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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Hasil Belajar

Seseorang yang akan melakukan kegiatan terlebih dahulu merencanakan dalam

rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tingkat keberhasilan dalam

pencapaian tujuan tergantung dari bagaimana pelaksanaan atau proses kegiatan

dilakukan. Begitu pula kegiatan belajar mengajar di sekolah, tingkat

keberhasilannya tergantung dari bagaimana proses belajar mengajar yang telah

terjadi yang dapat dilihat dari hasil belajar yang diperoleh siswa. Hasil belajar

merupakan kemampuan yang diperoleh anak didik setelah melakukan kegiatan

belajar.

Menurut Sudjana dalam Asep Jihad (2008: 15), hasil belajar merupakan

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman

belajarnya. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2007: 102), hasil belajar

merupakan realisasi atau pemekaran dari kecakapan-kecakapan potensial atau

kapasitas yang dimiliki seseorang. Sedangkan menurut Dimyati dan Mudjiono

(2006: 3), hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan

tindak mengajar.
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas, bahwa hasil belajar adalah hasil dari

usaha belajar seseorang yang ditandai dengan adanya proses perubahan sesuatu

menjadi lebih baik yang dinyatakan dalam ukuran dan data hasil belajar.

Perubahan tersebut terjadi dalam diri seseorang berlangsung secara

berkesinambungan (tidak statis) dan kompleks.

Keberhasilan siswa dalam mempelajari suatu mata pelajaran dinyatakan dalam

bentuk nilai selama periode tertentu dan merupakan usaha untuk memperoleh

perubahan tingkah laku bagi siswa sesuai tujuannya. Adanya tujuan yang jelas

dalam bentuk kelakuan yang dapat diamati dan diukur maka keberhasilan belajar

dapat dinilai secara obyektif berdasarkan hasil belajar murid. Penilaian itu

menunjukkan kekurangan dan kelemahan yang dapat diperbaiki sehingga hasil

belajar dapat ditingkatkan. Selain itu penilaian bagi siswa akan memberikan

informasi tentang sejauh mana siswa telah menguasai bahan pelajaran yang telah

disampaikan oleh guru, sedangkan bagi guru penilaian dapat digunakan dalam

proses belajar mengajar. Keberhasilan guru dalam proses pembelajaran diukur

berdasarkan nilai prestasi yang diperoleh siswa melalui tes yang diberikan,

semakin tinggi nilai yang diperoleh maka semakin berhasilnya guru dalam proses

belajar mengajar di sekolah.

Djaali (2008: 99) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi

keberhasilan siswa dalam belajar, antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Internal (yang berasal dari dalam diri)
a. Kesehatan
b. Intelegensi
c. Minat dan Motivasi
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d. Cara belajar
2. Faktor Eksternal (yang berasal dari luar diri)

a. Keluarga
b. Sekolah
c. Masyarakat
d. Lingkungan

Nasution (2008: 183-184) mengatakan sebagai berikut.

“Agar belajar berhasil baik, maka harus dipenuhi kondisi intern dan kondisi
ekstern. Kondisi Intern terdiri atas penguasaan konsep-konsep dan aturan-
aturan yang merupakan prasyarat untuk memahami bahan pelajaran yang
baru atau memecahkan suatu masalah. Kondisi Ekstern mengenai hal-hal
dalam situasi belajar yang dapat dikontrol oleh pengajar. Kondisi Ekstern ini
terutama terdiri atas komunikasi verbal.”

Sedangkan menurut Burhanudin Salam (2004: 11), faktor-faktor yang

mempengaruhi belajar adalah sebagai berikut.

1. Kesiapan untuk belajar

2. Minat dan konsentrasi

3. Keteraturan akan waktu dengan disiplin

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, terlihat bahwa hasil belajar dipengaruhi

oleh beberapa faktor, seperti kesiapan belajar, kesehatan, minat, motivasi, cara

belajar, keluarga, lingkungan, dan sebagainya. Kesemuanya itu memiliki

hubungan yang erat dan saling mempengaruhi sehingga memperoleh kesesuaian

di dalam menentukan keberhasilan dalam belajar siswa.

Adapun untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran dibagi atas berbagai

tingkatan atau taraf, yaitu sebagai berikut.

1. Istimewa/ maksimal, apabila seluruh bahan pelajaran dapat dikuasai oleh
siswa.
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2. Baik sekali/ optimal, apabila sebagian besar bahan pelajaran dapat dikuasai
76% - 99%.

3. Baik/ minimal, apabila bahan pelajaran hanya dikuasai 60% - 75%.
4. Kurang, apabila bahan pelajaran yang dikuasai kurang dari 60%.
(Djamarah, 2006: 107).

