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MOTTO : 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesaii 

dari suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan hanya 

kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap (Q.S Al-Insyroh : 6-8). 

 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN : 

1. Ibuku tercinta terima kasih atas kasih sayang, 

doa serta segenap dukungan yang telah 

diberikan 

2. Adikku tersayang Rama terima kasih atas 

dukunganya  

3. Kekasihku Nanang terima kasih atas cinta dan 

kasih sayangnya 

4. Sahabatku (Zee-poet, Faiz, Anik, Eha Nita, 

Gatiex dan Wulan) yang selalu bersama dalam 

suka dan duka 

5. Anak-anak Pendidikan Akuntansi’02 dan 

temen-temenku di Kost Trisanja 
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SARI 

 

Heni Rosdiana, 2006. Pengaruh Pemanfaatan Sumber Belajar Terhadap Hasil 
Belajar Akuntansi Pada Siswa Kelas XI Semester II SMA Negeri 2 Wonogiri. 
Pendidikan Ekonomi Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Semarang. Dosen Pembimbing I : Drs. Sukirman, M.Si, Dosen Pembimbing II : 
Dra. Murwatiningsih, M.M. 
 
Kata Kunci : Sumber belajar, Hasil Belajar 
  
 Sumber belajar adalah segala sesuatu baik yang ada diluar diri peserta 
didik berupa perangkat materi yang sengaja diciptakan dengan maksud untuk 
memberikan kesempatan dan kemudahan kepada peserta didik dalam memperoleh 
sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman dan keterampilan dalam proses 
belajar mengajar. Sebagai salah satu yang mempengaruhi siswa dalam belajar, 
sumber belajar berpengaruh terhadap hasil belajar yang akan diperoleh siswa. 
Siswa yang memanfaatkan sumber belajar dengan baik akan memperoleh hasil 
belajar yang optimal. Namun kebenaran dari argumen ini perlu dibuktikan melalui 
kegiatan penelitian agar diperoleh jawaban yang akurat. Permasalahan yang dikaji 
dalam penelitian ini adalah adakah pengaruh pemanfaatan sumber belajar terhadap 
hasil belajar akuntansi pada siswa kelas XI ilmu pengetahuan sosial semester II 
SMA Negeri 2 Wonogiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 
pengaruh pemanfaatan sumber belajar terhadap hasil belajar akuntansi pada siswa 
kelas XI ilmu pengetahuan sosial semester II SMA Negeri 2 Wonogiri. 
 Populasi penelitian ini adalah siswa kelas XI ilmu pengetahuan sosial 
semester II SMA Negeri 2 Wonogiri sejumlah 127 siswa. Pengambilan sampel 
sejumlah 100 siswa dilakukan dengan teknik random sampling. Ada 2 (dua) 
macam variabel yang diuji dalam penelitian ini, yaitu : (1) variabel pemanfaatan 
sumber belajar (X) dan (2) hasil belajar akuntansi siswa sebagai variabel (Y). 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah : metode dokumentasi dan 
metode angket. Data dikumpulkan dianalisis dengan teknik deskriptif persentase 
dan analisis regresi sederhana. 
 Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh positif antara pemanfaatan 
sumber belajar terhadap hasil belajar akuntansi dengan koefisien 

∧
Υ = 6,985 + 

1,159X. Hasil uji hipotesis diperoleh nilai F hitung sebesar 36,083. Hal ini berarti 
Ha diterima yang berarti ada pengaruh signifikan antara pemanfaatan sumber 
belajar terhadap hasil belajar akuntansi, dan koefisien determinasi r2 = 0,269 yang 
menunjukkan ada pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan sumber belajar 
terhadap hasil belajar akuntansi sebesar 26,9% sedangkan sisanya 73,1% 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Simpulan bahwa pemanfaatan sumber belajar berpengaruh terhadap hasil 
belajar siswa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak 
baik sekolah, guru, keluarga maupun siswa dan peneliti selanjutnya. Pihak 
sekolah diharapkan terus meningkatkan penyediaan sumber belajar dengan 
pengadaan guru yang perofesional dibidangnya, buku-buku pelajaran yang lebih 
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lengkap diperpustakaan, perlengkapan belajar yang memadai sehingga dapat 
menunjang proses belajar mengajar bagi siswa. Guru diharapkan mampu 
menciptakan suasana belajar yang mendorong siswa untuk memanfaatkan sumber 
belajar yang lebih luas dengan memberikan latihan-latihan sehingga siswa aktif 
dalam belajar. Bagi siswa perlu meningkatkan motivasi dalam memanfaatkan 
segala sumber belajar baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga 
seperti sering memanfaatkan perpustakaan sekolah untuk menambah pengetahuan. 
Terdapat kerjasama yang baik antara guru dengan siswa dalam memanfaatkan 
lingkungan sekolah seperti ruang kelas beserta alat dan perlengkapan belajar 
dengan sebaik-baikknya. Untuk peneliti selanjutnya dapat menambah variabel 
penelitian seperti motivasi, bakat, minat, materi pelajaran, metode pembelajaran, 
atau variabel lain yang mempengaruhi hasil belajar para siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

       Proses belajar mengajar merupakan suatu kegiatan yang utama dalam 

keseluruhan pendidikan di sekolah. Dalam konteks pendidikan ada tiga hal 

utama yang perlu disoroti, yaitu perbaikan kurikulum, peningkatan kualitas 

pembelajaran dan efektivitas metode pembelajaran. Kurikulum pendidikan 

harus komprehensif dan responsif terhadap dinamika sosial, relevan dan 

mampu mengakomodasikan keberagaman keperluan dan kemajuan 

teknologi. Kualitas pembelajaran harus ditingkatkan untuk meningkatkan 

kualitas hasil pendidikan dan secara khusus harus ditemukan strategi atau 

pendekatan pembelajaran yang efektif di kelas, yang lebih memberdayakan 

potensi siswa.  

   Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh 

pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar (Anni,2004:4). Perubahan 

perilaku yang harus dicapai pembelajar setelah melaksanakan aktivitas 

belajar dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Bagi guru, tujuan 

pembelajaran mengarahkan pemilihan strategi pembelajaran, model-model 

pembelajaran yang tepat, metode mengajar yang sesuai dan teknik-teknik 

mengajar yang menunjang pelaksanaan metode mengajar. Untuk menentukan 

strategi pembelajaran yang tepat guru mempertimbangkan tujuan, 

karakteristik siswa, materi pelajaran dan sebagainya agar strategi 
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pembelajaran tersebut dapat berfungsi maksimal. Penggunaan metode belajar 

yang tepat dan sesuai dengan situasi belajar akan meningkatkan hasil belajar 

siswa. Dengan kata lain, hasil belajar itu tidak terikat pada situasi di tempat 

mencapai, tetapi dapat digunakan dalam situasi lain (Sardiman, 1986:51). 

Pada intinya hasil belajar siswa banyak hal yang mempengaruhi baik secara 

internal maupun eksternal. 

   Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas 

pembelajaran antara lain belum dimanfaatkannya sumber belajar secara 

maksimal, baik oleh guru maupun peserta didik. Hal tersebut lebih dipersulit 

oleh kondisi yang turun temurun, dimana guru mendominasi kegiatan 

pembelajaran. Dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang sekarang 

diterapkan disekolah-sekolah dimana guru tidak lagi berperan sebagai 

aktor/aktris utama dalam proses pembelajaran, karena pembelajaran dapat 

dilakukan dengan mendayagunakan aneka ragam sumber belajar. Dengan 

demikian tidak ada lagi anggapan bahwa kegiatan pembelajaran baru 

dikatakan sempurna kalau ada ceramah dari guru. Demikian halnya peserta 

didik harus dapat belajar dengan baik tanpa didampingi oleh guru. Untuk 

memperoleh hasil belajar yang optimal peserta didik dituntut tidak hanya 

mengandalkan diri dari apa yang terjadi di dalam kelas, tetapi harus mampu 

dan mau menelusuri aneka ragam sumber belajar yang diperlukan. Sumber 

belajar sangat mempengaruhi kualitas proses dan hasil belajar siswa, dengan 

kata lain dapat mempengaruhi kualitas pengajaran (Sudjana, 1989:145). 

Dengan adanya pengadaan dan penggunaan sumber belajar di sekolah 
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diharapkan dapat memberikan informasi dalam rangka meningkatkan 

kualitas pengajaran. Apabila dicapai kualitas pengajaran yang baik maka 

akan dicapai pula hasil belajar yang baik. 

   Pengajaran ekonomi di SMA merupakan pengajaran terpadu yang 

terdiri dari Ekonomi dan Akuntansi. Tujuan pengajaran ekonomi khususnya 

mata pelajaran Akuntansi ialah membekali siswanya berbagai kemampuan 

dan pemahaman agar mereka menguasai dan mampu menerapkan konsep-

konsep dasar, prinsip dan prosedur akuntansi yang benar, dan diharapkan 

siswa dapat mencapai hasil belajar yang optimal. 

   Pelajaran Akuntansi di SMA Negeri 2 Wonogiri diberikan kepada 

siswa mulai dari kelas XI, yaitu untuk kelas XI jurusan Ilmu Pengetahuan 

Sosial. Hal ini dikarenakan mulai ajaran 2003/2004 SMA Negeri 2 Wonogiri 

menerapkan pendidikan sistem KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi), 

sehingga penjurusan program studi dimulai dari kelas XI atau dahulu pada 

kurikulum sebelumnya biasa disebut kelas II. 

   Menurut hasil observasi, rata-rata hasil belajar akuntansi siswa kelas 

XI  Ilmu Pengetahuan Sosial hanya mencapai 6,6 atau 66%. Siswa 

dinyatakan berhasil jika tingkat pencapaiannya 7 atau lebih. Berdasar hasil 

tersebut hanya 59 siswa atau 46,46% dari jumlah seluruh siswa dinyatakan 

telah mencapai tingkat belajar tuntas sedangkan 68 siswa 53,54% belum 

mencapai belajar tuntas dari jumlah seluruh siswa yaitu 127 siswa. Hal ini 

menunjukkan nilai mata pelajaran akuntansi relatif rendah dan masih 

dibawah standar ketuntasan belajar. Berdasarkan pengamatan dilapangan, 
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siswa biasanya menggunakan sumber belajar manusia sumber yang terdiri 

dari guru, dimana guru yang berlatar belakang pendidikan guru akuntansi 

sehingga menguasai metode dalam mengajar akuntansi sesuai kurikulum. 

Bahan pengajaran yang digunakan terdiri dari buku paket; situasi belajar 

(lingkungan) terdiri dari kelas, perpustakaan; alat dan perlengkapan belajar 

terdiri dari papan tulis, meja, kursi; aktivitas (teknik) terdiri dari diskusi, 

ceramah, tanya jawab, penugasan; pesan terdiri dari  buku pelajaran. Pada 

hakekatnya sumber belajar yang ada di SMA Negeri 2 Wonogiri sudah cukup 

memadai. Dengan adanya berbagai sumber belajar yang cukup memadai 

diharapkan dapat dimanfaatkan dan membantu siswa dalam proses belajar 

mengajar sehingga mencapai hasil belajar yang baik. Akan tetapi pada 

kenyataanya dengan didukung sumber belajar yang cukup memadai hasil 

belajar siswa kelas XI Ilmu Pengetahuan Sosial SMA Negeri 2 Wonogiri 

masih kurang memuaskan.  

   Berkaitan dengan hal tersebut, maka kegiatan interaksi belajar 

mengajar harus selalu ditingkatkan efektifitas dan efisiensinya, misalnya 

dengan menyediakan dan memakai sumber-sumber belajar yang relevan serta 

dengan lebih banyak memanfaatkan aneka ragam sumber belajar, siswa 

diharapkan dapat lebih memperdalam dan menguasai apa yang dipelajari, 

khususnya mempelajari akuntansi sehingga dapat merubah anggapan siswa 

tentang mata pelajaran akuntansi yang sulit dibandingkan dengan mata 

pelajaran lainnya. 
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   Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “PENGARUH PEMANFAATAN SUMBER 

BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR AKUNTANSI PADA SISWA 

KELAS XI SEMESTER II SMA NEGERI 2 WONOGIRI.” 

