
 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 

 

 

A. Tinjauan Pustaka  

 

 

1. Prestasi Belajar Pengantar Akuntansi 

 

 

Manusia perlu dididik dan harus selalu belajar.  Di dunia ini tak ada makhluk 

yang sewaktu baru dilahirkan sedemikian tidak berdayanya seperti bayi 

manusia.  Sebaliknya, tidak ada makhluk lain di dunia ini yang setelah dewasa 

mampu mewujudkan seperti apa yang telah diwujudkan oleh manusia dewasa.  

Jika bayi manusia yang baru dilahirkan tidak mendapat bantuan dari manusia 

dewasa, tidak belajar maka potensi-potensi dan instinknya tidak akan 

berkembang dengan baik. 

 

Kebutuhan untuk berprestasi yang dilambangkan dengan n-Ach atau need 

for Achievment adalah salah satu dasar kebutuhan manusia dan sama 

dengan motif-motif lainnya.  Kebutuhan untuk berprestasi ini adalah hasil 

dari pengalaman sosial sejak kanak-kanak.  Jadi, berbagai faktor sosial 

yang mempengaruhi cara-cara memelihara anak, selanjutnya akan 

membantu atau merintangi perkembangan pertumbuhan untuk berprestasi. 

Kebutuhan untuk berprestasi ini juga adalah fungsi dari bermacam-macam 

bahan bacaan yang disodorkan kepada anak.  Bila kebutuhan berprestasi 

ini sangat berkembang, maka individu akan menunjukkan perilaku yang 

tepat, mewujudkan semangat kewiraswastaan, dan karena itu akan 

bertindak sedemikian rupa untuk memajukan perkembangan ekonomi.  

(Sumber: http://kuliahkomunikasi.blogspot.com/2008/26/11/teori-

motivasi-mcclelland-teori-dua.html). 
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Seperti yang diungkapkan oleh Rahmat (2004: 3), pada tahun 1938 di 

California seorang pekerja sosial menemukan kasus seorang anak 

perempuan bernama Anna yang tidak mampu berbicara, respon terhadap 

cahaya sangat rendah, tubuhnya bungkuk, bahkan tampak ketakutan 

melihat orang lain. Hal ini disebabkan karena Anna dikurung di atas loteng 

oleh keluarganya sampai dia berumur 13 tahun. 

 

Hal tersebut menunjukan bahwa manusia perlu dididik untuk dapat menjadi 

manusia seutuhnya. Maka proses belajar sangatlah penting bagi kehidupan 

manusia dan juga membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan belajar 

merupakan suatu proses yang berlangsung seumur hidup. 

 

Pengantar Akuntansi merupakan satu mata kuliah wajib pada Program Studi 

Pendidikan Ekonomi yang berbobot 4 SKS.  Berdasarkan buku Panduan 

Penyelenggaraan Program Sarjana dan Diploma Universitas Lampung (2008: 

74), materi Pengantar Akuntansi mencakup konsep dasar akuntansi, siklus 

akuntansi prosedur dan teknik pencatatan transaksi, penyusunan laporan 

keuangan untuk perusahaan jasa dan dagang. 

 

Mempelajari akuntansi bukanlah hal yang mudah, karena itu dalam kegiatan 

belajar mengajar, baik dosen maupun mahasiswa dituntut untuk dapat 

melaksanakan tugasnya (belajar dan mengajar) secara efektif, terlebih lagi 

mengingat bahwa mata kuliah Pengantar Akuntansi adalah mata kuliah yang 

nantinya akan dijadikan sebagai dasar pembelajaran Akuntansi Menengah I 

dan II, Akuntansi Keuangan Lanjutan I dan II, Praktek Akuntansi, Akuntansi 

Biaya, dan pembelajaran akuntansi lainnya. 
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Prestasi belajar adalah hasil belajar yang telah dicapai oleh anak didik dalam 

mengikuti proses belajar mengajar dalam waktu tertentu dan mengikuti 

evaluasi. Hasil belajar dapat berupa perubahan sikap, bertambahnya ilmu 

pengetahuan,  perubahan keterampilan dan perubahan penampilan pada 

dirinya.  Menurut Ahmadi (2002: 33), prestasi belajar adalah hal yang 

menyangkut hasil kegiatan belajar atau hasil yang dicapai anak didik yang 

diukur melalui aktivitas belajar. 

 

Hasil belajar yang telah dicapai oleh anak didik dari berbagai kegiatan belajar 

serta dievaluasi sehingga menghasilkan prestasi belajar.  Menurut pendapat 

Winkel  (2001), prestasi belajar yang dituntut oleh anak didik adalah yang 

bersifat spesifik, namun semua prestasi belajar tergolong dalam salah satu 

hasil, penentuan katagori akan menghasilkan ketentuan mengenai 

jalan/saluran  yang harus dilalui untuk sampai   pada hasil yang dituju.   

 

Menurut Winkel (2001),  prestasi belajar merupakan prestasi yang 

menunjukan pada hasil setelah anak didik mengikuti proses belajar tertentu.  