Mata pelajaran akuntansi pada SMA bertujuan membekali siswa lulusannya

dalam berbagai kemampuan dan pemahaman agar mereka menguasai dan

menerapkan konsep-konsep dasar akuntansi dengan benar, baik untuk

melanjutkan ke Perguruan Tinggi maupun bekal untuk terjun ke masyarakat

sehingga memiliki manfaat bagi kehidupan manusia.

Yoga Firdaus, dkk (2000: 5) mengungkapkan bahwa akuntansi merupakan ilmu

yang menyangkut kegiatan-kegiatan yang bersifat konstruktif dan analitikal,

seperti kegiatan analisis dan interpretasi berdasarkan informasi akuntansi. Pokok

bahasan yang dipelajari oleh siswa XI IPS semester ganjil pada mata pelajaran

akuntansi dalam penelitian ini adalah Informasi Akuntansi dan Pembagian/ Jenis-

jenis Bidang Akuntansi.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, hasil belajar akuntansi merupakan hasil

yang diperoleh siswa dalam bentuk angka atau nilai setelah mengikuti proses

pembelajaran akuntansi dan tingkat penguasaan bahan pelajaran akuntansi

tersebut dinyatakan dalam simbol angka atau huruf berdasarkan hasil tes belajar.
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2. Kesiapan Belajar

Setiap pekerjaan yang akan dilakukan harus dipersiapkan terlebih dahulu, begitu

pula dengan belajar. Belajar tidak dapat dilakukan dengan paksaan karena hal

tersebut menunjukkan bahwa seseorang belum siap untuk belajar.

Menurut Djamarah (2008: 39), kesiapan belajar merupakan kondisi diri yang telah

dipersiapkan untuk melakukan suatu kegiatan. Menurut Nasution (2008: 179),

kesiapan belajar adalah kondisi-kondisi yang mendahului kegiatan belajar itu

sendiri. Juga menurut Made Pidarta (2007: 229), kesiapan belajar adalah

kemampuan seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari pengalaman yang ia

temukan. Sedangkan menurut Slameto (2003: 113), kesiapan adalah keseluruhan

kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberi respons/ jawaban di

dalam cara tertentu terhadap suatu situasi.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, kesiapan belajar adalah keseluruhan

kondisi seseorang yang bersedia untuk merespons atau bereaksi dalam belajar.

Kesediaan ini timbul dari dalam diri seseorang yang dapat menciptakan kesiapan

untuk melakukan sesuatu.

Siswa memiliki tingkat kesiapan untuk belajar dan antara siswa yang satu dengan

yang lain tidak sama tingkat kesiapan belajarnya. Hal ini disebabkan oleh

perbedaan intelektual yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Sebagaimana yang

dikemukakan oleh Nasution (2008: 183), perbedaan dalam perkembangan

kesiapan anak disebabkan oleh perbedaan dalam keterampilan intelektual yang

telah dipelajari sebelumnya.
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Kesiapan sangat penting peranannya bagi guru dan siswa dalam proses belajar

mengajar. Guru akan mengajar dengan efektif apabila selalu membuat

perencanaan sebelum mengajar yang dapat menimbulkan banyak inisiatif dan

daya kreatif saat mengajar. Siswa akan berhasil dalam belajarnya jika memiliki

kesiapan belajar yang baik. Seperti yang dikemukakan oleh Slameto (2003: 59),

kesiapan ini perlu diperhatikan dalam proses belajar, karena jika siswa belajar dan

padanya sudah ada kesiapan, maka hasil belajarnya akan lebih baik. Pendapat

tersebut selaras dengan Djamarah (2008: 40), kesiapan diri untuk belajar akan

menghasilkan hasil belajar yang optimal.

Siswa yang telah siap untuk belajar akan dapat melakukan kegiatan belajar yang

lebih baik, lebih mudah, dan lebih berhasil. Kesiapan diri pun akan melahirkan

perjuangan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Kesiapan belajar ini

berhubungan dengan keadaan belajar, baik kondisi fisik, mental, maupun

perlengkapan belajar.

Dalyono (2007: 52) mengungkapkan sebagai berikut.

“Setiap orang yang hendak melakukan kegiatan belajar harus memiliki
kesiapan yakni dengan kemampuan yang cukup baik fisik, mental, maupun
perlengkapan belajar.  Kesiapan fisik berarti memiliki tenaga yang cukup
dan kesehatan yang baik, sementara kesiapan mental, memiliki motivasi
yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar.  Belajar tanpa kesiapan fisik,
mental, dan perlengkapan akan banyak mengalami kesulitan, akibatnya
tidak memperoleh hasil belajar yang baik.”

Menurut Djamarah (2008: 39), kesiapan belajar jangan hanya diterjemahkan siap

dalam arti fisik, tetapi artikanlah dalam arti psikis (kejiwaan) dan materiil.

