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Motto 
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SARI 

Kurnia, Victor Uji. 2011. “Pengaruh Persepsi Siswa Tentang Penguasaan 

Computer Based Learning Guru Terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran 

Akuntansi Pada Siswa Kelas X  Jurusan Akuntansi SMK Negeri 1 Kudus Tahun 

Pelajaran 2010/2011”. Skripsi. Jurusan Pendidikan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Drs. Tarsis Tarmudji, MM. Linda 

Agustina, SE., M.Si. 

 

Kata kunci : Prestasi Belajar, Computer Based Learning. 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi 

informasi, sangat berpengaruh terhadap penyusunan dan implementasi strategi 

pembelajaran. Hasil observasi awal di SMK Negeri 1 Kudus diperoleh nilai 

akuntansi di kelas X jurusan akuntansi (AK) memiliki indikasi rendah. Jika 

dituangkan dalam bentuk persentase secara berurutan mulai dari kelas X AK 1 

dan X AK 2 adalah 50% dan 59%. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 

adakah pengaruh persepsi siswa tentang penguasaan computer based learning 

guru terhadap prestasi belajar mata pelajaran akuntansi kelas X jurusan akuntansi 

SMK Negeri 1 Kudus tahun pelajaran 2010/2011.  

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X jurusan akuntansi SMK Negeri 

1 Kudus Tahun Pelajaran 2010/2011. Sampel yang akan digunakan dalam 

penelitian sebesar 56 responden yang diperoleh dari rumus Slovin. Variabel dalam 

penelitian ini terdiri dari variabel bebas (persepsi siswa tentang penguasaan 

computer based learning guru), variabel terikat (prestasi belajar mata pelajaran 

akuntansi). Metode pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

angket dan metode dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dengan 

analisis deskripstif dan analisis regresi linier sederhana. 

Hasil penelitian menunjukan rata-rata persentase dari persepsi siswa 

tentang penguasaan computer based learning gurusebesar 78,47% yang dapat 

dikategorikan mampu. Persepsi siswa tentang penguasaan computer based 

learning guru mempunyai nilai signifikansi 0,000. Karena model mempunyai nilai 

signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi 

siswa tentang penguasaan computer based learning guru (X) mempunyai 

pengaruh terhadap prestasi belajar mata pelajaran akuntansi (Y). Analisis regresi 

menunjukan pengaruh penguasaan computer based learning guru adalah sebesar 

49%. 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sifatnya sangat dinamis, seperti 

juga perkembangan model computer based learning sehingga guru harus selalu 

mencari informasi dan menambah wawasan tentang model computer based 

learning untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Siswa hendaknya ikut aktif 

dalam mencapai pemahaman materi dengan menggunakan media komputer yang 

sudah terhubung dengan jaringan internet untuk mencari informasi atau materi 

pelajaran diluar dari bahan ajar yang diberikan oleh guru untuk meningkatkan 

prestasi belajar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Prestasi belajar tiap siswa mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-

beda, ada siswa yang tingkat prestasinya tinggi dan ada siswa yang tingkat 

prestasinya rendah. Kesuksesan seorang guru dalam menyampaikan materi 

pembelajaran dapat diukur dari prestasi belajar itu sendiri. Menurut Hamalik 

(2002:109) tujuan pengajaran adalah suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang 

diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsung pengajaran. Tujuan belajar 

merupakan cara yang akurat untuk menentukan hasil pengajaran. 

Proses belajar terjadi berkat siswa mempelajari sesuatu yang ada 

dilingkungan sekitar. Belajar adalah menyangkut apa yang harus dikerjakan oleh 

siswa untuk dirinya sendiri, maka inisiatif  siswa harus didorong dan dirangsang 

untuk belajar bagi dirinya sendiri. Prestasi belajar merupakan suatu nilai yang 

didapat oleh siswa setelah melalui beberapa proses pembelajaran. 

Pada hakekatnya keberhasilan belajar siswa dipengaruhi oleh dua faktor 

yaitu ekstern dan intern. Guru adalah salah satu faktor ekstern tersebut. Menurut 

Sudjana dalam Kuntoro (2008:6) guru adalah salah satu faktor dominan yang 

mempengaruhi kualitas pembelajaran. Sebagai seorang fasilitator, guru 

diharapkan mampu menguasai berbagai macam media pembelajaran yang 

ada.Komponen dalam sistem pengajaran dapat berupa tujuan pendidikan dan 

pengajaran, peserta didik atau siswa, tenaga pendidik atau guru, kurikulum, 

strategi pembelajaran, media pembelajaran dan evaluasi pembelajaran(Hamalik, 
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2003:77). Penilaian terhadap kinerja guru dapat dilakukan melalui persepsi atau 

pandangan pihak lain, dalam hal ini peran siswa sangat dibutuhkan. 

Persepsi merupakan salah satu hal yang mempengaruhi karakteristik 

kognitif siswa. Karakeristik kognitif berhubungan dengan pengamatan, dalam hal 

ini berkaitan dengan cara pandang siswa mengenai penguasaan computer based 

learning guru. Dalam proses belajar mengajar siswa harus bisa menangkap dan 

menerjemahkan materi pelajaran yang disampaikan oleh guru sehingga siswa 

mempunyai persepsi sesuai dengan yang dikehendaki guru. Hasilnya siswa dapat 

dengan mudah menerima materi yang disampaikan guru. 

Guru harus memiliki strategi pembelajaran dan dituntut memiliki teknik-

teknik penyajian atau biasanya disebut metode mengajar agar siswa dapat belajar 

secara efektif dan efisien. Menurut Roestiyah (2008:1)teknik penyajian pelajaran 

adalah suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang dipergunakan oleh 

guru atau instruktur. Teknik penyajian yang dapat digunakan agar proses belajar 

mengajar dapat berjalan efektif adalah dengan penggunaan media pembelajaran 

yang ada.Teknik penyajian pelajaran yang dilakukan Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) Negeri 1 Kudus agar proses belajar mengajar berjalan efektif adalah 

dengan memanfaatkan media komputer.  

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi 

informasi,sangat berpengaruh terhadap penyusunan dan implementasi strategi 

pembelajaran. Dengan menggunakan media komputer bukan saja dapat 

mempermudah dan mengefektifkan proses pembelajaran, akan tetapi juga bisa 

membuat proses pembelajaran lebih menarik. Penggunaan media komputer 
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sebagai media pembelajaran di SMK Negeri 1 Kudus dapat dilihat dari sarana 

yang sangat menunjang di setiap kelas yaitu tersedianya proyektor untuk 

menampilkan bahan ajar atau persentasi.Dengan menggunakan media komputer, 

siswa mempunyai kreatifitas dan motivasi dalam kegiatan pembelajaran.  

Prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam penggunaan media pada 

setiap kegiatan belajar mengajar adalah bahwa media digunakan dan diarahkan 

untuk mempermudah siswa belajar dalam upaya memahami materi pelajaran 

(Sanjaya, 2008:173).Harapan dari pembelajaran berbasis komputer di SMK 

Negeri 1 Kudus adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kualitas 

pendidikan di SMK Negeri 1 Kudus haruslah baik, hal ini dikarenakan SMK 

Negeri 1 Kudus sudah disahkan sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional 

(RSBI). Pengesahan tersebut harusdibuktikan dengan kualitas pendidikan yang 

baik. Mata pelajaran akuntansi yang dipelajari di SMK Negeri 1 Kudus kelas X 

AK (akuntansi) masih dalam tahap akuntansi dasar baik untuk perusahaan jasa 

maupun perusahaan dagang.  

Mata pelajaran akuntansi adalah mata pelajaran yang diikuti oleh siswa 

yang masuk pada jurusan akuntansi. Akuntansi merupakan bagian dari ilmu 

ekonomi yang mempelajari tentang tata cara pencatatan, pengikhtisaran dan 

pelaporan data keuangan suatu organisasi atau perusahaan untuk menghasilkan 

laporan keuangan. Accounting Principle Board (APB) mendefinisikan akuntansi 

adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, 

umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan 

untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar memilih 
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diantara berbagai alternatif. Prestasi belajar akuntansi siswa menjadi indikator 

penting untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menguasai mata pelajaran 

akuntansi.Data yang diperoleh dari hasil observasi awal terhadap prestasi belajar 

akuntansi yang terdapat dalam nilai ulangan harian dan nilai ujiantengah semester 

gasal kelas X akuntansi tahun pelajaran 2010/2011 menunjukan hasil sebagai 

berikut : 

Tabel 1.1Persentase Nilai Siswa Semester Gasal Tahun Pelajaran 

2010/2011yang Belum Memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimum 

(KKM) 

No Kelas 

Keterangan 

Jumlah 

Siswa Per 

Kelas 

Jumlah 

Siswa 

Tuntas 

Persentase 

Siswa 

Tuntas 

Jumlah 

Siswa 

Tidak 

Tuntas 

Persentase 

Siswa 

Tidak 

Tuntas 

1.  X AK 1 16 (Siswa) 50% 16 (Siswa) 50% 32 (Siswa) 

2.  X AK 2 13 (Siswa) 41% 19 (Siswa) 59% 32 (Siswa) 

Sumber : Daftar nilai SMK N 1 Kudus tahun 2010. 

Kesimpulan dari tabel 1.1 diatas jika dituangkan dalam bentuk persentase 

secara berurutan mulai dari kelas X AK1, X AK2 adalah50%, 59%. Hal ini dapat 

dilihat dari nilai ulangan harian, nilai ujian tengah semester gasal tahun pelajaran 

2010/2011. Untuk kriteria ketuntasan minimun SMK Negeri 1 Kudus sebesar 75. 

Tabel persentase nilai siswa menunjukansebanyak 50%siswa kelas X AK 1 dan 

59% siswa kelas X AK 2belum memenuhi kriteria ketuntasan minimum. Keadaan 

ini dikhawatirkan dapat menyebabkan kualitas kegiatan belajar mengajar menjadi 

rendah, sehingga tujuan pembelajaran akuntansi sulit tercapai. Disini terlihat 

sekali bahwa ada ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan yang ada 

dalam pencapaian prestasi belajar mata pelajaran akuntansikarena masih banyak 

siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimum belajar. 
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Clarck dalam Sudjana (2003:39) menyatakan bahwa “prestasi belajar 

siswa di sekolah 70% dipengaruhi oleh kemampuan dari dalam diri siswa dan 

30% dipengaruhi oleh lingkungan”. Keinginan belajar dalam diri siswa harus 

didorong agar mereka mempunyai semangat dan konsentrasi penuh untuk 

mengikuti proses pembelajaran dari awal sampai akhir kegiatan pembelajaran. 

Kegiatan pembelajaran yang menarik merupakan alternatif solusi yang dapat 

digunakan untuk mendorong keinginan belajar siswa. 