Prestasi  itu sendiri merupakan wujud dari hasil yang telah dilalui oleh anak 

didik.  Jadi tolak ukur mengetahui berhasil atau tidaknya seorang dalam 

belajar melihat tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya.  Sebagaimana yang telah diketahui bahwa perumusan tujuan 

Instruksional jika sudah menyangkut pada perubahan tingkah laku, 

keterampilan, perubahan ilmu pengetahuan setelah ia melakukan kegiatan 

belajar. Aspek-aspek yang akan berubah adalah:   
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a. Aspek kognitif yaitu suatu perubahan belajar yang meliputi ingatan, 

perubahan pengetahuan dan keterampilan intelektual. Pengetahuan yang 

akan diserap anak didik akan melibatkan proses psikologi  dalam 

mengingat materi pelajaran.  

Sedangkan kemampuan intelektual merupakan  tingkatan yang paling 

tinggi dari sekedar mengingat  prosesnya melibatkan cara berfikir dalam 

memecahkan masalah. 

b. Aspek afektif, lebih menekankan pada aspek perasaan yang melakukan 

tanggapan atau persepsi jika seseorang dihadapkan pada suatu objek. 

c. Aspek psikomotor, yaitu kesanggupan seseorang melakukan kegiatan 

berdasarkan pengetahuan dan sikap yang dimiliki .Hal ini mengacu pada 

pengertian jika seseorang telah memiliki pengetahuan dalam ingatannya 

dan sikap positif terhadap pola berfikir, apakah sanggup untuk bertindak 

dan bertingkah laku sesuai dengan makna yang telah tersirat dalam ilmu 

pengetahuan tersebut. 

 

Hal ini sesuai dengan pendapat Sardiman (2005: 23), proses belajar senantiasa 

merupakan perubahan tingkah laku, dan terjadi karena pengalaman.  

Sedangkan prestasi merupakan hasil dari proses belajar tersebut. 

 

Sementara itu menurut Wuryani (2002: 408), bahwa prestasi belajar atau hasil-

hasil belajar merupakan hasil yang diberikan oleh guru kepada anak didik 

dalam waktu tertentu sebagai hasil perbuatan kegiatan belajar.  
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Hasil belajar yang telah dicapai itu biasanya berbentuk angka atau huruf yang 

tercantum pada raport/ Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa atau Daftar Angka 

Kelas (DAK) mata kuliah, yang menyajikan seluruh nilai mata kuliah yang 

diambil pada semester tersebut. 

  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar 

Pengantar Akuntansi adalah hasil yang diperoleh mahasiswa setelah mengikuti 

perkuliahan Pengantar akuntansi selama satu semester, yang tertera pada 

Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa atau Daftar Angka Kelas (DAK) mata 

kuliah.  Prestasi belajar dapat dilihat dan diukur dari hasil tes yang ditunjukan 

dengan nilai tes atau angka nilai, hasil tes tersebut menunjukkan tinggi atau 

rendahnya prestasi belajar yang dicapai mahasiswa. 

 

 

2. Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya 

 

 

Belajar merupakan suatu kegiatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, 

dimana saja dan kapan saja yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu dan 

berinteraksi langsung dengan lingkungannya.  Dengan belajar manusia dapat 

mengembangkan dan meningkatkan kemampuan baik dalam bentuk 

ketrampilan, kemampuan, nilai, dan sikap yang bermanfaat bagi diri sendiri 

maupun orang lain. 

 

Winkel dalam Sucipto (2004:179), berpendapat bahwa belajar sebagai 

suatu aktivitas mental atau psikologis yang berlangsung dalam interaksi 

aktif dalam lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam 

pengetahuan, pemahaman dan nilai sikap, perubahan tertentu, bersifat 

relatif tetap dan berbekas, perubahan-perubahan trsebut berupa sesuatu 

hasil yang baru atau pola penyempurnaan terhadap hasil yang telah 

diperoleh. 
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Sementara itu menurut Hamalik (2002:35), belajar adalah modifikasi atau 

memperteguh kelakuan melalui pengalaman.  Belajar juga merupakan suatu 

bentuk pertumbuhan dan perubahan dalam diri seseorang yang dinyatakan 

dalam cara-cara, tingkah laku yang baru sebagai hasil dari pengetahuan.   

 

Sedangkan Hilgrad dalam Suprapto (2003:19), belajar adalah suatu proses 

perubahan kegiatan melalui reaksi terhadap lingkungan, perubahan tersebut 

tidak dapat disebut sebagai belajar bila disebabkan oleh pertumbuhan atau 

keadaan sementara seperti kelelahan atau disebabkan oleh obat-obatan. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, bahwa belajar merupakan proses dari 

perubahan dan peningkatan kualitas tingkah laku seseorang.  Perubahan yang 

terjadi mencakup berbagai macam aspek yang terdapat dalam diri individu 

tersebut.  Perbedaan tingkah laku individu terlihat setelah mengalami belajar, 

yaitu dari tidak mengerti menjadi mengerti dan dari tidak baik menjadi lebih 

baik sehingga tercapailah prestasi dalam bentuk kognitif, psikomotor dan 

afektif seperti yang diharapkan. 

 

Ada banyak faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Faktor-faktor tersebut 

terdiri dari dua faktor, yaitu: 

1. Faktor dari dalam termasuk kecerdasan, bakat, minat, dan perhatian serta 

motivasi. 

2. Faktor dari luar termasuk lingkungan fisik, dan sosial, kampus serta 

fasilitas belajar.  

(Ginting, 1997:3) 
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Syah (2003:213), mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar siswa, yaitu: 

1. Faktor dalam diri siswa, yakni keadaan atau kondisi jasmaniah dan 

rohaniah siswa, meliputi tingkat kecerdasan, sikap siswa, motivasi 

belajar, minat siswa, dan bakat siswa. 

