
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN 

HIPOTESIS 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Hasil Belajar Komputer Akuntansi  

 

Hasil belajar siswa adalah tingkat kemampuan siswa setelah mengikuti 

pembelajaran selama kurun waktu tertentu. Hasil belajar siswa sangat 

mempengaruhi pada pembelajaran karena hasil belajar merupakan akibat 

dari pembelajaran. Menurut Dimiyati dan Mujiono (2006: 2) menyatakan 

bahwa; “hasil belajar merupakan hasil dari tindak lanjut dari tindak 

mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi 

hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya penggal 

dan puncak proses belajar”. 

 

Hasil belajar merupakan perolehan dari evaluasi belajar. Hasil belajar siswa 

berkenaan dengan kemampuan siswa di dalam memahami materi pelajaran. 

Seperti yang diungkapkan oleh Slameto (2003: 57), hasil belajar adalah 

segala sesuatu yang menjadi milik siswa sebagai akibat dari kegiatan belajar 

yang dilakukannya.” Kemudian menurut Dimyati dan Mudjiono (2006: 3) 

mengemukakan, “ hasil belajar merupakan hasil dari sesuatu interaksi 

tindak belajar dan mengajar. Dari sisi guru tindak mengajar di akhiri dengan 
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proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan 

berakhirnya penggal dan puncak proses belajar. 

 

Menurut  Anni (2002: 4) hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang 

diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Hasil belajar juga 

merupakan kemampuan yang diperoleh siswa setelah melalui kegiatan 

belajar (Nashar, 2004: 77). 

 

Hasil belajar adalah terjadinya perubahan dari hasil masukan pribadi berupa 

motivasi dan harapan untuk berhasil dan masukan dari lingkungan berupa 

rancangan dan pengelolaan motivasional tidak berpengaruh terhadap 

besarnya usaha yang dicurahkan oleh siswa untuk mencapai tujuan belajar 

(Keller dalam  Nashar, 2004: 77). Seseorang dapat dikatakan telah belajar 

sesuatu apabila dalam dirinya telah terjadi suatu perubahan, akan tetapi 

tidak semua perubahan yang terjadi. Jadi hasil belajar merupakan 

pencapaian tujuan belajar dan hasil belajar sebagai produk dari proses 

belajar, maka didapat hasil belajar. 

 

Hasil belajar pada suatu sisi adalah berkat tindakan guru, suatu pencapaian 

tujuan pembelajaran. Pada sisi lain, merupakan peningkatan kemampuan 

mental siswa.  Hasil belajar dapat dibedakan menjadi dampak pengajaran 

dan dampak pengiring. Kedua dampak tersebut sangat berguna bagi guru 

dan juga siswa.  Dampak pengajaran adalah hasil yang dapat diukur, seperti 

tertuang dalam angka rapor, angka dalam  ijazah, atau kemampuan 

meloncat setelah  latihan.  Sedangkan dampak pengiring adalah terapan  
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pengetahuan dan kemampuan dibidang lain, suatu transfer belajar (Dimyati 

dan Mudjiono, 2006: 4). 

 

Sedangkan menurut pendapat Oemar (2004: 36) mengemukakan bahwa: 

”Proses belajar dan hasil belajar sisa bukan saja ditentukan oleh sekolah, 

pola, struktur, dan isi kurikulumnya, akan tetapi sebagian besar ditentukan 

oleh kompetensi guru yang mengajar dan yang membimbing mereka, dan 

guru yang berkompetensi, guru yang berkompeten akan lebih 

memenciptakan lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan dan akan 

lebih mampu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar para siswanya akan 

berada pada tingkat yang optimal”. 

 

Dengan demikian, terdapat banyak masalah yang berhubungan dengan hasil 

pembelajaran dan peran guru dalam proses pembelajaran.  Para guru 

hendaknya dapat menyelesaikan masalah pembelajarannya melalui kegiatan 

nyata di kelasnya.  Kegiatan nyata itu ditunjukkan untuk meningkatkan 

mutu proses dan hasil pembelajarannya yang dilaksanakan secara 

profesional  (Suhardjono, dalam Arikunto, dkk; 2006: 55). 

 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktivitas belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan 

perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh pembelajar 

(Anni, 2004: 4). Dalam pembelajaran perubahan perilaku yang harus 

dicapai oleh pembelajar setelah melaksanakan aktivitas belajar dirumuskan 

dalam tujuan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, hasil belajar 

merupkan hal yang penting karena dapat menjadi petunjuk untuk 
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mengetahui sejauh mana keberhasilan siswa dalam kegiatan belajar yang 

sudah dilakukan. Hasil belajar dapat diketahui melalui evaluasi untuk 

mengukur dan menilai apakah siswa sudah menguasai ilmu yang dipelajari 

atas bimbingan guru sesuai dengan tujuan yang dirumuskan. 

