
I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini akan membahas mengenai latar belakang masalah penelitian

yang akan dilakukan. Kemudian dalam bab ini akan dikemukakan

pengidentifikasian, pembatasan dan perumusan masalah yang akan diteliti. Bab

pendahuluan ini juga akan membahas mengenai tujuan, manfaat dan ruang

lingkup dari penelitian yang dilaksanakan.

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menciptakan sumber

daya manusia yang berkualitas, yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan

bermasyarakat dan bagi pembangunan bangsa. Pendidikan merupakan sebuah

usaha yang dilakukan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta

didik. Melalui pendidikan, diharapkan peserta didik memiliki kekuatan spiritual,

akhlak mulia dan keterampilan agar dapat menjadi manusia yang unggul sehingga

memiliki daya saing. Dengan demikian, peserta didik dapat memanfaatkan

potensi-potensi yang mereka miliki untuk kepentingan dirinya, masyarakat,

bangsa dan negara.

Keberhasilan pendidikan ditunjang oleh bagaimana proses pendidikan itu

dilaksanakan. Apabila proses pendidikan dilaksanakan dengan baik, maka hasil

yang dicapai dari proses pendidikan akan baik pula. Keberhasilan pendidikan
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tersebut dipengaruhi oleh berbagai aspek. Tirtarahardja dan La Sulo (2005: 51—

52) mengemukakan bahwa proses pendidikan melibatkan hal-hal berikut.

1. Subjek yang dibimbing (peserta didik).
2. Orang yang membimbing (pendidik).
3. Interaksi antara peserta didik dengan pendidik (interaksi edukatif).
4. Ke arah mana bimbingan ditujukan (tujuan pendidikan).
5. Pengaruh yang diberikan dalam bimbingan (materi pendidikan).
6. Cara yang digunakan dalam bimbingan (alat dan metode).
7. Tempat di mana peristiwa bimbingan berlangsung (lingkungan

pendidikan).

Berdasarkan pendapat Tirtarahardja dan La Sulo di atas, proses pendidikan

melibatkan berbagai aspek. Aspek-aspek tersebut meliputi pendidik dan peserta

didik, materi pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan serta interaksi edukatif

atau pelaksanaan proses pembelajaran. Hal terpenting dalam proses pendidikan

adalah bagaimana proses interaksi atau proses pembelajaran berlangsung. Proses

pembelajaran dilakukan dengan memberdayakan berbagai aspek dalam

pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Di dalam proses pembelajaran,

pendidik memanfaatkan segenap sarana dan prasarana dalam suatu lingkungan di

mana proses pendidikan berlangsung dan menggunakan berbagai metode untuk

menyampaikan materi pendidikan kepada peserta didik, sehingga tujuan

pendidikan, yaitu pengembangan potensi peserta didik, dapat tercapai. Hamalik

(2008: 57) mengemukakan bahwa “Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang

tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan

prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran”.

Pembelajaran merupakan seperangkat kegiatan yang melibatkan berbagai

komponen yang ditujukan untuk membelajarkan peserta didik dengan

memberdayakan segenap potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Pembelajaran
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merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber

belajar yang terjadi pada suatu lingkungan belajar. Di dalam kegiatan

pembelajaran terjadi interaksi antara pendidik dengan peserta didik dengan

menggunakan berbagai metode dan fasilitas sehingga materi pelajaran yang

disampaikan dapat dipahami oleh peserta didik.

Program studi Pendidikan Ekonomi merupakan salah satu program studi pada

jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lampung. Program studi Pendidikan Ekonomi bertujuan agar

mahasiswa memiliki kompetensi dalam bidang ilmu ekonomi dan akuntansi serta

mampu menjadi tenaga pendidik ilmu ekonomi dan akuntansi tersebut di lembaga

pendidikan. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, Pendidikan Ekonomi Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung melaksanakan pembelajaran

mata kuliah-mata kuliah tertentu  sehingga mahasiswa memiliki kompetensi

dalam bidang ilmu ekonomi/akuntansi serta kompetensi dalam bidang pendidikan.

Salah satu mata kuliah tersebut adalah mata kuliah Komputer Akuntansi.