Salah satu pembelajaran yang menarik yang dapat diterapkan oleh guru 

adalah dengan menggunakan media komputer. Computer Based Learning (CBL) 

adalah suatu model pembelajaran yang diterapkan oleh guru dengan 

menggunakan media komputer. Diharapkan dengan model ini guru dapat 

mendesain pembelajaran yang menarik dengan menampilkan video, suara, 

animasi sehingga siswa akan lebih tertarik dan fokus pada materi yang 

disampaikan guru.  

Pada saat penyampaian materi guru menggunakan presentasi power point 

dimana anak didik mempunyai keinginan untuk maju, dan juga mempunyai 

kreatifitas yang tinggi dan memuaskan dalam perkembangan mereka di kehidupan 

kelak.Clements dalam Dwyer (2007)menyatakan belajar dengan teknologi 

informasi dan komunikasi memungkinkan siswa Sekolah Dasar (SD) mempunyai 

kesempatan yang lebih besar untuk belajar dengan ide-ide kreatif dan memiliki 

sikap yang lebih positif untuk menggunakannya dalam pembelajaran mereka. 

Penerapan model pembelajaran yang tepat merupakan salah satu cara yang 

dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Computer based 
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learning ini dikembangkan berdasarkan karena sudah jelas pada kehidupan 

modern di masa depan, komputer merupakan suatu alat yang sangat penting. 

Selain itu juga karena arus informasi yang didapat oleh para pemakai IPTEK 

(Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) akan lebih cepat, maka penggunaan komputer 

merupakan satu-satunya cara untuk menampung dengan baik segenap informasi 

tadi dan selanjutnya memanfaatkan dengan baik pula. 

Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 dalam Gora (2010:3), 

menyimpulkan bahwa “guru mata pelajaran harus memenuhi kompetensi 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang 

diampu”. Hal itu sejalan juga dengan Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 

tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah bahwa dalam 

prinsip-prinsip penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, guru diharuskan 

mampu menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Upaya untuk 

mencapai mutu pendidikan dengan kriteria yang ada diatas, tentu akan sulit 

dilakukan apabila pembelajaran dilakukan di kelas yang masih konvensional, 

yang hanya menuntun siswa untuk melakukan datang, duduk, catat, dan hafal. 

Dengan bantuan komputer dapat diajarkan cara-cara mencari informasi baru, 

menyeleksinya dan kemudian mengolahnya, sehingga terdapat jawaban terhadap 

suatu pertanyaan.  

Roestiyah (2008:154) mengatakan “secara teori suatu komputer memiliki 

kekuatan keahlian yang lebih dari seorang guru karena komputer dapat 

menyimpan pendapat dari beberapa informasi, menyajikan pada siswa dengan 

tanda diagram, memberi jawaban tipe kebutuhan siswa, memberi umpan balik 

kepada siswa secara individual, memiliki sejumlah perbedaan dengan siswa yang 

berbeda-beda”.Selain itu, penggunaan media komputer dapat menambah motivasi 

belajar siswa sehingga perhatian siswa terhadap materi pembelajaran dapat lebih 

meningkat. Sebagai contoh sebelum menjelaskan materi pelajaran tentang 
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komputer akuntansi atau spreadsheet, untuk dapat menarik perhatian siswa 

terhadap topik tersebut, maka guru memutar film terlebih dahulu tentang manfaat 

dan penggunaan komputer akuntansi di perusahaan. 

 

Keuntungan lain dari penggunaan komputer dalam proses belajar dapat 

meningkatkan hasil belajar dengan penggunaan waktu dan biaya yang relatif  

kecil. Pemakai komputer atau user dapat melakukan interaksi langsung dengan 

sumber informasi. Perkembangan teknologi jaringan komputer (computer network 

atau internet) saat ini telah memungkinkan pemakainya melakukan interaksi 

dalam memperoleh pengetahuan dan informasi yang diinginkan. 

Pengaruh pembelajaran berbasis komputer (computer based learning) 

terhadap prestasi belajar diperkuat oleh beberapa penelitian dariRodiyansyah dkk. 

(2008) menyatakan bahwa “pembelajaran TIK di kelas diberikan dengan berbasis 

komputer maka prestasi belajar siswa akan lebih baik”. Sujudi (2005) menyatakan 

bahwa “media komputer dapat meningkatkan hasil belajar matematika pokok 

bahasan perkalian dan pembagian”. Hullet al. (2009) menyatakan bahwa “ada 

peningkatan yang signifikan terhadap skor siswa dengan menggunakan computer 

based learning”. 

Adanya fakta dan teori dari uraian di atas, maka penting untuk dilakukan 

penelitian dengan judul “PENGARUH PERSEPSI SISWA TENTANG 

PENGUASAAN COMPUTER BASED LEARNING GURU TERHADAP 

PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN AKUNTANSI PADA SISWA 

KELAS X JURUSAN AKUNTANSI SMK NEGERI 1 KUDUS TAHUN 

PELAJARAN 2010/2011”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan diungkap dalam penelitian ini sesuai dengan 

uraian di atas adalah adakah pengaruh persepsi siswa tentang penguasaan 

computer based learning guru terhadap prestasi belajar mata pelajaran akuntansi 

pada siswa kelas X jurusan akuntansi SMK Negeri 1 Kudus tahun pelajaran 

2010/2011 ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi 

siswa tentang penguasaan computer based learning guru terhadap prestasi belajar 

mata pelajaran akuntansi pada siswa kelas X jurusan akuntansi SMK Negeri 1 

Kudus tahun pelajaran 2010/2011. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Mengetahui pengaruh persepsi siswa tentang penguasaan computer based 

learningguru terhadap prestasi belajar mata pelajaran akuntansi kelas X 

jurusan akuntansi SMK Negeri 1 Kudus tahun pelajaran 2010/2011. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi civitas akademisi dalam 

bidang pendidikan, khususnya tentang pengaruh persepsi siswa tentang 

penguasaan computer based learningguru terhadap prestasi belajar siswa 

di sekolah. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk pengembangan ilmu 

dan menambah wawasan dalam mengaplikasikan teori yang sudah 

didapatkan dibangku kuliah. Pemahaman terhadap penelitian tidak terbatas 

pada bidang akademik tetapi bagaimana menerapkan pada penelitian yang 

sebenarnya. 

b. Bagi Siswa 

Model pembelajaran dengan computer based learning  diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

c. Bagi Pihak Sekolah dan Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi atau 

wacana guru untuk meningkatkan prestasi belajar akuntansi siswa dengan 

menerapkan modelcomputer based learningdan mengembangkan model 

pembelajaran akuntansi dengan menggunakan modelcomputer based 

learning. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Prestasi Belajar 

2.1.1 Hakekat Belajar 

Hakekat belajar menurut Gora dan Sunarto (2010:15) adalah suatu proses 

yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh penguasaan kompetensi baru 

secara permanen, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam 

berinteraksi dengan lingkungannya. Belajar bukan menghafal dan bukan pula 

mengingat. 

Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada 

diri seseorang. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam 

berbagai bentuk, sepertiberubah pengetahuannya, pemahamannya, sikap dan 

tingkah lakunya, keterampilannya, kecakapan, kemampuannya, daya reaksinya, 

daya penerimaannya dan lain-lain aspek yang terdapat pada individu. 

a. Jenis-jenis Belajar 

Jenis-jenis belajar menurut Slameto (2003:5) ada 11 yaitu : 

1. Belajar Bagian ( Part Learning, Fractioned Learning) 

Umumnya belajar bagian dilakukan oleh seseorang bila ia dihadapkan pada 

materi belajar yang bersifat luas atau ekstensif. 

2. Belajar dengan Wawasan (Learning by Insight) 
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3. Belajar Diskriminatif (Diskriminatif Learning) 

Usaha untuk memilih beberapa sifat situasi atau stimulus dan kemudian 

menjadikannya sebagai pedoman dalam bertingkah laku. 

4. Belajar Global atau Keseluruhan ( Global Whole Learning) 

Bahan pelajaran dipelajari secara keseluruhan berulang sampai pelajar 

menguasainya, lawan dari belajar bagian. 

5. Belajar Insidental (Incidental Learning) 

Konsep ini bertentangan dengan anggapan bahwa belajar itu selalu berarah-

tujuan (intensional). Sebab dalam belajar insidental pada individu tidak ada 

sama sekali kehendak untuk belajar. 

6. Belajar Instrumental (Instrumental Learning) 

Pada belajar instrumental, reaksi-reaksi seorang siswa yang diperlihatkan 

diikuti oleh tanda yang mengarah pada apakah siswa tersebut akan mendapat 

hadiah, hukuman, berhasil atau gagal. 

7. Belajar Intensional (Intensional Learning) 

Belajar dalam arah tujuan, merupakan lawan dari belajar incidental. 

8. Belajar Laten (Latent Learning) 

Dalam belajar laten, perubahan-perubahan tingkah laku yang terlihat tidak 

terjadi secara segera, dan oleh karena itu disebut laten. 

9. Belajar Mental (Mental Learning) 

Perubahan kemungkinan tingkah laku yang terjadi disini tidak nyata terlihat, 

melainkan hanya berupa perubahan proses kognitif karena ada bahan yang 

dipelajari. 
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10. Belajar Produktif ( Productive Learning ) 

Berguis memberikan arti belajar produktif sebagai belajar dengan transfer 

yang maksimum. 

11. Belajar Verbal (Verbal Learning) 

Verbal learning adalah belajar mengenai materi verbal dengan melalui latihan 

dan ingatan. 

b. Teori – teori Belajar  

Klasifikasi yang dibuat Reese dan Overton (1970), teori – teori belajar 

dijadikan dua bagian yaitu : 

1. Teori - teori Belajar Mekanistik  

Menurut pendekatan pembelajaran ini, peserta didik adalah reaktif, pasif dan 

diibaratkan seperti tabula rasa (kertas putih) yang merespon kekuatan yang 

datang dari luar dirinya. Teori-teori belajar yang didasarkan atas pendekatan 

ini lebih menekankan pada hasil belajar yang dapat diukur secara kuantitatif, 

seperti skor tes. 