 

Sedangkan menurut Ahmadi dalam Satuti (2006: 12), menyatakan bahwa 

hasil belajar adalah hasil yang dicapai dalam satu usaha, dalam hal ini usaha 

belajar dalam perwujudan prestasi belajar siswa yang dapat dilihat pada 

nilai setiap mengikuti tes. Maka dari itu untuk mengetahui hasil belajar 

digunakan alat ukur berupa tes. 

 

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar dapat di 

ketahui dengan menggunakan alat ukur berupa tes. Senada dengan 

ungkapan Arikunto (2005: 57) dalam Astuti (2006: 12), “ nilai yang di 

peroleh waktu ulangan bukanlah menggambarkan partisipasi, tetapi 

menggambarkan hasil belajar.” 

 

Menurut pendapat beberapa ahli tersebut dapat di simpulkan bahwa hasil 

belajar adalah  hasil belajar merupakan hasil yang di peroleh setelah 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan hasil belajar dapat memberikan 

informasi tentang sejauh mana mereka menguasai materi pelajaran yang di 

sampaikan guru dan hasil belajar tersebut terjadi pada segi kognitif, efektif, 

dan psikomotorik serta sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan. Bagi guru hasil belajar dapat digunakan sebagai petunjuk efektif  

tidaknya metode mengajar yang telah digunakan. 
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Hasil belajar dari satu sisi adalah berkat tindakan guru, suatu pencapaian 

tujuan belajar. Pada sisi lain merupakan peningkatan kemampuan mental 

siswa. Hasil belajar dapat dibedakan menjadi dampak pengajaran dan 

dampak pengiring. Kedua dampak tersebut sangat berguna bagi guru dan 

juga siswa. Dampak pengajaran adalah hasil yang dapat diukur, seperti 

tertuang dalam angka rapor, angka ijazah, atau kemampuan meloncat 

setelah latihan. Sedangkan dampak pengiring adalah terapan pengetahuan 

dan kemampuan dibidang lain, suatu transfer belajar (Dimyati dan Mujiono, 

2006: 4) 

 

Sesuai dengan pendapatnya Dimyati dan Mujiono, Suparno dalam 

Sardiman, (2006: 38) mengatakan dalam ciri-ciri belajar bahwa; 

“hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman subjek belajar dengan dunia 

fisik dan lingkungannya. Hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang 

telah diketahui, si subjek belajar, tujuan, motivasi yang mempengaruhi 

proses interaksi dengan bahan yang sedang dipelajari”. 

 

Selanjutnya Sagala (2003: 23) mengatakan bahwa agar peserta didik dapat 

berhasil belajar diperlukan persyaratan tertentu antara lain seperti 

dikemukakan berikut ini. 

1. Kemampuan berfikir yang tinggi bagi para siswa, hal ini ditandai  

dengan berfikir kritis, logis, sistematis dan obektif (scholastic attitude 

test)menimbulkan minat yang tinggi terhadap mata pelajaran (interest 

inventory) 

2. Bakat dan minat yang khusus para siswa dapat dikembangkan sesuai 

dengan potensinya (differential aftitude test) 

3. Menguasa bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk meneruskan 

pelajaran disekolah yang menjadi lanjutannya (achievement test) dan 

sebagainya. 
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Terdapat beberapa ciri untuk melihat hasil belajar yang diperoleh siswa 

setelah melakukan proses belajar mengajar adalah sebagai berikut. 

1. Siswa dapat mengingat fakta, prinsip, konsep yang telah dipelajari 

dalam kurun waktu yang lama 

2. Siswa dapat memberi contoh dari konsep dan prinsip yang telah 

dipelajarinya 

3. Siswa dapat mengaplikasikan atau menggunakan konsep dan prinsip 

yang telah dipelajarinya 

4. Siswa mempunyai dorongan yang kuat untuk mempelajari bahan 

pelajaran lebih lanjut  

5. Siswa terampil mengadakan hubungan social seperti kerja sama dengan 

siswa lain, berkomunikasi dengan orang lain, dan lain-lain 

6. Siswa memperoleh kepercayaan diri bahwa ia mempunyai kemampuan 

dan kesanggupan melakukan tugas belajar 

7. Siswa menguasai bahan yang telah dipelajari minimal 80% dari yang 

seharusnya dicapai.(Sayuti,2007: 13). 

 

Selanjutnya Sardiman (2006: 49) mengemukakan bahwa adapun hasil 

belajar itu dikatakan betul-betul baik, apabila memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut. 

a. Hasil itu tahan lama dan dapat digunakan dalam kehidupan oleh siswa 

b. Hasil itu merupakan pengetahuan asli atau otentik. Pengetahuan hasil 

proses belajar mengajar itu bagi siswa seolah-olah telah merupakan 

bagian kepribadian bagi diri setiap siswa, sehingga akan dapat 

mempengaruhi pandangan dan caranya mendekati suatu permasalahan. 

Sebab pengetahuan itu dihayati dan penuh makna bagi dirinya. 

 

   

Bagi siswa hasil belajar dapat memberikan informasi tentang sejauh mana 

mereka menguasai materi  pelajaran yang disampaikan oleh guru. Bagi guru 

hasil belajar dapat digunakan sebagai petunjuk efektif tidaknya metode 

mengajar yang telah digunakan. Dengan demikian dapat dijadikan umpan 

balik, sehingga pembelajaran akan semakin optimal. 