2. Faktor dari luar diri siswa, yakni kondisi lingkungan disekitar siswa 

meliputi: lingkungan sosial dan non sosial. 

3. Faktor-faktor pendekatan belajar, yakni jenis upaya belajar siswa yang 

meliputi strategi dan metode belajar yang digunakan untuk melakukan 

kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

adalah motivasi belajar yang kuat dari dalam diri individu, aktivitas belajar, 

fasilitas belajar yang memadai dan lingkungan belajar. 

 

  

a. Motivasi Belajar 

 

 

Motivasi belajar merupakan penggerak dalam melaksanakan kegiatan belajar 

yaitu suatu dorongan yang membuat seseorang melakukan kegiatan belajar.   

Dengan adanya motivasi belajar akan menjadikan anak didik lebih giat, 

bergairah dan bersungguh-sungguh dalam belajar sehingga diharapkan akan 

dapat meningkatkan prestasi belajarnya. 

 

Menurut Latief (2005: 65), bahwa motivasi adalah suatu proses untuk 

menggerakkan motif-motif menjadi perilaku yang mengatur perilaku untuk 

memuaskan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan.  Hal ini diperkuat 

dengan pendapat Hamalik (2001: 158), bahwa motivasi adalah perubahan 

energi dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya 

perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. 
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Sedangkan Menurut  Djaali (2007: 101), motivasi adalah kondisi fisiologis 

dan psikologis yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk 

melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan (kebutuhan). 

 

Selanjutnya pendapat Sardiman (2005: 85), bahwa seseorang melakukan suatu 

usaha yang baik akan menunjukkan hasil yang baik. Dengan kata lain bahwa 

dengan usaha yang tekun dan terutama didasarkan pada motivasi, maka 

seseorang yang belajar akan dapat melahirkan prestasi yang baik. 

Motivasi merupakan suatu keinginan yang menyebabkan seseorang untuk 

berusaha mencapai suatu tujuan.  Motivasi belajar pada diri anak didik dapat 

di bagi menjadi dua golongan yakni motivasi yang berasal dari dalam diri 

anak didik (motivasi instrinsik) dan motivasi yang berasal dari luar diri anak 

didik (motivasi ekstrinsik). 

 

Hal ini sesuai dengan pendapat  Djamarah (2002), yang menyatakan macam-

macam motivasi sebagai berikut: 

1. Motivasi Intrinsik 

Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif-motif yang 

menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, 

karena dalam setiap diri individu sudah ada dorongan untuk 

melakukan sesuatu. 

2. Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah kebalikan dari motivasi intrinsik. Motivasi 

ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya 

perangsang dari luar. Motivasi belajar dikatakan ekstrinsik bila anak 

didik menempatkan tujuan belajarnya diluar faktor-faktor situasi 

belajar (resides in some factors outside the learning situation). 
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Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Nasution (2004: 77), bahwa 

motivasi terdiri dari: 

1. Motivasi instrinsik yaitu motivasi yang ada didalam diri sibelajar yaitu 

mencapai tujuan yang terkandung dalam perbuatan belajar itu. 

2. Motivasi ekstrinsik yaitu yaitu motivasi yang berasal dari lingkungan 

sibelajar, seperti ingin mendapat pujian, ijazah, kenaikan tingkat, dan 

sebagainya. 

 

Kedua macam motivasi tersebut disebabkan oleh rangsangan tertentu, 

sehingga seseorang berkeinginan untuk melakukan aktivitas belajar yang lebih 

giat dan semangat. 

 

Adapun hakikat motivasi belajar menurut Uno (2008: 23), adalah dorongan 

internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk 

mengadakan perubahan tingkah laku,pada umumnya dengan beberapa 

indikator dan unsur yang mendukung. 

 

Indikator dalam motivasi ini sangat berperan besar bagi keberhasilan 

seseorang dalam belajar.  Indikator motivasi belajar itu sendiri dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: (1) adanya hasrat dan keinginan untuk 

berhasil; (2) adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar; (3) adanya 

harapan dan cita-cita masa depan; (4) adanya pengharapan dalam belajar; 

(5) adanya kegiatan yang menarik dalam belajar; (6) adanya lingkungan 

belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan seseorang siswa dapat 

belajar dengan baik. 

(Uno, 2008: 23) 

 

Kemudian agar peranan motivasi lebih optimal maka diungkapkan juga 

tentang prinsip-prinsip motivasi belajar, yaitu: 

1. Motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar 

2. Motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam 

belajar 

3. Motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman 

4. Motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar 

5. Motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar 

6. Motivasi melahirkan prestasi dalam belajar 

(Uno, 2008: 23) 
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McClelland dalam Uno (2008:47), menyatakan begitu pentingnya berprestasi 

dan motivasi sangat berperan dalam mendukung terwujudnya prestasi yang 

ingin dicapai.  

 

Herzberg dalam Uno (2008: 43), mengembangkan teori motivasi dua faktor 

yaitu faktor kesehatan dan motivator. Faktor kesehatan dapat mendorong 

minat seseorang untuk bekerja, dan motivator sebaliknya dapat mendorong 

agar mendapatkan hasil dengan mutu baik dari apa yang dikerjakan.  Motivasi 

adalah dorongan dasar yang menggerakan seseorang untuk bertingkah laku. 