2. Teori - teori Belajar Organisasi 

Berdasarkan perspektif ini maka peserta didik adalah insan yang aktif dalam 

menemukan dan membentuk pola-pola dan pengertian baru. Teori belajar 

yang diangkat dari pandangan ini menitikberatkan pada proses, 

pengorganisasian prinsip-prinsip, dan perubahan perilaku peserta didik secara 

kualitatif. Menurut teori belajar organik, peserta didik secara aktif 

mengorganisasikan pengalaman sesuai dengan proses fisiologis (seperti cara 
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yang dilakukan otak dalam mengorganisasikan warna, cahaya, dan bayangan 

pada benda yang dilihat) dan proses psikologis yang berkaitan dengan 

motivasi, kebutuhan, dan pemahaman pribadi peserta didik. 

c. Masalah – masalah Belajar 

Masalah-masalah belajar menurut Dimyati dan Mudjiono (2006:236-254) 

dibagi menjadi dua yaitu : 

1. Masalah – masalah Intern Belajar 

Proses belajar merupakan hal yang kompleks. Siswalah yang menentukan 

terjadi atau tidak terjadi belajar. Untuk bertindak belajar siswa menghadapi 

masalah-masalah secara intern. Jika siswa tidak dapat mengatasi masalahnya, 

maka ia tidak belajar dengan baik. Faktor intern yang dialami dan dihayati oleh 

siswa yang berpengaruh pada proses belajar sebagai berikut : 

a) Sikap Terhadap Belajar 

Sikap yang merupakan kemampuan memberikan penilaian tentang sesuatu, 

yang membawa diri sesuai dengan penilaian. Adanya penilaian tentang 

sesuatu, mengakibatkan terjadinya sikap menerima, menolak, atau 

mengabaikan. Siswa memperoleh kesempatan belajar. Meskipun demikian, 

siswa dapat menerima, menolak atau mengabaikan kesempatan belajar 

tersebut. 

b) Motivasi Belajar 

Motivasi belajar merupakan kekuatan mental yang mendorong terjadinya 

proses belajar. Lemahnya motivasi, atau tiadanya motivasi belajar akan 

melemahkan kegiatan belajar. 
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c) Konsentrasi Belajar 

Konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan perhatian pada 

pelajaran. Pemusatan perhatian itu tertuju pada isi bahan belajar maupun 

proses memperolehnya. 

d) Mengolah Bahan Belajar 

Mengolah bahan belajar merupakan kemampuan siswa untuk menerima isi 

dan cara pemerolehan ajaran sehingga menjadi bermakna bagi siswa. 

e) Menyimpan Perolehan Hasil Belajar 

Menyimpan perolehan hasil belajar merupakan kemampuan menyimpan isi 

pesan dan cara perolehan pesan. Kemampuan tersebut dapat berlangsung 

dalam waktu pendek dan waktu lama. 

f) Menggali Hasil Belajar yang Tersimpan 

Menggali hasil belajar yang tersimpan merupakan proses mengaktifkan pesan 

yang diterima. Dalam hal pesan baru, maka siswa akan memperkuat pesan 

dengan cara mempelajari kembali, atau mengaitkannya dengan bahan lama. 

Dalam hal pesan lama, maka siswa akan memanggil atau membangkitkan 

pesan dan pengalaman lama untuk suatu unjuk hasil belajar. 

g) Kemampuan Berprestasi  

Kemampuan berprestasi merupakan suatu puncak proses belajar. Pada tahap 

ini siswa membuktikan keberhasilan belajar. 
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h) Rasa Percaya Diri Siswa 

Rasa percaya diri timbul dari keinginan mewujudkan diri bertindak dan 

berhasil. Dari segi perkembangan, rasa percaya diri dapat timbul berkat 

adanya pengakuan dari lingkungan. 

i) Intelegensi dan Keberhasilan Belajar 

Intelegensi menurut Wechler dkk. dalam  Dimyati (2006) menyatakan bahwa 

intelegensi adalah suatu kecakapan global atau rangkuman kecakapan untuk 

dapat bertindak secara terarah, berpikir secara baik, dan bergaul dengan 

lingkungan secara efisien. 

j) Kebiasaan Belajar 

Dalam kegiatan sehari-hari ditemukan adanya kebiasaan belajar yang kurang 

baik. Hal ini dapat diperbaiki dengan pembinaan disiplin membelajarkan diri, 

menyadarkan siswa tentang pentingnya belajar. Pemberian penguatan dalam 

keberhasilan belajar dapat mengurangi kebiasaan kurang baik dan 

membangkitkan harga diri siswa. 

k) Cita-cita Siswa  

Cita-cita merupakan wujud eksplorasi dan emansipasi diri siswa. Didikan 

pemilikan dan pencapaian cita-cita sebaiknya berpangkal dari kemampuan 

berprestasi, dimulai dari hal yang sederhana ke yang semakin sulit. 

2. Masalah – masalah Ekstern Belajar 

Program pembelajaran sebagai rekayasa pendidikan guru disekolah 

merupakan faktor ekstern belajar. Ditinjau dari segi siswa, maka ditemukan 



16 
 

beberapa faktor ekstern yang berpengaruh pada aktifitas belajar. Faktor-faktor 

ekstern tersebut adalah sebagai berikut : 

a) Guru Sebagai Pembina Siswa Belajar 

Guru yang mengajar siswa adalah seorang pribadi yang tumbuh menjadi 

penyandang profesi guru bidang studi tertentu. Sebagai seorang pribadi ia 

juga mengembangkan diri menjadi pribadi utuh. Sebagai seorang diri yang 

mengembangkan keutuhan pribadi, ia juga menghadapi masalah 

pengembangan diri, pemenuhan kebutuhan hidup sebagai manusia. 

b) Sarana dan Prasarana Pembelajaran 

Sarana pembelajaran meliputi buku pelajaran, buku bacaan, alat dan fasilitas 

laboratorium sekolah dan berbagai media pengajaran yang lain. Prasarana 

pembelajaran meliputi gedung sekolah, ruang belajar, lapangan olah raga, 

ruang ibadah, ruang kesenian, dan peralatan olah raga. Masalah yang timbul 

adalah bagaimana mengelola sarana dan prasarana pembelajaran sehingga 

terselenggara proses belajar yang berhasil baik. 

c) Kebijakan Penilaian 

Hasil belajar individual diukur menurut ukuran-ukuran tingkat nasional. 

Dalam hal ini berlakulah kebijakan tingkat nasional. Dengan kata lain, peran 

guru menilai hasil belajar berorientasi pada ukuran-ukuran pada tingkat yang 

lebih tinggi yaitu tingkat sekolah, wilayah dan tingkat nasional. 

d) Lingkungan Sosial Siswa di Sekolah 

Siswa-siswa di sekolah membentuk suatu lingkungan pergaulan, yang dikenal 

sebagai lingkungan sosial siswa. Tiap siswa berada dalam lingkungan sosial 
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siswa di sekolah. Ia memiliki kedudukan dan peranan yang diakui oleh 

sesama. Jika seorang siswa terterima, maka ia dengan mudah menyesuaikan 

diri dan segera dapat belajar. Sebaliknya, jika ia tertolak, maka ia akan 

merasa tertekan. Hal ini tentu akan menjadi masalah bagi siswa dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran. 

e) Kurikulum Sekolah 

Program pembelajaran di sekolah mendasarkan diri pada suatu kurikulum. 

Perubahan kurikulum sekolah menimbulkan masalah. Masalah itu adalah 

tujuan yang akan dicapai mungkin berubah, isi pendidikan berubah.  

2.1.2 Definisi Prestasi Belajar 

Belajar adalah suatu tingkah laku atau kegiatan dalam rangka 

mengembangkan diri, baik dalam aspek kognitif, psikomotorik maupun sikap 

(Darsono, 2000:64). Sedang prestasi belajar menurut Tu’u (2004:75) adalah 

penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata 

pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan 

oleh guru.  

2.1.3 Prestasi Belajar Akuntansi  

Prestasi belajar akuntansi merupakan prestasi belajar dalam bidang 

akuntansi setelah siswa melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang efektif di 

sekolah. Prestasi akuntansi yang tinggi dan rendah dijadikan tolak ukur untuk 

mengetahui kemampuan siswa dalam bidang akuntansi. Prestasi yang tinggi 

menunjukan bahwa siswa benar-benar kompeten dalam bidang akuntansi yang 

dibutuhkan dalam dunia keakuntansian, mampu melakukan pembukuan dengan 
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tepat dan akurat. Dan sebaliknya, prestasi akuntansi yang rendah menunjukan 

bahwa kurangnya kemampuan siswa dalam bidang keakuntansian. 

Prestasi belajar akuntansi biasanya ditunjukan dengan angka yang dapat 

dilihat dalam ulangan harian, ujian tengah semester, ujian semester. Indikator 

prestasi belajar akuntansi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah nilai 

ulangan harian, nilai ujian tengah semester, dan nilai semester gasal mata 

pelajaran akuntansi siswa kelas X Akuntansi SMK Negeri 1 Kudus tahun 

pelajaran 2010/2011. 

2.1.4 Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Prestasi Belajar 

Menurut Tu’u (2004 :80) terdapat faktor penunjang prestasi belajar dan 

faktor penghambat prestasi belajar sebagai berikut : 

a. Faktor pendukung prestasi belajar 

Faktor-faktor pendukung prestasi belajar siswa meliputi : 

1. Faktor pendukung prestasi dari dalam siswa 

a) Kecerdasan 

Tinggi rendahnya kecerdasan ysng dimiliki seorang siswa sangat menentukan 

keberhasilannya mencapai prestasi belajar, termasuk prestasi-prestasi lain sesuai 

macam-macam kecerdasan yang menonjol yang ada pada dirinya.  

b) Bakat 

Bakat adalah kemampuan yang ada pada seseorang yang  dibawanya sejak lahir, 

yang diterima sebagai warisannya dari orang tua . Ada siswa yang berbakat dalam 

bidang sosial dan ilmu pasti. Bakat-bakat yang dimiliki siswa tersebut 
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apabiladiberi kesempatan dikembangkan di dalam pembelajaran akan mencapai 

prestasi yang tinggi. 

c) Faktor minat dan perhatian 

Minat adalah kecenderungan yang besar terhadap sesuatu. Perhatian adalah 

melihat dan mendengar dengan baik dan teliti terhadap sesuatu. Minat dan 

perhatian biasanya berkaitan erat. Apabila seorang siswa menaruh minat pada satu 

pelajaran tertentu, biasanya cenderung anak memperhatikan dengan baik. Seorang 

siswa harus menaruh perhatian yang tinggi dalam proses pembelajaran disekolah. 

Dengan minat dan perhatian yang tinggi, akan berhasil dalam pembelajaran. 

d) Motif 

Motif adalah dorongan yang membuat seseorang berbuat sesuatu. Motif selalu 

mendasari dan mempengaruhi setiap uasah serta kegiatan seseorang untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam belajar kalau siswa memiliki motif yang 

baik dan kuat, hal ini akan memperbesar usaha dan keinginannya mencapai 

prestasi tinggi. 

e) Faktor cara belajar 

Keberhasilan studi siswa dipengaruhi oleh cara belajar siswa. Cara belajar yang 

efisien memungkinkan mencapai prestasi lebih tinggi dibandingkan dengan cara 

belajar yang tidak efisien. 