 

1.2. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

“Adakah pengaruh pemanfataan sumber belajar terhadap hasil belajar 

akuntansi pada siswa kelas XI semester II SMA Negeri 2 Wonogiri ?” 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan topik permasalahan yang dikemukakan diatas, maka 

tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pemanfataan sumber belajar 

terhadap hasil belajar akuntansi pada siswa kelas XI semester II SMA 2 

Negeri Wonogiri. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi peneliti, untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman atas 

pengetahuan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang dimiliki. 
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b. Bagi para pembaca diharapkan dapat memberikan informasi dan 

pengetahuan dalam pengembangan penelitian selanjutnya dengan 

mengkombinasikan variabel lain. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pihak sekolah SMA Negeri 2 Wonogiri dan guru akuntansi 

dapat memberikan ide untuk pengadaan dan kesempatan bagi siswa 

untuk memanfaatkan fasilitas sumber belajar di sekolah seoptimal 

mungkin. 

b. Bagi pihak orang tua siswa semoga memberikan pengawasan dan 

arahan terhadap pemanfaatan sumber-sumber belajar yang 

menunjang bagi kemajuan belajarnya. 

 

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka 

disusun sistematika sebagai berikut : 

Bagian Awal Skripsi : Berisi Judul Skripsi, Persetujuan Pembimbing, 

Pengesahan Kelulusan, Pernyataan, Sari, Motto 

dan Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, 

Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar lampiran. 

Bagian isi skripsi terdiri dari : 

Bab I  :  Pendahuluan  

Berisi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan   

penelitian, manfaat penelitian. 
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Bab II :  Landasan teori dan hipotesis 

Terdiri dari pengertian belajar, teori-teori belajar, prinsip belajar, 

pengertian sumber belajar, sumber belajar sebagai komponen sistem 

pengajaran, pengertian hasil belajar, faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar, pemanfaatan sumber belajar dan 

hubungannya dengan hasil belajar, pelajaran akuntansi, kerangka 

berpikir, hipotesis. 

Bab III : Metode penelitian 

Terbagi menjadi bagian-bagian yang meliputi populasi, sampel dan   

teknik sampling, variabel penelitian, metode pengumpulan data, uji 

coba instrumen penelitian serta metode analisis data. 

Bab IV: Hasil penelitian dan pembahasan 

            Terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan. 

Bab V  : Penutup 

            Berisi kesimpulan dan saran. 

Bagian akhir skripsi berisi : Daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1. Belajar 

2.1.1. Pengertian Belajar 

    Pengertian belajar seperti yang dikemukakan Winkel dalam    

Darsono (1989:36) adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang 

berlangsung dalam suatu interaksi aktif dengan lingkungan yang 

menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, 

pengalamam, keterampilan dan nilai sikap. Perubahan ini relatif 

konstan dan berbekas. Menurut James O Whittaker dalam Darsono    

(2000:4) pengertian belajar adalah suatu proses yang menimbulkan 

atau merubah perilaku melalui pelatihan dan pengalaman. Sedangkan 

menurut James dalam Dalyono (1997:211) bahwa belajar perubahan 

sikap yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai 

suatu hasil dari latihan atau pengalaman.  

  Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan 

bahwa pengertian belajar adalah suatu proses aktivitas mental atau 

psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan 

yang dilakukan baik melalui pengalaman dan pelatihan untuk 

menghasilkan perubahan perilaku yang relatif konstan dan berbekas 

dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai sikap.  
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2.1.2.  Teori-Teori Belajar 

Dalam sejarah perkembangan psikologi, kita mengenal 

beberapa aliran psikologi. Tiap aliran psikologi tersebut memiliki 

pandangan sendiri-sendiri tentang belajar. Pandangan-pandangan itu 

umumnya berbeda satu sama lain dengan alasan tersendiri, beberapa 

teori belajar tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Classical Conditioning 

Awal tahun 1900an Pavlov mempelajari proses pencernaan pada 

anjing. Dalam penelitian dia memperhatikan perubahan waktu 

dan kecepatan pengeluaran air liur. Ketika anjing mengeluarkan 

air liur pada waktu melihat daging, respon yang muncul adalah 

bersifat alamiah. Respon ini disebut respon alamiah karena tidak 

terkondisi atau tidak memberikan pelatihan atau pengalaman 

belajar. Pavlov melanjutkan eksperimen dengan menyajikan 

stimulus bervariasi. Dengan pemberian stimulus yang bervariasi, 

apakah anjing dapat membedakan stimulus yang disertai 

penguatan dan yang tidak disertai penguatan dengan 

menggunakan dua lampu, yaitu lampu merah disertai pemberian 

makanan sebagai stimulus alamiah (sebagai penguatan) dan 

lampu hijau tidak disertai makanan. Dari eksperimen terbukti 

anjing mengeluarkan air liur apabila melihat lampu merah 

sekalipun tidak diberikan makanan, karena sudah terbentuk 

respon berkondisi. Sebaliknya, ketika melihat lampu hijau 
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dinyalakan anjing tidak mengeluarkan air liur, karena berdasarkan 

pengalaman yang diperoleh, munculnya lampu hijau ternyata 

tidak akan diberi makan. Kesimpulannya bahwa dalam diri anjing 

akan terjadi pengkondisian selektif berdasar atas penguatan 

selektif dengan kata lain anjing dapat membedakan stimulus yang 

disertai penguatan dan stimulus yang tidak disertai penguatan. 

b. Koneksionisme 

Teori ini dikembangkan oleh Thorndike, dalam eksperimennya 

menggunakan kucing sebagai bahan percobaan. Menurut 

Thorndike, belajar itu lebih bersifat trial and error dan tidak 

menggunakan pemahaman (insight). Kemajuan yang diperoleh 

dalam belajar adalah sedikit demi sedikit dan bukan berbentuk 

suatu loncatan. Dia juga berpendapat bahwa belajar itu tidak 

memperoleh bantuan dari proses berfikir atau bernalar. Belajar 

pada semua hewan menyusui (termasuk manusia) mengikuti 

hukum yang sama, yakni bersifat trial and error. Diakui oleh 

Thorndike, bahwa belajar pada manusia bersifat kompleks, namun 

demikian tidaklah mungkin menerangkan proses belajar tersebut 

dengan meninggalkan hukum-hukum belajar yang sama. 

c. Operant Conditioning 

Skinner mengemukakan dua prinsip umum yang berkaitan dengan 

operant conditioning yaitu pertama, setiap respon yang diikuti 
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oleh penguatan cenderung akan diulang kembali. Kedua, reward 

akan meningkatkan kecepatan terjadinya respon.  

d. Conditioning 

Gutrie menggunakan teori conditioning untuk mengubah perilaku 

manusia dengan menggunakan metode tertentu dalam mengubah 

kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. 

e. Modeling dan Observational Learning 

Menurut Bandura, teori belajar operant conditioning yang 

dikembangkan oleh Skinner menekankan pada efek dari 

konsekuensi perilaku dan tidak memandang pentingnya 

modelling, yakni meniru perilaku orang lain dan pengalaman 

yang dialami oleh orang lain. Dinyatakan pula bahwa belajar pada 

diri individu tidak dibentuk oleh konsekuensi atas perilaku yang 

ditampilkan, namun belajar secara langsung dari model. 

f. Modifikasi Perilaku Kognitif 

Meichenbaum menyatakan bahwa individu dapat diajarkan untuk 

memantau dan mengatur perilakunya sendiri. Cara yang 

digunakan yaitu dengan melatih individu yang terganggu 

emosionalnya untuk membuat dan menjawab pertanyaannya 

sendiri. Misalnya pembaca buku dilatih untuk membuat 

pertanyaan dan jawaban sendiri, serta meringkas paragrap untuk 

menguasai bacaan. Teori belajar modifikasi perilaku kogniitif 

menekankan pada modeling percakapan diri sendiri dan secara 
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meningkat berpindah dari  perilaku yang dikendalian oleh orang 

lain kepada perilaku yang dikendalikan oleh diri sendiri, dimana 

individu menggunakan percakapan diri sendiri pada waktu 

melaksanakan tugas (Anni, 2004:17-28). 

2.1.3.  Prinsip belajar 

Hal yang penting dalam proses belajar yaitu prinsip belajar. 

Prinsip-prinsip belajar yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

a. Kesiapan belajar 

Faktor kesiapan, baik fisik maupun non psikologis, merupakan 

kondisi awal suatu kegiatan belajar. 

b. Perhatian 

Perhatian adalah pemusatan tenaga psikis tertuju pada suatu 

obyek. Dengan kata lain yaitu banyak sedikitnya kesadaran yang 

menyertai suatu aktivitas yang dilakukan. 

c. Motivasi 

Motif adalah kekuatan yang terdapat dalam diri seseorang yang 

mendorong orang tersebut melakukan kegiatan tertentu untuk 

mencapai tujuan. Motivasi yaitu motif yang sudah menjadi aktif 

saat orang melakukan suatu aktivitas. 

d. Keaktifan siswa 

Siswa harus aktif tidak boleh pasif karena yang melakukan 

kegiatan belajar adalah siswa. 
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e. Mengalami sendiri 

Prinsip ini erat kaitannya dengan prinsip keaktifan. Siswa yang 

belajar dengan melakukan sendiri akan memberikan hasil belajar 

yang lebih cepat dan pemahaman yang lebih mendalam. 

f. Pengulangan 

Dengan pengulangan, tanggapan tentang materi makin mudah 

diterima oleh pikiran siswa. 

g. Materi pelajaran yang menantang 

Keberhasilan belajar sangat dipengaruhi oleh rasa ingin tahu anak 

(curiosity) terhadap suatu persoalan. Dengan sikap itu motivasi 

anak akan meningkat. Curiosity timbul bila materi pelajaran yang 

dihadapinya bersifat menantang atau problematis. 

h. Balikan dan penguatan  

Balikan (feed back) adalah masukan yang sangat penting baik 

bagi siswa atau guru. Dengan balikan siswa mengetahui sejauh 

mana kemampuannya dalam suatu hal, dimana letak kekuatan dan 

kelemahannya. 

Penguatan (reinforcement) adalah suatu tindakan yang 

menyenangkan dari guru terhadap siswa yang telah berhasil 

melakukan suatu perbuatan belajar. 

i. Perbedaan individual 

Masing-masing siswa mempunyai karakteristik, baik dilihat dari 

segi fisik maupun psikis. 
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Prinsip belajar adalah siswa dalam belajar punya tujuan, 

karena siswa dituntut aktif dalam belajar dan siswa menerima 

bermacam-macam kesukaran serta berusaha dengan tekun untuk 

mencapai tujuan yang berharga bagi dirinya. Prinsip belajar dan hasil 

belajar ada kaitannya dengan perbedaan individu siswa, kemampuan, 

latar belakang dan kepribadian siswa, karena dalam prinsip belajar 

memerlukan bimbingan belajar. 

2.1.4.   Komponen Proses Belajar Mengajar 

Dalam proses belajar mengajar terdapat empat komponen 

yaitu tujuan, bahan, metode dan alat, serta penilaian. Keempat 

komponen tersebut saling berhubungan dan saling mempengaruhi 

satu sama lainnya. Proses belajar mengajar pada hakekatnya adalah 

proses mengkoordinasi sejumlah komponen diatas agar satu sama 

lainnya saling berhubungan dan saling mempengaruhi, sehingga 

menimbulkan kegiatan belajar pada siswa seoptimal mungkin menuju 

perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Dengan demikian pengajaran dapat dipandang sebagai suatu 

sistem. Dalam pendekatan sistem, langkah utama adalah menentukan 

tujuan pengajaran. Berdasarkan tujuan tersebut dapat ditetapkan 

masukan (input) yaitu siswa. Dengan bahan dan alat yang digunakan 

masukan (input mengalami) proses, maka fokus kegiatan harus pada 

obyek didik. 
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Menurut Hasibuan paling tidak ada 7 dimensi kadar keaktifan 

subyek didik yaitu : 

1. Partisipasi siswa dalam menentukan tujuan kegiatan belajar 

mengajar. 

2. Tekanan pada aspek afektif dalam proses belajar mengajar. 

3. Partisipasi siswa dalam proses belajar mengajar. 

4. Kekohesifan kelas sebagai kelompok. 

5. Penerimaan guru terhadap perbuatan atau kontribusi siswa yang 

kurang relevan atau sama sekali salah. 

6. Kesempatan yang diberikan pada siswa untuk mengambil 

keputusan penting dalam kehidupan sekolah. 

7. Jumlah waktu yang dipergunakan oleh guru untuk mengatasi 

masalah siswa (Wulyanto, 1993:8). 