 

 Sedangkan Maslow dalam Uno (2008: 40), mengemukakan lima tingkat 

kebutuhan dalam yang dapat meningkatkan motivasi: 

a. Kebutuhan Fisiologis 

b. Kebutuhan akan Rasa Aman 

c. Kebutuhan akan Cinta Kasih atau Kebutuhan Sosial 

d. Kebutuhan akan Penghargaan 

e. Kebutuhan Aktualisasi Diri 

 

Motivasi memiliki fungsi yaitu untuk mendorong timbulnya keinginan dan 

kelakuan yang dapat berpengaruh untuk mengubah kelakuan seseorang, 

seperti yang dikemukakan oleh Hamalik (2007:161), yang menjelaskan fungsi 

motivasi adalah sebagai berikut: 

a. Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi 

maka tidak akan timbul sesuatu perbuatan seperti belajar. 

b. Motivasi berfungsi sebagai pengarah.  Artinya mengarahkan perbuatan 

kepencapaian tujuan yang diinginkan. 

c. Motivasi berfungsi sebagai penggerak.  Ia berfungsi sebagai mesin 

bagi mobil.  Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau 

lambatnya suatu pekerjaan. 
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Fungsi motivasi tersebut sangat penting dalam suatu kegiatan, karena akan 

mempengaruhi kekuatan dari suatu kegiatan, tetapi motivasi juga dipengaruhi 

oleh tujuan. Makin tinggi dan berarti suatu tujuan, makin besar motivasinya 

dan makin besar motivasi akan semakin kuat kegiatan yang dilaksanakan dan 

semakin tinggi pula peluang kesuksesan atau keberhasilan yang akan dicapai. 

 

 

b.  Aktivitas Belajar 

 

 

Berbagai macam aktivitas sangat diperlukan ntuk meningkatkan keberhasilan 

dalam belajar seperti apa yan diharapkan, baik aktivitas fisik maupun aktivitas 

psikis.  Yang di maksud dengan  aktivitas fisik adalah anak didik giat-aktif 

dengan anggota badan, membuat sesuatu bermain ataupun bekerja, ia tidak 

hanya duduk dan mendengarkan, melihat atau hanya pasif.  Sedangkan anak 

didik yang memiliki aktivitas psikis (kejiwaan) adalah jika daya jiwanya 

bekerja sebanyak-banyaknya atau banyak berfungsi dalam rangka proses 

belajar mengajar. 

 

Aktivitas merupakan segala usaha yang dilakukan seseorang untuk mencapai 

tujuan.  Seperti yang dikemukakan oleh Sardiman (2005: 99), bahwa aktivitas 

belajar merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan belajar yang dapat berupa 

fisik maupun mental.   

Sardiman (2005: 22), juga mengemukakan bahwa tidak ada belajar kalau tidak 

ada aktivitas, itulah sebabnya mengapa aktivitas merupakan prinsip yang 

sangat penting dalam interaksi belajar mengajar. 
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Terdapat banyak macam dari aktivitas, Dierich dalam Hamalik (2005: 172), 

mengklasifikasikan aktivitas kedalam golongan sebagai berikut: 

a.   Kegiatan- kegiatan visual, membaca, melihat gambar- gambar, 

mengamati eksperimen, demonstrasi,      pameran, dan mengamati 

orang lain bekerja atau bermain. 

b.   Kegiatan- kegiatan lisan (oral), mengemukakan suatu fakta atau prinsip 

atas suatu materi pelajaran, menghubungkan suatu kejadian,  

mengajukan pertanyaan, memberikan saran, mengemukakan pendapat, 

wawancara, dan diskusi. 

c. Kegiatan- kegiatan mendengarkan, mendengarkan penyajian bahan, 

mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan 

suatu permainan, mendengarkan radio. 

d.  Kegiatan- kegiatan menulis (menulis cerita), membuat laporan, 

memeriksa karangan, membuat rangkuman, dan mengisi angket. 

e. Kegiatan- kegiatan menggambar, membuat grafik, chart, diagram peta, 

dan pola. 

f. Kegiatan- kegiatan Metri, melakukan percobaan, memilih alat- alat, 

melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan 

permainan, menari dan berkebun. 

g. Kegiatan- kegiatan mental, merenungkan, mengingat, memecahkan 

masalah, menganalisis, melihat hubungan dan mengambil keputusan. 

h. Kegiatan- kegiatan emosional, minat, membedakan, berani, tenang. 

 

Sedangkan menurut Djamarah (2002: 38), jenis- jenis aktivitas belajar terdiri 

atas: 

1. Mendengarkan 

2. Memandang 

3. Meraba, membaui, mencicipi/ mengecap 

4. Menulis atau Mencatat 

5. Membaca 

6. Membuat ikhtisar atau ringkasan dan menggarisbawahi 

7. Mengamati tabel- tabel, diagram- diagram dan bagan- bagan 

8. Menyusun paper atau kertas kerja 

9. Mengingat 

10. Berfikir 

11. Latihan atau praktek 

 

 

Dari Penjelasan yang telah dikemukakan, pada dasarnya terdapat beberapa 

aspek di dalam aktivitas belajar yang dilakukan oleh anak didik.  Aspek- 

aspek tersebut adalah sebagai berikut: 
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1. Cara mengatur waktu di dalam belajar, yaitu bagaimana seorang anak 

didik memanfaatkan waktu belajar dengan sebaik- baiknya. 