2. Faktor pendukung prestasi dari luar diri siswa 

a) Faktor lingkungan keluarga 

Lingkungan keluarga merupakan salah satu potensi yang besar dan positif 

member pengaruh pada prestasi belajar 
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b) Faktor Sekolah 

Sekolah adalah lingkungan kedua yang berperan member pengaruh pada prestasi 

belajar siswa. Sekolah merupakan lingkungan yang sudah terstruktur, memiliki 

system dan organisasi yang baik bagi penanaman nilai-nilai etik, moral, mental, 

spiritual, disiplin, dan ilmu pengetahuan. 

c) Faktor masyarakat 

Faktor masyarakat terdiri dari faktor media masa dan faktor teman bergaul yang 

kurang baik.  

b. Faktor penghambat prestasi belajar 

Faktor-faktor penghambat prestasi belajar siswa meliputi :   

1) Penghambat dari dalam 

a. Faktor kesehatan 

Siswa yang kesehatannya sedang terganggu menyebabkan banyak waktu untuk 

beristirahat sehingga siswa tersebut ketinggalan pelajaran. 

b. Faktor kecerdasan 

Siswa yang tingkat kecerdasannya rendah akan menyebabkan kemampuan untuk 

mengikuti pelajaran agak lambat. 

c. Perhatian 

Perhatian disini terdiri dari 2 perhatian yaitu perhatian di rumah dan perhatian 

disekolah. Perhatian belajar dirumah kerap kali terganggu oleh acara televisi, 

kondisi rumah dan kondisi keluarga. Perhatian belajar di sekolah terganggu oleh 

kondisi kelas dan sarana belajar serta lemahnya upaya diri berkonsentrasi. 
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d. Faktor Minat 

Minat adalah kecenderungan yang tinggi terhadap sesuatu. Apabila pembelajaran 

dari guru tidak menimbulkan minat akan menyebabkan siswa tidak belajar dengan 

sungguh-sungguh sehingga menyebabkan hasil belajar tidak optimal 

e. Faktor bakat 

Bakat adalah potensi-potensi yang dimiliki seseorang yang dibawa sejak lahir. 

Apabila pelajaran yang diikuti tidak sesuai dengan bakat yang dimiliki maka 

prestasi belajar tidak mencapai hasil yang tinggi. 

2) Faktor penghambat dari luar, meliputi : 

a. Faktor keluarga 

Faktor ini dapat berupa faktor suasana rumah dan faktor ekonomi. 

b. Faktor sekolah 

Faktor sekolah terdiri dari metode pembelajaran, faktor hubungan dengan murid 

kurang dekat, faktor hubungan siswa dengan siswa, faktor guru dan faktor sarana 

sekolah. 

c. Faktor disiplin sekolah 

Bila disiplin sekolah kurang mendapat perhatian mempunyai pengaruh kurang 

baik terhadap proses belajar anak. 

d. Faktor masyarakat 

Faktor masyarakat terdiri dari faktor media masa dan faktor teman bergaul yang 

kurang baik. 
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e. Faktor aktivitas organisasi 

Siswa yang berpotensi akan banyak aktivitas berorganisasi selain dapat 

menunjang hasil belajar juga dapat menghambat apabila siswa tidak dapat 

mengatur waktu dengan baik. 

f. Faktor lingkungan tetangga 

Faktor lingkungan tetangga misalnya banyak pengangguran, penjudi, mencuri dan 

bicara kurang sopan. 

Dapat diambil kesimpulan bahwa Prestasi belajar di bidang pendidikan 

adalah hasil dari pengukuran terhadap peserta didik yang meliputi faktor kognitif, 

afektif dan psikomotor setelah mengikuti proses pembelajaran yang diukur 

dengan menggunakan instrumen tes atau instrumen yang relevan. Jadi prestasi 

belajar adalah hasil pengukuran dari penilaian usaha belajar yang dinyatakan 

dalam bentuk simbol, huruf maupun kalimat yang menceritakan hasil yang sudah 

dicapai oleh setiap anak pada periode tertentu.Prestasi belajar dapat diukur 

melalui tes yang sering dikenal dengan tes prestasi belajar.Testing pada 

hakikatnya menggali informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan. Tes prestasi belajar berupa tes yang disusun secara terencana  untuk 

mengungkap performasi maksimal subyek dalam menguasai bahan-bahan atau 

materi yang telah diajarkan. 

2.2 Persepsi Siswa 

a. Pengertian Persepsi 

Slameto (2003:102) mengemukakan tentang persepsi. Persepsi adalah 

proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak. Melalui 
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persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. 

Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihatan, pendengar, 

peraba, perasa, dan pencium.  

Shaleh dan Muhbib (2004:88) mengemukakan persepsi sebagai proses 

yang menggabungkan dan mengorganisasikan data-data indera kita 

(penginderaan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat 

menyadari disekeliling kita. Persepsi dianggap sebagai sebuah pengaruh ataupun 

sebuah kesan oleh benda yang semata-mata menggunakan pengamatan 

penginderaan.  

2.3 Tinjauan Computer Based Learning (Pembelajaran Berbasis Komputer) 

a. Pengertian Komputer 

Supriyanto (2005:5) menjelaskan bahwa komputer adalah perangkat 

elektronik yang dapat menerima masukan (input), dan selanjutnya melakukan 

pengolahan (process) untuk menghasilkan keluaran (output) berupa informasi. 

Maka perangkat utama untuk melakukan tindakan tersebut juga terdiri atas 

perangkat input (input devices), perangkat proses (input devices), dan perangkat 

keluaran (output devices), yang ditambah dengan perangkat penyimpanan data 

atau informasi (storage devices). Berikut adalah definisi komputer dari beberapa 

ahli : 

1. Oxford English Dictionary (OED), edisi ke-2, mendefinisikan komputer 

sebagai suatu perangkat yang digunakan untuk menghitung atau 

mengendalikan operasi-operasi yang dinyatakan dalam bentuk numerik atau 

logika. 
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2. Pengertian komputer menurut Hamacher dalam bukunya “Computer 

Organization” komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan 

dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai 

dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output 

berupa informasi. 

3. Pengertian komputer menurut Blissmer (1985), dalam bukunya “Computer 

Annual” komputer adalah suatu alat elekronik yang mampu melakukan 

beberapa tugas sebagai berikut : 

a) Menerima input. 

b) Memproses input tadi sesuai programnya. 

c) Menyimpan perintah-perintah dan hasil dari pengolahan. 

d) Menyediakan output dalam bentuk informasi. 

4. Pengertian komputer menurut Fuori dalam bukunya “Introduction to the 

Computer, the Tool of Business” berpendapat bahwa komputer adalah suatu 

pemroses data yang dapat melakukan perhitungan besar secara tepat, 

termasuk perhitungan aritmetika dan operasi logika, tanpa campur tangan 

manusia. 

5. Pengertian komputer menurut Sanders (1985) komputer adalah sistem 

elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan 

diorganisasikan agar secara otomatis menerima dan menyimpan data input, 

memprosesnya, dan menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi 

yang telah tersimpan dalam memori.  
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b. Sistem Komputer  

Sistem komputer menurut Supriyanto (2005:3) adalah harus bisa 

difungsikan secara komperehensif (kompak dan bersama-sama) dalam 

melaksanakan tugasnya yaitu dalam mengolah data atau informasi. Untuk 

mewujudkan konsepsi komputer sebagai pengolah data agar menghasilkan suatu 

informasi, maka diperlukan sistem komputer (computer system) yang elemenya 

terdiri dari : 

1. Perangkat Keras (Hardware) 

Peralatan yang secara fisik terlihat dan bisa diraba atau dipegang. Contoh 

monitor, CPU (Central Processor Unit), keyboard, dan lainnya. 

2. Perangkat Lunak (Software) 

Program yang berisi instruksi atau perintah untuk melakukan pengolahan 

data. Contohnya Sistem Operasi Windows dan Linux, Bahasa Program Pascal 

dan Visual Basic, Paket Microsoft Office, dan lain sebagainya. 

3. Brainware 

Manusia yang mengoperasikan dan mengendalikan sistem komputer.      

Jadi dapat disimpulkan bahwa definisi dari sistem komputer adalah 

kumpulan dari elemen-elemen komputer (hardware, software, brainware) yang 

saling berhubungan (terintegrasi) dan saling berinteraksi untuk melakukan 

pengolahan data dengan tujuan menghasilkan informasi sesuai dengan yang 

diharapkan. Diharapkan dengan adanya bantuan komputer dapat mempermudah 

pekerjaan manusia. 
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c. Perangkat Komputer 

Supriyanto (2005:54) mengatakan secara garis besar komputer disusun 

atas perangkat keras (hardware) dan (software). Hardware komputer secara 

fungsional dibedakan menjadi empat macam perangkat yaitu : 

1. Perangkat Masukan (Input Device) 

Merupakan peralatan yang dapat digunakan untuk menerima data yang akan 

diolah ke dalam komputer. Perangkat ini yang digunakan oleh pengguna 

untuk melakukan interaksi dengan komputer agar komputer melaksanakan 

perintah yang diberikan oleh penggunanya. Contoh perangkat input adalah 

keyboard, mouse, mikrofon, scanner, kamera. 

2. Perangkat Proses (Process Device) 

Perangkat pengolah atau pemroses data dalam komputer adalah processor 

atau lengkapnya adalah mikroprosesor, namun pada umumnya pengguna 

komputer menyebutnya sebagai CPU. 

3. Perangkat Keluaran (Output Device) 

Perangkat output atau keluaran merupakan perangkat yang dipakai untuk 

menampilkan hasil proses. Contohnya seperti layar, monitor, printer, dan 

speaker. 

4. Perangkat Penyimpan (Memory atau Storage Device) 

Perangkat penyimpanan (memory device) merupakan perangkat yang 

digunakan untuk melakukan penyimpanan data dalam komputer. 

Sedangkan untuk perangkat lunak atau software adalah suatu perangkat 

yang berisi serangkaian instruksi, program, prosedur, pengendali, pendukung, dan 
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aktifitas-aktifitas pengolahan perintah pada sistem komputer. Jadi software 

merupakan komponen abstark dari susunan sistem komputer. Hardware 

komputerakan hidup dan memiliki fungsi jika digunakan bersama-sama dengan 

softwarenya. Secara umum fungsi dari software komputer yang utama adalah : 

1) Melakukan aktifitas bersama-sama dengan hardware. 

