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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Pendidikan adalah salah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia 

yang dinamis dan sarat perkembangan-perkembangan, karena itu perubahan atau 

perkembangan pendidikan adalah hal yang memang seharusnya terjadi sejalan 

degan perubahan kebudayaan kehidupan. Perubahan dalam arti perbaikkan 

pendidikan pada semua tingkat perlu terus menerus dilakukan sebagai antisipasi 

kepentigan masa depan. 

Tujuan pendidikan bangsa Indonesia sebagaimana yang termuat dalam 

undang-undang dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan usaha 

yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah mencanangkan ‘WAJAR’ 

(Wajib Belajar) 9 tahun melalui program pendidikan, SD, SMP, dan SMA/SMK 

yang diatur dalam Sistem Pendidikan Nasional yang berdasarkan Undang-undang 

Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Sebagai bagian dari 

sistem pendidikan nasional, pendidikan menengah kejuruan, merupakan 

pendidikan pada jenjang menengah yang mengutamakan pengembangan 

kemampuan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu, kemampuan 

beradaptasi di lingkungan kerja, melihat peluang kerja dan mengembangkan diri 

di kemudian hari, pendidikan ini lebih dikenal dengan Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK). 
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Sekolah menengah kejuruan merupakan lembaga yang menyelenggarkan 

pendidikan dan pelatihan (diklat) berbagai program keahlian yang disesuaikan 

dengan kebutuhan lapangan kerja. Program keahlian tersebut dikelompokkan 

menjadi keahlian sesuai dengan kelompok industri/usaha/profesi. Pendidikan 

menengah kejuruan memiliki peran untuk menyiapkan peserta didik agar siap 

bekerja, baik bekerja secara mandiri maupun mengisi lowongan yang sudah ada, 

sehingga sekolah menengah kejuruan dituntut mampu menghasilkan lulusan 

sebagimana yang diharapkan oleh dunia kerja. Yaitu tenaga kerja yang memiliki 

kompetensi yang sesuai dengan bidangnya, memiliki daya adaptasi dan daya saing 

yang tinggi, yang berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan yang berkaitan dengan jurusannya, misalnya : kemampuan membuat 

laporan keuangan dengan tepat dan benar sesuai dengan aturan-aturan yang ada 

dalam proses penyusunan laporan keuangan, baik secara manual atau dengan 

program apklikasi komputer akuntansi yang sudah digunakan oleh berbagai jenis 

badan usaha, dan mampu menempatkan diri sebagai tenaga kerja yang profesional 

dimanapun tempatnya bekerja.  

Sekolah menengah kejuruan bidang bisnis dan manajemen adalah salah 

satu lembaga Pendidikan menengah yang salah satu tujuannya adalah mencetak 

tenaga kerja yang siap kerja. SMK ini terdiri dari tiga program keahlian yaitu 

keahlian Akuntansi, Administrasi Perkantoran dan Penjualan. 

Program keahlian akuntansi merupakan program untuk mempersiapkan 

peserta didik, untuk mampu bekerja di bidang pembukuan, teller, bendahara 
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kantor ataupun yang lainnya. Namun, pada kenyataannya lulusan SMK jurusan 

akuntansi kurang mampu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan maupun 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tempatnya bekerja, sehingga 

perlu perbaikkan akan mutu produk pendidikan yang sangat erat kaitannya dengan 

proses pelaksanaan pembelajaran yang dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain 

kurikulum, tenaga kependidikan, proses pembelajaran, sarana prasarana, alat 

bahan, manajemen sekolah, lingkungan kerja dan kerjasama industri. 

Peserta didik atau siswa merupakan produk dari pendidikan setelah lulus 

dari lembaga pendidikan dan merupakan obyek dan subyek bagi lembaga 

pendidikan yang perlu dibina, dibimbing dan diarahkan sehingga menjadi produk 

yang memiliki kualitas atau memiliki kompetensi dibidangnya. Salah satu untuk 

meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan pemahaman di bidang keuangan 

peserta didik di sekolah menengah kejuruan bidang keahlian akuntansi diberi mata 

pelajaran dasar-dasar akuntansi keuangan dan praktik akuntansi keuangan yang 

keduanya saling berkaitan. 

