
 

 

 

1 

 

 

 

 

  

 

1. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Sekolah sebagai lembaga  pendidikan formal yang merupakan salah satu jalan 

untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional melalui pendidikan, 

pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan yang mencangkup 

seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek sosial, ekonomi, politik 

dan cultural dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan warga secara 

keseluruhan. 

 

Pemerintah telah banyak berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, 

diantaranya dengan cara menyempurnakan kurikulum pendidikan, dan 

meningkatkan mutu tenaga pendidikan. Adanya usaha pemerintah tersebut 

diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang tercantum 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, yaitu, 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

jadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 
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Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang merupakan salah satu jalan 

untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional melalui pendidikan. Secara 

khusus pendidikan menengah di Indonesia salah satunya diklasifikasikan 

yaitu, sekolah menengah kejuruan. Sekolah menengah kejuruan bertujuan 

untuk menyiapkan tenaga kerja profesional, terampil, terdidik, terlatih 

sehingga dapat bekerja dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan hidupnya. 

Pendidikan menengah kejuruan mengutamakan persiapan siswa untuk 

memenuhi lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional.  

 

Kecamatan Balik Bukit Liwa Lampung Barat memiliki 2 sekolah negeri 

kejuruan. Salah satu sekolah menengah kejuruan negeri adalah SMK Negeri 1 

Liwa Lampung Barat. SMK Negeri 1 Liwa Lampung Barat terbagi dalam 4 

jurusan, yaitu jurusan keuangan, jurusan akomodasi perhotelan, jurusan 

pemasaran dan jurusan komputer jaringan. 

 

Keseluruhan proses pendidikan yang berlangsung di sekolah tercermin dari 

proses belajar mengajar yang merupakan kegiatan utamanya disekolah. 

Dalam lingkup pendidikan sekolah, mutu pendidikan tidak terlepas dari hasil 

belajar siswa, yang mencerminkan pengusahaan atas materi pelajaran yang 

dipelajari berdasarkan bekal pengusahaan berbagai pengetahuan dan 

keterampilan.Untuk itu setiap sekolah menginginkan agar pengetahuan dan 

keterampilan yang dipelajari dapat dikuasai dengan baik yang tercermin dalam 

hasil belajar siswa. 
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Hasil belajar menjadi sangat penting sebagai indikator keberhasilan belajar. 

Baik bagi guru maupun bagi siswa. Bagi guru, hasil belajar siswa merupakan 

pedoman evaluasi bagi keberhasilan belajar siswa. Seorang guru dapat 

dikatakan berhasil apabila 65% dari jumlah siswa telah mencapai standar 

ketuntasan yang telah ditetapkan. Sedangkan bagi siswa, hasil belajar 

merupakan sarana informasi yang berguna untuk mengukur tingkat 

kemampuan atau keberhasilan belajarnya, apakah mengalami perubahan yang 

bersifat positif maupun perubahan yang bersifat negatif. 

 

Untuk meningkatkan hasil belajar perlu diperhatian faktor- faktor yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar yaitu  faktor  yang berasal dari dalam diri manusia 

dan faktor yang bersumber dari luar diri manusia. Faktor dari dalam diri 

manusia diantaranya penguasaan pengetahuan  persyaratan dan motivasi 

belajar maupun faktor pribadi lainnya. Penguasaan pengetahuan prasyarat 

adalah penguasaan pengetahuan dasar untuk meningkatkan pengetahuan lanjut 

yang lebih mendalam sehingga penguasaannya harus lebih dari 50% sebelum 

melanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Selain faktor dari dalam diri manusia, 

faktor yang bersumber dari luar diri manusia juga dapat mempengaruhi 

prestasi belajar siswa, contohnya: kondisi keluarga. Seorang siswa akan 

memiliki hasil belajar yang baik apabila kondisi keluarganya mendukung serta 

memotivasi siswa tersebut untuk belajar, seperti memberikan fasilitas belajar 

dan menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar, sehingga tercipta 

motivasi yang tinggi untuk belajar. 
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Berdasarkan hasil pengamatan secara totalitas yang dilakukan di SMK Negeri 

1 Liwa Lampung Barat terdapat guru yang masih menggunakan metode 

ceramah 70% leteratur yang dipakai guru masih lama serta fasilitas penunjang 

belajar mengajar yang kurang memadai. 