2) Menyediakan segala sumber daya yang bisa digunakan pada sebuah komputer 

3) Bertindak sebagai perantara antara pengguna (user) dengan perangkat keras 

(hardware) untuk melakukan aktifitas dengan perintah yang harus dilakukan 

dalam software komputer.  

d. Jenis – jenis Komputer 

Gora dan Sunarto (2010:36-41) membagi jenis komputer sesuai dengan 

bentuk dan spesifikasinya yaitu : 

1. Komputer Desktop 

Komputer jenis ini adalah komputer yang ukuran relatif kecil dan dapat 

diletakan di meja. Komputer desktop memiliki sejumlah kelebihan yang tidak 

dimiliki komputer jinjing (laptop atau notebook), misalnya kemampuannya 

bisa di upgrade sesuai dengan keinginan penggunanya. 

2. Komputer Desknote 

Sebuah hybrid antara desktop dan laptop. Menggabungkan kemampuan 

desktop (Processor Desktop) dan portabilitas laptop. Mudah digunakan dan 

dipindahkan ke berbagai tempat yang memiliki catu daya listrik tapi tidak 

terlalu mudah dipindahkan atau portable untuk tempat tanpa catu daya listrik 

(karena baterainya cepat habis). 
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3. LaptopatauNotebook 

Komputer portable (mudah dipindahkan) meniru konsep desktop tetapi jauh 

lebih hemat dalam penggunaan daya listrik. Dapat digunakan di tempat tanpa 

catu daya listrik (baterai bertahan cukup lama). Lebih nyaman digunakan 

untuk bekerja di perjalanan atau pekerjaan yang menuntut fleksibilitas 

tempat. 

4. Komputer Netbook 

Netbook adalah laptop dengan desain mini dan memiliki kemampuan yang 

cukup bagus untuk bersurfing ria di internet, dan perangkat ini sangat cocok 

bagi pengguna yang selalu mobile (bergerak). 

5. Komputer Tablet 

Tablet PC (Personal Computer) adalah laptop atau komputer portable 

berbentuk buku. Memiliki layar sentuh atau teknologi tablet digital yang 

memungkinkan pengguna komputer menggunakan stylus atau pulpen digital 

selain keyboard atapun mouse komputer.  

e. Manfaat Komputer 

Tujuan penggunaan komputer menurut Supriyanto (2005:10) adalah agar 

setiap data yang diolah dapat dihasilkan informasi yang cepat, akurat, informatif, 

dan efisien. Adapun manfaat komputer dapat digunakan dalam berbagai bidang 

yaitu : 

1. Bidang Pendidikan  

Peran komputer dalam pendidikan menurut Taylor dalam Supriyanto 

(2005:11)dibagi menjadi tiga bagian yaitu tutor, tool, dan tutee. Sebagai 



29 
 

tutor, komputer berperan sebagai pengajar melalui pendekatan pengajaran 

berbantukan komputer. Sebagai tool, komputer sebagai alat untuk 

memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran seperti konteks pengajaran 

berintegrasikan komputer. Sebagai tutee, komputer berperan sebagai alat 

yang diajar, dan bisa melakukan tanya jawab atau dialog dengan komputer 

yang biasa disebut dengan Computer Assist Instruction (CAI). 

2. Bidang Industri dan Manufaktur  

Di bidang industri, komputer telah dipergunakan untuk mengendalikan 

mesin-mesin produksi dengan ketepatan tinggi, misalnya Computer 

Numerical Control (CNC) pengawasan numerik atau perhitungan, Computer 

Aided Manufacture (CAM), Computer Aided Design (CAD), yaitu untuk 

merancang bentuk (desain) pada sebuah industri atau pabrik. 

3. Bidang Bisnis dan Perbankan 

Dalam bidang bisnis dan perbankan komputer biasa digunakan untuk 

kegiatan transaksi baik rutin, periodik, maupun insidental dan menyediakan 

informasi dengan cepat dan tepat. 

4. Bidang Teknik dan Ilmu Pengetahuan 

Komputer sangat bermanfaat untuk perhitungan-perhitungan yang sulit dan 

membutuhkan prestisi tinggi yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. 

5. Bidang Penerbangan dan Kemiliteran 

Di bidang penerbangan dan kemiliteran digunakan untuk mengatur kendali 

pesawat untuk menggantikan pilot, menghitung ketinggian pesawat, 
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mengendalikan panel-panel kendali seperti keadaan mesin, bahan bakar dan 

kecepatan. 

6. Bidang Kedokteran 

Di bidang kedokteran komputer sangat berperan untuk menolong jiwa 

manusia, dan riset bidang kedokteran. Komputer digunakan untuk 

mendiagnosis penyakit, menemukan obat yang tepat, serta menganalisis 

organ tubuh manusia bagian dalam tubuh yang sulit dilihat.    

7. Bidang Kriminalitas 

Komputer dapat digunakan untuk crime analysis support system, yaitu sistem 

pendukung keputusan bidang kriminalitas. 

8. Bidang Entertainment dan Permainan 

Di bidang entertainment misalnya untuk pembuatan animasi, periklanan, 

setting, bahkan untuk bermain musik. Di bidang permainan komputer bisa 

digunakan untuk games tiga dimensi (3D) dilengkapi dengan audiovisual 

yang menarik dan memberikan efek-efek khusus. 

9. Bidang Komunikasi Jaringan Global (Internet) 

Pengguna internet bisa mencari informasi apa saja yang dibutuhkan misalnya 

informasi berita, sekolah, buku, dan perpustakaan, kencan, perjodohan, 

belanja atau pembayaran on-line, chatting, memutar video, radio, musik, 

bermain games dan sebagainya. 

10. Bidang Pemerintah  

Di bidang pemerintah digunakan untuk mengolah data administrasi tata 

usaha, pelayanan masyarakat (Public Service),pengolahan, dokumentasi data 
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penduduk, perencanaan, statistika, pengambilan keputusan dan lain 

sebagainya. 

f. Multimedia dalam Pembelajaran Berbasis Komputer 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Istilah media menurut Depdiknas (2003) berasal dari bahasa latin yang 

merupakan bentuk jamak dari “medium” yang secara harafiah berarti perantara 

atau pengantar. Makna umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan 

informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi.  Multimedia menurut 

Supriyatna (2008:22-23) adalah penggunaan berbagai jenis media (teks, suara, 

grafik, animasi, dan video) untuk menyampaikan informasi.  

Multimedia interaktif menambahkan elemen yang keenam, yaitu aspek 

interaktif. Supriyatna (2008:22-23), menjelaskan bahwa elemen-elemen dalam 

sebuah multimedia interaktif, diantaranya yaitu (1) Elemen visual diam (foto dan 

gambar), (2) Elemen visual bergerak (video dan animasi), (3) Elemen suara, (4) 

Elemen teks, (5) Elemen interaktif. Media dapat diartikan sebagai segala sesuatu 

yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan dan dapat merangsang 

pikiran, dapat membangkitkan semangat, perhatian, dan kemauan siswa sehingga 

dapat membangkitkan semangat, perhatian, dan keamauan siswa sehingga 

mendorong terjadinya proses pembelajaran pada diri siswa (Angkowo & Kosasih, 

2007: 34). 

2. Manfaat Media Dalam Pembelajaran 

Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah 

memperlancar interaksi antara guru dan siswa sehingga kegiatan pembelajaran 
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akan lebih efektif dan efisien. Tetapi secara khusus ada beberapa manfaat media 

yang lebih rinci.  

Kemp dan Dayton dalam Depdiknas (2003) mengidentifikasikan 

beberapa manfaat media dalam pembelajaran yaitu : 

a. Penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. 

b. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. 

c. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. 

d. Efisiensi dalam waktu dan tenaga. 

e. Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. 

f. Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan 

saja. 

g. Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses 

belajar. 

h. Merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. 

Selain beberapa manfaat media seperti yang dikemukakan di atas, masih 

terdapat beberapa manfaat praktis. Manfaat praktis media pembelajaran tersebut 

adalah : 

a. Media dapat membuat materi pelajaran yang abstrak menjadi lebih kongkrit. 

b. Media juga dapat mengatasi kendala keterbatasan ruang dan waktu. 

c. Media dapat membantu mengatasi keterbatasan indra manusia. 

d. Media dapat menyajikan obyek pelajaran berupa benda atau peristiwa langka 

dan berbahaya ke dalam kelas. 
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e. Informasi pelajaran yang disajikan dengan media yang tepat akan 

memberikan kesan mendalam dan lebih lama tersimpan pada diri siswa. 

3. Jenis Media Pembelajaran 

Anderson dalam Depdiknas (2003) mengelompokkan media 

pembelajaran menjadi 10 golongan sebagai berikut : 

a. Audio : kaset audio, siaran radio, CD (Compact Disc), telepon. 

b. Cetak : buku pelajaran, modul, brosur, pamflet, gambar. 

c. Audio-cetak : kaset audio yang dilengkapi bahan tertulis. 

d. Proyeksi visual diam : Overhead Transparansi (OHT), film bingkai (slide). 

e. Visual gerak : film bisu. 

f. Proyeksi audio visual diam : film bingkai (slide bersuara). 

g. Audio visual gerak : film gerak bersuara, videoatau VCD(Video Compact 

Disc), televisi. 

h. Objek fisik : benda nyata, model, spesimen. 

i. Manusia dan lingkungan : guru, pustakawan. 

j. Komputer : CAL (Computer Assisted Learning), CBL (Computer Based 

Learning). 

Henich dkk. dalam Depdiknas (2003) membuat klasifikasi media yang 

lebih sederhana sebagai berikut : 

1) Media yang tidak diproyeksikan. 

2) Media yang diproyeksikan. 

3) Media audio. 

4) Media video. 
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5) Media berbasis komputer. 

g. Definisi Computer Based Learning 

Smith dan Peter (2008) menjelaskan bahwa computer based learning 

adalah pembelajaran dengan melibatkanvideo, wiki, blog dan bulletin board. 

Misalnya, di mana sebagian besar proses belajar berlangsung secara elektronik. 

Penggunaan computer based learning diciptakan agar pembelajaran lebih efektif 

dan menyenangkan.Computer based learning menurut Dwyer (2007) adalah 

model pembelajaran dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK). Hull et al. (2009) menjelaskan bahwa model computer based 

learning adalah model pembelajaran dengan memanfaatkan komputer sebagai 

media pembelajaran. Aplikasi komputer dalam bidang pembelajaran 

memungkinkan berlangsungnya proses belajar secara individual (individual 

learning). Pemakai komputer atau user dapat melakukan interaksi langsung 

dengan sumber informasi. Perkembangan teknologi komputer jaringan (computer 

network/Internet) saat ini telah memungkinkan pemakainya melakukan interaksi 

dalam memperoleh pengetahuan dan informasi yang diinginkan. 