Bloom dalam (Sudjana 2000: 2), mengklasifikasikan hasil belajar yang 

secara garis besar dibagi menjadi tiga ranah sebagai berikut. 
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a. Ranah Kognitif 

Berkenaan dengan sikap hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam  

aspek yaitu ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis,sistesis,dan evaluasi 

b. Ranah Afektif 

Berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek yaitu penerimaan, 

jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, internalisasi 

c. Ranah psikomotor 

Berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak. 

 

 

Selanjutnya menurut Gagne dalam Tarmizi, (2008: 14), perubahan prilaku 

yang merupakan hasil belajar adalah sebagai berikut. 

1. Informasi verbal;  yaitu penguasaan informasi bentuk verbal, baik secara 

tertulis maupun tulisan, misalnya pemberian nama-nama terdapat suatu 

benda, definisi dan sebagainya 

2. Kecakapan intelektual; yaitu keterampilan individu dalam melakukan 

interaksi dengan lingkungannya dengan menggunakan simbol-simbol, 

misalnya penggunaan simbol matematika. Termasuk dalam keterampilan 

intelektual adalah kecakapan dalam membedakan (discrimination), 

memahami konsep konkrit, konsep abstrak aturan dan hukum. 

Keterampilan ini sangat dibutuhkan dalam menghadapi pemecahan 

masalah. 

3. Strategi kognitif; kecakapan individu untuk melakukan pengendalian 

dalam pengelolaan keseluruhan aktivitasnya. Dalam konteks proses 

pembelajaran, strategi kognitif yaitu kemampuan mengendalikan ingatan 

dan cara-cara berfikir agar terjadi aktivitas yang efektif. Kecakapan 

intelektual menitikberatkan pada hasil pembelajaran, sedangkan strategi 

kognitif lebih menekankan pada proses pemikiran. 

4. Sikap; yaitu hasil pembelajaran yang berupa kecakapan individu untuk 

memilih macam tindakan yang akan dilakukan. Dengan kata lain, sikap 

adalah keadaan dalam diri individu yang akan memberikan kecendrungan 

bertindak dalam menghadapi suatu obyek atau peristiwa, didalamnya 

terdapat unsur pemikiran, perasaan yang menyertai pemikiran dan 

kesiapan untuk bertidak. 

5. Kecakapan motorik; ialah hasil belajar yang berupa kecakapan 

pergerakan yang dikontrol oleh otot dan fisik. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa hasil belajar 

merupakan hasil yang diperoleh setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Hasil belajar tersebut terjadi pada segi kognitif, afektif, dan psikomotorik 

serta sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Namun, pada penelitian 
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ini peneliti menekankan hasil belajar dari segi kognitif saja yaitu hasil tes 

formatif yang diberikan akhir siklus. 

 

Selanjutnya pengertian akuntansi menurut Soemarsono (2004: 14), 

akuntansi adalah proses mengidentifikasikan, mengukur dan melaporkan 

informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan 

yang tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Komputer 

akuntansi adalah kompetensi yang dipelajari siswa sebagai kompetensi 

lanjutan dari kompetensi pengantar akuntansi yang bertujuan untuk 

mencatat laporan akuntansi kedalam media komputer. 

 

Berdasakan pengertian tersebut, hasil belajar yang dicapai oleh siswa 

melalui kegiatan pembelajaran komputer akuntasi yang berupa nilai atau 

angka yang diberikan oleh guru kompetensi tersebut melalui test tertentu.  

 
2.  Nilai Pengantar Akuntansi 

 

Nilai merupakan suatu hasil yang diperoleh dari proses belajar mengajar 

dan merupakan tolak ukur keberhasilan yang dilakukan selama proses 

belajar mengajar berlangsung, menurut Bhinneka (2001: 10) nilai 

mengandung arti sesuatu yang diinginkan atas hasil perbuatan atau 

tindakan, dengan kata lain nilai merupakan penghargaan pada setiap 

pekerjaan yang dilakukan”.  

 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa nilai adalah 

sesuatu yang diinginkan atas hasil perbuatan atau tindakan. Nilai yaitu 
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penghargaan pada setiap pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. 

Bagi seorang siswa, nilai merupakan sesuatu yang sangat penting karena 

nilai merupakan cermin dari keberhasilan belajar. Pemberian nilai juga 

merupakan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memberikan umpan balik 

yang mencerminkan seberapa jauh keberhasilan siswa yang telah dicapai 

tujuan yang telah ditetapkan dalam belajar mengajar. Nilai yang diperoleh 

siswa akan dapat membantu dalam usaha memperbaiki dan memberi 

motivasi peningkatan prestasi berikutnya. 