Setelah mengalami proses belajar mengajar maka output yaitu 

siswa yang memiliki karakteristik sesuai dengan tujuan. Untuk 

mengetahui kadar pencapaian tujuan, maka dilakukan evaluasi. Hasil 

evaluasi tersebut dijadikan dasar untuk mengadakan perbaikan jika 

ada siswa yang belum selesai dengan tujuan (Tim Pengembangan 

MKDK IKIP Semarang,  1989:147). 
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2.2. Sumber Belajar 

2.2.1. Pengertian Sumber belajar 

Sumber belajar dalam pengertian sempit adalah, misalnya 

buku-buku atau bahan-bahan tercetak lainnya. Pengertian itu masih 

banyak dipakai dewasa ini oleh sebagian besar guru. Misalnya dalam 

program pengajaran yang biasa disusun oleh para guru terdapat 

komponen sumber belajar, dan pada umumnya akan diisi dengan buku 

teks atau buku wajib yang dianjurkan. Pengertian sumber belajar 

menurut  Sadiman (1989) adalah segala macam yang ada di luar diri 

seseorang (peserta didik) dan yang memungkinkan/memudahkan 

terjadinya proses belajar. Seperti yang dikemukakan Sudjana (1989) 

bahwa sumber belajar merupakan suatu sistem atau perangkat materi 

yang sengaja disiapkan atau diciptakan dengan maksud 

memungkinkan atau memberi kesempatan siswa untuk belajar. 

Roestiyah (1989) menyebutkan bahwa yang dimaksud sumber belajar 

dan sumber materi adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai 

tempat atau asal seseorang dapat belajar. Sedangkan menurut Mulyasa 

(2000:48) pengertian sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat 

memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam memperoleh 

sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan, 

dalam proses belajar mengajar. 

Jadi yang dimaksud sumber belajar adalah segala sesuatu baik 

yang ada diluar diri peserta didik berupa perangkat materi  yang 
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sengaja diciptakan dengan maksud untuk memberikan kesempatan dan 

kemudahan kepada peserta didik dalam memperoleh sejumlah 

informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan, dalam proses 

belajar mengajar. 

2.2.2. Sumber belajar sebagai komponen dalam pengajaran  

Belajar mengajar sebagai suatu proses merupakan suatu sistem 

yang tidak terlepas dari komponen-komponen yang saling berinteraksi 

didalamnya. Salah satu bagian dari komponen sistem pengajaran 

diantaranya adalah sumber belajar. 

Sumber belajar (learning resources), hendaknya digunakan 

dalam usaha belajar peserta didik, agar peserta didik memperoleh ilmu 

pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dipelajari secara luas dan 

mendalam. Tentu saja sumber belajar yang digunakan adalah yang 

relevan dengan materi bidang studi yang dibahas. 

Pada pengembangannya, sumber belajar itu terdiri dua macam, 

yaitu sumber belajar yang dirancang atau sengaja dibuat untuk 

membantu belajar mengajar dan sumber belajar yang dimanfaatkan 

yaitu sumber belajar yang tidak direncanakan terlebih dahulu tetapi 

langsung dipakai guna kepentingan pengajaran. Kedua macam sumber 

belajar itu sama-sama dapat digunakan dalam kegiatan intruksional 

karena keduanya memberikan kemudahan belajar pada siswa. 

Konsepsi teknologi intruksional, menyebutkan bahwa ada 4 

unsur inti yang mendasari sistem pengajaran sebagai berikut : 
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a. Menekankan pada anak didik yang belajar. 

b. Memanfaatkan sumber-sumber belajar untuk keperluan belajar. 

c. Menggunakan pendekatan sistem kepada anak didik dalam usaha 

memecahkan masalah belajar. 

d. Perlu pengelolaan atas semua kegiatan yang dilakukan. 

Sumber belajar dalam teknologi pendidikan adalah semua 

sumber  (meliputi data, orang dan barang) yang mungkin digunakan 

oleh siswa baik secara sendiri maupun dalam bentuk gabungan, 

biasanya dalam situasi informal untuk memberikan fasilitas belajar. 

Sumber belajar itu meliputi pesan, orang, bahan, lingkungan, peralatan, 

teknik dan tata tempat. 

Klasifikasi sumber belajar baik yang dirancang dan 

dimanfaatkan dalam kegiatan pengajaran adalah : 

a. Manusia sumber 

Manusia sumber dapat berupa orang atau masyarakat yang 

direncanakan dalam kegiatan belajar mengajar maupun yang tidak 

direncanakan. Contoh yang dirancang guru, siswa, pembicara, 

pemain. Sedangkan yang dimanfaatkan misalnya narasumber, 

pemimpin dan lain-lain. 

b. Bahan pengajaran 

Bahan pengajaran biasanya berisi pesan untuk disajikan melalui 

pemakaian alat. Bahan yang direncanakan sebagai sumber belajar 

dinamakan media pengajaran. Contoh untuk dirancang adalah 
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slide, buku-buku, gambar, majalah, modul  dan lain-lain. 

Sedangkan yang dimanfaatkan adalah candi, relief dan peralatan 

teknik. 

c. Situasi belajar (lingkungan) 

Situasi belajar yang dimaksud adalah tempat dan lingkungan 

belajar, dimana pesan dapat disalurkan atau ditransmisikan. Contoh 

untuk dirancang adalah ruang kelas, gedung sekolah, perpustakaan, 

laboratorium. Sedang untuk yang dimanfaatkan misalnya taman, 

museum, pasar dan toko-toko. 

d. Alat dan perlengkapan belajar 

Alat dan perlengkapan belajar biasanya berupa media yang 

menyalurkan pesan untuk disajikan yang ada didalam bahan. 

Contoh yang dirancang adalah televisi, radio, kamera, video tape, 

OHP, papan tulis. Sedangkan yang dimanfaatkan misal generator, 

mesin, alat-alat mobil. 

e. Aktivitas (teknik) 

Aktivitas yang direncanakan sebagai sumber belajar lebih banyak 

merupakan teknik khusus yang memberikan fasilitas belajar. 

Contoh untuk dirancang adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, 

simulasi, belajar mandiri. Sedangkan untuk dimanfaatkan misalnya 

permainan, sarasehan dan percakapan. 
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f. Pesan 

Pesan adalah ajaran atau informasi yang diteruskan oleh komponen 

lain dalam bentuk ide, fakta, pengertian maupun data. Contoh 

untuk dirancang adalah buku-buku pelajaran, sedangkan yang 

dimanfaatkan adalah cerita, dongeng, nasehat (Sudjana, 1989:79-

80). 

Sedangkan menurut AECT (Association of Education 

Communication Technology) dalam Ahmad mengklasifikasikan 

sumber belajar menjadi 6 macam antara lain : 

a. Pesan, yaitu informasi/ajaran yang diteruskan oleh komponen lain 

dalam bentuk gagasan, fakta, arti dan data. Termasuk dalam 

kelompok pesan adalah semua bidang studi/mata kuliah atau bahan 

pengajaran yang diajarkan kepada peserta didik, dan sebagainya. 

b. Orang, yakni manusia yang bertindak sebagai penyimpan, 

pengolah dan penyaji pesan. Termasuk kelompok ini misalnya,  

guru/dosen, tutor, peserta didik dan sebagainya. 

c. Bahan, yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk 

disajikan melalui penggunaan alat/perangkat keras ataupun oleh 

dirinya sendiri. Berbagai program media termasuk kategori ini, 

seperti transparansi, film, audio, video, modul, majalah, buku dan 

sebagainya. 

d. Alat, yakni sesuatu (perangkat keras) yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Misalnya, 
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overhead proyector, slide, video tape/recorder, pesawat radio/TV, 

dan sebagainya. 

e. Teknik, yaitu prosedur atau acuan yang dipersiapkan untuk 

penggunaan bahan, peralatan, orang, lingkungan uantuk 

menyampaikan pesan. Misalnya, pengajaran berprogram/modul, 

simulasi, demonstrasi, tanya jawab, CBSA, dan sebagainya. 

f. Lingkungan, yaitu situasi atau suasana sekitar dimana pesan 

disampaikan. Baik lingkungan fisik; ruang kelas, gedung sekolah, 

perpustakaan, laboratorium, taman, lapangan dan sebagainya. Juga 

lingkungan non fisik; misalnya suasana belajar itu sendiri; tenang, 

ramai, lelah, dan sebagainya. 

Berdasarkan berbagai sumber belajar yang ada maka dalam 

penelitian ini sumber belajar yang dimaksud baik yang dirancang 

maupun dimanfaatkan di antaranya adalah manusia sumber terdiri dari 

guru, siswa; bahan pengajaran seperti buku, media masa seperti surat 

kabar dan internet; alat dan perlengkapan belajar yang biasa digunakan 

seperti televisi, komputer, kalkulator, papan tulis, meja, kursi; 

lingkungan belajar baik fisik maupun non fisik seperti ruang kelas, 

gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium; aktivitas atau teknik 

penyampaian dalam proses belajar mengajar menggunakan metode 

diskusi, ceramah, tanya jawab,  penugasan; pesan dapat berupa buku 

pelajaran yang digunakan peserta didik dalam belajar. 
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 Adapun prinsip-prinsip mengenai pemanfaatan sumber belajar 

sebagai berikut : 

a. Mengacu pada tujuan intruksional. 

Pemilihan dan pemanfaatan jenis sumber belajar apapun harus 

berdasarkan tujuan intruksional. Dengan demikian guru tidak boleh 

begitu saja menggunakan sumber belajar yang ada tanpa 

memikirkan kesesuainnya dengan tujuan intruksional. Kalau 

prinsip itu diabaikan maka sudah dapat diduga proses belajar-

mengajar pasti tidak akan mencapai yang ditargetkan dan siswa 

yang belajar akan menjadi kelinci percobaan. 

b. Berorientasi pada siswa. 

Ciri pendidikan yang efektif adalah pendidikan yang 

berorientasi pada siswa dan disajikan melalui sumber belajar dan 

teknik yang menantang, merangsang daya cipta untuk menemukan, 

mengesankan dan diselenggarakan dengan penuh kasih sayang. 

c. Proses pemanfaatannya berjenjang. 

Biasanya dalam mendesain dan membuat sumber belajar 

sudah disesuaikan dengan jenjang belajar masing-masing bidang 

studi dan subsidi, serta dimulai dari yang mudah dan konkrit ke 

abstrak dan sulit. Sumber belajar harus terkombinasi dan menyatu 

dengan proses belajar mengajar. 

Makin banyak sumber belajar yang dimanfaatkan makin 

lengkap dan makin sesuai dengan masing- masing komponen sistem 
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intruksional, dan makin menyatu dengan komponen-komponen 

tersebut, maka hasil belajar yang diperoleh makin baik (Sudjarwo, 

1989:159). 

Pembagian lain mengenai sumber belajar adalah sebagai berikut : 

a. Sumber belajar cetak, yaitu : buku, majalah, brosur, koran, poster    

denah, ensiklopedi, kamus, booklet, dan lain-lain. 

b. Sumber belajar non cetak, yaitu : film, slides, video, televisi, radio, 

audiocasset, transparansi, dan lain-lain. 

c. Sumber belajar berupa kegiatan, yaitu : wawancara, kerja 

kelompok, observasi, permainan, simulasi, dan lain-lain. 

d. Sumber belajar berupa fasilitas, yaitu : perpustakaan, ruangan 

belajar, carrel, studio, lapangan olah raga, dan lain-lain.  

e. Sumber belajar berupa lingkungan di masyarakat : taman, terminal, 

pasar, toko, pabrik, museum dan lain-lain.   

Setiap sumber belajar selalu membawa pesan yang dapat 

dimanfaatkan atau dipelajari oleh para pemakainya. Komponen pesan 

merupakan informasi yang penting. Oleh sebab itu para pemakai 

sumber belajar hendaknya memperhatikan bagaimana isi pesan. 

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap sumber belajar 

adalah keadaan pemakai. Pemakai sumber belajar jelas memegang 

peranan penting karena pemakaian yang memanfaatkannya sehingga 

dengan demikian, sifat pemakai perlu diketahui. Keadaan dan sifat 

pemakai akan turut mempengaruhi sumber belajar yang dimanfaatkan, 
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misalnya : berapa banyak dan pengalaman pemakai, bagaimana 

motivasi pemakai, apa tujuan pemakai memanfaatkan sumber belajar 

tersebut. 

Beberapa kriteria memilih sumber belajar berdasarkan tujuan 

antara lain adalah : 

1. Sumber belajar guna memotivasi, terutama berguna untuk siswa 

yang lebih rendah tingkatannya, dimaksudkan untuk memotivasi 

mereka terhadap mata pelajaran yang diberikan. Pemanfaatan 

sumber belajar tersebut bertujuan membangkitkan minat, 

mendorong partisipasi, merangsang pertanyaan-pertanyaan, 

memperjelas masalah, dan sebagainya. 