Pembelajaran berbasis komputer menurut Hardianto (2008) adalah 

model pembelajaran dengan memanfaatkan segala fasilitas hardware dan software 

yang ada di dalam komputer untuk mendesain media pembelajaran yang 

menyenangkan, sehingga siswa dalam belajar tidak mengalami kebosanan atau 

kejenuhan dan materi pelajaran dapat diserap dengan mudah oleh siswa. Namun 

dalam mendesain media pembelajaran berbasis komputer tidak sembarang orang 

dapat mengembangkanya, pengembangan media berbasis komputer setidaknya 
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harus melibatkan beberapa komponen seperti seorang teknisi komputer dan 

seorang ahli media, serta ahli materi pembelajaran atau guru.Secara konsep 

Pembelajaran Berbasis Komputer (PBK) adalah hal-hal yang berkaitan dengan 

pembagian bahan pengajaran dan keahlian dalam satuan kecil agar mudah 

dipelajari serta dipahami. Satuan terkecil ini pula akan dipresentasikan lagi 

dengan gaya yang memikat di dalam bingkai (frame) untuk ditayangkan di layar 

monitor (Mahyuddin et al, 2006). 

PBK merupakan suatu bentuk pembelajaran yang menempatkan 

komputer dalam peran guru, dimana siswa berinteraksi secara langsung dengan 

komputer dan kontrol sepenuhnya di tangan siswa. PBK perlu diterapkan 

berdasarkan temuan sejumlah penelitian yang menyatakan bahwa penerapan PBK 

berpengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa(Wihardjo, 2008).PBK 

hakekatnya melibatkan penggunaan komputer dalam cara pengajaran. Hal ini 

merupakan hubungan interaksi yang terbentuk dari sistem komputer dengan 

siswa. Komputer sebagai media akan lebih membantu siswa menemukan hal-hal 

baru yang lebih menarik dibandingkan dengan cara-cara konvensional yang lebih 

berpusat pada guru.  

2.3.1 Penelitian Terdahulu 

Salah satu fungsi jurnal ilmiah adalah untuk mendapatkan permasalahan 

yang bisa dijadikan sebagai dasar penulisan latar belakang masalah penelitian. 

Dalam contoh jurnal terbaru biasanya terungkap permasalahan yang aktual. Ini 

akan memudahkan dalam menyusun latar belakang masalah. Berbagai masalah-

masalah yang relevan selanjutnya direkap atau dikumpulkan dalam sub 
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identifikasi masalah. Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan dasar dalam 

penelitian ini akan disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu 

Sumber : Penelitian Terdahulu. 

Judul Penelitian Peneliti Variabel Hasil 

Studi Komparasi 

Antara Hasil 

Pembelajaran Berbasis 
Komputer 

Menggunakan Metode 

Cooperative Learning 
Tipe Jigsaw dengan 

Metode Konvensional 

Sandi Fajar 

Rodiyansyah 

S.Pd.,Drs.Heri 
Sutarno, MT., 

Drs. Parsaoran 

Siahaan M.Pd. 
(2008) 

Pembelajaran 

Berbasis 

Komputer 
(PBK), 

Cooperative 

Learning, 
Jigsaw, 

Konvensional. 

Pembelajaran TIK 

(Teknologi Informasi dan 

Komunikasi) di kelas 
diberikan dengan berbasis 

komputer maka prestasi 

belajar siswa akan lebih 
baik. 

Meningkatkan Hasil 

Belajar Matematika 
Pokok Bahasan 

Perkalian dan 

Pembagian 
Menggunakan Media 

Komputer Pada Siswa 

Kelas II SD 
Muhammadiyah Plus 

Salatiga Tahun 

Pelajaran 2004/2005. 

Aji Sujudi 

(2004/2005) 

Perkalian dan 

Pembagian 
Menggunakan 

Media 

Komputer. 

Media komputer dapat 

meningkatkan hasil 
belajar matematika pokok 

bahasan perkalian 

dan pembagian. 
 

 

 
 

 

Pengembangan Media 
Pembelajaran Berbasis 

Komputer. 

 
 

 

 

 

Lilik Setiono 
(2006/2007) 

 

 
 

Media 
Pembelajaran 

Berbasis 

Komputer 

Ada perbedaan signifikan 
pada prestasi belajar 

fisika siswa yang diajar 

menggunakan media 
komputer dengan prestasi 

belajar fisika siswa yang 

belajar tanpa media 

komputer 
 

Computer-Based 

Learning In A 
Primary 

School: Differences 

Between  the Early 

and Later Years Of 
Primary Schooling 

Joanne Dwyer 

(2007) 

Computer-

Based Learning 
In A Primary 

School 

Ada peningkatan harapan 

bahwa semua siswa 
sekolah dasar dan guru 

aktif menggunakan  

teknologi informasi dan 

komunikasi dalam 
pembelajaran  mereka 

Optimal Sequencing of 

Bedside Teaching and 
Computer-Based 

Learning : A 

Randomised Trial. 

Peter Hull,  

Adnan 
Chaudry,  

Anna 

Prasthofer,  

Giles Pattison 
(2009) 

Computer-

Assisted 
Instruction 

Ada peningkatan yang 

signifikan terhadap skor 
siswa. 
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2.4 Kerangka Berpikir 

Belajar adalah menyangkut apa yang harus dikerjakan oleh siswa untuk 

dirinya sendiri, maka inisiatif  siswa harus didorong dan dirangsang untuk belajar 

bagi dirinya sendiri. Seperti halnya menurut Slameto, prestasi belajar anak 

dipengaruhi oleh faktor intern dan faktor ekstern. Faktor inten adalah faktor yang 

datang dari siswa itu sendiri, seperti minat, bakat, motivasi, kecerdasan 

(intelegensi), perhatian, kesiapan dan kematangan. Sedangkan faktor ekstern 

adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa, seperti  lingkungan, metode 

mengajar, kurikulum, dan lain-lain. 

Clarck dalam Sudjana (2003 : 39) menyatakan bahwa prestasi belajar 

siswa di sekolah 70% dipengaruhi oleh kemampuan dari dalam diri siswa dan 

30% dipengaruhi oleh lingkungan. Keinginan belajar dalam diri siswa harus 

didorong agar mereka mempunyai semangat dan konsentrasi penuh untuk 

mengikuti proses pembelajaran dari awal sampai akhir kegiatan pembelajaran. 

Kegiatan pembelajaran yang menarik merupakan alternatif solusi yang dapat 

digunakan untuk mendorong keinginan belajar siswa. 

Sudjana dalam Kuntoro (2008:6) menyatakan guru adalah salah satu faktor 

dominan yang mempengaruhi kualitas pembelajaran. Sebagai seorang fasilitator 

guru diharapkan mampu menguasai berbagai macam media pembelajaran yang 

ada. Di dalam proses belajar mengajar, guru harus memiliki strategi, agar siswa 

dapat belajar secara efektif dan efisien. Guru dituntut harus memiliki strategi itu 

ialah harus menguasai teknik-teknik penyajian atau biasanya disebut metode 

mengajar.  
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Roestiyah (2008:1) menyatakan teknik penyajian pelajaran adalah suatu 

pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang dipergunakan oleh guru atau 

instruktur. Teknik penyajian yang dapat digunakan agar proses belajar mengajar 

dapat berjalan efektif adalah dengan penggunaan media pembelajaran yang ada. 

Seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi era ini guru dituntut 

dapat menguasai metode pembelajaran dengan menggunakan media komputer 

atau yang sering disebut metode computer based learning. Kalau kita berbicara 

tentang metode pembelajaran, maka pembicaraan kita bukan hanya terbatas pada 

hal-hal pengajaran saja, tetapi menyangkut soal yang lebih luas seperti manajerial 

yang meliputi administrasi kepegawaian, pendidikan guru, buku-buku teks, 

teknologi pendidikan, dan lain-lain. 

Pada dasarnya, metode adalah cara yang di dalam fungsinya merupakan 

alat mencapai suatu tujuan. Hal ini berlaku bagi guru (metode mengajar) maupun 

bagi murid (metode belajar). Makin baik metode yang digunakan semakin efektif 

pula pencapaian tujuan. Penggunaan model computer based learning guru dapat 

mendesain pembelajaran yang menarik dengan menampilkan video, suara, 

animasi sehingga siswa akan lebih tertarik dan fokus pada materi yang 

disampaikan guru.  

Pada saat penyampaian materi, guru menggunakan presentasi power point 

dimana anak didik mempunyai keinginan yang lebih untuk mengikuti 

pembelajaran sampai selesai di karenakan tampilan slide yang menarik dengan 

menampilkan video, suara, dan animasi. Dapat diambil kesimpulan bahwa dengan 

metode computer based learningdapat memotivasi siswa untuk lebih fokus dan 
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tertarik dengan pembelajaran yang disampaikan guru sehingga tujuan dari 

pembelajaran itu sendiri yaitu prestasi belajar dapat tercapai sesuai dengan tujuan. 

Penguasaan guru dalam menggunakan model computer based learning dapat 

diukur dari kelima indikator yang diambil dari kompetensi guru teknologi 

informasi dan komunikasi yang ada di SMK Negeri 1 Kudus yaitu menguasai 

konsep dasar perangkat keras dan perangkat lunak, menguasai program pengolah 

kata, menguasai program pengolah presentasi, menggunakan internet untuk 

keperluan informasi dan komunikasi, menguasai program lembar kerja atau 

spreadsheet. 

Sujudi (2004/2005) menyimpulkan bahwa media komputer dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika pokok bahasan perkalian dan pembagian. 

Setiono (2006/2007) menyimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan pada prestasi 

belajar fisika siswa yang diajar menggunakan media komputer dengan prestasi 

belajar fisika siswa yang belajar tanpa media komputer.  

Hasil observasi di SMK Negeri 1 Kudus bahwa sebagian besar guru yang 

ada di SMK Negeri 1 Kudus sudah menggunakan media komputer sebagai sarana 

pembelajaran. Hal ini juga didukung dengan sarana dan prasana yang sangat baik 

di SMK Negeri 1 Kudus. Kemampuan dan pemahaman terhadap komputer tidak 

mutlak dikuasai oleh guru saja tetapi siswa sejak dini harus menguasai dan dapat 

mengoperasikan komputer karena ada beberapa mata pelajaran akuntansi yang 

menggunakan aplikasi komputer.  

Data yang diperoleh dari SMK Negeri 1 Kudus menunjukan sebanyak 

50% siswa kelas X AK 1 dan 59% siswa kelas X AK 2 belum memenuhi kriteria 
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ketuntasan minimum.Hal ini dapat dilihat dari rata-rata nilai ulangan harian dan 

rata-rata nilai ujian tengah semester gasal tahun pelajaran 2010/2011. Prestasi ini 

jauh kecil sekali dari harapan karena hampir dari separuh siswa tidak mampu 

mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum). Keadaan ini dikhawatirkan 

dapat menyebabkan kualitas kegiatan belajar mengajar menjadi rendah, sehingga 

tujuan pembelajaran akuntansi sulit tercapai. 