 

Akuntansi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang berstruktur, 

terorganisir yang didalamnya terdapat konsep-konsep yang saling berkaitan 

dan berkelanjutan. Sebagaimana diungkapkan Nasution dalam Astuti  

(2002: 10) bahwa; “Sesuatu yang baru hanya bisa dipahami berdasarkan 

pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, karena itu diusahakan 

kontinuitas dalam suatu materi. Materi yang lalu menjadi syarat untuk 

memahami materi yang baru. 

 

Menurut Soemarsono (2004: 14), akuntansi adalah proses mengidentifikasi, 

mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan 

adanya penilaian dan keputusan yang tegas bagi mereka yang menggunakan 

informasi tersebut.  

 

Mata diklat pengantar akuntansi pada sekolah menengah kejuruan akuntansi 

bertujuan membekali lulusannya dengan berbagai kemampuan dan 

pemahaman agar mereka menguasai dan mampu menerapkan konsep dasar, 
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prinsip dan prosedur akuntansi yang benar, baik untuk melanjutkan 

keperguruan tinggi maupun bekal untuk terjun ke masyarakat. 

Kompetensi pengantar akuntansi merupakan dasar untuk mempelajari 

Komputer Akuntasi. Konsep dasar akuntansi adalah, pencatatan transaksi, 

siklus akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan. Penguasaan 

pengetahun konsep dasar akuntansi tersebut akan sangat menentukan 

penguasaan pengetahuan selanjutnya yaitu Komputer Akuntansi. Sehingga 

untuk menguasai materi dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi 

diperlukan penguasaan awal sebagai pengetahuan Prasyarat. Keberhasilan 

siswa untuk menguasai materi komputer akuntansi sangat ditentukan oleh 

kemampuan awal yang dimiliknya yaitu pengantar akuntansi.  

Seperti yang dikemukakan oleh Slameto (2003: 142); ” bahwa penguasaan 

konsep memudahkan siswa untuk mempelajari konsep lain. Sehingga 

dengan menguasai materi pada kompetensi pengantar akuntansi dapat 

meningkatkan prestasi komputer akuntansi”. 

 

 
3. Motivasi Siswa Belajar Akuntansi 

 

Motivasi berasal dari kata motif yang diartikan sebagai upaya yang 

mendorong seseorang untuk melaksanakan sesuatu. Menurut Sardiman 

(2001: 71) motivasi dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam 

subyek, untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan 

tertentu. Sedangkan menurut Djamarah (2002: 114) motivasi adalah suatu 

pendorong yang mengubah energi dari dalam diri seseorang ke dalam 
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bentuk aktivitas nyata untuk mencapai tujuan tertentu. Djiwandono     

(2002: 329) mengemukakan bahwa motivasi adalah salah satu prasyarat 

yang penting dalam belajar. Selanjutnya, Djaali (2000: 130) mengemukakan 

bahwa motivasi merupakan salah satu faktor yang mempegaruhi belajar, 

dan dijelaskan bahwa motivasi adalah suatu kondisi Sosiologis dan 

fisikologis yang terdapat pada diri seseorang yang mendorong untuk 

melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan tetentu. 

 

Motivasi meliputi dua hal yaitu; (1) mengetahui apa yang akan dipelajari; 

(2) memahami mengapa hal tersebut perlu dipelajari. Dengan berpijak pada 

kedua unsur motivasi inilah sebagai dasar permulaan yang baik untuk 

belajar, sebab tanpa motivasi kegiatan belajar mengajar sulit berhasil 

(Sardiman, 2005: 40). 

 

Menurut Hamalik (2004: 158), motivasi adalah perubahan energi dari dalam 

diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi 

untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Monks dalam Dimyati     

(2006: 97), motivasi belajar merupakan segi kejiwaan yang mengalami 

perkembangan, artinya terpengaruh oleh kondisi fisiologis dan kematangan 

psikologis siswa.  

 

Menurut Surya (2004: 8) yang mendefinisikan 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. Sedangkan menurut Donald dalam Sardiman 

(2003: 73), motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang 
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ditandai munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap 

adanya tujuan. Dari pengertian diatas mengandung tiga element penting, 

diantaranya. 

1. bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi paada diri 

setiap individu manusia. Perkembangan motivasi akan membawa 

beberapa perubahan energi didalam system “neorophysiological” yang 

ada pada organisme manusia (walaupun motivasi itu muncul dalam diri 

manusia), penampakannya akan menyangkut kegiatan fisik manusia. 

2. motivasi ditandai dengan munculnya, rasa/”feeling’, afeksi seseorang. 

Dalam hal ini motivasi relevan dengan persoalan-persoalan kejiwaan, 

afeksi dan emosi yang dapat menentukan tingkah laku manusia. 

3. motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Jadi motivasi dalam hal 

ini sebenarnya merupakan respon dari suatu aksi, yakni tujuan. Motivasi 

memang muncul dari dalam diri manusia, tetapi kemunculannya karena 

terangsang/terdorong oleh adanya unsur lain dalam hal ini adalah tujuan.  

Tujuan ini menyangkut soal kebutuhan. 

 

Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

motivasi merupakan dorongan dari dalam diri seseorang untuk 

melakukan hal yang positif dan untuk menentukan intensitas belajar 

seseorang untuk mencapai tujuan atau hasil belajar yang diharapkan. 