 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilaksanakan, belum 

optimalnya hasil belajar yang dicapai siswa diduga dipengaruhi oleh motivasi 

yang biasa dikatakan sangat rendah, ini terlihat dari  ketidakseriusan atau 

kurangnya perhatian siswa dalam mengikuti pelajaran dikelasnya, banyak 

siswa yang cenderung malas belajar, dan dalam menghadapi masalah seperti 

menjawab atau mengerjakan soal dan tugas yang sulit mereka akan malas 

untuk mengerjakan soal tersebut. Bahkan mencontek hasil kerja temannya. 

 

Berikut disajikan data nilai pengantar akuntansi yang peneliti peroleh melalui 

tes kemampuan dasar dan wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 13 

agustus 2011 kepada 78 orang siswa kelas XI jurusan keuangan SMKN 1 

Liwa Lampung Barat. 

 

Tabel 1. Nilai Pengantar Akuntansi Siswa Kelas XI Keuangan Pada SMK  

Negeri 1 Liwa Lampung Barat Tahun Pelajaran 2011/2012. 

No Prestasi Frekuensi 
% 

 

1 

2 

3 

4 

5 

9,0-10 

8,0-8,9 

6,5-7,9 

5,5-6,4 

0,0-5,4 

1 

5 

20 

20 

32 

1,3 

6,4 

25,6 

25,6 

41,1 

 Jumlah 78 100% 

 

 

 



 

5 

Berdasarkan tabel 1  dapat diketahui bahwa nilai pengantar akuntansi siswa 

kelas XI keuangan pada SMK Negeri 1 Liwa Lampung Barat tahun pelajaran 

2011/2012 dari 78 orang siswa masih belum mencapai nilai yang optimum 

untuk pelajaran awal atau pelajaran prasyarat sebagai salah satu syarat untuk 

mempelajari pelajaran selanjutnya, ini terlihat dari nilai-nilai yang diperoleh 

masing-masing siswa dalam pelajaran prasyarat dan terlihat dari ketekunan 

dan keseriusan belajar siswa dalam mengikuti (mempelajari) pelajaran yang 

belum optimal atau kurangnya perhatian siswa dalam mengikuti pelajaran 

dikelasnya, banyak siswa yang cendrung malas belajar, dan dalam 

menghadapi masalah seperti menjawab atau mengerjakan soal dan tugas yang 

sulit mereka akan mengeluh dan malas untuk mengerjakannya, bahkan 

mencontek hasil kerja temannya atau terlambat mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru. 

 

Selain nilai pengantar akuntansi, motivasi juga merupakan faktor yang berasal 

dari dalam diri (faktor intern) yang mempengaruhi hasil belajar, pernyataan ini 

diperkuat oleh pendapat Surya (2004:8) yang mendefenisikan motivasi adalah 

sesuatu yang dilakukan untuk mewujudkan perbuatan atau proses 

menggerakkan motif-motif menjadi perbuatan nyata atau tingkah laku dalam 

mencapai kebutuhan dan mencapai tujuan tertentu. 

 

Selanjutnya, motivasi merupakan faktor yang sangat penting dalam mencapai 

tujuan proses belajar dan pembelajaran, khususnya keberhasilan akan prestasi 

siswa atau hasil belajar siswa. Kaitannya motivasi dengan hasil belajar adalah 

seorang siswa akan memiliki hasil belajar yang tinggi apabila siswa tersebut 
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memiliki motivasi yang tinggi juga. Siswa yang memiliki motivasi yang tinggi 

akan mendorong untuk berbuat lebih baik dari yang pernah diraihnya 

sebelumnya, baik dari hasil usahanya sendiri maupun hasil yang dilakukan 

orang lain. 

 

Dari hasil wawancara dengan beberapa guru tentang siswa, ada sebagian anak 

yang malas untuk mengerjakan tugas yang diberikan gurunya 28%, masuk 

kelas tapi jarang memperhatikan pelajaran dikelas 40%. Kebanyakan dari 

siswa lebih senang bermalas-malasan atau mengobrol dan bermain dengan 

teman-temannya di saat jam pelajaran berlangsung.(profil SMK Negeri 1 Liwa 

Lampung Barat). 