Adanya fakta dan teori dari penjelasan tersebut, maka penting untuk 

dilakukan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penguasaan 

computer based learningguru terhadap prestasi belajar mata pelajaran akuntansi 

pada siswa kelas X semester gasal jurusan akuntansi SMK Negeri 1 Kudus tahun 

pelajaran 2010/2011. Berikut adalah skema keterkaitan mengenai persepsi siswa 

tentang penguasaan computer based learning guru terhadap prestasi belajar 

akuntansi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Konseptual Kerangka Berpikir. 

 

Persepsi Siswa Tentang 

Penguasaan Computer Based 

Learning Guru Variabel (X) 

Indikatornya : 

1. Menguasai konsep dasar 

perangkat keras dan perangkat 

lunak. 

2. Menguasai program pengolah 

kata. 

3. Menguasai program pengolah 

presentasi. 

4. Menggunakan internet untuk 

keperluan informasi dan 

komunikasi. 

5. Menguasai program lembar 

kerja atau spreadsheet. 

 

Prestasi Belajar  Mata 

Pelajaran Akuntansi 

Variabel (Y) 

Indikatornya : 

Rata-rata Nilai 

Ulangan Harian, Nilai 

UTS, Nilai Ujian 

Semester Gasal Tahun 

Pelajaran 2010/2011. 
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2.5 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan 

penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Suharsimi, 2002:95). 

Berdasarkan penelitian sebelumnya dan kerangka pemikiran maka hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini. 

Ha : Terdapat pengaruh antara persepsi siswa tentang penguasaan computer based 

learning guru terhadap prestasi belajar mata pelajaran akuntansi pada siswa 

kelas X jurusan akuntansi SMK Negeri 1 Kudus tahun pelajaran 2010/2011. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Populasi 

Populasi menurut Arikunto (2002:107) adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Jadi, dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh siswa 

kelas X Akuntansi SMK Negeri 1 Kudus tahun ajaran 2010/2011 yang tersebar di 

4 kelas yaitu X AK 1, X AK 2, X AK 3 dan X AK 4. 

3.2. Sampel  

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 

2006:131). Sampel  dalam penelitian ini diambil dengan cara propotional random 

sampling yaitu metode pengambilan sampel dengan dilakukan secara acak dari 

populasi dan diambil sebanding dengan ukuran populasi tersebut. Pengambilan 

random atau acak dilakukan dengan menggunakan undian. Tiap anggota populasi 

mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel.  

Besar kecilnya pengambilan sampel dapat dilakukan dengan 

mengggunakan rumus-rumus penentuan besarnya sampel, antara lain rumus 

Slovin : 

 

(Umar, 2009:78) 
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keterangan :  

n  = jumlah sampel 

N  = ukuran populasi 

e   = prosentase kelonggaran ketidaktelitian 10% 

Maka berdasarkan formula diatas diperoleh ukuran sampel : 

 

 

n = 56,14 = 56 responden  

Perhitungan dari rumus formula diatas diperoleh 56 responden atau sampel yang 

akan digunakan dalam penelitian. Jumlah sampel ini digunakan untuk mewakili 

keseluruhan jumlah populasi yang ada. 

Tabel 3.1 Proporsi Sampel Penelitian 

Sumber : SMK Negeri 1 Kudus tahun 2010. 

 

 

 

 

No Nama Kelas Jumlah Siswa 
Proporsi 

Sampel 

Jumlah 

Sampel 

1 X AK 1 32 
 

14 

2 X AK 2 32 
 

14 

3 X AK 3 32 
 

14 

4 X AK 4 32 
 

14 

Total 128  56 
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3.3. Variabel Penelitian 

Variabel merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian. Variabel dalam penelitian ini terbagi dalam dua bagian, yaitu 

variabel bebas dan variabel terikat. 

3.3.1 Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat adalah variabel yang menjadi akibat dari suatu penyebab. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar mata pelajaran 

akuntansi  yang terdiri dari nilai ulangan harian semester ganjil, nilai ujian tengah 

semester ganjil dan nilai ujian semester ganjil pada siswa kelas X jurusan 

akuntansi SMK Negeri 1 Kudus tahun pelajaran 2010/2011. 

3.3.2 Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas adalah variabel yang akan mempengaruhi variabel terikat. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah : 

a. Persepsi Siswa Tentang Penguasaan Computer Based Learning Guru (X) 

Smith dan Peter (2008) menjelaskan bahwa computer based learning 

adalah pembelajaran dengan melibatkanvideo, wiki, blog dan bulletin board. 

Misalnya, di mana sebagian besar proses belajar berlangsung secara elektronik. 

Penggunaan computer based learning diciptakan agar pembelajaran lebih efektif 

dan menyenangkan.Computer based learning menurut Dwyer (2007) adalah 

model pembelajaran dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK). Hull et al. (2009) menjelaskan bahwa model computer based 

learning adalah model pembelajaran dengan memanfaatkan komputer sebagai 

media pembelajaran.  
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Menggunakan model computer based learning, guru dapat mendesain 

pembelajaran yang menarik dengan menampilkan video, suara, animasi sehingga 

siswa akan lebih tertarik dan fokus pada materi yang disampaikan guru. Pada saat 

penyampaian materi guru menggunakan presentasi power point dimana anak didik 

mempunyai keinginan untuk maju, dan juga mempunyai kreatifitas yang tinggi 

dan memuaskan dalam perkembangan mereka di kehidupan kelak. Indikatornya 

adalah : 

1. Menguasai konsep dasar perangkat keras dan perangkat lunak. 

2. Menguasai program pengolah kata. 

3. Menguasai program pengolah presentasi. 

4. Menggunakan internet untuk keperluan informasi dan komunikasi. 

5. Menguasai program lembar kerja atau spreadsheet. 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Metode Angket atau Kuesioner 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau 

hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2006:151). Jenis angket yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah jenis angket tertutup (close form questioner), yaitu kuesioner 

yang disusun dengan menyediakan jawaban sehingga pengisi hanya memberi 

tanda pada jawaban yang dipilih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam 

penelitian ini menggunakan skala likert. Skala ini digunakan untuk mengukur 

respon subjek kedalam 5 poin skala dengan interval yang sama (Jogiyanto, 
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2007:66). Untuk penskoran dari tiap jawaban yang diberikan oleh responden, 

peneliti menentukan sebagai berikut : 

a. Untuk jawaban pernyataan Sangat mampu (SM) = 5 

b. Untuk jawaban pernyataan Mampu (M)  = 4 

c. Untuk jawaban pernyataan Kurang Mampu (KM)    = 3 

d. Untuk jawaban pernyataan Tidak Mampu (TM) = 2 

e. Untuk jawaban pernyataan Sangat Tidak Mampu (STM)  = 1 

Metode ini digunakan untuk mengukur besarnya variabel persepsi siswa tentang 

penguasaan computer based learning guru akuntansi yang mengajar kelas X AK 

SMK Negeri 1 Kudus. 

3.4.2 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

legger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2002:206). Metode ini digunakan untuk 

memperoleh data hasil perolehan nilai ulangan harian semester ganjil, nilai ujian 

tengah semester ganjil dan ujian semester ganjil mata pelajaran akuntansi tahun 

pelajaran 2010/2011. 

3.5. Uji Instrumen Penelitian 

3.5.1 Angket atau Kuesioner 

Angket harus diuji cobakan terlebih dahulu, sebelum angket digunakan 

dalam penelitian. Adapun tujuan dari uji coba angket adalah untuk mengetahui 

reliabilitas dan validitas. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bahwa angket 

benar-benar relevan dan mudah dimengerti oleh responden. Setelah diketahui 
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angket yang akan digunakan valid dan reliabel maka angket ini dapat digunakan 

untuk mengukur variabel persepsi siswa tentang penguasaan computer based 

learning guru. 

a. Validitas Angket 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2006:168). Suatu instrumen yang valid 

atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid 

berarti memiliki validitas rendah. Uji validitas instrumen dalam penelitian ini 

dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas (p value) dengan taraf 

signifikan 5% atau 0,05. Apabila perhitungan dilakukan dengan bantuan SPSS, 

diperoleh probabilitas (p value) < 0,05 maka dapat dikatakan butir istrumen 

tersebut valid. Namun sebaliknya, apabila diperoleh probabilitas > 0,05 maka 

dapat dikatakan bahwa butir instrumen tersebut tidak valid. 

Hasil dari perhitungan uji coba instrumen angket yang berjumlah 31 butir 

pertanyaan yang dijawab oleh 45 responden kelas X jurusan akuntansi yang tidak 

dimasukan sebagai sampel penelitian. Data yang didapat dari angket tersebut 

diolah dengan bantuan program SPSS V15. Setelah dilakukan perhitungan dengan 

SPSS maka diketahui keseluruhan butir angket yang berjumlah 31 butir valid. 

Butir- butir angket dikatakan valid karena butir-butir angket tersebut mempunyai 

probabilitas < 0,05. Sedangkan butir-butir angket yang tidak valid karena 

mempunyai probabilitas > 0,05. Kesimpulannya keseluruhan butir angket dapat 

digunakan sebagai instrumen dalam penelitian ini. 

 



48 
 

b. Reliabilitas Angket 

Reliabilitas instrumen dalam penelitian menunjukan bahwa sebuah 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai pengumpulan data 

karena instrumen itu sudah baik, sehingga mampu dan dapat mengungkapkan data 

yang dipercaya. Menurut Arikunto (2006:178) menjelaskan reliabilitas itu  

menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah 

baik. Reliabilitas instrumen dari penelitian ini dihitung dengan bantuan komputer 

SPSS menggunakan uji statistik cronbach alpha untuk mengetahui apakah data 

penelitian ini reliabel atau tidak. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel 

jika memberikan nilai cronbach alpha> 0,60 (Ghozali, 2005:42). 

Hasil perhitungan yang  dilakukan dengan bantuan SPSS V15 didapat nilai 

alpha sebesar 0,96. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai cronbach alpha> 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa butir-

butir angket dapat dikatakan reliabel karena mempunyai nilai alpha> 0,60. 

(Ghozali, 2005:42). 

3.6. Metode Analisis Data 

Pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus-rumus atau 

aturan-aturan yang ada, sesuai dengan pendekatan penelitian atau desain yang 

diambil (Arikunto, 2006:238). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah : 
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3.6.1 Deskriptif Presentatif 

Deskriptif presentatif digunakan untuk memberikan deskriptif atau 

pembahasan dalam penelitian ini. Langkah-langkah yang ditempuh dalam 

menggunakan teknik analisis ini, yaitu: 

a. Membuat tabel distribusi jawaban angket X dan Y 

b. Menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan skor yang telah 

ditetapkan. 

c. Menjumlahkan skor jawaban yang diperoleh dari tiap-tiap responden. 

d. Menurut Ali dalam Aryana (2004) langkah yang selanjutnya adalah 

menentukan skor tersebut kedalam rumus sebagai berikut : 

DP =   

Keterangan: 

DP  = Deskriptif persentase 

n  = Nilai yang diperoleh 

N  = Jumlah seluruh nilai yang diharapkan 

Data yang di peroleh melalui angket, sebagai metode utama dianalisis 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Mengelompokkan data sesuai dengan jenisnya. 

