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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia sangat membutuhkan pendidikan agar manusia dapat

mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan atau cara

lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat.

Pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu upaya menyiapkan manusia

agar mampu mandiri, menjadi anggota masyarakat yang berdaya guna serta

dalam pembangunan manusia. Pada era globalisasi seperti sekarang ini,

pendidikan menghadapi tantangan yang sangat kompleks. Salah satu

permasalahan yang dihadapi adalah usaha meningkatkan mutu pendidikan dan

meningkatkan kualitas manusia, agar bisa bersaing dengan negara-negara

maju.

Menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

“ Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan
negara.”
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Berdasarkan pada penelitian pendahuluan yang telah dilakukan pada siswa

kelas XI IPS semester ganjil SMA Negeri 7 Bandar Lampung tahun pelajaran

2009/2010, menunjukkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran akuntansi

belum sepenuhnya memuaskan. Di bawah ini disajikan data Uji Blok I.

Tabel 1. Nilai Uji Blok I Mata Pelajaran Akuntansi Siswa Kelas XI IPS
Semester Ganjil SMA Negeri 7 Bandar Lampung Tahun
Pelajaran 2009/ 2010

No Kelas Nilai Jumlah Siswa
(orang)00-64 ≥ 65

1 XI. IPS 1 14 21 35
2 XI. IPS 2 25 11 36
3 XI. IPS 3 24 10 34
4 XI. IPS 4 32 2 34
∑ Siswa 95 44 139

% 68,3 31,7 100
Sumber: Guru Mata Pelajaran Akuntansi SMA Negeri 7 Bandar Lampung

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan oleh SMA Negeri 7

Bandar Lampung pada mata pelajaran akuntansi yaitu sebesar 65. Tabel 1 di

atas menunjukkan bahwa hasil belajar akuntansi siswa kelas XI IPS pada Uji

Blok I Semester Ganjil SMA Negeri 7 Bandar Lampung masih tergolong

rendah. Ini terlihat dari jumlah siswa yang memperoleh nilai lebih atau sama

dengan 65 sebanyak 44 orang (31,7%), sedangkan siswa yang memperoleh

nilai antara 00-64 sebanyak 95 orang (68,3%). Siswa yang tidak memenuhi

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), maka siswa tersebut harus mengikuti

remedial atau perbaikan.
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Kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok dalam keseluruhan

proses pendidikan di sekolah. Hal ini berarti bahwa berhasil tidaknya

pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses

belajar yang dialami oleh siswa sebagai anak didik.

Secara umum keberhasilan proses belajar siswa dipengaruhi oleh dua faktor,

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kecerdasan,

bakat, minat, perhatian orang tua, motivasi, kesehatan jasmani, kesiapan

belajar, dan cara belajar siswa itu sendiri. Faktor eksternal meliputi keluarga,

lingkungan, guru, masyarakat, sekolah, serta peralatan belajar atau sarana

belajar.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang bersumber dari guru mata pelajaran

akuntansi bahwa dalam proses kegiatan belajar mengajar mata pelajaran

akuntansi kelas XI IPS semester ganjil SMA Negeri 7 Bandar Lampung tahun

pelajaran 2009/2010 tidak semua siswa mempunyai buku diktat akuntansi

sebagai acuan untuk di pelajari di rumah. Selain itu, kesiapan belajar siswa

kelas XI IPS semester ganjil SMA Negeri 7 Bandar Lampung kurang baik.

Banyak diantara siswa yang tidak mempersiapkan diri saat pelajaran akuntansi

akan dimulai sehingga saat ditanya guru, siswa hanya bisa diam saja. Mereka

hanya mau mempersiapkan diri bila ada ulangan. Bila guru memberikan tugas

rumah, kebanyakan dari siswa hanya menyalin pekerjaan temannya. Mereka

jarang mau berusaha sendiri mencari jawaban dari tugas-tugas yang diberikan

sehingga variasi dari jawaban yang dikerjakan siswa bisa dihitung dengan jari.
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Siswa juga cenderung menunjukkan sikap tidak positif belajar akuntansi.

Antusiasme siswa selama pelajaran akuntansi berlangsung kurang bagus.

Siswa lebih banyak pasif sehingga interaksi antara guru dan siswa minim

sekali.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka yang diduga dapat mempengaruhi

hasil belajar siswa dalam mata pelajaran akuntansi adalah faktor dari dalam

siswa itu sendiri yaitu kurangnya kesiapan siswa dalam belajar dan cara

belajar siswa yang kurang efektif.

Faktor pertama yang diduga dapat menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa

pada mata pelajaran akuntansi adalah kesiapan siswa untuk belajar. Kondisi

siswa yang siap menerima pelajaran dari guru, akan berusaha merespon atas

pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh guru. Memberi jawaban yang

benar tentunya siswa harus mempunyai pengetahuan dengan cara membaca

dan mempelajari materi yang akan diajarkan oleh guru. Mempelajari materi

tentunya siswa harus mempunyai buku pelajaran dapat berupa buku paket dari

sekolah maupun buku diktat lain yang masih relevan digunakan sebagai acuan

untuk belajar. Kondisi siswa yang sehat akan lebih mudah untuk menerima

pelajaran dari guru. Adanya kesiapan belajar, siswa akan termotivasi untuk

mengoptimalkan hasil belajarnya.