2. Cara mengikuti pelajaran, yaitu seorang anak didik hendaknya selalu 

mengikuti pelajaran dengan tertib dan penuh disiplin. Hal yang sangat 

penting, anak didik harus memiliki catatan yang rapi, hal ini akan 

memberi semangat dan dorongan di dalam belajar. 

3. Cara membaca buku, maksudnya seorang anak didik mempunyai 

kebiasaan membaca yang baik, paham dengan isi buku yang 

dibacanya, dapat merekam pokok- pokoknya serta dapat membaca 

secara cepat. 

4. Cara membuat ringkasan. Untuk efisiensi cara belajar, maka 

diperlukan suatu ringkasan yang padat akan materi pelajaran. 

5. Cara menghafal, maksudnya materi pelajaran harus sudah dihafalkan 

agar anak didik dapat mengerjakan soal dengan baik dalam mengikuti 

tes. 

6. Cara berlatih atau praktik. Artinya, seorang anak didik harus banyak 

berlatih mengerjakan soal- soal yang telah ada agar dapat mengerjakan 

tugas dengan baik. 

Djamarah (2002: 38) 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, aktivitas belajar cukup kompleks dan 

bervariasi.  Jika setiap anak didik mampu melakukan aktivitas- aktivitas yang 

beraneka ragam, maka keberhasilan didalam proses belajar mengajar akan 

mudah tercapai.  Dengan demikian, Aktivitas dapat berfungsi sebagai 

penggerak seseorang untuk mengerahkan segala kemampuannya di dalam 

belajar untuk mencapai tujuan yang diharapkan.  

 

Belajar dapat dilakukan dimana saja, karena belajar merupakan aktivitas yang 

dilakukan untuk mempelajari hal-hal yang belum diketahui.  Aktivitas 

merupakan unsur yang sangat penting dalam pendidikan.  Kegiatan belajar 

tidak hanya dilakukan di dalam ruangan tetapi segala macam kegiatan yang 

mendukung pencapaian tujuan dalam proses pembelajaran.  
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Semakin aktif anak didik di dalam proses belajar mengajar maka tujuan 

pendidikan akan lebih cepat tercapai.  Seperti pendapat yang dikemukakan 

oleh Dimyati dan Mudjiono (2006: 44), berikut ini belajar hanya mungkin 

terjadi apabila anak didik aktif mengalaminya sendiri.  Jadi jelas disini bahwa 

aktivitas belajar merupakan satu kesatuan yang dapat meningkatkan motivasi 

untuk mencapai  prestasi yang baik dalam belajar. 

 

Aktivitas yang beragam akan menumbuhkan ketertarikan dalam belajar.  

Ketertarikan itu akan membuat anak didik bersungguh-sungguh dalam belajar, 

kesungguhan tersebut akan menjadi awal yang sangat baik untuk keberhasilan 

mereka dalam belajar.  Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa anak 

didik hendaknya diberi kesempatan untuk lebih aktif berbuat dalam 

pembelajaran dan memperoleh pengalaman belajar yang lebih bervariasi 

sehingga diharapkan anak didik akan lebih semangat dalam belajar dan pada 

akhirnya prestasi belajarnyapun akan lebih baik. 

 

 

c.  Ketersediaan Sarana Belajar di Rumah 

 

 

Ketersediaan sarana belajar di rumah sangat di perlukan sebagai penunjang 

proses pembelajaran sehingga mempermudah mahasiswa untuk melakukan 

aktivitas belajar dan dengan adanya ketersediaan sarana belajar yang lengkap 

diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sesuai dengan keperluan dan 

pemanfaatannya.  
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Tersediannya sarana belajar di rumah dan pemanfaatan sarana yang baik akan 

menghasilkan prestasi yang baik pula.  Seperti yang diungkapkan oleh 

Slameto (2003: 28), salah satu syarat keberhasilan belajar adalah bahwa 

belajar memerlukan sarana yang cukup.  Sarana belajar sebagai penunjang 

proses pembelajaran memiliki berbagai macam bentuk.  

 

Sarana belajar dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu: 

1. Ruang tempat belajar anak didik 

Ruang belajar yang baik adalah ruang khusus untuk belajar dengan 

fasilitas yang lengkap, seperti meja, kursi, lemari buku, dan penerangan 

yang cukup.  

Menurut Slameto (2003: 76), mengungkapkan bahwa: 

a. Ruang belajar harus bersih dan tidak mengganggu konsentrasi belajar 

b. Ruang cukup terang, tidak gelap dan dapat mengganggu mata 

c. Cukup sarana yang diperlukan untuk belajar, misalnya alat pelajaran, 

buku-buku, dan sebagainya. 

2. Alat perlengkapan belajar 

Alat bantu belajar merupakan semua alat yang dapat digunakan untuk 

membantu mahasiswa melakukan perbuatan belajar sehingga kegiatan 

belajar menjadi efektif dan efisien. (Hamalik, 2002: 51). 

 

Ketersediaan sarana belajar yang baik dan lengkap dapat mempengaruhi 

kenyamanan dan ketenangan dalam melakukan aktivitas belajar.  