Sedangkan menurut Slameto (2003:113), kondisi kesiapan mencakup 3 aspek

yaitu sebagai berikut.
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a. Kondisi fisik, mental dan emosional

b. Kebutuhan-kebutuhan, motif dan tujuan

c. Ketrampilan, pengetahuan dan pengertian yang lain yang telah

dipelajari

Kondisi fisik yang dimaksud adalah kondisi fisik yang temporer (lelah, keadaan

alat indera, sakit dan lain-lain) dan yang permanen (cacat tubuh).  Kondisi mental

menyangkut kecerdasan.  Anak yang berbakat (yang diatas normal)

memungkinkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang lebih tinggi.  Kondisi

emosianal ada hubungannya dengan motif (insentif positif, insentif negative,

hadiah, dan hukuman).

Selanjutnya Darsono (2000:27), mengungkapkan bahwa faktor kesiapan meliputi

hal-hal sebagai berikut.

a) Kondisi fisik yang tidak kondusif
Misalnya sakit, pasti akan mempengaruhi faktor-faktor lain
yang dibutuhkan untuk belajar.

b) Kondisi psikologis yang kurang baik
Misalnya gelisah, tertekan, dsb. merupakan kondisi awal yang
tidak menguntungkan bagi kelancaran belajar.

Untuk mendapatkan hasil belajar yang baik, maka hendaknya siswa memiliki

kesiapan belajar yang berupa kesiapan fisik, mental, dan perlengkapan.

Perlengkapan yang dimaksud adalah segala jenis alat dan bahan yang menunjang

siswa untuk belajar, misalnya buku pelajaran dan alat tulis.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, faktor-faktor atau dasar indikator

kesiapan belajar yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesiapan diri dan

kesiapan sarana. Kesiapan diri meliputi kesiapan fisik dan kesiapan mental.
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Kesiapan fisik yang dimaksud misalnya pendengaran, penglihatan, dan kesehatan

siswa. Kesiapan mental menyangkut pengetahuan tentang belajar, kecendrungan

mempergunakan waktu, dan melepaskan diri dari ketergantungan orang lain.

Kesiapan sarana meliputi perlengkapan belajar dan ruang belajar siswa.

Perlengkapan belajar yang dimaksud misalnya buku paket pelajaran, alat tulis,

buku catatan,dan buku latihan pelajaran. Ruang belajar menyangkut kebersihan,

penerangan yang baik, dan pengaturan tempat duduk. Hal ini dapat membantu

siswa dalam mengatur kegiatan belajar yang bertujuan memperoleh hasil belajar

yang optimal.

3. Cara Belajar

Cara belajar dilihat dari sisi orang yang belajar merupakan upaya belajar yang

efektif sehingga dapat menyerap semua materi pelajaran. Banyak siswa yang

belum mencapai hasil belajar yang optimal dalam kegiatan belajar. Selain itu,

tidak sedikit pula siswa yang mengalami kejenuhan dalam berpikir terutama

dalam menghadapi bagian-bagian yang sulit dalam pelajaran. Hal ini terjadi

karena siswa belum mengetahui cara-cara belajar yang baik.

Menurut Slameto (2003: 32)

“Cara belajar adalah langkah atau jalan yang harus dilalui dalam belajar
untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Belajar bertujuan untuk mendapatkan
pengetahuan, sikap, kecakapan dan keterampilan. Banyak anak didik gagal
atau tidak mendapat hasil yang baik dalam pelajarannya karena mereka
tidak mengetahui cara-cara belajar yang efektif.”
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Menurut Hamalik dalam Nurbayanti (2008: 23), cara belajar adalah kegiatan-

kegiatan belajar yang dilakukan dalam mempelajari sesuatu. Artinya kegiatan-

kegiatan yang seharusnya dilakukan dalam situasi belajar tertentu.

Djamarah dan Zain (2006: 44) mengatakan sebagai berikut.

”Cara belajar adalah cara yang dilakukan dalam kegiatan belajar, atau cara
yang digunakan dalam memberikan pelajaran (mengajar) kepada orang yang
mempelajarinya (belajar). Penentuan cara belajar memiliki andil yang cukup
besar dalam kegiatan belajar mengajar. Kemampuan yang diharapkan dapat
dimiliki anak didik, akan ditentukan oleh relevansi penggunaan suatu cara
atau metode yang tepat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.”

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, cara belajar adalah suatu metode atau cara

yang dilakukan oleh siswa untuk menguasai ilmu dengan lebih mudah dan cepat

sesuai dengan kapasitas tenaga dan pikiran yang dikeluarkannya untuk

memperoleh hasil belajar yang optimal.