Komputer akuntansi merupakan program komputer yang dirancang secara khusus

untuk melakukan pengolahan transaksi keuangan. Dengan menempuh mata kuliah

ini, diharapkan mahasiswa dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam

pengolahan data akuntansi yang meliputi proses pencatatan, pengikhtisaran, dan

pelaporan transaksi keuangan dengan bantuan program komputer. Adapun

program aplikasi komputer akuntansi yang digunakan dalam pembelajaran

komputer akuntansi pada program studi Pendidikan Ekonomi adalah program

MYOB Accounting. MYOB Accounting merupakan salah satu program aplikasi
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komputer yang secara khusus dirancang untuk memproses transaksi-transaksi

ekonomi yang dinyatakan dalam satuan moneter dan membuat laporan keuangan

untuk perusahaan atau lembaga tertentu.

Ketercapaian tujuan pembelajaran yang dilakukan dapat dilihat dari hasil atau

prestasi belajar yang diperoleh. Prestasi belajar merupakan hasil yang telah dapat

dicapai oleh peserta didik setelah melalui rangkaian kegiatan pembelajaran.

Tirtonegoro (2001: 43) mengemukakan bahwa “Prestasi belajar adalah penilaian

hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, huruf,

maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh setiap

anak didik dalam periode tertentu”. Adapun prestasi belajar mata kuliah

Komputer Akuntansi mahasiswa Pendidikan Ekonomi angkatan 2008 semester

genap tahun akademik 2010/2011 adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Prestasi belajar mata kuliah Komputer Akuntansi semester genap Tahun
Akademik 2010/2011.

Nilai Akhir
(0-100)

Frekuensi Persentase

> 76
71 hingga < 76
66 hingga < 71
61 hingga < 66
56 hingga < 61
50 hingga < 56

< 50

23 orang
56 orang

3 orang
-
-
-
-

28%
68,3%
3,7%

-
-
-
-

Jumlah 82 orang 100%
Sumber: Daftar nilai mata kuliah Komputer Akuntansi semester genap Tahun Akademik

2010/2011

Djamarah (2005: 97) mengemukakan bahwa tingkatan atau taraf keberhasilan

pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

a. Maksimal : apabila seluruh bahan pelajaran dapat dikuasai oleh anak
didik.
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b. Optimal : apabila sebagian besar (76%-99%) bahan pelajaran dapat

dikuasai oleh anak didik.
c. Minimal : apabila bahan pelajaran dikuasai anak didik hanya 66%

sampai dengan 75% saja.
d. Kurang : apabila bahan pelajaran dikuasai anak didik kurang dari

60%.

Berdasarkan data pada Tabel 1 di atas, dari 82 peserta mata kuliah Komputer

Akuntansi pada semester genap Tahun Akademik 2010/2011, peserta mata kuliah

yang memperoleh prestasi belajar optimal, yaitu yang memperoleh nilai > 76

hanya 23 orang atau 28%. Sedangkan sebagian besar, yaitu 59 orang atau 72%,

masih memperoleh prestasi belajar minimal. Mahasiswa yang memperoleh

prestasi belajar minimal ini terdiri dari 56 orang atau 68,3% memperoleh nilai 71

hingga <76 dan 3 orang atau 3,7% memperoleh nilai antara 66 hingga < 71.

Mengacu kepada pendapat yang dikemukakan oleh Djamarah (2005: 97) bahwa

apabila peserta didik menguasai bahan pelajaran hanya 66% hingga 75%, maka

peserta didik tersebut baru memperoleh prestasi belajar minimal. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar, yaitu 73,66%, peserta mata

kuliah Komputer Akuntansi pada semester genap Tahun Akademik 2010/2011

belum memperoleh prestasi belajar yang optimal.

Pencapaian prestasi belajar tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Seperti

yang dikemukakan oleh Slameto (2003: 54—72) bahwa proses dan pencapaian

prestasi belajar dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut.

1. Faktor intern, yaitu faktor yang ada dalam diri individu yang sedang
belajar. Faktor intern meliputi:
a. faktor jasmaniah, yang terdiri dari kesehatan dan cacat tubuh yang

dialami peserta didik;
b. faktor psikologis, yang terdiri dari intelegensi, perhatian, minat, bakat,

motif, kematangan dan kesiapan; dan
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c. faktor kelelahan, yang terdiri dari kelelahan jasmani dan kelelahan

rohani.
2. Faktor ekstern, yaitu faktor yang ada di luar individu yang sedang belajar.

Faktor ekstern meliputi:
a. faktor keluarga, berupa cara orang tua mendidik, relasi antar anggota

keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang
tua dan latar belakang kebudayaan;

b. faktor sekolah, yang mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi
guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat
pengajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan
gedung, metode belajar, tugas rumah; dan

c. faktor masyarakat, seperti kegiatan siswa dalam masyarakat, mass
media, teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat.

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses dan keberhasilan belajar

peserta didik menurut Rohani (2004: 169—171) sebagai berikut.