2. Sumber belajar untuk tujuan pengajaran, yaitu untuk mendukung 

kegiatan belajar-mengajar. Kriteria ini paling umum digunakan 

para guru dengan maksud untuk memperluas bahan pelajaran, 

melengkapi berbagai kekurangan bahan, sebagai kerangka 

mengajar yang sistematis. 

3. Sumber belajar untuk penelitian, merupakan bentuk yang dapat 

diobservasi, dianalisis, dicatat secara teliti, dan sebagainya. 

4. Sumber belajar untuk memecahkan masalah. 

5. Sumber belajar untuk presentasi. Ini hampir sama dengan yang 

dipergunakan dalam kegiatan intruksional. Di sini lebih ditekankan 

sumber belajar sebagai alat, metode, atau strategi penyampaian 

pesan. 



 

 

25

Disamping buku-buku pelajaran, terdapat pula buku catatan 

dari program pengajaran yang digunakan oleh banyak siswa untuk 

belajar dan penting sekali untuk melengkapi kekurangan informasi dari 

sumber-sumber lain. 

Beberapa kepentingan buku catatan siswa antara lain : 

a. Catatan akan membantu murid untuk belajar 

1). Menunjukkan pada minat dan perhatian 

2). Mampu mengorganisasi bahan pelajaran 

3). Mampu memberikan ingatan pada bahan pelajaran yang telah 

dipelajari. 

b. Catatan yang memberikan keuntungan pada murid antara lain : 

1). Bukti bahwa mereka telah belajar sesungguhnya 

2). Dapat disajikan untuk merevieu atau referensi bahan 

3). Kesempatan untuk mengorganisasi bahan keilmuan 

 

2.3. Hasil belajar 

2.3.1. Pengertian Hasil belajar 

 Menurut Mulyono (1999:37) hasil belajar adalah kemampuan 

yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Kemampuan 

yang diperoleh anak tersebut dinyatakan dalam bentuk angka atau 

nilai. Menurut Dimyati (2002:250) hasil belajar merupakan hasil 

proses belajar. Hasil belajar sangat tergantung pada situasi dan kondisi 

belajar. Jadi, bila guru ingin hasil belajar siswanya baik, maka perlu 
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membuat situasi dan kondisi yang memungkinkan siswa tersebut dapat 

hasil belajar yang lebih baik. Guru harus menggunakan strategi dan 

metode mengajar yang sesuai untuk siswa dan dapat menciptakan 

situasi belajar yang menyenangkan. 

Hasil belajar adalah tingkat keberhasilan murid dalam 

mempelajari mata pelajaran di sekolah, yang dinyatakan dalam bentuk 

nilai yang diperoleh dari hasil ulangan harian mengenai sejumlah 

materi pelajaran selama satu semester. 

2.3.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Faktor Dalam, yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

keberhasilan siswa yang berasal dari siswa yang sedang belajar. 

Faktor ini meliputi antara lain : 

a. Faktor Fisiologis 

Kondisi fisiologis umumnya dapat berpengaruh terhadap 

belajarnya seseorang. Orang dalam keadaan segar jasmaninya 

akan berbeda belajarnya dari orang yang dalam keadaan lelah. 

Kondisi ini seperti alat indera, cacat tubuh, kelelahan yang 

mempengaruhi belajarnya anak. 

b. Faktor Psikologis 

Beberapa faktor psikologis yang utama, yang mempengaruhi 

proses dan hasil belajar : 
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(1). Kecerdasan 

Kecerdasan besar peranannya dalam keberhasilan 

seseorang mempelajari sesuatu atau mengikuti program 

pendidikan. Orang yang lebih cerdas pada umumnya akan 

lebih mampu belajar daripada orang yang kurang cerdas. 

(2). Bakat 

Bakat merupakan faktor yang besar pengaruhnya terhadap 

proses dan hasil belajar seseorang. Dikatakan bahwa orang 

belajar sesuai dengan bakat yang dimiliki maka besar 

kemungkinan berhasilnya apa yang dipelajari. 

(3). Minat 

Seseorang mempelajari sesuatu dengan penuh minat, 

maka dapat diharapkan bahwa hasilnya akan lebih baik, 

sebaliknya kalau seseorang tidak berminat untuk 

mempelajari sesuatu maka apa yang tengah dipelajari 

tidak akan berhasil dengan baik. 

(4). Motivasi 

Motivasi adalah kondisi psikologis yang mendorong 

sesorang untuk melakukan sesuatu, jadi motivasi untuk 

belajar adalah kondisi psikologis yang mendorong 

seseorang untuk belajar 
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(5). Emosi 

Keadaan emosi yang labil, seperti mudah marah, mudah 

tersinggung, merasa tertekan, merasa tidak aman, dapat 

mengganggu keberhasilan anak dalam belajar. Perasaan 

aman, gembira, bebas, merupakan aspek yang mendukung 

dalam kegiatan belajar. 

(6). Kemampuan Kognitif 

 Yang dimaksud dengan kemampuan kognitif di sini adalah 

kemampuan menalar atau penalaran yang dimiliki olah 

para siswa. Kemampuan penalaran yang tinggi dan 

disertai latihan  akan memungkinkan seseorang siswa 

dapat belajar lebih baik dari pada siswa yang memiliki 

kemampuan penalaran sedang. 

2. Faktor Luar, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri siswa 

yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar. 

Faktor-faktor yang dimaksud antara lain : 

a. Faktor Lingkungan 

(1). Lingkungan alami, yaitu kondisi alami yang dapat 

berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar, seperti 

suhu, udara, kelembaban udara, cuaca, musim yang 

berlangsung. Orang cenderung berpendapat bahwa 

belajar di pagi hari akan lebih baik hasilnya daripada 

belajar pada siang hari atau sore hari. 
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(2). Lingkungan sosial, baik yang berujud manusia dan 

representasinya maupun ujud lain yang langsung 

berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar. Hubungan 

antara anak dan orang tua harmonis, penuh perhatian, 

kasih sayang, akrab, saling pengertian, memungkinkan 

anak belajar dengan baik. Selain itu keramaian baik yang 

ditimbulkan oleh suara mesin pabrik, lau lintas, pasar juga 

berpengaruh terhadap belajar. 

b. Faktor Instrumental 

Faktor instrumental adalah faktor yang adanya dan 

penggunaanya dirancangkan sesuai dengan hasil belajar yang 

diharapkan. Faktor inilah yang dapat dimanipulasikan untuk 

mencapai tujuan belajar yang telah dirangcang. Diantaranya 

kurikulum, program, sarana dan fasilitas, serta guru/tenaga 

pengajar.   

Sumber belajar dapat memberikan arti bagi pencapaian hasil 

belajar siswa bila siswa mampu memanfaatkannya dengan baik. 

Sumber belajar mempunyai nilai dalam proses belajar mengajar. Nilai 

sumber belajar  dalam proses belajar mengajar adalah : 

1. Dapat memperjelas dan mengkonkritkan pemahaman siswa tentang 

konsep yang dipelajari. 

2. Dapat membuat pemahaman siswa lebih tepat dan cepat dimiliki 

siswa dan tidak segera dilupakan. 
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3. Menimbulkan rasa ingin tahu pada siswa dan mengembangkan 

minat belajar mereka. 

4. Membuat situasi belajar bervariasi dan tidak membosankan. 

5. Dapat membantu guru mengefektifkan penggunaan metode yang 

dipilih (Darwis, 1997:266-267). 

2.3.3. Pemanfaatan sumber belajar dan hubungannya dengan hasil    

belajar 

Kegiatan belajar memerlukan interaksi dengan sumber belajar 

yang dapat digunakan untuk menyediakan fasilitas belajar. Hasil 

belajar yang maksimal dapat diperoleh jika kadar interaksi itu tinggi. 

Sumber belajar mempunyai nilai dalam proses belajar 

mengajar. Nilai sumber belajar dalam proses belajar mengajar adalah: 

1. Memperjelas dan mengkonkritkan pemahaman siswa tentang konsep 

yang dipelajari. 

2. Dapat membuat pemahaman siswa lebih tepat dan cepat dimiliki     

siswa dan tidak segera dilupakan. 

3. Menimbulkan rasa ingin tahu pada siswa dan mengembangkan 

minat belajar mereka. 

4. Membuat situasi belajar bervariasi dan tidak membosankan. 

5. Dapat membantu guru mengefektifkan penggunaan metode 

mengajar yang dipilih. 

Pendayagunaan sumber belajar memiliki arti yang sangat 

penting, selain melengkapi, memelihara, dan memperkaya khazanah 
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belajar, sumber belajar juga dapat meningkatkan aktivitas dan 

kreativitas belajar, yang sangat menguntungkan baik bagi guru maupun 

bagi para peserta didik. Dengan didayagunakannya sumber belajar 

secara maksimal, dimungkinkan orang yang belajar menggali berbagai 

ilmu pengetahuan yang sesuai dengan bidangnya, sehingga 

pengetahuannya senantiasa aktual, serta mampu mengikuti akselerasi 

teknologi dan seni yang senantiasa berubah. Pemanfaatan beragam 

sumber belajar yang sesuai dengan masing-masing komponen sistem 

intruksional dan makin menyatu dengan komponen-komponen tersebut, 

maka hasil belajar yang diperoleh siswa makin baik. 

 

2.4. Pelajaran Akuntansi 

Akuntansi merupakan seperangkat pengetahuan untuk menghasilkan 

informasi yang bermanfaat. Seperangkat pengetahuan tersebut merupakan 

suatu sistem pencatatan, penggolongan atau pengklasifikasian suatu transaksi 

keuangan pada entitas usaha guna menghasilkan laporan keuangan (Heri, 

2003:3). 

Accounting Principle Board (APB) Statement No.4 mendefinisikan 

akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberi informasi 

kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi 

yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan  keputusan ekonomi 

sebagai dasar memilih diantara beberapa alternatif (Syafri, 2001:4-5). 
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Fungsi mata pelajaran akuntansi pada SMA adalah mengembangkan 

pengetahuan, keterampilan, sikap rasional, teliti, jujur, dan bertanggung 

jawab melalui prosedur pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran transaksi 

keuangan, penyususnan laporan keuangan dan penafsiran perusahaan 

berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. 

Tujuan mata pelajaran Akuntansi berdasar Kurikulum 2004 adalah 

membekali tamatan SMA dalam berbagai kompetensi dasar agar mereka 

menguasai dan mampu menerapkan konsep-konsep dasar, prinsip dan 

prosedur Akuntansi yang benar, baik untuk kepentingan melanjutkan 

pendidikan ke perguruan tinggi ataupun untuk terjun ke masyarakat, 

sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan siswa.  

Berdasar Standar Kompetensi tahun 2004 materi Akuntansi yang 

diajarkan selama di semester dua yaitu Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang 

yang mencakup : 

a. Pengertian perusahaan dagang 

b. Ciri-ciri perusahaan dagang 

c. Akun-akun khusus yang ada dalam perusahaan dagang 

d. Metode pencatatan persediaan barang dagangan 

e. Pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus 

f. Pencatatan transaksi dalam perusahaan dagang dalam jurnal khusus 

posting dari jurnal khusus ke buku besar umum dan buku besar pembantu 

g. Neraca saldo 

h. Jurnal penyesuaian 
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i. Neraca lajur/kertas kerja (worksheet ) 

j. Laporan keuangan perusahaan dagang 

k. Menutup buku besar 

l. Neraca saldo setelah penutupan 

m. Jurnal Pembalik 

Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya adalah 

memberi barang dagangan tanpa merubah bentuk kemudian menjual 

kembali. Dibawah ini beberapa karakteristik perusahaan dagang sebagai 

berikut : 

1. Ditinjau dari aktivitasnya, perusahaan dagang mempunyai dua kegiatan 

utama, yaitu membeli barang dagang dan menjualnya kembali barang 

dagang (tanpa mengubah bentuknya). 

2. Ditinjau dari aktiva yang harus dimiliki, perusahaan dagang memiliki harta 

yang berupa persediaan barang. 

3. Ditinjau dari proses perhitungan laba kotor, perusahaan dagang 

memerlukan perhitungan harga pokok barang yang berhasil terjadi (harga 

pokok penjualan). 

 

2.5. Kerangka Berfikir 

Sumber belajar dalam teknologi pendidikan adalah semua sumber  

(meliputi data, orang dan barang) yang mungkin digunakan oleh siswa baik 

secara sendiri maupun dalam bentuk gabungan, biasanya dalam situasi 



 

 

34

informal untuk memberikan fasilitas belajar. Sumber belajar itu meliputi 

pesan, orang, bahan, lingkungan, peralatan, teknik dan tata   tempat. 