 

Berikut adalah hasil penelitian pendahuluan yang dilaksanakan pada siswa 

kelas XI program keahlian keuangan semester ganjil pada SMKN 1 Liwa 

Lampung Barat tahun pelajaran 2011/2012, menunjukkan bahwa nilai hasil 

belajar siswa masih rendah. Hasil prariset yang telah dilakukan pada sejumlah 

78 orang siswa kelas XI semester ganjil nilai kompetensi Komputer Akuntansi 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 2. Hasil Belajar Akhir Semester Ganjil Mata Diklat Komputer  

Akuntansi Siswa Jurusan Keuangan SMKN 1 Liwa Lampung Barat  

Tahun Pelajaran 2011/2012 

No Nilai 

(0-100) 

Banyaknya 

(fi) 

Persentase 

(f Relatif) 

1 

2 

3 

 70 

65 

 60 

16 

19 

43 

20,5% 

24.4% 

55,1% 

  78 100% 

Sumber : Daftar Nilai Siswa Kompetensi Komputer Akuntansi 
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Berdasarkan Tabel21 siswa yang mendapat nilai  70 sebanyak 16 orang atau 

20,5%, nilai 65 sebanyak 19 orang siswa atau 24,4% dan  60 sebanyak 43 

orang siswa atau 55,1%. Disimpulkan bahwa > 50% siswa belum mencapai 

ketuntasan belajar yang diharapkan.Ketuntasan belajar mengajar (KKM) yaitu 

tingkat pencapaian kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa per-mata 

pelajaran. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan siswa. Dari 

penelitian pendahuluan dan data yang di perolehdari guru mata diklat 

komputer akuntansi di peroleh bahwa kriteria ketuntasan mengajar (KKM) 

yang diharapkan adalah 70. Jika siswa belum mencapai kriteria tersebut maka 

siswa tidak perlu lagi mengikuti ujian remedial yang di adakan oleh guru mata 

diklat komputer akuntansi, sebaliknya jika siswa telah memenuhi keriteria 

ketuntasan mengajar maka tidak perlu lagi mengikuti ujian remedial. Siswa 

yang telah memperoleh nilai 70 atau lebih dikatakan tuntas atau lulus, tetapi 

siswa yang memperoleh nilai kurang dari 70 dikatakan belum tuntas atau tidak 

lulus.. Hal ini didukung oleh pendapat Djamarah dan Zein (2002: 128), yang 

mengemukakan bahwa apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 

65% dikuasai oleh siswa maka persentase keberhasilan siswa pada mata 

pelajaran tersebut masih tergolong rendah.  

 

Rendahnya hasil belajar yang dicapai oleh siswa tersebut diduga dipengaruhi 

oleh beberapa faktor. Faktor yang diduga mempengaruhi hasil belajar 

akuntansi dalam penelitian ini antara lain: penguasaan mata diklat pengantar 

akuntansi yang merupakan prasyarat dalam mengikuti bahan ajar selanjutnya. 

Penguasaan mata diklat pengantar akuntansi pada tahap tertentu sangat 

mempengaruhi keberhasilan belajar pada tahap selanjutnya. 
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Seorang siswa akan mudah mempelajari pelajaran selanjutnya dengan meteri 

yang telah dipelajari sebelumnya jika siswa tersebut menguasai dasar 

akuntansi dengan baik. Siswa akan dapat dengan mudah melakukan 

pencatatan transaksi hingga pada tahap penyusunan laporan keuangan bila 

menguasai konsep dasar akuntansi dengan baik. Hal ini diperoleh dengan 

melakukan pengamatan pada saat jam pelajaranberlangsung dan wawancara 

kepada guru dan murid. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut masih ada 

siswa yang kurang memperhatikan penjelasan guru, tidak bisa menjawab 

pertanyaan dari guru, dan tidak mau mengerjakan soal didepan kelas dengan 

alasan tidak bisa.Hal ini diduga disebabkan oleh siswa yang kurang menguasai 

dasar akuntansi dengan baik. 

 

Faktor lain yang diduga mempengaruhi hasil belajar siswa adalah motivasi 

siswa terhadap pelajaran komputer akuntansi. Motivasi berfungsi sebagai 

pendorong usaha dalam pencapaian suatu prestasi. Dengan adanya motivasi 

belajar seseorang akan lebih bergairah dan terarah dalam mencapai suatu 

tujuan yang diinginkan. Menurut Djaali (2000: 130) mengemukakan bahwa 

motivasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi belajar, dan 

dijelaskan bahwa motivasi adalah suatu kondisi fisiologis dan fsikologis yang 

terdapat pada diri seseorang yang mendorong untuk melakukan aktivitas 

tertentu guna mencapai suatu tujuan tertentu. 