1. Kemampuan peserta didik.
2. Minat, perhatian dan motivasi belajar peserta didik.
3. Kebiasaan belajar, baik dari segi cara, waktu, keteraturan, suasana belajar

dan lain-lain.
4. Pengetahuan awal dan prasyarat.
5. Karakteristik peserta didik.

Proses dan prestasi belajar dipengaruhi oleh faktor intern maupun ekstern peserta

didik. Di antara faktor-faktor tersebut adalah motivasi, minat dan cara belajar serta

pengetahuan awal dan prasyarat yang dimiliki oleh peserta didik. Faktor-faktor

tersebut ditunjang oleh kondisi lingkungan, iklim, sarana dan prasarana belajar

yang tersedia.

Ketersediaan sarana dan prasarana belajar dapat mempengaruhi pencapaian

prestasi belajar. Dengan tersedianya sarana dan prasarana belajar, peserta didik

dapat dengan mudah mengikuti proses pembelajaran yang tengah dilaksanakan.

Namun, ketersediaan sarana dan prasarana belajar dalam pembelajaran mata

kuliah Komputer Akuntansi semester genap tahun akademik 2010/2011 kurang
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memadai. Jumlah mahasiswa peserta kuliah Komputer Akuntansi tidak sebanding

dengan komputer yang tersedia di laboratorium komputer Program Studi

Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan Universitas Lampung. Di sisi lain hanya

sedikit peserta mata kuliah yang memiliki laptop, notebook atau netbook yang

bisa digunakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Kekurangan unit komputer

yang tersedia menyebabkan tiap unit komputer digunakan oleh lebih dari satu

orang mahasiswa dalam waktu yang bersamaan. Selain itu, cukup banyak peserta

mata kuliah Komputer Akuntansi yang tidak memiliki sarana dan prasarana

berupa buku referensi mengenai Komputer Akuntansi, komputer, atau program

MYOB Accounting, juga menjadi kendala dalam proses pembelajaran Komputer

Akuntansi.

Tidak sebandingnya jumlah komputer yang tersedia dengan jumlah peserta mata

kuliah pada pembelajaran Komputer Akuntansi di atas kemudian mempengaruhi

iklim belajar mata kuliah Komputer Akuntansi. Iklim belajar menunjang proses

dan prestasi belajar peserta didik. Apabila iklim belajar kondusif, maka dapat

tercipta proses dan prestasi belajar yang baik. Sebaliknya, apabila iklim belajar

kurang kondusif, dapat mengakibatkan proses dan prestasi belajar yang kurang

optimal. Penggunaan satu unit komputer secara bersamaan menyebabkan peserta

mata kuliah kurang fokus dalam pembelajaran sehingga iklim belajar dalam

pembelajaran mata kuliah Komputer Akuntansi kurang kondusif.

Selain faktor ketersediaan sarana dan iklim belajar, prestasi belajar juga

dipengaruhi oleh disiplin belajar dan cara belajar. Disiplin belajar berkaitan

dengan rasa tanggung jawab peserta didik dalam menjalankan tugasnya untuk
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belajar dan mematuhi tata tertib yang berlaku, sedangkan cara belajar berkaitan

dengan cara atau metode yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk

mendapatkan hasil belajar sesuai dengan yang diharapkan. Mahasiswa peserta

mata kuliah Komputer Akuntansi memiliki disiplin belajar yang kurang baik,

salah satunya adalah kurang optimalnya mahasiswa dalam mengerjakan tugas

mata kuliah Komputer Akuntansi. Selain itu, cara belajar peserta mata kuliah

Komputer Akuntansi kurang efektif. Agar dapat memahami apa yang telah

dipelajari, pelajaran tersebut hendaknya dipelajari kembali di luar jam pelajaran

berlangsung. Akan tetapi, mahasiswa peserta mata kuliah hanya mempelajari

Komputer Akuntansi pada saat perkuliahan Komputer Akuntansi, yang salah

satunya dikarenakan peserta mata kuliah tidak memiliki sarana dan prasarana

yang menunjang pembelajaran Komputer Akuntansi.

Hal berikutnya yang dapat mempengaruhi keoptimalan proses dan prestasi belajar

Komputer Akuntansi tersebut adalah pengetahuan awal dan prasyarat yang

dimiliki oleh peserta mata kuliah Komputer Akuntansi. Sebagaimana yang

dikemukakan oleh Abdurrahman (2003: 12) bahwa

“Kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan seseorang tampak
sebagai kesulitan belajar yang disebabkan tidak dikuasainya keterampilan
prasyarat (prerequisite skills) yaitu keterampilan atau pemahaman yang harus
dikuasai lebih dahulu agar siswa dapat menguasai bentuk keterampilan
berikutnya”.