Dalam penelitian ini sumber belajar manusia sumber terdiri dari 

guru. Pada gurulah kunci keberhasilan pendidikan di sekolah khususnya 

dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Sebagai tenaga 

pengajar hendaknya memiliki kepribadian baik, latar belakang pendidikan 

guru, pengalaman sehingga mempengaruhi guru dalam memilih dan 

menentukan metode maupun bahan yang tepat untuk mengajar. Kemampuan 

dan cara mengajar yang baik yang dimiliki seorang guru, memungkinkan 

siswa dapat belajar secara baik. 

Bahan pengajaran merupakan media yang sangat penting untuk 

menunjang terjadinya keaktifan siswa dalam belajar. Siswa tidak mungkin 

menemukan sendiri suatu kesimpulan, tanpa membaca materi yang 

ditugaskan. Oleh karena itu bahan belajar harus dipilih sesuai dengan tujuan 

belajar, disamping harus sesuai dengan minat siswa. Kemajuan di bidang 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih memberikan 

kemudahan baik bagi guru maupun siswa untuk memperoleh bahan belajar 

yang banyak dan bervariasi. Termasuk dalam sumber ini selain buku 

pelajaran seperti surat kabar, internet yang banyak membuat fakta dan 

permasalahan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan membaca surat 

kabar, internet siswa memperoleh informasi yang mungkin tidak diperoleh 

dari guru. Semakin banyak informasi yang diperoleh semakin baik hasil 

belajar yang dicapai. 
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Alat dan perlengkapan belajar biasanya berupa media yang 

menyalurkan pesan untuk disajikan yang ada didalam bahan. Alat peraga 

berfungsi memperjelas hal-hal yang telah diterangkan, karena dengan alat-

alat pelajaran siswa mempunyai pengalaman lebih banyak daripada sekedar 

menerangkan. Dalam penelitian ini alat dan perlengkapan belajar yang 

digunakan siswa dalam mempelajari akuntansi seperti kalkulator, TV, 

komputer, papan tulis, meja, kursi. Siswa diharapkan dapat memperoleh 

informasi tambahan dari media seperti TV dalam menunjang belajarnya 

sehingga tidak tergantung pada alat peraga yang dibuat oleh  guru yang 

mungkin menimbulkan kejenuhan bagi siswa untuk belajar. 

Sumber belajar berikutnya adalah situasi belajar (lingkungan) yang 

merupakan suatu keadaan pada saat proses belajar dan pembelajaran 

berlangsung (belajar di sekolah). Yang dimaksud situasi belajar dalam 

penelitian keadaan fisik ruang kelas, perpustakaan yang memadai, cara 

mengatur perlengkapan yang ada di dalam kelas. Disamping keadaan fisik, 

tidak kalah penting keadaan non fisik misalnya interaksi guru dan siswa, 

interaksi antar  siswa sendiri, sikap siswa terhadap guru mata pelajaran 

akuntansi. Keadaan fisik yang nyaman dan keadaan psikologis yang 

menyenangkan berpengaruh pada pencapaian hasil belajar yang optimal. 

Selain situasi belajar di sekolah siswa juga dapat memanfaatkan lingkungan 

sekitar dalam belajar seperti pasar, toko dan lain sebagainya. 

Dalam interaksi belajar mengajar, metode belajar merupakan hal 

yang paling menentukan. Demikian pula hasil belajar yang dicapai siswa 
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akan bergantung pada metode mengajar yang digunakan guru. Guru 

hendaknya pandai dalam memilih dan mempergunakan metode mengajar 

sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pada 

penelitian ini metode yang biasa digunakan oleh guru akuntansi dalam 

mengajar seperti metode ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan. Metode 

mengajar yang baik adalah metode yang dapat menumbuhkan kegiatan 

belajar siswa (Sudjana, 2002;76). Ketepatan metode sangat bergantung pada 

aspek berikut yaitu : anak didik, tujuan, situasi, fasilitas dan guru itu sendiri; 

sumber belajar yang terakhir yaitu pesan yang dapat berupa buku pelajaran. 

Segala sumber belajar hendaknya digunakan dalam usaha belajar 

siswa agar memperoleh ilmu pengetahuan, sikap dan keterampilan yang 

dipelajari secara luas dan mendalam. Tentu saja sumber-sumber belajar yang 

dimanfaatkan adalah yang relevan dengan materi bidang studi akuntansi yang 

dibahas, terpilih dan mutakhir. Segala sesuatu dapat dijadikan sebagai 

sumber belajar, bergantung pada kapan dan bagaimana ia digunakan oleh 

siswa dengan pengarahan guru. 

Pemanfaatan beragam sumber belajar yang sesuai dengan masing-

masing komponen sistem intruksional dan makin menyatu dengan 

komponen-komponen tersebut, maka hasil belajar yang diperoleh siswa 

makin baik. Dari paparan diatas dibuat kerangka pikir sebagai berikut : 
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   Gambar 1. Kerangka Pikir 

 

2.6. Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori diatas, maka hipotesis yang dikemukakan 

adalah “Ada pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan sumber 

belajar terhadap hasil belajar akuntansi pada siswa kelas XI semester II 

SMA Negeri 2 Wonogiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemanfaatan Sumber Belajar 
 

1. Manusia sumber 
2. Bahan pengajaran 
3. Alat dan perlengkapan 

belajar  
4. Lingkungan  
5. Aktivitas (teknik) 
6. Pesan 

 
Hasil Belajar  

Siswa 
 
Rata-rata ulangan 
harian I, II & III 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel 

3.1.1. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 

1998:115). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas XI Ilmu Pengetahuan Sosial semester II SMA Negeri 2 Wonogiri 

tahun pelajaran 2005/2006 yang berjumlah 127 siswa yang terbagi 

dalam 3 kelas yaitu kelas XI-IPS.1, XI-IPS.2, dan XI-IPS.3.  

Tiga kelas ini dipandang sebagai satu kesatuan populasi, karena 

adanya kesamaan-kesamaan. Alasan dipilih populasi diatas sebagai 

berikut : 

1. Siswa yang terdapat dalam populasi tersebut adalah siswa yang 

berada pada tingkat kelas yang sama yaitu kelas XI jurusan Ilmu 

Pengetahuan Sosial. 

2. Seluruh siswa tersebut memperoleh materi pelajaran akuntansi 

berdasar kurikulum yang sama. 

3. Siswa diampu oleh guru yang sama. 

4. Siswa diajarkan dengan jumlah jam pelajaran yang sama. 

5. Siswa terletak di sekolah yang sama dengan daerah yang sama. 

6. Buku yang digunakan siswa relatif sama. 
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3.1.2. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. 

Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk 

menggeneralisasikan hasil penelitian sampel (Arikunto, 1998:117). 

Menurut Slovin dalam Husein (1998:78) menentukan rumus untuk 

mencari sampel dari populasi yaitu dengan rumus : 

n = 21 eΝ+
Ν  

Keterangan 

n        =    Ukuran sampel  

N       =    Ukuran populasi 

e  = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan   

pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir, e dalam 

rumus di atas = 5 % 

Sehingga dari populasi di atas dapat dihitung besarnya sampel yaitu : 

 n = 
( )205,01271

127
+

 

n =
3175.1
127     

n = 95,39 dibulatkan 100 

Jadi sampel dalam penelitian ini adalah 100 siswa kelas XI 

Ilmu Pengetahuan Sosial SMA Negeri 2 Wonogiri tahun 2005/2006. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Random 

Sampling dari data siswa yang terdiri dari tiga kelas. Sehingga tiap-
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tiap kelas tersebut dapat diambil sampel yang mewakili tiap kelas 

secara random.  

 

3.2. Variabel Penelitian 

  Variabel adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Arikunto, 1998:99).Variabel yang digunakan 

untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan sumber belajar terhadap hasil 

belajar akuntansi pada siswa kelas XI Ilmu Pengetahuan Sosial, dalam 

penelitian ini terdiri : 

1. Variabel bebas (X) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau variabel 

penyebab. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemanfaatan 

sumber belajar. Yang menjadi indikator dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Manusia sumber  

b. Bahan pengajaran  

c. Alat dan perlengkapan belajar  

d. Lingkungan  

e. Aktivitas (teknik) 

f. Pesan 

2.  Variabel terikat (Y) 

 Variabel terikat atau variabel tak bebas adalah yang dipengaruhi. Variabel 

terikat dalam penelitian ini yaitu hasil belajar siswa, yang akan diambil 
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dari nilai rata-rata ulangan harian pelajaran Akuntansi semester II siswa 

kelas XI Ilmu Pengetahuan Sosial tahun pelajaran 2005/2006. 

 

3.4.  Metode Pengumpulan Data 

 Pengambilan data dimaksudkan untuk memperoleh data yang 

relevan dan akurat. Berhasil atau tidaknya suatu penelitian ini tergantung dari 

hasil pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah :  

1. Metode Dokumentasi 

 Metode dokumentasi adalah suatu cara memperoleh suatu data 

dengan melakukan suatu pencatatan pada sumber data yang ada pada 

lokasi penelitian.  

 Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengumpulkan data tentang jumlah kelas, jumlah siswa kelas XI Ilmu 

Pengetahuan Sosial dan nilai rata-rata ulangan harian semester II SMA 

Negeri 2 Wonogiri. 

2. Metode Angket 

  Koesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya, atau hal-hal yang diketahui (Arikunto,1998:140). Metode ini 

digunakan untuk mencari data mengenai pengaruh pemanfaatan sumber 

belajar terhadap hasil belajar Akuntansi siswa kelas XI Ilmu Pengetahuan 

Sosial. 
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3.5. Uji Coba Instrumen Penelitian 

  Agar angket layak digunakan dalam penelitian, maka harus 

memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas suatu angket. Untuk 

mengetahui validitas dan reliabilitas angket pemanfaatan sumber belajar 

dalam penelitian ini, maka dilakukan uji coba instrumen penelitian. Uji coba 

instrumen penelitian diujikan kepada 20 siswa yang bukan merupakan 

sampel penelitian tetapi masih dalam satu populasi. 

1. Validitas angket 

  Validitas adalah “suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen” (Arikunto 1998:160). Untuk 

menghitung validitas instrumen, angket diujicobakan terhadap 20 subjek 

yang tidak termasuk didalam sampel penelitian. Dalam mengukur validitas 

angket peneliti menggunakan analisis butir soal. Berdasarkan hasil uji 

coba angket ditabulasi dan dimasukkan ke dalam rumus product moment 

dengan angka kasar yang dikemukakan oleh Pearson sebagai berikut : 

  rxy =
( )( )

( ){ } ( ){ }2222 ΣΥ−ΣΥΣΧ−ΣΧ

ΣΥΣΧ−ΣΧΥ

NN

N
 

   Keterangan : 

   rxy =   koefisien korelasi 

   N =   jumlah responden 

 ΣX =   jumlah skor item 

 ΣY     =  jumlah skor total 

ΣXY =  jumlah perkalian skor item dengan skor total 
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ΣX2 =  jumlah kuadrat skor item 

ΣY2 =  jumlah kuadrat skor total 

Kemudian harga rxy dikonsultasikan dengan r tabel product moment 

dengan taraf signifikansi 5%. Pemilihan taraf signifikansi ini dipengaruhi 

oleh banyak hal seperti ketepatan pembuatan instrumen, kesalahan 

penskoran variabel dalam instrumen dan lainnya. Kriteria yang digunakan 

adalah item dikatakan valid jika rxy 0,547 > rtabel  0,444. Untuk peserta uji 

coba N = 20, pada taraf signifakan 5% sebesar 0,444. 

Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran....  

2. Reliabilitas 

     Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa “suatu 

instrumen cukup mendapat kepercayaan untuk dapat dipergunakan sebagai 

alat pengumpul data karena instrumen sudah baik” (Arikunto, 1998:154). 

Pada penelitian ini untuk mencari reliabilitas instrumen menggunakan 

rumus alpha, sebagi berikut : 

r11  = ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
∑

2

2

1
1 t

b
k

k
σ
σ

 

Keterangan : 

r11  = Reliabilitas instrumen 

k   = Banyaknya pertanyaan 

∑ 2bσ  = Jumlah varian butir 

2tσ   = varian total 

(Arikunto, 1998:154) 
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 Jika r11 > rtabel maka instrumen tersebut reliabel.  

Harga r11 dikonsultasikan dengan r product moment dengan n = 20 

pada taraf signifikan 5% sebesar 0,444 ternyata r11 = 0, 927 lebih besar 

dari pada rtabel sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen angket 

tersebut reliabel. 

