuntansi siswa kelas II di SMA Negeri 2 Sukoharjo yang 

berupa nilai tes akhir pada semester genap  

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah, serta pembatasan masalah 

seperti yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Apakah minat berpengaruh terhadap prestasi belajar akuntansi pada siswa 

kelas II SMA Negeri  2 Sukoharjo tahun  pelajaran 2007/2008   

2. Apakah gaya belajar siswa berpengaruh terhadap prestasi belajar akuntansi 

pada siswa kelas II SMA Negeri  2 Sukoharjo tahun pelajaran 2007/2008  

3. Apakah interaksi belajar mengajar berpengaruh terhadap prestasi belajar 

akuntansi pada siswa kelas II SMA Negeri 2 Sukoharjo tahun pelajaran 

2007/2008  

4. Apakah  minat, gaya belajar dan interaksi belajar mengajar berpengaruh 

terhadap prestasi belajar akuntansi pada kelas II SMA Negeri 2 Sukoharjo 

tahun pelajaran 2007/2008. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan  pijakan untuk merealisasikan aktivitas 

yang akan dilaksanakan, sehingga perlu dirumuskan secara jelas. Dalam 

penelitian ini perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok 

terhadap masalah yang akan diteliti, sehingga peneliti akan dapat bekerja 



 

secara terarah  dalam mencari data sampai pada langkah pemecaham masalah. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1) Untuk mengetahui  pengaruh minat siswa terhadap prestasi belajar 

akuntansi siswa kelas II SMA Negeri 2 Sukoharjo tahun pelajaran 

2007/2008 

2) Untuk mengetahui pengaruh  gaya belajar siswa terhadap prestasi belajar 

akuntansi  siswa kelas II SMA Negeri 2 Sukoharjo tahun pelajaran 

2007/2008 

3) Untuk megetahui pengaruh  interaksi belajar mengajar siswa terhadap 

prestasi belajar akuntansi  siswa kelas II SMA Negeri 2 Sukoharjo tahun 

pelajaran 2007/2008 

4) Untuk megetahui pengaruh  minat, gaya belajar dan interaksi belajar 

mengajar siswa terhadap prestasi belajar akuntansi siswa kelas II SMA 

Negeri 2 Sukoharjo tahun pelajaran 2007/2008 

 

F. Manfaat Penelitian 

 Secara umum manfaat penelitian ini adalah untuk menjawab masalah 

yang disajikan. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang luas 

secara khusus bagi perkembangan dunia pendidikan dalam membahas 

pengaruh minat, gaya belajar dan interaksi belajar mengajar terhadap 

keberhasilan suatu proses belajar mengajar yang terjadi di sekolah. 



 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Sebagai masukan yang bersangkutan sehubungan dengan usaha 

sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan yang terkait dengan 

faktor-faktor pendukung keberhasilan siswa di sekolah. 

b. Bagi Pendidik 

Sebagai sumber data untuk mengembangkan teknik mengajar agar 

prestasi balajar siswa meningkat dan sebagai masukan bagi guru selaku 

pendidikan dalam menentukan strategi mengajar yang sesuai untuk 

pengajaran akuntansi. 

c. Bagi Siswa 

Sebagai masukan bagi siswa mengenai arti pentingnya minat belajar, 

gaya belajar dan interaksi belajar mengajar demi pendidikan 

keberhasilan prestasi akademik siswa khususnya bagi mata pelajaran 

akuntansi. 

d. Bagi Penulis  

Untuk mempraktekkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dalam 

melatih diri dalam menyusun karya ilmiah.  

 

G. Sistematika Skripsi 

Untuk mengetahui gambaran dari skripsi ini maka disusun sistematika 

skripsi sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, sistematika skripsi. 



 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menjelaskan tentang  pengertian minat, aspek-aspek 

yang mempengaruhi perkembangan minat, kondisi yang 

mempengaruhi minat, macam-macam minat, fungsi  minat dalam 

belajar, indikator minat, pengertian gaya belajar, faktor-faktor yang 

mempengaruhi gaya belajar, jenis-jenis gaya belajar, pengertian 

interaksi belajar mengajar, bentuk dan ciri interaksi belajar 

mengajar, hubungan guru dan siswa, pengertian prestasi belajar, 

pengertian belajar akuntansi, faktor-faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar akuntansi, pengaruh minat gaya belajar dan 

interaksi belajar mengajar akuntansi, kerangka pemikiran, 

hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan metode penelitian, jenis penelitian, 

obyek penelitian, populasi, sampel, sampling, sumber data, 

variabel penelitian,  metode dan alat pengumpulan data, teknis 

analisis data, pengujian analisis. 

  BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum obyek penelitian,  

penyajian data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisikan kesimpulan implikasi dan saran. 

 

 

 

 