Dengan demikian, untuk dapat memahami mata kuliah Komputer Akuntansi

peserta mata kuliah tersebut hendaknya memiliki penguasaan terhadap mata

kuliah-mata kuliah yang dapat mendukung keoptimalan proses dan prestasi belajar

Komputer Akuntansi. Mata kuliah-mata kuliah tersebut adalah mata kuliah yang
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berkaitan dengan akuntansi. Di antara mata kuliah mengenai akuntansi tersebut

yang diajarkan di Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung

adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Mata kuliah bidang akuntansi di program studi Pendidikan Ekonomi
Universitas Lampung.

No Mata Kuliah Status Pengambilan
1. Akuntansi Biaya Wajib
2. Akuntansi Internasional Pilihan
3. Akuntansi Keuangan Lanjut I Wajib
4. Akuntansi Keuangan Lanjut II Wajib
5. Akuntansi Keuangan Menengah I Wajib
6. Akuntansi Keuangan Menengah II Wajib
7. Akuntansi Manajemen Wajib
8. Akuntansi Pemerintahan Wajib
9. Akuntansi Perbankan Wajib
10. Akuntansi Perpajakan Wajib
11. Analisa Laporan Keuangan Wajib
12. Komputer Akuntansi Wajib
13. Pemeriksaan Akuntansi (Auditing) Wajib
14. Pengantar Akuntansi Wajib
15. Pengantar Akuntansi Syariah Pilihan
16. Praktik Akuntansi Wajib
17. Sistem Akuntansi Pilihan
18. Sistem Informasi Akuntansi Pilihan
19. Teori Akuntansi Wajib

Sumber: Panduan Penyelenggaraan Program Sarjana dan Diploma Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung 2007

Menurut dugaan penulis, prestasi belajar Komputer Akuntansi mahasiswa

Pendidikan Ekonomi pada Tahun Akademik 2010/2011 dipengaruhi oleh

penguasaan terhadap mata kuliah-mata kuliah mengenai akuntansi. Dalam

pembelajaran mata kuliah Komputer Akuntansi, peserta didik mengerjakan siklus

akuntansi dengan bantuan program komputer. Untuk dapat mengerjakan siklus

akuntansi dengan program komputer akuntansi tersebut, diperlukan pemahaman

bagaimana mengerjakan siklus akuntansi secara manual. Dalam penelitian ini,

mata kuliah- mata kuliah mengenai akuntansi tersebut dibatasi kepada mata kuliah
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Pengantar Akuntansi, Akuntansi Keuangan Menengah, dan Praktik Akuntansi.

Mata kuliah Pengantar Akuntansi merupakan mata kuliah yang mempelajari

konsep–konsep esensial tentang prinsip–prinsip, tujuan, ruang lingkup, cara–cara

pendekatan sistem, dan pembuatan laporan keuangan dalam pengetahuan dasar

akuntansi. Cakupan materi perkuliahan Pengantar Akuntansi ini meliputi konsep

dasar akuntansi, siklus akuntansi, prosedur dan teknik pencatatan transaksi, dan

penyusunan laporan keuangan untuk perusahaan jasa dan perusahaan dagang.

Mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah merupakan mata kuliah yang

bertujuan agar mahasiswa memiliki kemampuan dan pemahaman yang lebih

mendalam tentang konsep–konsep dan prinsip–prinsip akuntansi serta memiliki

pemahaman dan keterampilan menilai pos–pos dalam neraca. Adapun mata kuliah

Praktik Akuntansi merupakan mata kuliah yang bertujuan untuk memberikan

simulasi kepada mahasiswa untuk melakukan proses siklus akuntansi apad

perusahaan dagang. Cakupan materi perkuliahan meliputi pembuatan laporan

keuangan berdasarkan pengalaman simulasi masalah akuntansi berdasarkan topik–

topik yang dipilih.

Oleh karena itu, maka penelitian ini akan meneliti faktor-faktor yang akan

mempengaruhi prestasi belajar Komputer Akuntansi, yang dibatasi kepada

penguasaan terhadap mata kuliah prasyarat Komputer Akuntansi. Mata kuliah

prasyarat Komputer Akuntansi tersebut adalah mata kuliah bidang akuntansi, yang

dalam penelitian ini dibatasi kepada mata kuliah Pengantar Akuntansi, Akuntansi

Keuangan Menengah, dan Praktik Akuntansi. Adapun judul dari penelitian ini

adalah “Faktor-Faktor Determinan Prestasi Belajar Komputer Akuntansi
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Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka

identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Sarana dan prasarana belajar Komputer Akuntansi kurang memadai.