 

Ada beberapa hal yang menjadi ketertarikan peneliti terhadap subjek 

penelitian dalam hal ini siswa kelas XI program keahlian keuangan pada 

SMKN 1 Liwa sebagai berikut. (1) letak atau lokasi sekolah berada di daerah 
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asal peneliti,(2) prestasi yang dimiliki siswa jurusan keuangan SMKN 1 Liwa, 

(3)  motivasi siswa jurusan keuangan SMKN 1 Liwa,(4) sarana dan prasarana 

yang dimiliki,(5) memiliki tenaga pengajar yang memadai. 

 

Berdasarkan pembahasan di atas, untuk mengetahui apakah ada pengaruh nilai 

pengantar akuntansi dan motivasi siswa belajar komputer akuntansi terhadap 

hasil belajar komputer akuntansi, maka peneliti mengambil judul, 

“Pengaruh Nilai Pengantar Akuntansi dan Motivasi Siswa Belajar 

Komputer Akuntansi Terhadap Hasil belajar Komputer Akuntansi Siswa 

Kelas XI Semester Ganjil Jurusan Keuangan Pada SMKN 1 Liwa 

Lampung Barat Tahun Pelajaran 2011/2012”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat 

diidentifikasikan masalah sebagai berikut. 

1. Rendahnya  nilai pengantar akuntansi siswa kelas XI keuangan SMKN 

1 Liwa Lampung Barat tahun pelajaran 2011/2012. 

2. Kurangnya motivasi siswa belajar komputer akuntansi siswa kelas XI 

keuangan SMKN 1 Liwa Lampung Barat tahun pelajaran 2011/2012. 

3. Rendahnyahasil belajar komputer akuntansi siswa kelas XI keuangan 

SMKN 1 Liwa Lampung Barat tahun pelajaran 2011/2012. 

4. Rendahnya nilai pengantar akuntansi dan motivasi siswa belajar 

akuntansi terhadap hasil belajar komputer akuntansi siswa kelas XI 

keuangan SMKN Liwa Lampung Barat tahun pelajaran 2011/2012. 
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C. Pembatasaan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi masalah maka pembatasan masalah penelitian ini 

adalah mengkaji ada atau tidaknya pengaruh nilai pengantar akuntansi dan 

motivasi siswa belajar komputer akuntansi terhadap hasil belajar komputer 

akuntansi siswa kelas XI semester ganjil jurusan keuangan pada SKMN 1 

Liwa Lampung Barat Tahun Pelajaran 2011/2012.  

 

D. Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka masalah dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Apakah ada pengaruh nilai pengantar akuntansi terhadap hasil belajar 

komputer akuntansi? 

2. Apakah  ada pengaruh motivasi siswa belajar komputer akutansi 

terhadap hasil belajar komputer akuntansi? 

3. Apakah ada pengaruh nilai pengantar akuntansi dan motivasi siswa 

belajar komputer akuntansi terhadap hasil belajar komputer akuntansi?  

 

E. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebagai berikut. 

1. Pengaruh nilai pengantar akuntansi terhadap hasil belajar komputer 

akuntansi? 

2. Pengaruh motivasi siswa belajar komputer akuntansi terhadap hasil 

belajar komputer akuntansi? 
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3. Pengaruh nilai pengantar akuntansi dan motivasi siswa belajar 

komputer akuntansi terhadap hasil belajar komputer akuntansi 

 

F. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

guru pengantar akuntansi dan siswa siswi SMK jurusan keuangan untuk 

meningkatkan prestasi belajar akuntansi, serta sebagai bahan referensi bagi 

penelitian lebih lanjut dan mendalam lagi. 

 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

a. Objek penelitian 

Nilai kompetensi pengantar akuntansi, motivasi siswa belajar akuntansi 

dan hasil belajar komputer akuntansi. 

 

b. Subjek Penelitian 

Siswa siswi kelas XI semester ganil jurusan keuangan pada SMKN 1 Liwa 

Lampung Barat Tahun Pelajaran 2011/2012. 

 

c. Waktu Penelitian 

Penelitian ini di lakukan pada saat sesuai dengan izin penelitian yang 

dikeluarkan oleh Fakultas Keguruan Dan Ilmu pendidikan sampai dengan 

selesai. 

 

d. Wilayah Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMKN 1 Liwa Lampung Barat. 

 

e. Ruang Lingkup Ilmu 

Ilmu Akuntansi. 