 

Peranan motivasi belajar, sangat besar pengaruhnya untuk menetukan 

arah belajar dan tujuan belajar. Hal ini sesuai dengan pendapat Sardiman 

(2004: 85) tiga fungsi motivasi adalah sebagai berikut. 
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1. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai motor yang melepas 

energi 

2. Menentukan arah dan perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak 

capai 

3. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan apa yang harus 

dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan untuk menyisihkan 

perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi perbuatan tersebut. 

 

 

Untuk lebih jelasnya pengertian belajar menurut Gulo (2002: 8), belajar 

adalah suatu proses yang berlangsung di dalam diri seseorang yang 

mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku dalam berpikir, bersikap, 

dan berbuat. Menurut pengertian ini, perbuatan belajar meupakan suatu 

proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan 

hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami. Hasil 

belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan melainkan perubahan 

kelakuan. Pengertian ini sangat berbeda dengan pegertian lama tentang 

belajar, yang menyatakan bahwa belajar adalah memperoleh 

pengetahuan, bahwa belajar adalah latihan-latihan pembentukkan 

kebiasaan secara otomatis dan seterusnya. Seperti yang dikemukkan oleh 

teori Behavioristik dalam Sardiman (2005: 20) menyatakan bahwa; 

“Belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya 

interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan 

bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuan untuk 

bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara 

stimulus dan responden,” dengan demikian dapat dinyatakan bahwa; 

1. belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku melalui kegiatan 

belajar sebagai hasil pengalaman. 
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2. belajar merupakan suatu proses psikis dan fisik yang terjadi dalam 

interaksi seseorang dalam lingkungannya. 

3. perubahan dalam diri seseorang dapat berupa kecakapan, kebiasaan, 

sikap, pengetahuan dan keterampilan. 

 

Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses 

perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai interaksi dengan 

lingkungan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Slameto, 2003: 2). 

 

Motivasi juga dapat berfungsi sebagai pendorong usaha untuk 

pencapaian prestasi. Seseorang melakukan suatu usaha karena adanya 

motivasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan 

hasil belajar yang baik. Dengan kata lain dengan adanya motivasi 

maka seseorang yang belajar itu akan dapat melahirkan hasil belajar 

yang baik pula. 

 

Dalam Sardiman (2001: 81), disebutkan bahwa motivasi yang ada pada 

diri siswa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 

a. Tekun menghadapi tugas 

b. Ulet menghadapi kesulitan 

c. Menunjukan minat terhadap bermacam-macam masalah 

d. Lebih senang bekerja mandiri 

e. Cepat bosen pada tugas-tugas rutin 

f. Dapat mempertahakan pendapatnya 

g. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakininya 

h. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. 

 

Motivasi belajar sendiri mempunyai fungsi sebagai berikut. 

 

1. Mendorong manusia untuk berbuat, sebagai penggerak dari setiap 

kegiatan yang akan dikerjakan 

2. Menentukan arah perbuatan, yaitu kearah tujuan yang hendak 

dicapai 
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3. Menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan-perbuatan apa 

yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan 

4. Pendorong usaha dan pencapaian prestasi. 

 

 

Motivasi berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi 

belajar. Seseorang melakukan suatu usaha karena adanya motivasi. 

Dengan kata lain bahwa adanya usaha yang tekun dan didasari adanya 

motivasi, maka seseorang yang belajar itu akan dapat melahirkan 

prestasi belajar yang baik. Intensitas motivasi seseorang siswa akan 

sangat menentukan tingkat pencapaian prestasi. 

 

Motivasi siswa untuk menerima pelajaran berbeda-beda, ada siswa 

yang memiiki motivasi tinggi, sedang, dan rendah. Hal ini perlu 

disadari oleh guru agar dapat memberi motivasi yang bervariasi kepada 

siswa. Motivasi merupakan hal yang penting bagi siswa. 

 

Motivasi dapat dibagi menjadi dua, seperti yang dikemukakan oleh 

Sardiman  (2001: 88) sebagai berikut. 

1. Motivasi Instrinsik 

      Yaitu motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu 

dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada 

dorongan untuk melakukan sesuatu. 

2. Motivasi Ekstinsik  

      yaitu motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya 

perangsangan dari luar. 

 

 

Penggolongan motivasi diatas dapat dilihat bahwa pada motivasi 

instrinsik siswa menyadari kegiatan belajar akan bermanfaat karena 

sejalan dengan kebutuhannya, sedangkan pada motivasi ekstrinsik 

siswa akan belajar berdasarkan rangsangan dari luar dirinya. Pada 
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motivasi ekstrinsik peranan guru sangat penting dalam melakukan 

usaha untuk menumbuhkan dan menambah motivasi belajar siswa 

dapat melakukan aktivitas belajar dengan baik. 

 

Cara membangkitkan motivasi ekstrinsik itu dapat dilakukan dengan 

memiliki berbagai kegiatan yang perlu dimiliki untuk membangkitkan 

motivasi belajar, diantaranya sebagai berikut. 