 Untuk memperoleh hasil belajar yang maksimal perlu didukung oleh ruangan 

atau sarana belajar yang cukup dan teratur, misalnya ruangan belajar yang 
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nyaman, keberadaan sarana belajar di rumah cukup bersih, rapi dan teratur 

dengan baik serta bebas dari polusi udara yang dapat mengganggu konsentrasi 

belajar sehingga dapat memberikan stimulus (rangsangan) yang positif bagi 

anak didik. 

 

Bafadal (2003: 2), mengemukakan pendapatnya bahwa sarana belajar adalah 

semua perangkat peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung 

digunakan dalam proses belajar.  Pendapat tersebut diperkuat oleh  Ibrahim 

dan Nana (2006: 64), yang mengemukakan bahwa sarana-sarana dan alat 

bantu pelajaran menjadi pendukung terlaksananya berbagai aktivitas belajar 

anak didik.  Belajar akan timbul dalam diri anak apabila disediakan tempat 

atau ruang khusus serta dilengkapi dengan sarana belajar yang diperlukan. 

 

Aktivitas/ kegiatan belajar dapat berjalan dengan baik apabila ditunjang oleh 

sarana yang lengkap dan memadai. Oleh sebab itu, perlu didukung oleh 

kepedulian orang tua untuk memperhatikan kelengkapan buku, alat tulis dan 

sebagainya yang berguna dalam pendidikan anak-anaknya.   

Dengan demikian jelas bahwa ketersediaan sarana belajar di rumah 

berpengaruh terhadap prestasi belajar. 

 

Kersedianya sarana belajar yang lengkap di rumah dan pemanfaatan sarana 

belajar yang baik akan memperlancar kegiatan belajar maka dapat mengurangi 

hambatan belajar yang dialami mahasiswa, sehingga akan berpengaruh positif 

terhadap prestasi belajarnya. 
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   d. Lingkungan Belajar 

 

 

Setiap manusia dalam hidupnya tidak terlepas dari lingkungan sekitarnya 

karena ia mengitari manusia sejak manusia dilahirkan sehingga antara manusia 

dan lingkungan ada pengaruh yang timbal balik.  Hal ini sejalan dengan 

pendapat Hamalik (2001: 195), yang menyatakan bahwa lingkungan adalah 

sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna atau pengaruh tertentu 

kepada individu. 

 

Selain faktor motivasi belajar, aktivitas belajar dan ketersediaan sarana 

belajar, terdapat satu faktor yang turut menentukan prestasi belajar mahasiswa, 

yakni faktor lingkungan belajar.  Hal ini sesuai dengan pendapat Mudyahardjo 

(2001: 94), bahwa lingkungan belajar adalah situasi yang turut serta 

mempengaruhi kegiatan belajar seorang individu.  Jenis ataupun bentuk dari 

lingkungan yang mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa dapat berupa 

lingkungan rumah (keluarga) dan lingkungan kampus. 

 

Lingkungan yang berada disekitar mahasiswa yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah lingkungan di rumah dan di kampus.  Lingkungan belajar di rumah 

sangat berpengaruh terhadap kegiatan belajar.  Banyak yang mengalami 

kehidupan keluarga yang kurang harmonis dan tidak mengetahui kondisi anak-

anaknya.   

 

Hamalik (2001: 194), mengungkapkan bahwa jika keadaan keluarga kurang 

harmonis, orang tua kurang perhatian terhaap prestasi belajar anak didik dan 

keadaan ekonomi yang lemah atau berlebihan, bisa menyebabkan turunya 
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prestasi belajar anak.  Berdasarkan pendapat tersebut, lingkungan keluarga 

merupakan tempat pertama kali seseorang mendapatkan pendidikan, dimana 

seorang anak akan meneladani kedua orang tuanya.   

 

Adanya pengaruh lingkungan keluarga yang baik membuat anak didik 

merasakan adanya perhatian dan dorongan yang baik pula, tetapi sebaliknya 

dengan lingkungan yang kurang baik maka dorongan untuk menjadi baik pun 

akan berkurang pula.  Oleh karena itu orang tua hendaknya menyadari bahwa 

pendidikan dimulai dari keluarga.  Seluruh keluarga mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam membantu anak didik agar dapat bergaul di lingkungan 

masyarakat dengan menjunjung nilai-nilai kebudayaan dan kemanusiaan yang 

telah ada.  Manusia tidak hanya dituntut dapat menyesuaikan diri dengan nilai-

nilai tersebut tetapi juga diharapkan agar mampu mengembangkannya.   

 

Lingkungan kampus yang memiliki situasi kelas yang dinamis memerlukan 

usaha agar dapat mewujudkan hubungan yang harmonis diantara mahasiswa 

lain yang menjadi anggotanya.  Di dalam hubungan yang harmonis itu akan 

terwujud kerjasama atau persaingan yang sehat, yang memungkinkan setiap 

individu dapat berkembang secara maksimal bersama-sama. 

 

Selanjutnya Hamalik (2001: 196), mengemukakan bahwa suatu lingkungan 

pendidikan atau pengajaran memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: 

1. Fungsi psikologis, stimulus bersumber dari lingkungan yang 

merupakan rangsangan terhadap individu sehingga terjadi respond an 

pada gilirannya menjadi suatu stimulus baru yang menimbulkan respon 

baru demikian seterusnya.  Ini berate lingkungan mengandung makna 

dan melaksanakan fungsi psikologis tertentu. 