Cara belajar itu bersifat individual (suatu cara yang tepat bagi seseorang belum

tepat pula bagi orang lain) dalam arti yang berhubungan dengan aspek khusus

tertentu. Misal, kebiasaan membaca, waktu belajar, dan hal lain yang bersifat

teknis. Tetapi untuk sesuatu yang menyangkut metode umum, dapatlah dijumpai

hal-hal yang dapat dipraktekkan oleh siapapun. Walaupun demikian terkadang

perlu juga memodifikasi metode sesuai dengan keadaan khusus individu.

Kemampuan seseorang untuk memahami dan menyerap pelajaran sudah pasti

berbeda tingkatannya. Ada yang cepat, sedang, dan ada pula yang sangat lambat.

Oleh karena itu, mereka seringkali harus menempuh cara yang berbeda untuk

bisa memahami sebuah informasi atau pelajaran yang sama.
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Siswa memiliki berbagai macam cara belajar dan antara siswa yang satu dengan

yang lain tidak sama cara belajarnya, kerena ada sebagian siswa tidak

menggunakan cara belajar yang kurang tepat.

Cara belajar yang benar dan efisien perlu lebih dipahami dan dilaksanakan secara

baik oleh siswa dalam aktivitas belajar baik di rumah maupun di sekolah. Tanpa

menetapkan cara belajar yang benar dan efisien, sulit bagi siswa mengikuti

pelajaran dengan baik. Oleh karena itu, langkah pertama yang baik adalah

keteraturan dalam belajar. Sifat keteraturan dalam belajar hendaknya senantiasa

tercermin dalam tindakan-tindakan siswa setiap harinya. Siswa harus setiap hari

belajar secara teratur. Bahan-bahan pelajaran hendaknya dipelajari setiap hari,

jangan menunda-nunda belajar sampai sudah dekat dengan ujian. Maka dari itu,

cara belajar yang baik bukanlah bakat sejak lahir tetapi suatu kecakapan yang

dapat dimiliki oleh setiap siswa dengan jalan latihan. Keteraturan dan disiplin

harus ditanam dengan penuh kemauan dan kesungguhan barulah dapat dimiliki

oleh setiap siswa.

Apabila seseorang mencita-citakan sesuatu hal, maka ia harus berusaha dengan

langkah awal suatu gerakan ke arah cita-cita atau tujuan itu. Demikian pula

apabila seseorang ingin memiliki kepandaian tentang sesuatu maka ia harus

belajar. Belajar akan mengalami kesulitan jika seseorang tidak mengetahui cara

belajar yang baik sebagai bekal untuk meraih kepandaian yang didinginkan.

Kebiasaan belajar seseorang akan mempengaruhi belajar seperti pembuatan

jadwal dan pelaksanaannya, membaca dan membuat catatan, mengulangi bahan

pelajaran, konsentrasi dan mengerjakan tugas.
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Beberapa cara belajar efektif yang digunakan dalam penelitian ini, mengacu pada

pendapat Slameto (2003: 82-88), yaitu:

1. Pembuatan jadwal dan pelaksanaannya

Jadwal adalah pembagian waktu untuk sejumlah kegiatan yang dilaksanakan

oleh seseorang setiap harinya. Jadwal juga berpengaruh terhadap belajar. Agar

belajar dapat berjalan dengan baik dan berhasil, seorang anak didik perlu

mempunyai jadwal yang baik dan melaksanakannya dengan teratur/disiplin.

Menurut Djamarah (2008: 24), cara membuat jadwal pelajaran yang baik

adalah sebagai berikut.

a. Memperhitungkan waktu setiap hari untuk keperluan-keperluan tidur,
belajar, makan, mandi,  olahraga, dan lain-lain.

b. Menyelidiki dan  menentukan waktu yang tersedia setiap hari.
c. Merencanakan penggunaan belajar dengan cara menetapkan jenis-jenis

mata pelajaran dan urutan-urutan yang seharusnya dipelajari.
d. Menyelidiki waktu-waktu yang dapat dipergunakan untuk belajar dengan

hasil tebaik. Sebaliknya, pelajarilah mata pelajaran yang dianggap sulit
pada malam hari atau pagi hari. Sedangkan yang dianggap mudah,
dipelajari pada jam pelajaran yang lain, misalnya di sore hari.

e. Berhematlah dengan waktu dan jangan ragu-ragu untuk memulai
pekerjaan, temasuk belajar.

Sedangkan menurut Slameto (2003: 83), cara lain untuk membuat jadwal

adalah sebagai berikut.