 Sardiman  (2001: 89), mengemukakan: 

1. Keinginan untuk mendapatkan ujian yang baik 

2. Keinginan menjadi juara kelas/umum 

3. Keinginan naik kelas atau lulus ujian 

4. Keinginan menjaga harga diri atau gengsi, misalnya ingin untuk    

      dianggap sebagai orang pandai 

5. Keinginan untuk menang bersaing dengan orang lain 

6. Keinginan untuk menjadi siswa atau mahasiswa teladan 

7. Keinginan untuk dapat memenuhi persyaratan dalam memasuki  

      pendidikan lanjutan 

8. Keinginan untuk menjadi sarjana 

9. Keinginan untuk di kagumi sebagai orang yang berprestasi 

10. Keinginan untuk menutupi atau mengimbangi kekurangan tertentu 

yang ada dalam diri siswa. 

11. Keinginan untuk melaksanakan anjuran/dorongan dari orang lain  

      seperti orang tua, kakak, teman akrab, guru dan orang yang 

disegani serta mempunyai hubungan erat. 

 

 

Jadi, motivasi instrinsik maupun motivasi ekstrinsik keduanya sangat 

diperlukan dalam kegiatan mengajar siswa. Sebab peranan motivasi 

bagi siswa adalah mengarahkan dan memelihara ketekunan dalam 

melakukan kegiatan belajar sehingga prestasi belajarnya akan baik. 

Dengan adanya motivasi belajar, seseorang akan lebih bergairah dan 

terarah dalam pencapaian tujuan yang diinginkan. Sehubungan dengan 

hal tersebut motivasi adalah suatu proses untuk menggerakkan motif-
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motif menjadi prilaku yang mengatur prilaku untuk memuaskan 

kebutuhan dalam rangka pencapaian tujuan (Latif, 2005; 65). 

 

Dalam usaha membangkitkan gairah belajar siswa, ada enan hal yang 

dapat dilakukan oleh guru, sebagai berikut. 

1. Membangkitkan dorongan kepada siswa untuk belajar 

2. Menjelaskan secara konkrit 

3. Memberikan ganjaran terhadap prestasi yang dicapai siswa 

sehingga dapat meransang untuk mendapat prestasi yang lebih baik 

lagi 

4. Membentuk kebiasaan yang baik 

5. Membantu kesulitan belajar anak didik secara individual maupun  

      kelompok  

6. Menggunakan metode yang bervariasi (Djamarah,2000: 38). 

 

 

Motivasi belajar sangat penting bagi siswa dan guru. Pentingnya 

motivasi bagi siswa adalah sebagai berikut. 

1. Menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses, dan hasil akhir 

2. Menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar 

3. Mangarahkan kegiatan belajar 

4. Membesarkan semangat belajar 

menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian 

bekerja  yang berkesinambungan. 

 

 

Selanjutnya Sardiman (2001: 92) mengemukakan adanya beberapa 

cara untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar di sekolah, 

yaitu; 

 

1. memberi angka (symbol dari kegiatan belajar) 

2. pemberian hadiah 

3. persaingan atau kompetensi 

4. ego-involvement 

5. memberi ulangan 

6. mengetahui hasil 

7. pujian 

8. hukuman 

9. hasrat untuk belajar 
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10. minat 

11. tujuan yang diakui. 

 

 

Dari pendapatan di atas, ada banyak sekali cara untuk menimbulkan 

motivasi belajaar siswa. Cara membangkitkan motivasi belajar tersebut 

selain perlu diterapkan kepada siswa, juga perlu dikembangkan agar 

motivasi siswa semakin tinggi. Setiap siswa mempunyai hambatan dan 

kesulitan masing-masing dalam belajar. Selama siswa memiliki 

kemampuan atau motivasi belajar yang kuat selama ini pula segala 

kesulitan dan hambatan dalam proses belajar dapat diatasi atau dapat 

dicegah agar tidak sampai menimbulkan hal-hal yang merugikan bagi 

siswa yang bersangkutan. 

 

4.  Pengaruh Nilai Pengantar Akuntansi Terhadap Hasil Belajar     

      Komputer Akuntansi 

 

Nilai adalah suatu tolak ukur keberhasilan dari proses belajar 

mengajar. Nilai merupakan suatu hal yang sangat penting bagi siswa 

untuk melihat suatu keberhasilan dan kemampuan belajar selama 

kurun waktu yang telah ditentukan. 

 

Keberhasilan proses belajar dan pembelajaran meliputi adanya 

perubahan sikap siswa baik dari ranah kognitif, afektif dan psikomotor. 

Perubahan tersebut diawali adanya pemahaman konsep, kemampuan 

siswa dalam menjabarkan dan menarik kesimpulan serta kemampuan 

siswa dalam menerapkan konsep, menyenangi dan memberi respon 

positif terhadap sesuatu yang dipelajari, dan memperoleh kecakapan 

dalam melakukan suatu kegiatan tertentu. 
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Hasil belajar komputer akuntansi adalah hasil yang dicapai oleh siswa 

setelah mengikuti proses belajar pada mata pelajaran komputer 

akuntansi. Nilai diperoleh dari hasil belajar yang diperoleh. 