 

3.6. Metode Analisis Data 

Yang dimaksud analisis data adalah cara-cara mengolah data yang 

terkumpul untuk kemudian dapat memberikan interpretasi. Pengolahan data 

ini digunakan untuk menguji hipotesa yang telah dirumuskan.Teknik analisis 

data dalam penelitian ini meliputi : 

a. Analisis Deskriptif Persentase  

Metode ini digunakan untuk menggambarkan variabel yang diteliti dengan 

menggunakan lembar angket pemanfaatan sumber belajar. Dalam angket 

penelitian ini ada 26 butir pertanyaan dengan masing-masing mempunyai 

4 alternatif jawaban yaitu : 

(i) Untuk jawaban a dengan skor 4 

(ii) Untuk jawaban b dengan skor 3 

(iii) Untuk jawaban c dengan skor 2 

(iv) Untuk jawaban d dengan skor 1 

Data yang terkumpul ditabulasikan dengan memasukkan ke dalam rumus 

DP yaitu : 
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DP = %100x
N
n   

Keterangan : 

n : nilai seluruh responden 

N : jumlah nilai ideal seluruh responden 

( Ali, 1984;185) 

b. Menentukan persamaan regresi linier sederhana Y atas X dengan rumus : 

 Y =  a  +  b(X) 

 a  = ( )( ) ( )( )
( )22

2

ΣΧ−ΣΧ
ΣΧΥΣΧ−ΣΧΣΥ

n
  

 b  = ( ) ( )
( )22 ΣΧ−ΣΧ

ΣΥ−ΣΧ−ΣΧΥ
n

n  

 Keterangan : 

 Y =   Hasil belajar Akuntansi 

 X =   Pemafaatan Sumber Belajar 

 a dan b =   konstanta 

 (Sudjana, 1996:315). 

c. Uji keberartian dan kelinieran regresi sederhana 

Uji ini digunakan untuk menguji apakah model linier yang telah diambil 

benar-benar cocok dengan keadaan atau tidak. Untuk uji kelinieran regresi 

digunakan rumus analisis varians. 
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Tabel 3.1Analisis Varians  

Sumber 

Varians 

dk JK KT F 

Total n ∑Y2   

Regresi (a) 

Regresi (b/a) 

Residu (S) 

1 

1 

n-2 

(∑Y2)/n 

JKreg=JK(b/a) 

JKres=∑(Y1-Y)2 

(∑Y2)/n 

S2
reg=JK(b/a) 

S2
res=

( )
2

2
1

−

−∑
n

YY
 

 

res

reg

S
S

2

2

Tuna Cocok 

(TC) 

k-2 JK(TC) 
2

)(2

−
=

k
TCJKS TC  

Galat (E) n-k JK(E) 
)(
)(

Edk
EJK  

e

TC

S
S

2

2

 

(Sudjana, 1996:328) 

Kaidah keputusan : 

Setelah F garis (F) ditemukan, hasilnya dikonsultasikan dengan F tabel 

(F) dengan garis signifikan 5% 

a. Jika Fhitung < Ftabel, maka hipotesis dalam penelitian ini tidak 

diterima, yang berarti tidak ada pengaruh signifikan antara variabel 

X terhadap Y. 

b. Jika Fhitung > Ftabel maka hipotesis dalam penelitian ini diterima, 

yang berarti ada pengaruh signifikan antara variabel X terhadap Y. 

d. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pemanfaatan sumber belajar 

terhadap hasil belajar digunakan rumus perhitungan sebagai berikut : 

 r2 X 100% 

 (Sudjana, 1996:369). 
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BAB IV 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Wonogiri tahun ajaran 

2005/2006. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

membagikan angket untuk variabel pemanfaatan sumber belajar. Sedangkan 

untuk variabel hasil belajar akuntansi diambil dari nilai rata-rata ulangan 

harian siswa kelas XI Ilmu Pengetahuan Sosial semester II. Dalam 

pelaksanaanya angket diberikan langsung kepada siswa dan dibagikan kepada 

100 siswa yang tersebar dalam tiga kelas yaitu kelas XI IPS 1, kelas XI IPS 2 

dan kelas XI IPS 3. 

Setelah dilakukan uji coba angket penelitian diperoleh hasil bahwa 

26 item pertanyaan dinyatakan valid dan reliabel. Sehingga pertanyaan 

tersebut dapat dipergunakan untuk mengambil data. Perhitungan validitas dan 

reliabilitas angket dapat dilihat pada lampiran 2. 

4.1.2    Deskripsi Hasil Penelitian 

4.1.1.1 Variabel Pemanfaatan Sumber Belajar 

 Untuk menjawab permasalahan mengenai pengaruh pemanfaatan 

sumber belajar terhadap hasil belajar akuntansi pada siswa kelas XI Ilmu 

Pengetahuan Sosial semester II SMA Negeri 2 Wonogiri tahun ajaran 

2005/2006 digunakan 26 item pertanyaan. Berdasarkan hasil penskoran dari 
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26 item angket tersebut diperoleh rata-rata skor 55,07 dengan bobot persentase 

52,95% dan termasuk kategori kurang baik. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan 

sumber belajar siawa kelas XI Ilmu Pengetahuan Sosial semester II SMA 

Negeri 2 Wonogiri termasuk dalam kategori kurang baik. 

Lebih rinci gambaran tentang pemanfaatan sumber belajar pada siswa 

kelas XI Ilmu Pengetahuan Sosial semester II SMA Negeri 2 Wonogiri tahun 

ajaran 2005/2006 tersebut dapat dilihat dari deskripsi tiap-tiap indikator 

pemanfaatan sumber belajar yang terdiri dari  manusia sumber, bahan 

pengajaran, alat dan perlengkapan belajar, lingkungan, aktivitas  (teknik) dan 

pesan adalah sebagai berikut : 

a) Manusia Sumber 

Berdasarkan hasil penskoran dari 5 item angket tersebut diperoleh rata-

rata skor 10,70 dengan bobot persentase 53,50% dan termasuk kategori kurang 

baik. Ditinjau dari pernyataan masing-masing siswa diperoleh hasil seperti 

pada tabel berikut : 

Tabel 4.1 Jawaban Responden pada Indikator Manusia Sumber  
No Kriteria Jumlah Persentase (%) 
1 Sangat baik 0 0 
2 Baik 22 22 
3 Kurang baik 63 63 
4 Tidak baik 16 16 
Jumlah 100 100 

      Sumber : Data penelitian diolah, 2006 

Lebih jelasnya hasil penelitian mengenai pemanfaatan manusia sumber 

sebagai sumber belajar siswa kelas XI Ilmu Pengetahuan Sosial semester II 

SMA Negeri 2 Wonogiri pada tabel diatas dapat dilihat pada diagram batang 

berikut : 
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    Gambar 2. Distribusi Kategori Manusia Sumber 

Gambar di atas menunjukkan bahwa paling banyak siswa kelas XI 

Ilmu Pengetahuan Sosial semester II SMA Negeri 2 Wonogiri menyatakan 

bahwa dalam belajar akuntansi yang memanfaatkan guru, teman, orang tua 

sebagai sumber belajar termasuk dalam kategori kurang baik (63 siswa atau 

63%) dan paling sedikit menyatakan tidak baik (15 siswa atau 15%). Dengan 

demikian dapat dijelaskan bahwa siswa  kelas XI Ilmu Pengetahuan Sosial 

semester II SMA Negeri 2 Wonogiri kurang baik dalam memanfaatkan 

keberadaan guru, teman, orang tua sebagai sumber belajar dalam belajar 

akuntansi. 

b) Bahan Pengajaran 

Berdasarkan hasil penskoran dari 7 item angket tersebut diperoleh rata-

rata skor 14,82 dengan bobot persentase 52,93% dan termasuk kategori kurang 

baik. Ditinjau dari pernyataan masing-masing siswa diperoleh hasil seperti 

pada tabel berikut : 
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Tabel 4.2 Jawaban Responden pada Indikator Bahan Pengajaran 
No Kriteria Jumlah Persentase (%) 
1 Sangat baik 0 0 
2 Baik 15 15 
3 Kurang baik 63 63 
4 Tidak baik 22 22 
Jumlah 100 100 

      Sumber : Data penelitian diolah, 2006 

Lebih jelasnya hasil penelitian mengenai pemanfaatan bahan 

pengajaran sebagai sumber belajar siswa kelas XI Ilmu Pengetahuan Sosial 

semester II SMA Negeri 2 Wonogiri pada tabel diatas dapat dilihat pada 

diagram batang berikut : 

0

20

40

60

80

100

Responden

1Sangat baik Baik Kurang Baik Tidak Baik
Kategori

63

15

0

22

 
 

       Gambar 3. Distibusi Kategori Bahan Pengajaran 
Gambar di atas menunjukkan bahwa paling banyak siswa kelas XI 

Ilmu Pengetahuan Sosial semester II SMA Negeri 2 Wonogiri menyatakan 

bahwa siswa yang memanfaatkan informasi dari surat kabar, internet, rencana 

pembelajaran, buku paket, buku praktik akuntansi, media (faktur, nota, 

kuitansi, cek) dan LKS sebagai bahan pengajaran dalam belajar akuntansi 

termasuk dalam kategori kurang baik (63 siswa atau 63%) dan paling sedikit 

menyatakan baik (15 siswa atau 15%). Dengan demikian dapat dijelaskan 



 

 

51

bahwa siswa  kelas XI Ilmu Pengetahuan Sosial semester II SMA Negeri 2 

Wonogiri kurang baik dalam memanfaatkan bahan pengajaran sebagai sumber 

belajar akuntansi. 

c) Alat dan Perlengkapan Belajar  

Berdasarkan hasil penskoran dari 4 item angket tersebut diperoleh rata-

rata skor 7,62 dengan bobot persentase 47,63% dan termasuk kategori kurang 

baik. Ditinjau dari pernyataan masing-masing siswa diperoleh hasil seperti 

pada tabel berikut : 

Tabel 4.3 Jawaban Responden pada Indikator Alat dan Perlengkapan Belajar 
No Kriteria Jumlah Persentase (%) 
1 Sangat baik 0 0 
2 Baik 15 15 
3 Kurang baik 52 52 
4 Tidak baik 43 43 
Jumlah 100 100 

Sumber : Data penelitian diolah, 2006 

Lebih jelasnya hasil penelitian mengenai pemanfaatan alat dan 

perlengkapan belajar sebagai sumber belajar siswa kelas XI Ilmu Pengetahuan 

Sosial semester II SMA Negeri 2 Wonogiri pada tabel diatas dapat dilihat 

pada diagram batang berikut : 
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       Gambar 4. Distribusi Kategori Alat dan Perlengkapan Belajar 

Gambar di atas menunjukkan bahwa paling banyak siswa kelas XI 

Ilmu Pengetahuan Sosial semester II SMA Negeri 2 Wonogiri menyatakan 

bahwa siswa yang memanfaatkan alat dan perlengkapan belajar seperti 

kalkulator, peralatan tulis (bolpoint, pencil, penggaris), televisi, komputer 

sebagai sumber belajar akuntansi termasuk dalam kategori kurang baik (52 

siswa atau 52%) dan paling sedikit menyatakan baik (5 siswa atau 5%). 