“Setiap hari ada 24 jam, 24 jam ini digunakan untuk:
a. tidur : ± 8 jam
b. makan, mandi, dan olahraga : ± 3 jam
c. urusan pribadi dan lain-lain : ± 2 jam
d. sisanya untuk belajar : ± 11 jam

Waktu 11 jam ini digunakan untuk belajar di sekolah selama kurang lebih 7
jam, sedangkan sisanya yang 5 jam digunakan untuk belajar di rumah atau di
perpustakaan. Kemudian macam-macam mata pelajaran yang dipelajari untuk
tiap-tiap harinya diatur/dutentukan, sehingga setiaphari terenru (misalnya tiap
Rabu) mempelajari mata pelajaran yang sama secara sungguh-sungguh.
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Hari minggu digunakan untuk ibadah dan rekreasi demi kesegaran badan yang
sudah 6 hari belajar. Supaya berhasil dalam belajar, jadwal yang sudah dibuat
harus dilaksanakan secara teratur, disiplin, dan efisien.”

2. Membaca dan membuat catatan

Membaca besar pengaruhnya terhadap belajar. Hampir sebagian besar

kegiatan belajar adalah membaca. Agar siswa dapat belajar dengan efisien

perlulah memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan yang

baik itu menurut The Liang Gie dalam Slameto (2003: 84) adalah sebagai

berikut: memperhatikan kesehatan membaca, ada jadwal, membuat tanda-

tanda/ catatan-catatan, memanfaatkan perpustakaan, membaca sungguh-

sungguh semua buku-buku yang perlu untuk semua mata pelajaran sampai

menguasai isinya, dan membaca dengan konsentrasi penuh.

Sebelum membaca perlu meninjau/menyelidiki dulu tentang gambaran/garis

besar dari bab/buku yang akan dibaca, sesudah itu mengajukan pertanyaan

yang berhubungan dengan isi bab atau buku yang akan dibaca, dengan

harapan itu akan terjawab sesudah membaca, sesudah itu barulah membaca.

Sesudah membaca selesai, dilanjutkan menghafalkan (dengan bermakna)

pokok-pokok yang penting, terus mencatat pokok-pokok itu untuk membuat

ringkasan atau kesimpulan tentang apa yang sudah dipelajari, atau menulis

jawaban-jawaban pertanyaan, baik yang dibuat sendiri atau yang ada dalam

buku. Kegiatan terakhir adalah mengulang atau mengingat kembali tentang

bahan yang sudah dipelajari.
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Menurut Daljono (2008: 3), strategi membaca buku akuntansi sebagai berikut.

a. Membaca buku secara saksama
Mahasiswa/siswa harus mampu meyakinkan dirinya bahwa ia kita telah
membaca dan memahami isi buku tersebut. Membaca buku tidak perlu
berulang-ulang, sekali saja cukup apabila sudah paham.

b. Membaca secara urut
Dalam membaca buku akuntansi, mahasiswa/siswa harus membaca secara
urut dari bab paling depan, kemudian bab demi bab di belakangnya
(khususnya buku Akuntansi Dasar dan Akuntansi Biaya). Jika
mahasiswa/siswa tidak paham isi bab 3, tentu akan jauh kesulitan untuk
memahami bab 4.

c. Membaca dengan tidak tergesa-gesa
Mahasiswa/siswa harus dapat memastikan bahwa ia telah memahami isi
materi yang dibaca. Membaca secara lambat lebih baik daripada membaca
cepat tetapi tidak memahami isinya.

d. Menandai kalimat penting dalam buku
Menandai kalimat penting dalam buku akan memudahkan
mahasiswa/siswa untuk mengingat materi pokok dalam buku tersebut.

e. Membaca bukan sekedar mengeja huruf ataupun angka
Mahasiswa/siswa perlu memahami setiap angka yang terdapat di dalam
buku dan menghitung ulang angka-angka yang ada pada buku untuk
memperoleh pemahaman dari mana angka tersebut berasal.

f. Membuat ringkasan
Agar mahasiswa/siswa tidak perlu membaca bab itu berkali-kali, maka
perlu membuat ringkasan. Ringkasan singkat akan mengingatkan pada isi
secara keseluruhan. Ringkasan tidak harus berupa kalimat singkat yang
ditulis secara kecil-kecil, akan tetapi bisa berupa gambar.

Kesehatan membaca penting artinya bagi keberlangsungan membaca.

Kesehatan membaca meliputi: memejamkan mata atau memandang jauh

sewaktu-waktu membaca, buku yang dibaca kelihatan jelas dengan sinar yang

terang, tidak silau/ ada bayangan pada buku, jarak mata dengan buku ± 25- 30

cm, membaca pada meja belajar, dan sesudah membaca istirahat ± 1 sampai 2

jam.

Selain kebiasaan membaca yang baik, ada juga kebiasaan membaca yang

buruk, kebiasaan itu antara lain: membaca sambil bersuara, dengan menunjuk

kata yang dibaca, mengulang-ulang, melihat satu kata demi satu kata, sambil
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tiduran, sambil mengobrol, dan sambil melamun. Kebiasaan-kebiasaan itu

perlu ditinggalkan dan diganti dengan kebiasaan yang baik.