Untuk mengetahui sejauh mana penguasaan materi yang diajarkan oleh 

seorang guru bidang studi akuntansi, dapat diketahui melalui hasil belajar siswa 

tersebut. Tentunya hasil belajar tersebut dapat diketahui melalui penilaian oleh 

guru bidang studi, baik melalui latihan soal, ujian harian maupun ulangan tengah 

semester dan ulangan akhir semester. Untuk memahami tentang hasil belajar perlu 

diperhatikan pendapat para ahli sebagai berikut: 
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Hasil belajar adalah hasil yang dicapai seseorang setelah melaksanakan 
kegiatan belajar. Hasil belajar merupakan hasil penilaian yang dicapai 
oleh seorang siswa untuk mengetahui sejauhmana bahan pelajaran atau 
materi yang diajarkan yang sudah diterima oleh siswa (Arikunto, 
2001:11). 
 

Adapun praktik  akuntansi merupakan mata pelajaran yang diberikan oleh 

Sekolah Menengah Kejuruan, Jurusan Akuntansi setelah sebelumnya diberikan 

mata pelajaran dasar-dasar akuntansi kepada para siswa. Tujuan dari adanya 

praktik akuntansi adalah untuk melatih keterampilan, ketepatan, keefektifan para 

siswa dalam mengerjakan transaksi-transaksi kegiatan perusahaan dagang 

maupun jasa, sehingga akan bermanfaat saat siswa tersebut telah bekerja. Dengan 

demikian hasil belajar praktik akuntansi adalah hasil yang dicapai seseorang 

setelah melaksanakan kegiatan belajar, berupa penilaian transaksi-transaksi 

kegiatan perusahaan dagang maupun jasa. Hasil belajar ini merupakan hasil 

penilaian yang dicapai seorang siswa untuk mengetahui sejauhmana materi dasar-

dasar akuntansi yang diajarkan sudah diterima oleh siswa. 

Bagi peserta didik atau siswa, belajar adalah suatu rutinitas, aktifitas atau 

materitas yang biasa dan harus dilakukan pada kehidupannya sehari-hari, karena 

dengan belajar terhadap sesuatu akan menghasilkan perubahan bagi peserta didik 

tersebut. ”Rutinitas adalah kecakapan, kepandaian yang diperoleh karena kerap 

kali melakukan, kebiasaan, apa-apa yang biasa dilakukan” (Poerwodarminto, 

1987:842). 

Belajar bagi siswa merupakan tanggung jawab yang harus ditunaikan, 

sehingga dengan belajar siswa akan mengalami perubahan bagi dirinya baik 
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secara ilmu pengetahuan, pemahaman sifat, dan tingkah lakunya. Hal ini 

sebagaimana yang dijelaskan oleh para ahli pendidikan bahwa belajar merupakan 

suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan. 

Belajar merupakan suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan 
pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat 
ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti berubah pengetahuannya, 
pemahamannya, sifat dan tingkahlakunya, daya penerimaannya dan aspek 
pada individu. Oleh sebab itu belajar adalah proses aktif (Sudjana, 
2000:28). 
 

Dengan demikian rutinitas belajar adalah kecakapan, kepandaian yang 

diperoleh siswa dikarenakan adanya perubahan pada dirinya seperti berubahnya 

ilmu pengetahuannya, pemahamanya, dan aspek pada individu yang timbul akibat 

dari kebiasaan siswa belajar tentang sesuatu. 