2. Kurang kondusifnya iklim belajar Komputer Akuntansi.

3. Disiplin belajar peserta mata kuliah Komputer Akuntansi yang kurang

baik.

4. Kurang efektifnya cara belajar peserta mata kuliah Komputer Akuntansi.

5. Sebagian besar peserta mata kuliah Komputer Akuntansi belum

memperoleh prestasi belajar yang optimal, yang diduga dipengaruhi oleh

penguasaan mata kuliah prasyarat Komputer Akuntansi.

C. Pembatasan Masalah

Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dibatasi pada penguasaan

pengetahuan prasyarat, yaitu penguasaan pengetahuan terdahulu atau pengetahuan

yang terkait untuk mempelajari pengetahuan lainnya. Pengetahuan prasyarat yang

diperlukan untuk memahami Komputer Akuntansi, yang akan diteliti dalam

penelitian ini, yaitu penguasaan Pengantar Akuntansi (X1), penguasaan Akuntansi

Keuangan Menengah (X2), dan penguasaan Praktek Akuntansi (X3).
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D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah ada pengaruh penguasaan Pengantar Akuntansi terhadap prestasi

belajar Komputer Akuntansi mahasiswa Pendidikan Ekonomi jurusan

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Universitas Lampung?

2. Apakah ada pengaruh penguasaan Akuntansi Keuangan Menengah

terhadap prestasi belajar Komputer Akuntansi mahasiswa Pendidikan

Ekonomi jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan

dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung?

3. Apakah ada pengaruh penguasaan Praktik Akuntansi terhadap prestasi

belajar Komputer Akuntansi mahasiswa Pendidikan Ekonomi jurusan

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Universitas Lampung?

4. Apakah ada pengaruh penguasaan Pengantar Akuntansi, penguasaan

Akuntansi Keuangan Menengah, dan penguasaan Praktik Akuntansi

terhadap prestasi belajar Komputer Akuntansi mahasiswa Pendidikan

Ekonomi jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan

dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh penguasaan Pengantar Akuntansi

terhadap prestasi belajar Komputer Akuntansi mahasiswa Pendidikan



13
Ekonomi jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan

dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh penguasaan Akuntansi Keuangan

Menengah terhadap prestasi belajar Komputer Akuntansi mahasiswa

Pendidikan Ekonomi jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh penguasaan Praktik Akuntansi

terhadap prestasi belajar Komputer Akuntansi mahasiswa Pendidikan

Ekonomi jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan

dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

4. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh penguasaan Pengantar Akuntansi,

penguasaan Akuntansi Keuangan Menengah, dan penguasaan Praktik

Akuntansi terhadap prestasi belajar Komputer Akuntansi mahasiswa

Pendidikan Ekonomi jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai

berikut.

1. Manfaaat secara teoritis yang hendak dicapai adalah:

a. sebagai tambahan khazanah pengetahuan dalam bidang pendidikan;

dan

b. sebagai referensi bagi penelitian lain yang relevan.
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2. Manfaat secara praktis yang hendak diperoleh adalah sebagai dasar bagi

guru/dosen dan juga peserta didik untuk mengaitkan pengetahuan siswa

yang telah dimiliki sebelumnya dan juga pengetahuan relevan yang

diperlukan untuk dapat memahami pengetahuan lainnya sehingga menjadi

suatu pengalaman belajar yang utuh dan dapat meningkatkan prestasi

belajar peserta didik.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam ruang lingkup objek

dan subjek penelitian, tempat dan waktu pelaksanaan penelitian, serta ruang

lingkup ilmu dari penelitian ini.

1. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Ruang lingkup objek penelitian  ini adalah penguasaan Pengantar Akuntansi,

penguasaan Akuntansi Keuangan Menengah, penguasaan Praktik Akuntansi

dan prestasi belajar Komputer Akuntansi.

2. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Ruang lingkup subjek penelitian adalah mahasiswa Pendidikan Ekonomi

angkatan 2008.

3. Ruang Lingkup Tempat Penelitian

Ruang lingkup tempat penelitian adalah di program studi Pendidikan Ekonomi

jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Universitas Lampung.

4. Ruang Lingkup Waktu Penelitian

Ruang lingkup waktu penelitian adalah pada semester genap 2011/2012.
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5. Ruang Lingkup Ilmu Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah akuntansi.