Membuat catatan besar pengaruhnya dalam membaca. Catatan yang baik, rapi,

lengkap, dan teratur akan menambah semangat dalam belajar, khususnya

dalam membaca, karena tidak terjadi kebosanan membaca. Dalam membuat

catatan sebaiknya tidak semua yang dikatakan oleh guru itu ditulis, tetapi

diambil intisarinya saja. Tulisan harus jelas dan teratur agar mudah dipelajari.

Perlu ditulis juga tanggal dan hari mencatatnya, pelajaran apa, gurunya siapa,

bab/ pokok yang dibicarakan, dan buku pegangan wajib/ pelengkap. Catatan

yang tidak jelas dan tidak teratur antara materi yang satu dengan materi

lainnya akan menimbulkan rasa bosan dalam membaca, selanjutnya belajar

jadi kacau.

3. Mengulangi bahan pelajaran

Adanya pengulangan bahan yang belum begitu dikuasai serta mudah

terlupakan akan tetap tertanam dalam otak seseorang. Mengulang dapat secara

langsung sesudah membaca, tetapi juga bahkan lebih penting, adalah

mempelajari kembali bahan pelajaran yang sudah dipelajari. Cara ini dapat

ditempuh dengan cara membuat ringkasan, kemudian untuk mengulangi

bahan pelajaran cukup belajar dari ringkasan ataupun juga dapat dari

mempelajari soal jawab yang sudah pernah dibuat.

Djamarah (2008: 64) menyatakan sebagai berikut.

“Mengulangi bahan pelajaran bisa dilakukan pada malam, pagi, atau
sore hari. Pada malam hari, waktu yang baik adalah selesai sholat
Magrib atau sekitar pukul 19.10 hingga pukul 22.00. Pada pagi hari,
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waktu yang disarankan adalah sekitar 04.30 hingga 06.00. Pada sore hari,
waktu yang baik adalah sekitar pukul 16.10 sampai pukul 18.00. Tetapi
jangan lupa sepulang dari sekolah, istirahat sebentar, lalu ulangi bahan
pelajaran dengan membacanya. Setelah itu dapat dilakukan istirahat atau
melakukan apa saja yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi
masyarakat.”

Mengulangi bahan pelajaran dapat berjalan dengan baik maka perlu

disediakan waktu untuk mengulang dan menggunakan waktu sebaik-baiknya,

untuk menghafal dengan bermakna dan memahami bahan yang diulang secara

sungguh-sungguh. Agar dapat menghafal bahan dengan baik hendaklah

diperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

1) Menyadari sepenuhnya tujuan belajar

2) Mengetahui betul-betul tentang makna bahan yang dihafal

3) Mencurahkan perhatian sepenuhnya sewaktu menghafal

4) Menghafal secara teratur sesuai kondisi badan, yang sebaik-baiknya serta

daya serap otak terhadap bahan yang harus dihafal.

4. Konsentrasi

Konsentrasi adalah pemusatan pikiran terhadap suatu hal dengan

menyampingkan semua hal lainnya yang tidak berhubungan. Dalam belajar

konsentrasi berarti pemusatan pikiran terhadap mata pelajaran dengan

menyampingkan semua hal lainnya yang tidak berhubungan dengan pelajaran.

Kemampuan untuk memusatkan pikiran terhadap suatu hal atau pelajaran itu

pada dasarnya ada pada setiap orang, hanya besar atau kecilnya kemampuan

itu berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan orang tersebut, lingkungan

dan pengalaman. Pemusatan pikiran merupakan kebiasaan yang dapat dilatih,
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jadi bukan bakat. Pemusatan pikiran dapat dicapai dengan mengabaikan atau

tidak memikirkan hal-hal lain yang tidak ada hubungannya, jadi hanya

memikirkan suatu hal yang dihadapi atau dipelajari serta yang ada

hubungannya saja.

Konsentrasi besar pengaruhnya terhadap belajar. Jika seseorang mengalami

kesulitan berkonsentrasi, jelas belajarnya akan sia-sia, karena hanya

membuang tenaga, waktu dan biaya. Seseorang yang dapat belajar dengan

baik adalah orang yang dapat berkonsentrasi dengan baik, dengan kata lain

harus memiliki kebiasaan untuk memusatkan pikiran. Jadi kebiasaan untuk

memusatkan pikiran ini mutlak perlu dimiliki oleh setiap anak didik yang

belajar. Dalam kenyataan seseorang sering mengalami kesulitan untuk

berkonsentrasi, hal ini disebabkan karena: kurang berminat terhadap mata

pelajaran yang dipelajari, terganggu oleh keadaan lingkungan (bising, keadaan

yang tidak mendukung, cuaca buruk dan lain-lain), pikiran kacau dengan

banyak urusan/ masalah-masalah kesehatan jiwa dan raga) yang terganggu

(badan lemah) dan bosan terhadap pelajaran atau sekolah.