 

Konsep dasar pengantar akuntansi merupakan ilmu yang terstruktur, 

yang terdiri dari konsep-konsep yang sederhana ke konsep yang lebih 

sulit. Penguasaan konsep dasar pelajaran sangat penting dalam 

memperoleh hasil belajar dengan baik dan maksimal. Pelajaran 

akuntansi, terdapat konsep-konsep dasar yang harus dikuasai oleh 

siswa, sebelum siswa mempelajari materi-materi berikutnya. Hal ini 

sesuai pendapat Barata dalam Lida,( 2000: 14) bahwa, “Konsep dasar 

akuntansi adalah landasan untuk menyusun prinsip akuntansi, yang 

kemudian dijadikan pedoman utama bagi penyelenggara akuntansi 

untuk tujuan penyusuanan laporan keuangan yang harus disajikan 

setiap akhir periode akuntansi atau sesuai kebutuhan”. 

  

Konsep dasar pengantar akuntansi harus dipelajari dan dikuasai oleh 

siswa, sehingga siswa akan dapat menguasai konsep-konsep pelajaran 

akuntansi selanjutnya dengan baik. Jika siswa telah menguasai konsep 

dasar akuntansi maka siswa akan mudah dalam mempelajari materi 

pelajaran selanjutnya. Konsep-konsep dasar akuntansi merupakan 

persyaratan untuk mempelajari meteri selanjutnya sehingga akan 

memudahkan siswa dalam memahami pelajaran selanjutnya. 

Penguasaan konsep dasar akuntansi sangat penting bagi siswa dalam 

menentukan hasil belajarnya. Seorang siswa akan dapat dengan mudah 
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mempelajari dan menyelesaikan soal-soal, ataupun memudahkan siswa 

dalam proses pencatatan transaksi sampai pada tahap penyusunan 

laporan keuangan dengan menguasai konsep dasar pengantar 

akuntansi, sehingga prestasi atau  hasil belajarnya pun akan lebih baik. 

 

Konsep dasar akuntansi merupakan dasar atau awal mula pemahaman 

atau pengenalan pembelajaran akuntansi sehingga akan lebih mudah 

untuk mempelajari pelajaran selanjutnya. nilai dasar akuntansi 

merupakan suatu tolak ukur keberhasilan untuk mempelajari komputer 

akuntansi sehingga tercapai hasil yang diharapkan.  

 

Dalam proses interaksi belajar megajar yang dilakukan oleh guru dan 

siswa, seorang guru mengharapkan siswa dapat memahami materi 

pelajaran yang diberikan. Untuk mengetahui siswa dapat memahami 

materi pelajaran yang telah diberikan guru maka diadakan penilaian 

terhadap materi pelajaran yang telah diberikan. Untuk memberikan 

suatu nilai atau penilaian terhadap hasil belajar siswa harus didasarkan 

pada kriteria tertentu yaitu memberikan nilai pertimbangan tentang 

sesuatu yang akan di nilai atau diukur. Penilaian inilah yang 

merupakan hasil belajar siswa. 

 

5. Pengaruh Motivasi Terhadap Hasil Belajar 

 

 

Motivasi berprestasi siswa merupakan motivasi yang mendorong 

siswa untuk berbuat lebih baik dari apa yang pernah diraihnya 

sebelumnya maupun diraih orang lain. Indikator motivasi berprestasi 

meliputi; 
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1. berusaha untuk unggul 

2. menyelesaikan tugas dengan baik 

3. rasional dalam meraih keberhasilan 

4. menyukai tantangan 

5. menerima tanggung jawab untuk sukses 

6. menyukai situasi pekerjaan dengan tanggung jawab pribadi. 

 

Motivasi merupakan faktor yang sangat penting dalam mencapai 

tujuan proses belajar dan pembelajaran, khususnya keberhasilan akan 

prestasi siswa. Kaitannya motivasi dengan hasil belajar, seorang siswa 

akan memiliki hasil belajar tinggi apabila siswa tersebut memiliki 

motivasi belajar yang tinggi juga. Siswa yang memiliki motivasi yang 

tinggi akan mendorong untuk berbuat lebih baik dari yang pernah 

diraih sebelumnya, baik dari hasil usahanya sendiri maupun hasil yang 

dilakukan orang lain.  

 

Motivasi akan mempengaruhi hasil belajar yang diraih siswa karena 

sangat diperlukan dalam mencapai tujuan. Semakin kuat motivasi, 

maka akan semakin dekat seseorang dengan apa yang ingin 

dicapainya. Motivasi akan senantiasa menentukan intensitas usaha 

belajar bagi siswa. Ada tiga fungsi motivasi yaitu; 

a. mendorong manusia untuk berbuat, menjadi sebagai penggerak 

yang melepaskan energi. 

b. menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak 

dicapai.  

c. menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa 

saja yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan, dengan 

menyisihkan perbuatan yang tidak bermanfaat terhadap tujuan. 
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B.  Hasil Penelitian Yang Relevan 

 

Studi atau hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bhinneka (2004:  41) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa “ setelah 

siswa mempelajari dan  memiliki prestasi belajar pengantar akuntansi yang 

baik atau memiliki nilai pengantar akuntansi yang tinggi akan 

memudahkan siswa untuk mempelajari materi akuntansi pada tingkat 

selanjutnya. 