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa siswa kelas XI Ilmu Pengetahuan 

Sosial semester II SMA Negeri 2 Wonogiri kurang baik dalam memanfaatkan 

alat dan perlengkapan belajar yang ada sebagai sumber belajar dalam 

mempelajari akuntansi. 

d) Lingkungan  

Berdasarkan hasil penskoran dari 4 item angket tersebut diperoleh rata-

rata skor 7,42 dengan bobot persentase 46,36% dan termasuk kategori kurang 

baik. Ditinjau dari pernyataan masing-masing siswa diperoleh hasil seperti 

pada tabel berikut : 
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Tabel 4.4 Jawaban Responden pada Indikator Lingkungan 
No Kriteria Jumlah Persentase (%) 
1 Sangat baik 0 0 
2 Baik 6 6 
3 Kurang baik 42 42 
4 Tidak baik 52 52 
 Jumlah 100 100 

Sumber : Data penelitian diolah, 2006 

Lebih jelasnya hasil penelitian mengenai pemanfaatan lingkungan 

sebagai sumber belajar siswa kelas XI Ilmu Pengetahuan Sosial semester II 

SMA Negeri 2 Wonogiri pada tabel diatas dapat dilihat pada diagram batang 

berikut : 
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      Gambar 5. Distribusi Kategori Lingkungan 

Gambar di atas menunjukkan bahwa paling banyak siswa kelas XI 

Ilmu Pengetahuan Sosial semester II SMA Negeri 2 Wonogiri menyatakan 

bahwa siswa yang memanfaatkan lingkungan sekolah meliputi perpustakaan, 

laboratorium, ruang kelas sebagai sumber belajar akuntansi termasuk dalam 

kategori tidak baik (52 siswa atau 52%) dan paling sedikit menyatakan baik (6 

siswa atau 6%). Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa siswa kelas XI Ilmu 
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Pengetahuan Sosial semester II SMA Negeri 2 Wonogiri tidak memanfaatkan 

dengan baik lingkungan sekolah sebagai mestinya dalam belajar akuntansi. 

e) Aktivitas  

Berdasarkan hasil penskoran dari 3 item angket tersebut diperoleh rata-

rata skor 6,77 dengan bobot persentase 56,42% dan termasuk kategori kurang 

baik. Ditinjau dari pernyataan masing-masing siswa diperoleh hasil seperti 

pada tabel berikut : 

Tabel 4.5 Jawaban Responden pada Indikator Aktivitas 
No Kriteria Jumlah Persentase (%) 
1 Sangat baik 4 4 
2 Baik 24 24 
3 Kurang baik 59 59 
4 Tidak baik 13 13 
 Jumlah 100 100 

Sumber : Data penelitian diolah, 2006 

Lebih jelasnya hasil penelitian mengenai aktivitas yang dilakukan 

siswa sebagai sumber belajar siswa kelas XI Ilmu Pengetahuan Sosial 

semester II SMA Negeri 2 Wonogiri pada tabel diatas dapat dilihat pada 

diagram batang berikut : 
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Gambar 6. Distribusi Kategori Aktivitas  
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Gambar di atas menunjukkan bahwa paling banyak siswa kelas XI 

Ilmu Pengetahuan Sosial semester II SMA Negeri 2 Wonogiri menyatakan 

bahwa siswa yang aktif bertanya dalam diskusi kelas termasuk dalam kategori 

kurang baik (59 siswa atau 59 %) dan paling sedikit menyatakan sangat baik 

(6 siswa atau 6%). Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa siswa kelas XI 

Ilmu Pengetahuan Sosial semester II SMA Negeri 2 Wonogiri kurang 

berperan aktif saat diskusi khususnya dalam menyelesaikan soal latihan 

akuntansi. 

f) Pesan 

Berdasarkan hasil penskoran dari 3 item angket tersebut diperoleh rata-

rata skor 7,74 dengan bobot persentase 64,50% dan termasuk kategori baik. 

Ditinjau dari pernyataan masing-masing siswa diperoleh hasil seperti pada 

tabel berikut : 

Tabel 4.6 Jawaban Responden pada Indikator Pesan 
No Kriteria Jumlah Persentase (%) 
1 Sangat baik 20 20 
2 Baik 36 36 
3 Kurang baik 36 36 
4 Tidak baik 8 8 
 Jumlah 100 100 

Sumber : Data penelitian diolah, 2006 

Lebih jelasnya hasil penelitian mengenai pesan berupa bukti-bukti riil 

akuntansi, pendapat teman yang dimanfaatkan siswa sebagai sumber belajar 

siswa kelas XI Ilmu Pengetahuan Sosial semester II SMA Negeri 2 Wonogiri 

pada tabel diatas dapat dilihat pada diagram batang berikut : 
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Gambar 7. Distribusi Kategori Pesan 

Gambar di atas menunjukkan bahwa paling banyak siswa kelas XI 

Ilmu Pengetahuan Sosial semester II SMA Negeri 2 Wonogiri menyatakan 

bahwa pendapat teman dan bukti-bukti riil akuntansi dapat membantu dalam 

belajar akuntansi termasuk dalam kategori baik (36 siswa atau 36 %) dan 

paling sedikit menyatakan tidak baik (6 siswa atau 8%). Dengan demikian 

dapat dijelaskan bahwa siswa kelas XI Ilmu Pengetahuan Sosial semester II 

SMA Negeri 2 Wonogiri mau menerima pendapat teman dengan baik saat 

diadakan diskusi dan bukti-bukti riil akuntansi (faktur, nota, kuitansi, cek) 

dapat membantu siswa dalam memahami suatu data transaksi akuntansi. 

4.1.1.2 Deskripsi Hasil Belajar Siswa 

Rata-rata hasil belajar akuntansi siswa kelas XI Ilmu Pengetahuan 

Sosial semester II SMA Negeri 2 Wonogiri adalah 68,34 dan termasuk 

kategori tidak tuntas. Ditinjau dari prestasi belajar masing-masing siswa 

diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.7 Hasil Belajar Siswa 
No Kriteria Jumlah Persentase (%) 
1 Tuntas 48 48 
2 Tidak Tuntas 52 52 
 Jumlah 100 100 

Sumber : Data penelitian diolah, 2006 

Lebih jelasnya hasil belajar akuntansi pada siswa kelas XI Ilmu 

Pengetahuan Sosial semester II SMA Negeri 2 Wonogiri pada tabel diatas 

dapat dilihat secara grafis pada diagram batang berikut : 
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   Gambar 8. Distribusi Kategori Hasil Belajar Akuntansi 

4.1.3 Pengujian hipotesis 

Untuk menjawab permasalahan dan sekaligus menguji hipotesis 

mengenai ada tidaknya pengaruh pemanfaatan sumber belajar terhadap hasil 

belajar akuntansi pada siswa kelas XI Ilmu Pengetahuan Sosial semester II 

SMA Negeri 2 Wonogiri tahun ajaran 2005/2006 digunakan analisis regresi 

sederhana dengan menggunakan perhitungan komputer SPSS for windows 

release 12. Berdasarkan perhitungan diperoleh persamaan regresi :
∧

Υ = 6,985 
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+ 1,159X. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan satu skor pemanfaatan 

sumber belajar, maka akan diikuti kenaikan hasil belajar siswa sebesar 1,159. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh harga F hitung sebesar 36,083 

dengan signifikansi 0,000. Karena harga signifikansi yang diperoleh dari 

pengujian tersebut kurang dari 0,05, maka dapat diputuskan bahwa hipotesis 

penelitian (Ha) yang diajukan yaitu ”Ada pengaruh pemanfaatan sumber 

belajar terhadap hasil belajar akuntansi pada siswa kelas XI Ilmu Pengetahuan 

Sosial semester II SMA Negeri 2 Wonogiri” diterima.  

Berdasarkan dari hasil perhitungan diperoleh pula koefisien determinasi 

sebesar 0,269. Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa besarnya pengaruh 

pemanfaatan sumber belajar terhadap hasil belajar akuntansi pada siswa kelas 

XI Ilmu Pengetahuan Sosial semester II SMA Negeri 2 Wonogiri tahun ajaran 

2005/2006 adalah 26,9% dan selebihnya yaitu 73,1% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diteliti.  

 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian terbukti bahwa pemanfaatan sumber 

belajar berpengaruh terhadap hasil belajar akuntansi pada siswa kelas XI Ilmu 

Pengetahuan Sosial semester II SMA Negeri 2 Wonogiri dibuktikan dari hasil 

perhitungan diperoleh F hitung dengan harga signifikansi kurang dari 

0,05.Variabel pemanfaatan sumber belajar berpengaruh terhadap hasil belajar 

akuntansi sebesar 36,083. Hal ini disebabkan secara mendasar bahwa sumber 

belajar sangat mempengaruhi kualitas proses dan hasil belajar siswa, dengan 
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kata lain dapat mempengaruhi kualitas pengajaran (Sudjana, 1989:145). 

Dengan adanya pengadaan dan penggunaan sumber belajar di sekolah 

diharapkan dapat memberikan informasi dalam rangka meningkatkan kualitas 

pengajaran. Apabila dicapai kualitas pengajaran yang baik maka akan dicapai 

pula hasil belajar yang baik. 

Pada kenyataannya berdasarkan deskripsi data penelitian menunjukkan 

bahwa pemanfaatan sumber belajar baik yang dimanfaatkan oleh guru maupun 

siswa kelas XI Ilmu Pengetahuan Sosial semester II SMA Negeri 2 Wonogiri 

termasuk dalam kategori kurang baik ditunjukkan dari hasil rata-rata skor 

sebesar 55,70 dengan bobot persentase 52,95%. Hal ini dapat dilihat dari 

deskripsi tiap-tiap indikator pemanfaatan sumber belajar yang terdiri dari  

manusia sumber, bahan pengajaran, alat dan perlengkapan belajar, lingkungan, 

aktivitas  (teknik) dan pesan. 

Pemanfaatan manusia sumber sebagai sumber belajar siswa kelas XI 

Ilmu Pengetahuan Sosial semester II SMA Negeri 2 Wonogiri termasuk dalam 

kategori kurang baik. Hal ini disebabkan kurangnya siswa dalam 

memanfaatkan keberadaan guru, teman maupun orang tua dalam belajar 

akuntansi. Siswa diharapkan mencatat dan memahami setiap penjelasan guru 

mengenai materi akuntansi yang diajarkan. Selain itu perhatian siswa harus 

terfokus pada guru saat menyampaikan materi, bantuan teman dan orang tua 

akan sangat membantu siswa dalam menyelesaikan setiap kesulitan dalam 

belajar akuntansi sehingga hasil belajar siswa dapat maksimal. 
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Informasi dari media seperti surat kabar, internet, rencana 

pembelajaran, buku pelajaran, LKS dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

belajar akuntansi yang dapat membantu siswa memperoleh kemudahan dalam 

belajar. Bahan pengajaran merupakan media yang sangat penting untuk 

menunjang terjadinya keaktifan siswa dalam belajar. Siswa tidak mungkin 

menemukan sendiri suatu kesimpulan, tanpa membaca materi yang 

ditugaskan. Oleh karena itu bahan belajar harus dipilih sesuai dengan tujuan 

belajar, disamping harus sesuai dengan minat siswa. Kemajuan di bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih memberikan kemudahan 

baik bagi guru maupun siswa untuk memperoleh bahan belajar yang banyak 

dan bervariasi. Termasuk dalam sumber ini selain buku pelajaran, rencana 

pembelajaran, media seperti  surat kabar, internet banyak membuat fakta dan 

permasalahan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan membaca surat 

kabar, internet siswa memperoleh informasi yang mungkin tidak diperoleh 

dari guru. Semakin banyak informasi yang diperoleh semakin baik hasil 

belajar yang dicapai. 

Pemanfaatan alat dan perlengkapan belajar pada siswa kelas XI Ilmu 

Pengetahuan Sosial semester II SMA Negeri 2 Wonogiri termasuk dalam 

kategori kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya siswa dalam 

memanfaatkan alat dan perlengkapan belajar yang tersedia sebagai sumber 

belajar. Alat peraga berfungsi memperjelas hal-hal yang telah diterangkan, 

karena dengan alat-alat pelajaran siswa mempunyai pengalaman lebih banyak 

daripada sekedar menerangkan. Alat dan perlengkapan belajar yang digunakan 
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siswa dalam mempelajari akuntansi seperti kalkulator, TV, komputer, papan 

tulis, meja, kursi akan sangat membantu siswa dalam belajar. Siswa 

diharapkan dapat memperoleh informasi tambahan dari media seperti TV 

dalam menunjang belajarnya sehingga tidak tergantung pada alat peraga yang 

dibuat oleh  guru yang mungkin menimbulkan kejenuhan bagi siswa untuk 

belajar.  

Situasi belajar (lingkungan) yang merupakan suatu keadaan pada saat 

proses belajar dan pembelajaran berlangsung (belajar di sekolah) belum 

diamanfaatkan secara maksimal oleh siswa kelas XI Ilmu Pengetahuan Sosial 

semester II SMA Negeri 2 Wonogiri sehingga termasuk dalam kategori 

kurang baik. Situasi belajar (lingkungan) meliputi keadaan fisik ruang kelas, 

perpustakaan yang memadai, laboratorium, cara mengatur perlengkapan yang 

ada di dalam kelas. Disamping keadaan fisik, tidak kalah penting keadaan non 

fisik misalnya interaksi guru dan siswa, interaksi antar  siswa sendiri, sikap 

siswa terhadap guru mata pelajaran akuntansi. Keadaan fisik yang nyaman dan 

keadaan psikologis yang menyenangkan berpengaruh pada pencapaian hasil 

belajar yang optimal. Selain situasi belajar di sekolah siswa juga dapat 

memanfaatkan lingkungan sekitar dalam belajar.  