Berkonsentrasi dengan baik perlulah diusahakan hal-hal sebagai berikut: siswa

hendaknya berminat atau mempunyai motivasi tinggi, ada tempat belajar

tertentu dengan meja belajar yang bersih dan rapi, mencegah timbulnya

kebosanan, menjaga kesehatan dan memperhatikan kelelahan.
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5. Mengerjakan tugas

Mengejakan tugas dapat berupa pengerjaan tes/ ulangan atau ujian yang

diberikan guru, tetapi juga termasuk membuat/ mengerjakan latihan-latihan

yang ada dalam buku-buku ataupun soal-soal buatan sendiri. Sesuai prinsip di

muka, jelas mengerjakan tugas itu mempengaruhi hasil belajar. Agar anak

didik berhasil dalam belajarnya, perlu mengerjakan tugas dengan sebaik-

baiknya. Menghadapi tugas/ ujian  perlu dilaksanakan cara-cara belajar yang

baik, seperti yang dikemukakan oleh Slameto (2003: 89) adalah sebagai

berikut.

a. Hindarilah belajar terlalu banyak pada saat-saat terakhir menjelang tes
(semua bahan hendaknya sudah siap jauh-jauh sebelumnya).

b. Pelajarilah kembali bahan yang sudah pernah didapat secara teratur sehari
atau dua hari sebelumnya.

c. Buatlah suatu ringkasan atau garis besar tentang bahan yang sedang
dipelajari kembali itu.

d. Pelajarilah juga latihan soal dan hasil tugas yang sudah pernah dikerjakan.
e. Peliharalah kondisi kesehatan.
f. Konsentrasikan seluruh pehatian terhadap tugas yang akan ditempuh.
g. Siapkanlah segala alat/ perlengkapan-pelengkapan yang diperlukan dan

jika diperlukan syarat-syarat tertentu , bereskan seawal mungkin.

Menurut Daljono (2008: 3), strategi mengerjakan soal latihan akuntansi

sebagai berikut.

a. Untuk setiap materi, mahasiswa/siswa perlu  mengerjakan soal latihan dan
mencari soal latihan yang ada pada setiap bab pembahasan. Mengerjakan
soal tidak hanya ketika ada tugas.

b. Untuk latihan tahap awal, mahasiswa/siswa dapat melihat soal jawab pada
buku, mencoba terlebih dahulu mengerjakan soal tersebut dan tidak
melihat jawabannya. Jika mahasiswa/siswa telah selesai mengerjakannya,
ia dapat mencocokkan dengan jawaban yang ada.

c. Mahasiswa dapat mengerjakan soal-soal yang memang tidak ada
jawabannya. Jika mengalami kesulitan, mahasiswa/siswa dapat membuka
buku. Jika tetap merasa sulit, maka hal itu perlu didiskusikan dengan
teman.

d. Jika mahasiswa/siswa telah yakin jawabannya benar, maka ia perlu
mengerjakan lagi soal tersebut, tetapi dengan tidak membuka buku dan
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menghitung berapa menit yang ia perlukan untuk menyelesaikan soal-soal
tersebut.

e. Dalam mengerjakan tugas, mahasiswa/siswa jangan sekedar menyalin
pekerjaan teman karena tujuan dosen memberi tugas adalah untuk melatih
pemahaman mahasiswa/siswa terhadap materi.

4. Hubungan Antara Kesiapan Belajar Dan Cara Belajar Dengan Hasil Belajar
Ekonomi

Faktor yang diduga mempengaruhi hasil belajar akuntansi dalam penelitian ini

yaitu kesiapan belajar dan cara belajar.

Slameto (2003: 54) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil

belajar adalah sebagai berikut.

1. Faktor intern siswa, meliputi:
a. Faktor jasmaniah, yaitu kesehatan dan cacat tubuh.
b. Faktor psikologis, yaitu intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif,

kematangan,dan persiapan.
c. Faktor kelelahan, yait kelelahan jasmani maupun rohani.

2. Faktor ekstern siswa, meliputi:
a. Faktor keluarga, yaitu cara orang tua mendidik, relasi antarangota

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

b. Faktor sekolah, yaitu metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan
siswa, relasi siswa dengansiswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu
sekolah, standaraturan di atas aturan, keadaan gedung, metode belajar, dan
tugas rumah.

c. Faktor Masyarakat, yaitu kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media,
teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat.

Selanjutnya Dalyono (2005: 55) mengemukakan beberapa faktor yang

mempengaruhi pencapaian hasil belajar siswa yaitu sebagai berikut.