 

2. Thurisia widi astuti (2002: 23) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa 

“siswa yang keterampilan persyaratannya kurang baik akan mengalami 

kesulitan belajar, baik dalam penguasaan materi maupun kemampuan 

dalam memecahkan masalah lainnya.” 

 

Dari hasil penelitian diatas akan memberi dukungan teori yang menguatkan 

bahwa nilai pengantar akuntansi dan motivasi siswa belajar komputer 

akuntansi berpengaruh terhadap hasil belajar komputer akuntansi siswa kelas 

XI semester ganjil pada SMKN 1 Liwa Lampung Barat tahun pelajaran 

2011/2012. 

 

C.  Kerangka Pikir 

 

 

Hasil belajar adalah hasil yang diperoleh siswa setelah mengikuti kegiatan 

belajar mengajar pada masa tertentu yang dinyatakan dengan angka. Baik 

buruknya hasil belajar seorang siswa ditentukan oleh banyak faktor salah satu 
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diantaranya adalah pengetahuan awal sebelumnya. Penguasaan konsep awal 

akan mempengaruhi konsep selanjutnya  Sebagaimana  Nasution (2005: 165) 

berpendapat, “ konsep awal itu perlu untuk memperoleh dan 

mengkomunikasikan pengetahuan lanjutan. Dengan konsep awal memperoleh 

pengetahuan baru tidak terbatas”. Rusyan dalam Astuti (2002: 6) menyatakan 

bahwa, “belajar didasarkan pengalaman yang dapat dijadikan dasar dalam 

mempelajari materi berikutnya. Bhinneka (2004; 41) dalam penelitiannya 

mengemukakan bahwa “ setelah siswa mempelajari dan  memiliki prestasi 

belajar pengantar akuntansi yang baik atau memiliki nilai pengantar akuntansi 

yang tinggi akan memudahkan siswa untuk mempelajari materi akuntansi pada 

tingkat selanjutnya. Dalam mempelajari komputer akuntansi siswa harus 

sudah mendapatkan pelajaran pengantar akuntansi untuk mengantar siswa 

dalam mempelajari akuntansi berikutnya termasuk komputer akuntansi. 

 

Pengantar akuntansi merupakan pelajaran yang berfungsi memberikan 

pengetahuan dasar tentang akuntansi kepada siswa baik dalam pengetahuan 

maupun keterampilan untuk mendukung pelajaran komputer akuntansi yang 

diberikan pada jenjang berikutnya. Penguasaan jurnal dan keterampilan dalam 

membantu siswa untuk mempelajari komputer akuntansi. 

 

Faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar komputer akuntansi adalah 

motivasi siswa belajar komputer akuntansi yang dapat mendorong siswa 

melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai tujuan yang diharapkan. 

Motivasi belajar yang tinggi akan menimbulkan semangat dan gairah dalam 

belajar sehingga timbul keinginan untuk menguasai pelajaran yang 
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dipelajarinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Sardiman (2004: 75), “ motivasi 

belajar adalah merupakan faktor psikis non intelektual. Peranannya yang khas 

adalah dalam penumbuhan gairah, merasa senang dan semangat untuk 

belajar”. Penguasaan konsep dasar pengantar akutansi yang baik serta 

didorong oleh motivasi yang tinggi akan menciptakan hasil belajar komputer 

akuntansi yang baik pula. 

 

Sejalan dengan pemikiran diatas pengaruh antara nilai pengantar akuntansi 

dan motivasi siswa belajar komputer akuntansi terhadap hasil belajar 

komputer akuntansi maka variabel dalam penelitian ini adalah nilai pengantar 

akuntansi (X1), motivasi siswa belajar komputer akuntansi (X2) terhadap hasil 

belajar komputer akuntansi (Y). bagan kerangka piker dapat digambarkan 

sebagai berikut. 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pengaruh Nilai Pengantar Akuntansi dan Motivasi Siswa Belajar 

          Akuntansi Terhadap Hasil Belajar Komputer Akuntansi 
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D. Hipotesis 

Berdasarkan tinjauan dan kerangka pikir maka hipotesis dalam penelitian ini  

adalah sebagai berikut. 

a. Ada pengaruh nilai pengantar akuntansi terhadap hasil belajar komputer  

akuntansi 

b. Ada pengaruh motivasi siswa belajar komputer akuntansi terhadap hasil 

belajar komputer akuntansi 

c. Ada pengaruh nilai pengantar akuntansi dan motivasi siswa belajar 

komputer akuntasi terhadap hasil belajar komputer akuntansi. 


