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Prestasi belajar merupakan hasil dari usaha belajar yang dilakukan oleh siswa yang 

dibuktikan dan ditunjukan melalui nilai dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh guru terhadap 

siswa. Sistem pembelajaran e-learning  yang menggunakan media pembelajaran berbasis blog 

dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mandiri. Permasalahan dalam penelitian ini 

adalah apakah ada perbedaan prestasi belajar akuntansi pokok bahasan laporan keuangan kelas 

eksperimen dengan menggunakan media pembelajaran blog dan kelas kontrol dengan 

menggunakan media hasil teknologi cetak (manual) SMA Negeri 1 Subah. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar kelas eksperimen dengan menggunakan 

media blog dan kelas kontrol dengan media hasil teknologi cetak (manual) SMA Negeri 1 Subah. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS SMA N 1 Subah tahun pelajaran 

2010/2011. Setelah diadakan uji normalitas dan homogenitas, populasi berdistribusi normal dan 

bersifat homogen, dengan menggunakan teknik saple random sampling diperoleh dua sampel 

yaitu kelas XI IPS3 sebagai kelas eksperimen yang mendapat perlakuan media pembelajaran 

berbasis blog dan XI IPS4 sebagai kelas kontrol yang mendapat perlakuan media pembelajaran 

hasil teknologi cetak (manual). Metode pengumpulan data adalah metode dokumentasi dan tes. 

Teknik analisis data menggunakan independent sample t-test. 

 Hasil uji banding independent sample t-test menunjukkan bahwa nilai sig.(2-tailed) pada 

equal variances assumed untuk hasil belajar nilai post-test adalah 0,000, karena probabilitas 

signifikansi < 0.05 maka ada perbedaan prestasi belajar akuntansi. Hasil penelitian diperoleh 

rata-rata hasil belajar kognitif siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol meningkat. Kelas 

eksperimen yang menggunakan media berbasis blog setelah pembelajaran meningkat 40,8 % 

yaitu dari nilai rata-rata 61,45 menjadi 86,45, sedangkan kelas kontrol yang menggunakan media 

hasil teknologi cetak (menual) setelah pembelajaran meningkat 21,7 % yaitu dari 62,89 menjadi 

76,54. Kelas eksperimen lebih tinggi peningkatanya dibandingkan dengan kelas kontrol. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa media pembelajaran berbasis blog lebih 

efektif daripada media pembelajaran hasil teknologi cetak (media manual) dalam pembelajaran 

akuntansi pokok bahasan laporan keuangan. Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

media pembelajaran berbasis blog dapat digunakan sebagai alternatif dalam pembelajaran 

akuntansi untuk meningkatkan prestasi belajar akuntansi. 
 