2. Fungsi pedagogis, lingkungan memberikan pengaruh-pengaruh yang 

bersifat mendidik, khususnya lingkungan yang sengaja disiapkan 
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sebagai suatu lembaga pendidikan, misalnya keluarga, sekolah, dan 

lembaga latihan.  Masing-masing lembaga tersebutmemiliki program 

pendidikan, baik tertulis maupun tidak tertulis. 

3. Fungsi instuksional, Program instruksional merupakan suatu 

lingkungan pengajaran atau pembelajaran  yang dirancang secara 

khusus.  Guru yang mengajar, materi pelajaran, sarana dan prasarana 

pengajaran, media pengajaran dan kondisi lingkungan kelas 

merupakan lingkungan yang sengaja dikembangkan untuk 

memgembangkan tingkah laku anak didik. 

 

Berdasarkan fungsi belajar yang telah dikemukakan, maka dikatakan yang 

dimaksud dengan lingkungan belajar adalah kesatuan ruang atau kondisi yang 

dipergunakan untuk perubahan tingkah laku dalam diri seseorang dalam 

melakukan kegiatan belajar.  Kondisi lingkungan yang kondusif baik 

lingkungan rumah maupun lingkungan kampus akan menciptakan ketenangan 

dan kenyamanan bagi mahasiswa dalam belajar, sehingga akan dapat 

mendukung kegiatan belajar dan mahasiswa akan lebih mudah untuk 

mencapai prestasi yang maksimal.   

 

 

3. Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Prestasi Belajar 

 

 

Slameto (2003: 54), mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar, yaitu: 

1.  Faktor intern, yaitu faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar 

yaitu: 

a. Faktor jasmaniah: kesehatan, cacat tubuh 

b. Faktor psikologis: intelegensi, perhatian, minat, bakat, motivasi, 

kematangan dan kesiapan 

c. Faktor kelelahan 

2. Faktor eksternal, faktor yang ada di luar individu terdiri dari: 

a. Faktor keluarga 

b. Faktor sekolah 

c. Faktor masyarakat 
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Berdasarkan pendapat tersebut, faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

adalah motivasi belajar yang kuat dari dalam diri individu, aktivitas belajar, 

ketersediaan sarana belajar yang memadai dan lingkungan belajar. 

 

Motivasi belajar merupakan faktor intern yang dapat mmpengaruhi prestasi 

belajar.  Hamalik (2001: 158), menyatakan bahwa motivasi adalah perubahan 

energi dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya 

perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. 

 

Pendapat diatas diperkuat Sardiman (2005: 85),  yang menyatakan bahwa 

seseorang melakukan suatu usaha yang baik akan menunjukkan hasil yang 

baik. Dengan kata lain bahwa dengan usaha yang tekun dan terutama 

didasarkan pada motivasi, maka seseorang yang belajar akan dapat melahirkan 

prestasi yang baik. 

 

McClelland dalam Uno (2008:47), menyatakan begitu pentingnya berprestasi 

dan motivasi sangat berperan dalam mendukung terwujudnya prestasi yang 

ingin dicapai.  

 

Sardiman (2005: 22), juga mengemukakan bahwa tidak ada belajar kalau tidak 

ada aktivitas, itulah sebabnya mengapa aktivitas merupakan prinsip yang 

sangat penting dalam interaksi belajar mengajar. 

 

Dimyati dan Mudjiono (2006: 44), berikut ini belajar hanya mungkin terjadi 

apabila anak didik aktif mengalaminya sendiri.  Jadi jelas disini bahwa belajar 

dan aktivitas merupakan satu kesatuan yang dapat meningkatkan motivasi 

untuk mencapai  prestasi yang baik dalam belajar. 
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Selain itu tersediannya sarana belajar di rumah dan pemanfaatan sarana yang 

baik akan menghasilkan prestasi yang baik pula.  Seperti yang diungkapkan 

oleh Slameto (2003: 28), salah satu syarat keberhasilan belajar adalah bahwa 

belajar memerlukan sarana yang cukup.  Sarana belajar sebagai penunjang 

proses pembelajaran memiliki berbagai macam bentuk.  

 

Ibrahim dan Nana (2006: 64), yang mengemukakan bahwa sarana-sarana dan 

alat bantu pelajaran menjadi pendukung terlaksananya berbagai aktivitas 

belajar anak didik.   

 

Sedangka Mudyahardjo (2001: 94), menyatakan bahwa lingkungan belajar 

adalah situasi yang turut serta mempengaruhi kegiatan belajar seorang 

individu.  Oleh karena itu lingkungan belajar dapat mempengaruhi prestasi 

belajar. 

 

Hamalik (2001: 194), menyatakan bahwa jika keadaan keluarga kurang 

harmonis, orang tua kurang perhatian terhaap prestasi belajar anak didik dan 

keadaan ekonomi yang lemah atau berlebihan, bisa menyebabkan turunya 

prestasi belajar anak. 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar yang dicapai oleh 

mahasiswa tidak sama tingkatannya ada yang tinggi dan rendah, hal ini diduga 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor tersebut ada yang berasal dari dalam 

diri dan ada pula yang berasal dari luar diri.  Adapun faktor-faktor yang 

diduga sangat mempengaruhi prestasi belajar dalam penelitian ini adalah 
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motivasi belajar, aktivitas belajar, ketersediaan sarana belajar di rumah, 

lingkungan belajar. 