Faktor kedua yang diduga dapat mempengaruhi tinggi rendahnya pencapaian

hasil belajar adalah cara belajar siswa yang kurang efektif. Menjalankan

aktivitas belajar, siswa memerlukan suatu cara belajar yang efektif, praktis,
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dan mudah diterapkan agar mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Tetapi

kenyataannya, dari hasil observasi yang dilakukan penulis pada saat

pelaksanaan penelitian pendahuluan dapat diketahui bahwa cara belajar siswa

belum efektif. Hal ini diketahui dari cara siswa dalam membagi waktu belajar

seperti mengerjakan pekerjaan rumah di kelas, dari cara siswa untuk

mempelajari kembali materi pelajaran yang telah diberikan seperti pada saat

guru bertanya untuk memulai pelajaran, siswa tidak dapat menjawab tentang

bahasan materi yang telah diajarkan sebelumnya, dan pengumpulan tugas

yang tidak tepat waktu.

Berdasarkan kenyataan yang ada, maka penelitian ini diberi judul:

“ Hubungan Antara Kesiapan Belajar Dan Cara Belajar Dengan Hasil

Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI IPS Semester Ganjil SMA Negeri 7

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2009/ 2010”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi

sebagai berikut.

1. Bagaimanakah kesiapan belajar siswa kelas XI IPS semester ganjil SMA

Negeri 7 Bandar Lampung tahun pelajaran 2009/ 2010?

2. Bagaimanakah cara belajar siswa kelas XI IPS semester ganjil SMA

Negeri 7 Bandar Lampung tahun pelajaran 2009/ 2010?

3. Bagaimanakah hasil belajar akuntansi siswa kelas XI IPS semester ganjil

SMA Negeri 7 Bandar Lampung tahun pelajaran 2009/ 2010?



6

4. Apakah ada hubungan antara kesiapan belajar dengan hasil belajar

akuntansi siswa kelas XI IPS semester ganjil SMA Negeri 7 Bandar

Lampung tahun pelajaran 2009/ 2010?

5. Apakah ada hubungan antara cara belajar dengan hasil belajar akuntansi

siswa kelas XI IPS semester ganjil SMA Negeri 7 Bandar Lampung tahun

pelajaran 2009/ 2010?

6. Apakah ada hubungan antara kesiapan belajar dan cara belajar dengan

hasil belajar akuntansi siswa kelas XI IPS semester ganjil SMA Negeri 7

Bandar Lampung tahun pelajaran 2009/ 2010?

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini mengkaji tentang hubungan antara kesiapan belajar dan cara

belajar dengan hasil belajar akuntansi siswa kelas XI IPS semester ganjil SMA

Negeri 7 Bandar Lampung tahun pelajaran 2009/ 2010. Sesuai kajian tersebut,

maka penelitian ini hanya dibatasi pada kesiapan belajar (X1), cara belajar

(X2), dan hasil belajar (Y).

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan

masalah, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah ada hubungan antara kesiapan belajar dengan hasil belajar

akuntansi siswa kelas XI IPS semester ganjil SMA Negeri 7 Bandar

Lampung tahun pelajaran 2009/ 2010?
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2. Apakah ada hubungan antara cara belajar dengan hasil belajar akuntansi

siswa kelas XI IPS semester ganjil SMA Negeri 7 Bandar Lampung tahun

pelajaran 2009/ 2010?

3. Apakah ada hubungan antara kesiapan belajar dan cara belajar dengan

hasil belajar akuntansi siswa kelas XI IPS semester ganjil SMA Negeri 7

Bandar Lampung tahun pelajaran 2009/ 2010?

E.  Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui hubungan antara kesiapan belajar dengan hasil belajar

akuntansi siswa kelas XI IPS semester ganjil SMA Negeri 7 Bandar

Lampung tahun pelajaran 2009/ 2010.

2. Untuk mengetahui hubungan antara cara belajar dengan hasil belajar

akuntansi siswa kelas XI IPS semester ganjil SMA Negeri 7 Bandar

Lampung tahun pelajaran 2009/ 2010.

3. Untuk mengetahui hubungan antara kesiapan belajar dan cara belajar

dengan hasil belajar akuntansi siswa kelas XI IPS semester ganjil SMA

Negeri 7 Bandar Lampung tahun pelajaran 2009/ 2010.

F.  Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk:

a. Memperkaya ilmu pendidikan bagi peneliti khususnya dan masyarakat

pada umumnya.
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b. Memberikan sumbangan penting dan memperluas kajian ilmu

pendidikan yang menyangkut hasil belajar.

c. Menambah konsep baru yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan

lebih lanjut bagi pengembangan ilmu pendidikan.

2.   Secara praktis, penelitian ini berguna untuk:

a. Sumbangan pemikiran bagi siswa, memperoleh pengalaman langsung

mengenai pembelajaran akuntansi yang mengaitkannya dengan

permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan

suasana baru dalam pembelajaran yang mendorong peningkatan

aktivitas, respon, dan penguasaan konsep akuntansi.

b. Informasi kepada para orang tua, betapa pentingnya menumbuhkan

kesiapan belajar dan cara belajar bagi anak-anaknya dalam

meningkatkan hasil belajar di sekolah.

c. Pengetahuan bagi siswa akan pentingnya hasil belajar sebagai salah

satu keberhasilan siswa.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah kesiapan belajar dan cara belajar dengan hasil

belajar siswa.

2. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS semester ganjil SMA

Negeri 7 Bandar Lampung.
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3. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini adalah di SMA Negeri 7 Bandar Lampung.

4. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun pelajaran 2009/ 2010.