Berdasarkan aktivitas siswa kelas XI Ilmu Pengetahuan Sosial 

semester II SMA Negeri 2 Wonogiri masih termasuk kategori kurang baik. 

Hal ini menunukkan bahwa siswa belum mampu berperan aktif dalam proses 

belajar mengajar, dimana siswa tidak hanya diam dalam menerima materi 

pelajaran. Selain itu dalam interaksi belajar mengajar, metode belajar 
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merupakan hal yang paling menentukan. Demikian pula hasil belajar yang 

dicapai siswa akan bergantung pada metode mengajar yang digunakan guru. 

Guru hendaknya pandai dalam memilih dan mempergunakan metode 

mengajar sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. 

Pada penelitian ini metode yang biasa digunakan oleh guru akuntansi dalam 

mengajar seperti metode ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan. Metode 

mengajar yang baik adalah metode yang dapat menumbuhkan kegiatan belajar 

siswa (Sudjana, 2002;76). Ketepatan metode sangat bergantung pada aspek 

berikut yaitu anak didik, tujuan, situasi, fasilitas dan guru itu sendiri.  

Pemahaman siswa kelas XI Ilmu Pengetahuan Sosial semester II SMA 

Negeri 2 Wonogiri terhadap bukti-bukti riil akuntansi meliputi faktur, nota, 

kuitansi dan cek termasuk dalam kategori baik. Bukti-bukti riil tersebut sangat 

membantu siswa dalam belajar akuntansi mengenai suatu data transaksi.  

Segala sumber belajar hendaknya digunakan dalam usaha belajar siswa 

agar memperolah ilmu pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dipelajari 

secara luas dan mendalam. Tentu saja sumber-sumber belajar yang 

dimanfaatkan adalah yang relevan dengan materi bidang studi akuntansi yang 

dibahas, terpilih dan mutakhir. Segala sesuatu dapat dijadikan sebagai sumber 

belajar, bergantung pada kapan dan bagaimana ia digunakan oleh siswa 

dengan pengarahan guru. 

Namun pada kenyataanya pemanfaatan sumber belajar belum mampu 

memberikan kontribusi yang maksimal terhadap baikknya hasil belajar yang 

dicapai siswa, hal tersebut terlihat dari besarnya pengaruh pemanfaatan 
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sumber belajar terhadap hasil belajar akuntansi pada siswa kelas XI Ilmu 

Pengetahuan Sosial semester II SMA Negeri 2 Wonogiri hanya mencapai 

26,9%. Hasil ini menggambarkan bahwa sumber belajar yang dimanfaatkan 

siswa baik lingkungan di dalam kelas maupun di luar kelas bukan merupakan 

satu-satunya faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Selain 

faktor-faktor tersebut masih terdapat faktor lain untuk diperhatikan guna 

meningkatkan hasil belajar siswa yang maksimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh positif antara pemanfaatan sumber belajar terhadap hasil 

belajar akuntansi pada siswa kelas XI Ilmu Pengetahuan Sosial semester II 

SMA Negeri 2 Wonogiri tahun ajaran 2005/2006. 

2. Besarnya sumbangan efektif variabel pemanfaatan sumber belajar terhadap 

hasil belajar akuntansi pada siswa kelas XI Ilmu Pengetahuan Sosial 

semester II SMA Negeri 2 Wonogiri sebesar 26,9% dan sisanya 73,1% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada siswa kelas XI Ilmu 

Pengetahuan Sosial semester II SMA Negeri 2 Wonogiri penulis menyarankan  

1. Pihak sekolah diharapkan terus meningkatkan penyediaan sumber belajar 

dengan pengadaan guru yang perofesional dibidangnya, buku-buku 

pelajaran yang lebih lengkap diperpustakaan, perlengkapan belajar yang 

memadai sehingga dapat menunjang proses belajar mengajar bagi siswa. 

2. Guru diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang mendorong 

siswa untuk memanfaatkan sumber belajar yang lebih luas dengan 

memberikan latihan-latihan sehingga siswa aktif dalam belajar. 
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3. Bagi siswa perlu meningkatkan motivasi dalam memanfaatkan segala 

sumber belajar baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga 

seperti sering memanfaatkan perpustakaan sekolah untuk menambah 

pengetahuan. 

4. Terdapat kerjasama yang baik antara guru dengan siswa dalam 

memanfaatkan lingkungan sekolah seperti ruang kelas beserta alat dan 

perlengkapan belajar dengan sebaik-baikknya. 

5. Untuk peneliti selanjutnya dapat menambah variabel penelitian seperti 

motivasi, bakat, minat, materi pelajaran, metode pembelajaran, atau 

variabel lain yang mempengaruhi hasil belajar para siswa. 
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Yth. Siswa-siswi 
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Dengan hormat, 

Dalam rangka penelitian untuk menyelesaikan studi strata S1 pada 
Universitas Negeri Semarang, dengan judul “ PENGARUH PEMANFAATAN 
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SISWA KELAS XI SEMESTER II SMA NEGERI 2 WONOGIRI ”. 

Untuk itu saya mohon bantuan anda sebagai siswa / siswi SMA 
Negeri 2 Wonogiri untuk mengisi angket penelitian ini. Agar penelitian ini dapat 
mencapai tujuan yang diharapkan saya mohon supaya dijawab sesuai dengan 
keadaan yang sebenarnya. 

Jawaban yang anda berikan tidak berpengaruh apapun terhadap 
prestasi di sekolah dan kerahasiaan yang berkaitan dengan pengisian angket akan 
saya jaga sepenuhnya. Jawaban anda akan sangat bermanfaat bagi saya dalam 
penyusunan skripsi ini. 

Atas bantuan dan kesediaan  anda menjawab angket ini saya 
ucapkan terima kasih. 

 
      Hormat saya, 
      Peneliti 

 
 

      Heni Rosdiana  
        NIM. 3301402119 
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KISI-KISI BUTIR PERTANYAAN DALAM ANGKET  

SUMBER BELAJAR 

Sumber belajar No. Item Jumlah 

1. Manusia sumber 

2. Bahan pengajaran 

3. Alat dan Perlengkapan belajar 

4. Lingkungan 

5. Aktivitas (teknik) 

6. Pesan 

 

1,2,3,4,5 

6,7,8,9,10,11,12 

13,14,15,16 

17,18,19,20 

21,22,23 

24,25,26 

 

5 

7 

4 

4 

3 

3 

Jumlah 26 26 
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ANGKET PENELITIAN 
 

“ PENGARUH PEMANFAATAN SUMBER BELAJAR TERHADAP 
HASIL BELAJAR AKUNTANSI PADA SISWA KELAS XI SEMESTER II 

SMA NEGERI II WONOGIRI ” 
 
 

I. PETUNJUK PENGISIAN 

1. Tulislah identitas anda pada tempat yang telah disediakan. 

2. Bacalah tiap pertanyaan secara teliti sebelum anda menjawab. 

3. Pilih salah satu jawaban  secara benar dengan memberi tanda silang (X ) 

pada jawaban yang paling sesuai. 

 
II. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama  : 
No.Absen : 
Kelas  : 
Jenis kelamin : 
 

III. DAFTAR PERTANYAAN 

A. Manusia sumber 

1. Apakah Anda selalu mencatat setiap penjelasan guru mengenai materi 

akuntansi dan menjadikannya sebagai masukan dalam belajar 

akuntansi ? 

A. selalu     C. kadang-kadang 

B. sering kali    D. tidak pernah 

2. Apakah anda selalu mendengarkan dan memperhatikan ketika guru 

anda menyampaikan materi akuntansi ? 

A. selalu     C. kadang-kadang 

B. sering kali    D. tidak pernah 

3. Apakah Anda memahami tentang materi akuntansi yang guru ajarkan ? 

A. selalu     C. kadang-kadang 

B. sering kali    D. tidak pernah 
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4.  Apakah Anda meminta bantuan kakak atau orang tua dalam 

mempelajari akuntansi ? 

A. selalu     C. kadang-kadang 

B. sering kali    D. tidak pernah 

5. Didalam mempelajari materi akuntansi apakah anda belajar kelompok 

bersama teman anda ? 

A. selalu     C. kadang-kadang 

B. sering kali    D. tidak pernah 

 
B. Bahan pelangaran 

6. Apakah Anda memanfaatkan informasi dari surat kabar dalam 

mempelajari akuntansi ? 

A. selalu     C. kadang-kadang 

B. sering kali    D. tidak pernah 

7. Apakah Anda memanfaatkan informasi dari internet dalam 

mempelajari akuntansi ? 

A. selalu     C. kadang-kadang 

B. sering kali    D. tidak pernah 

8. Apakah Anda belajar akuntansi sesuai dengan Rencana Pembelajaran 

yang ada ? 

A. selalu     C. kadang-kadang 

B. sering kali    D. tidak pernah 

9. Apakah Anda memanfaatkan buku paket akuntansi sebagai sumber 

belajar dalam mempelajari akuntansi ? 

A. selalu     C. kadang-kadang 

B. sering kali    D. tidak pernah 

 
10. Apakah sebelum praktikum dimulai Anda memahami terlebih dahulu 

buku praktik ? 

A. selalu     C. kadang-kadang 

B. sering kali    D. tidak pernah 
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11. Apakah didalam praktik akuntansi anda menggunakan media seperti 

faktur, nota, kuitansi, cek ? 

A. selalu     C. kadang-kadang 

B. sering kali    D. tidak pernah 

12. Apakah Anda memanfaatkan buku LKS untuk latihan dalam belajar 

akuntansi? 

A. selalu     C. kadang-kadang 

B. sering kali    D. tidak pernah 

 
C. Alat dan Perlengkapan belajar 

13. Dalam menyelesaikan soal akuntansi, apakah anda memanfaatkan 

kalkulator ? 

A. selalu     C. kadang-kadang 

B. sering kali    D. tidak pernah 

14. Apakah anda pada saat pelajaran akuntansi memanfaatkan peralatan 

tulis (bolpoint, pencil, penggaris ) dengan  lengkap? 

A. selalu     C. kadang-kadang 

B. sering kali    D. tidak pernah 

15. Apakah Anda memanfaatkan siaran televisi dalam mempelajari 

akuntansi? 

A. selalu     C. kadang-kadang 

B. sering kali    D. tidak pernah 

16. Dalam mempelajari akuntansi, apakah anda memanfaatkan komputer ? 

A. selalu     C. kadang-kadang 

B. sering kali    D. tidak pernah 

 
D. Lingkungan 

17. Apakah Anda memanfaatkan perpustakaan sekolah dalam mempelajari 

akuntansi ? 

A. selalu     C. kadang-kadang 

B. sering kali    D. tidak pernah 
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18. Apakah Anda juga memanfaatkan laboratorium di sekolah dalam 

mempelajari akuntansi ? 

A. selalu     C. kadang-kadang 

B. sering kali    D. tidak pernah 

19. Apakah kondisi perlengkapan belajar (meja, kursi, papan tulis, 

penerangan) kelas anda memadai dalam belajar akuntansi ?  

A. selalu     C. kadang-kadang 

B. sering kali    D. tidak pernah 

20. Apakah kebersihan dan kenyamanan ruang kelas anda selalu 

mendukung dalam belajar akuntansi ? 

A. selalu     C. kadang-kadang 

B. sering kali    D. tidak pernah 

 
E. Aktivitas (teknik) 

21. Apakah dalam setiap pembelajaran akuntansi, anda melakukan tanya 

jawab ? 

A. selalu     C. kadang-kadang 

B. sering kali    D. tidak pernah 

22. Saat membahas soal akuntansi melalui diskusi, apakah anda berperan 

aktif ?  

A. selalu     C. kadang-kadang 

B. sering kali    D. tidak pernah 

23. Jika anda mendapatkan soal latihan dari guru anda, apakah anda dapat 

mengerjakan dengan teliti ? 

A. selalu     C. kadang-kadang 

B. sering kali    D. tidak pernah 

F. Pesan 

24. Jika dalam diskusi kelas ada teman anda yang mengungkapkan 

pendapatnya, apakah anda mau menerimanya?  

A. selalu     C. kadang-kadang 

B. sering kali    D. tidak pernah 
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25. Apakah anda memahami bukti-bukti riil akuntansi (faktur, nota, 

kuitansi da cek ? 

A. selalu     C. kadang-kadang 

B. sering kali    D. tidak pernah 

26. Apakah dengan bukti-bukti riil tersebut dapat membantu anda dalam 

belajar akuntansi mengenai suatu data transaksi ?  

A. selalu     C. kadang-kadang 

B. sering kali    D. tidak pernah 
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