Mata pelajaran dasar-dasar akuntansi merupakan salah satu materi pokok 

yang harus diajarkan bagi siswa kelas X Sekolah Menengah Kejuruan. Materi 

dasar-dasar akuntansi berisi tentang: ”persamaan dasar akuntansi, mengelola 

transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian hingga laporan 

keuangan berupa laporan rugi laba, perubahan modal dan neraca pada perusahaan 

jasa dan dagang ” (Depdiknas, 2004:82) 

Nilai belajar dasar-dasar akuntansi merupakan angka yang menunjukkan 

kepandaian seorang siswa yang diberikan oleh seorang guru melalui penilaian, 

baik melalui test, ujian, dan sebagainya. Nilai belajar dasar-dasar akuntansi 

menunjukkan hasil belajar siswa selama mengikuti pelajaran dasar-dasar 
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akuntansi yang diberikan oleh guru mata pelajaran tersebut berdasarkan 

kurikulum pendidikan sekolah menengah kejuruan. 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti terdorong untuk meneliti 

masalah tersebut dengan judul ”HUBUNGAN RUTINITAS BELAJAR DAN 

NILAI BELAJAR DASAR-DASAR AKUNTANSI KEUANGAN DENGAN 

HASIL BELAJAR PRAKTIK AKUNTANSI SISWA KELAS X BIDANG 

KEAHLIAN AKUNTANSI SMK MUHAMMADIYAH DELANGGU” 

 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitiannya maka perlu 

adanya pembatasan masalah, sehingga dapat tercapai tujuan dari penelitian 

tersebut. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Rutinitas belajar siswa. 

2. Nilai belajar dasar-dasar akuntansi yang ditunjukkan dengan nilai raport. 

3. Hasil belajar praktik akuntansi yang ditunjukan dengan nilai raport. 

4. Penelitian dilakukan pada siswa kelas X SMK Muhammadiyah Delanggu. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini 

dikemukakan masalah sebagai berikut: 

1. Adakah hubungan yang positif dan signifikan antara rutinitas belajar dasar-

dasar akuntansi keuangan dengan hasil belajar praktik akuntansi. 
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2. Adakah hubungan yang positif dan signifikan antara nilai belajar dasar-dasar 

akuntansi keuangan dengan hasil belajar praktik akuntansi. 

3. Adakah hubungan antara rutinitas belajar dan nilai belajar dasar-dasar 

akuntansi keuangan secara bersama-sama dengan hasil belajar praktik 

akuntansi. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam melakukan penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk mengetahui sejauhmana hubungan rutinitas belajar dasar-dasar 

akuntansi keuangan dengan hasil belajar praktik akuntansi. 

2. Untuk mengetahui sejauhmana hubungan nilai belajar dasar-dasar akuntansi 

keuangan dengan hasil belajar praktik akuntansi. 

3. Untuk mengetahui sejauhmana hubungan rutinitas belajar dan nilai belajar 

dasar-dasar akuntansi keuangan secara bersama-sama dengan hasil belajar 

praktik akuntansi. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Peneliti 
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a. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang hubungan 

rutinitas belajar dan hasil belajar dasar-dasar akuntansi dengan hasil 

belajar praktik akuntansi. 

b. Mampu mempraktikkan teori penelitian yang didapat di meja kuliah pada 

keadaan sebenarnya di sekolah. 

c. Sebagai masukan bagi peneliti dalam rangka untuk meningkatkan 

pemahaman tentang penelitian.  

2. Bagi sekolah 

a. Sebagai sumbangan atau masukkan bagi siswa agar lebih meningkatkan 

rutinitas belajarnya sehingga mampu meningkatkan hasil belajarnya. 

b. Sebagai bahan masukkan bagi guru untuk meningkatkan kegiatan-keiatan 

praktik bagi siswa sehingga dapat diperoleh hasil belajar siswa yang baik. 

3. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk menambah khasanah 

pengetahuan di bidang pendidikan sehingga mampu untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan. 

 

F. Sistematika Skripsi 

 BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini terdiri latar belakang, perumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 
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 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini membahas tentang penjelasan teori-teori tentang 

rutinitas belajar, hasil belajar dasar-dasar akuntansi keuangan dan hasil 

belajar praktik akuntansi, dan hubungan rutinitas belajar, nilai belajar 

dasar-dasar akuntansi dengan hasil belajar praktik akuntansi dan 

hipotesis. 

 BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, populasi, sampel, 

sampling, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik 

analisis data. 

 BAB IV HASIL PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang penyajian data, analisis data, dan pembahasan. 

 BAB V KESIMPULAN 

   Pada bab ini menguraikan kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 