1. Faktor internal (yang berasal dari dalam diri), meliputi:
a. Kesehatan
b. Intelegensi dan bakat
c. Minat dan motivasi
d. Cara belajar

2. Faktor eksternal (yang berasal dari luar diri), meliputi:
a. Keluarga
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b. Sekolah
c. Masyarakat
d. Lingkungan sekitar

Kesiapan sangat penting peranannya dalam proses belajar mengajar. Siswa akan

berhasil dalam belajarnya jika memiliki kesiapan belajar yang baik. Seperti yang

dikemukakan oleh Djamarah (2008: 40), kesiapan diri untuk belajar akan

menghasilkan hasil belajar yang optimal.

Cara belajar adalah suatu metode atau cara yang dilakukan oleh siswa untuk

menguasai ilmu dengan lebih mudah dan lebih cepat sesuai dengan kapasitas

tenaga dan pikiran yang dikeluarkan sehingga memperoleh hasil belajar yang

optimal. Seperi menurut Dalyono (2005: 57), cara belajar seseorang

mempengaruhi pencapaian hasil belajarnya.

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

Beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan pokok masalah ini dan sudah

pernah dilaksanakan adalah:

1. Hasil penelitian Iwan Dinul Yakin Rambe (2007), menyatakan bahwa ada

hubungan antara cara belajar siswa dan keterampilan dasar mengajar guru dengan

prestasi belajar ekonomi siswa kelas XI IPS semester ganjil di SMA Negeri 1

Natar Lampung Selatan tahun pelajaran 2006/2007.

2. Hasil penelitian Neneng Nurbayanti (2008), menyatakan bahwa ada pengaruh

antara motivasi belajar dan cara belajar siswa terhadap prestasi belajar ekonomi

siswa kelas II Penjualan semester genap SMK Negeri 1 Bandar Lampung tahun

pelajaran 2006/2007.
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3. Hasil penelitian Ira Virzalina (2008), menyatakan bahwa ada hubungan antara

motivasi belajar, cara belajar, dan persepsi siswa tentang keterampilan guru

mengajar dengan prestasi belajar ekonomi siswa kelas XI IPS semester ganjil

SMA Budaya Bandar Lampung tahun pelajaran 2007/2008.

4. Hasil penelitian Dwi Wahyuni(2005), menyatakan bahwa ada pengaruh yang

signifikan antara kesiapan belajar, cara belajar, dan pengulangan materi pelajaran

terhadaphasil belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa kelas II MA AL-Asror

Gunung Pati tahun pelajaran 2004/2005.

C. Kerangka Pikir

Keberhasilan dalam proses belajar pembelajaran dapat dilihat dari tinggi rendahnya

hasil belajar yang dicapai oleh siswa berupa prestasi belajar. Hasil belajar diperoleh

dari kegiatan evaluasi dalam suatu periode tertentu. Perolehan nilai yang bervariasi

siswa kelas XI IPS SMA Negeri 7 Bandar Lampung tahun pelajaran 2009/ 2010

menunjukkan bahwa hasil belajar siswa dalam proses belajar pembelajaran diduga

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kesiapan belajar dan cara belajar siswa.

Kesiapan belajar berguna dalam proses belajar mengajar. Siswa akan berhasil dalam

belajarnya jika memiliki kesiapan belajar yang baik. Djamarah (2008: 40)

berpendapat bahwa kesiapan diri untuk belajar akan menghasilkan hasil belajar yang

optimal.

Selain kesiapan belajar, yang diperlukan untuk memperoleh hasil belajar yang baik,

maka perlu memperhatikan cara belajar siswa itu sendiri. Biasanya para siswa

melakukan kegiatan belajar bila hanya akan menghadapi  ujian atau tes, sehingga
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hasil yang diperoleh pun kurang memuaskan. Padahal banyak cara yang dapat mereka

lakukan untuk mencapai hasil belajar yang baik atau sukses dalam belajar.

Djamarah (2008: 11) mengemukakan bahwa rahasia sukses belajar terletak pada

penguasaan cara belajar yang baik sebagai penuntun ke arah penguasaan ilmu yang

optimal.

Dengan demikian keterkaitan antara kesiapan belajar (X1) dan cara belajar (X2)

dengan hasil belajar (Y), dapat dirumuskan dalam kerangka pikir sebagai berikut:

1r

R

2r

Gambar 1. 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.

D. Hipotesis

Menurut Sudjana (2002: 121), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap

rumusan masalah dalam penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut dan kerangka

pikir di atas, maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Ada hubungan positif antara kesiapan belajar dengan hasil belajar akuntansi siswa

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

2009/ 2010.

Kesiapan Belajar Siswa
(X1)

Cara Belajar Siswa
(X2)

Hasil Belajar
(Y)
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2. Ada hubungan positif antara cara belajar dengan hasil belajar akuntansi siswa

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

2009/ 2010.

3. Ada hubungan positif 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.