 

 

4.  Penelitian Yang Relevan 

 

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan dua penelitian 

sebelumnya yang telah dilakukan oleh Kartika (2009) dalam penelitiannya 

yang berjudul ”Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar Akuntansi 

Siswa Kelas XI Semester Ganjil SMA Negeri 13 Bandar Lampung Tahun 

Akademik 2008/ 2009 ” dan Sulastriningsih (2008) dalam penelitiannya yang 

berjudul ” Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar Akuntansi 

Siswa Kelas XI Semester Ganjil SMA Kartikatama Metro Tahun Akademik 

2007/ 2008”.  

 

 

B. Kerangka Fikir 

 

 

Banyak faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, prestasi yang dicapai oleh 

mahasiswa tidak sama tingkatannya ada yang tinggi dan ada yang rendah. 

Hal ini diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor tersebut ada yang berasal 

dari dalam diri dan ada pula yang berasal dari luar diri.  Adapun faktor-faktor 

yang diduga sangat mempengaruhi prestasi belajar dalam penelitian ini adalah 

motivasi belajar (X1), aktivitas belajar (X2), ketersediaan sarana belajar di rumah 

(X3), lingkungan belajar (X4). 
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Salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa yakni motivasi 

belajar.  Motivasi adalah suatu perubahan tenaga di dalam diri atau pribadi 

seseorang yang ditandai oleh dorongan efektif yang berfungsi menimbulkan, 

mendasari, mengarahkan perbuatan belajar dalam usaha mencapai tujuan belajar 

yang dikehendaki.  Motivasi dapat menentukan baik tidaknya usaha mahasiswa 

dalam mencapai tujuan belajarnya, sehingga semakin tinggi motivasinya akan 

semakin tinggi pula peluang kesuksesan belajarnya. 

 

Keberhasil dalam belajar tentu saja mesti melalui berbagai macam aktifitas, baik 

aktivitas fisik maupun psikis.  Tanpa adanya aktivitas maka kegiatan 

pembelajaran tidak dapat dilakukan, karena belajar adalah suatu aktivitas yang 

dilakukan untuk merubah sikap seseorang, dari tidak tahu menjadi tahu.  Dalam 

proses belajar aktivitas memiliki pengaruh yang sangat kuat.  Anak didik aktif 

akan mendapatkan prestasi yang tinggi daripada anak didik yang pasif.  Dengan 

demikian, aktivitas belajar diduga memiliki pengaruh yang kuat terhadap prestasi. 

 

Selain motivasi belajar dan aktivitas belajar, faktor lain yang turut menentukan 

keberhasilan mahasiswa dalam belajar yakni ketersediaan sarana belajar atau 

fasilitas belajar.   

 

Ketersediaan sarana belajar di rumah yang tersedia dengan lengkap akan sangat 

mendukung kelancaran mahasiswa saat melakukan aktivitas belajarnya, karena 

tersedianya sarana belajar yang cukup maka mahasiswa akan lebih mudah dalam 

melaksanakan proses belajarnya, sehingga akan memberikan dampak positif 

terhadap prestasi atau hasil belajarnya. 
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Sementara itu, terdapat faktor lain yang juga turut menentukan prestasi belajar, 

yakni faktor lingkungan belajar.  Lingkungan belajar dapat mempengaruhi 

kegiatan proses belajar individu.  Dengan terciptanya kondisi lingkungan yang 

kondusif, akan mampu menciptakan kenyamanan dan ketenangan dalam belajar, 

sehingga harapannya mahasiswa dapat mencapai prestasi belajar yang maksimal. 

 

Berikut ini akan digambarkan kerangka pikir penelitian berdasarkan permasalah 

yang telah disebutkan di atas: 

Gambar 1. Paradigma Penelitian Prestasi Belajar Akuntansi. 
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D. Hipotesis 

 

 

Menurut Sudjana (2002), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah dalam penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh yang positif motivasi belajar terhadap prestasi belajar Pengantar 

Akuntansi pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Jurusan 

Pendidikan IPS FKIP Unila Angkatan 2007 Non-Reguler Tahun Akademik 

2009/ 2010. 

2. Ada pengaruh yang positif aktivitas belajar terhadap prestasi belajar Pengantar 

Akuntansi pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Jurusan 

Pendidikan IPS FKIP Unila Angkatan 2007 Non-Reguler Tahun Akademik 

2009/ 2010. 

3. Ada pengaruh yang positif ketersediaan sarana belajar di rumah terhadap 

prestasi belajar Pengantar Akuntansi pada mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Ekonomi Jurusan Pendidikan IPS FKIP Unila Angkatan 2007 

Non-Reguler Tahun Akademik 2009/ 2010. 

4. Ada pengaruh yang positif lingkungan belajar terhadap prestasi belajar 

Pengantar Akuntansi pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi 

Jurusan Pendidikan IPS FKIP Unila Angkatan 2007 Non-Reguler Tahun 

Akademik 2009/ 2010. 

5. Ada pengaruh yang positif motivasi belajar, aktivitas belajar, ketersediaan 

sarana belajar dirumah dan lingkungan belajar terhadap prestasi belajar 
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Pengantar Akuntansi pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi 

Jurusan Pendidikan IPS FKIP Unila Angkatan 2007 Non-Reguler Tahun 

Akademik 2009/ 2010. 

 

 

 