2. Membuat tabulasi data. 

3. Data yang telah ditabulasi kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis 

regresi sederhana untuk mengetahui seberapa besar pengaruh persepsi siswa 

tentang penguasaan computer based learning guru terhadap prestasi belajar. 
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Metode yang digunakan untuk mengetahui distribusi masing-masing 

variabel adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan angket, setiap 

indikator dari data yang dikumpulkan terlebih dahulu diklasifikasikan dan diberi 

skor yaitu : 

a. Untuk jawaban pernyataan Sangat mampu (SM) = 5 

b. Untuk jawaban pernyataan Mampu (M)  = 4 

c. Untuk jawaban pernyataan Kurang Mampu (KM)    = 3 

d. Untuk jawaban pernyataan Tidak Mampu (TM) = 2 

e. Untuk jawaban pernyataan Sangat Tidak Mampu (STM) = 1 

Untuk menentukan kriteria penskoran digunakan perhitungan sebagai berikut: 

1. Menetapkan persentase tertinggi  (5/5 x 100%=100%) 

2. Menetapkan persentase terendah  (1/5 x 100%=20%) 

3. Menetapkan rentangan persentase  (100%-20%=80%) 

4. Interval % 

Panjang kelas interval 16% dan persentase skor minimal 20%, maka 

diperoleh kelas-kelas interval sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Perhitungan Deskriptif Persentase 

No. Interval Persentase Kategori 

1. 85,00% - 100,00% Sangat Mampu 

2. 69,00% - 84,00% Mampu 

3. 53,00% - 68,00% Kurang Mampu 

4. 37,00% - 52,00% Tidak Mampu 

5. 20,00% - 36,00% Sangat Tidak Mampu 

Sumber : Data primerpenelitian tahun 2011. 
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Sedangkan untuk mengetahui bagaimana tingkat persentase prestasi belajar 

didasarkan pada Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang ditetapkan oleh 

SMK Negeri 1 Kudus adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.3 Tabel Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) Mata Pelajaran 

Akuntansi Kelas X Akuntansi SMK Negeri 1 Kudus. 

No Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) Kategori 

1. <75 Belum Tuntas 

2. 75 – 89 Baik 

3. 90 – 100 Sangat Baik 

Sumber : Daftar nilai SMK Negeri 1 Kudus tahun 2011. 

 

3.6.2 Uji Prasyarat Analisis Regresi Linier Sederhana. 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, 

variabel independen dan variabel dependen, keduanya terdistribusikan secara 

normal atau tidak.Uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan uji 

kormogorov-smirnof (Ghozali, 2005:114). Data analisis menggunakan bantuan 

program SPSS V15. Pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas, dikatakan 

data berdistribusi normal jika probabilitas lebih besar dari 0,05. 

b. Uji Linieritas  

Tujuan dari uji linieritas ini adalah untuk mengetahui dua variabel 

mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara signifikan. Pengujian pada 

SPSS dengan menggunakan test for linieritas dengan pada taraf signifikan 0,05. 

Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linier bila signifikan kurang 

dari 0,05 (Priyatno, 2008:36). 
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3.6.3 Metode Analisis Regresi  

a. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi berkenaan dengan studi ketergantungan dari satu variabel 

yang disebut variabel tidak bebas (dependent variable), pada satu atau lebih 

variabel yaitu variabel yang menerangkan, dengan tujuan untuk memperkirakan 

dan atau meramalkan nilai rata-rata dari variabel tidak bebas apabila nilai variabel 

yang menerangkan sudah diketahui. Variabel yang menerangkan sering disebut 

variabel bebas (independent variable) atau explanatory variables (Supranto, 

2005:36). Metode ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

persepsi siswa tentang penguasaan computer based learningguru terhadap prestasi 

belajar mata pelajaran akuntansi kelas X AK di SMK Negeri 1 Kudus.  

1. Persamaan Regresi Linier Sederhana  

Y = a + bX 

Keterangan : 

Y  : Variabel terikat (Prestasi belajar) 

a  : Konstanta 

b  : Koefisien regresi variabel X 

X :Variabel bebas (persepsi siswa tentang penguasaan computer based 

learning guru) 

(Supranto, 2005:38). 
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2. Uji Hipotesis Penelitian 

a) Uji Pengaruh Variabel X Terhadap Variabel Y 

Untuk menguji pengaruh variabel X terhadap variabel Y dapat digunakan 

uji F dengan taraf signifikan 5%. Caranya adalah dengan membandingkan nilai 

probabilitas (p value) dengan taraf signifikan 5% atau 0,05. Jika dari hasil 

perhitungan dengan bantuan komputer SPSS diperoleh nilai probabilitas (p value) 

< 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel X berpengaruh terhadap Y. Berarti 

dalam penelitian ini persepsi siswa tentang penguasaan computer based learning 

guru berpengaruh terhadap prestasi belajar akuntansi. Sebaliknya apabila 

diperoleh nilai probabilitas (p value) > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel 

X tidak berpengaruh terhadap Y. Berarti persepsi siswa tentang penguasaan 

computer based learning guru tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar 

akuntansi. 

b) Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen atau terikat. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Jika nilai R mendekati 1, maka 

dapat dikatakan semakin kuat model tersebut dalam menerangkan variasi variabel 

independen atau bebas terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika R mendekati 

0 maka semakin lemah variasi variabel independen menerangkan variabel 

dependen atau terikat sangat terbatas. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

Penelitian ini digunakan untuk mengetahuipengaruh persepsi siswa 

tentang penguasaan computer based learning guru terhadap prestasi belajar mata 

pelajaran akuntansi. Data diambil dengan metode dokumentasi dan angket 

kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif presentase dan analisis 

regresi sederhana. 

4.1.1. Analisis Deskriptif 

Tujuan dari analisis deskriptif adalah untuk mengetahui gambaran 

persepsi siswa tentang penguasaan computer based learning guru dan prestasi 

belajar mata pelajaran akuntansi kelas X akuntansi SMK Negeri 1 Kudus tahun 

pelajaran 2010/2011. Variabel-variabel yang diukur dalam  penelitian meliputi 

persepsi siswa tentang penguasaan computer based learning guru dan prestasi 

belajar akuntansi. Variabel-variabel tersebut diukur dengan menggunakan 

program SPSS V15 yang kemudian mendapatkan hasil statistik deskriptif dari 

kedua variabel tersebut. Hasil statistik deskriptif dari kedua variabel tersebut 

dapat dilihat dalam tabel 4.1 sebagai berikut :  

Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 
Descriptive Statistics 

 

 Prestasi Belajar Akuntansi 
Persepsi Siswa Tentang Penguasaan Computer 

Based Learning Guru 

Mean 83.0536 78.4643 

Std. Deviation 2.49669 8.24393 

N 56 56 

Sumber : Data primer penelitian tahun 2011. 
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Tabel 4.1 di atas menunjukan bahwa variabel prestasi belajar mata 

pelajaran akuntansi dengan jumlah data (N) sebanyak 56 mempunyai rata-rata 

83,05. Variabel persepsi siswa tentang penguasaan computer based learning guru 

dengan jumlah data (N) sebanyak 56 mempunyai rata-rata 78,46. 

a. Analisis Deskriptif Persepsi Siswa Tentang Penguasaan Computer Based 

Learning Guru 

Secara umum penguasaan computer based learning guru di SMK Negeri 

1 Kudus tergolong mampu. Hal ini dapat dilihat dari persepsi siswa tentang 

penguasaan computer based learning guru, adapun data terperinci yang dapat 

mendeskripsikan hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Persepsi Siswa Tentang Penguasaan Computer 

Based Learning Guru 

No Kriteria Interval Persentase Frekuensi Persentase 

1 Sangat Mampu 85,00% - 100,00% 15 26.79% 

2 Mampu 69,00% - 84,00% 35 62.50% 

3 Kurang Mampu 53,00% - 68,00% 6 10.71% 

4 Tidak Mampu 37,00% - 52,00% 0 0% 

5 
Sangat Tidak 

Mampu 
20,00% - 36,00% 0 0% 

Jumlah  56 100% 

Sumber : Data primer penelitian tahun 2011. 

Tabel 4.2 menunjukan bahwa 26,79% siswa mempunyai persepsi tentang 

penguasaan computer based learning guru dalam kategori sangat mampu, 62,50% 

siswa dalam kategori mampu, 10,71% siswa dalam kategori kurang mampu. 

Berdasarkan data yang ada pada lampiran diperoleh nilai rata-rata 

persentasepenguasaan computer based learning guru sebesar 78,47% yang dapat 
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dikatakan mampu. Secara lebih rinci, berdasarkan hasil analisis deskriptif 

presentase tersebut akan disajikan dalam gambar diagram berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Diagram Persentase Persepsi Siswa Tentang Penguasaan 

Computer Based Learning Guru 

 

Diagram diatas merupakan hasil pernyataan dari 56 reponden tentang 

penguasaan computer based learning guru. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa persentase maksimum adalah sebesar 62,50% yang 

menyatakan bahwa guru dianggap telah mampu menguasai computer based 

learning. Sedangkan persentase terendah adalah sebesar 10,71% menyatakan 

bahwa guru dianggap kurang mampu menguasai computer based learning. Dalam 

penelitian ini, variabel computer based learning guru dibagi ke dalam 5 indikator 

yang dapat dideskripsikan berikut : 

1. Menguasai Konsep Dasar Perangkat Keras dan Perangkat Lunak 

Jumlah item indikator menguasai konsep dasar perangkat keras dan 

perangkat lunak sebanyak 7 soal yaitu, soal nomor 1 sampai dengan 7 dengan 

jumlah rata-rata persentase sebesar 76,43% (lihat lampiran). Berdasarkan kriteria 
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deskripsi persentase, indikator menguasai konsep dasar perangkat keras dan 

perangkat lunak dalam kategori mampu.Secara lebih rinci, berdasarkan hasil 

analisis deskriptif presentase tersebut diperoleh data sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Diagram Persentase Penguasaan Konsep Dasar Perangkat 

Keras dan Perangkat Lunak. 

 

Diagram diatas merupakan hasil pernyataan dari 56 responden tentang 

penguasaan konsep dasar perangkat keras dan perangkat lunak. Dari pernyataan 

tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa persentase maksimum adalah sebesar 

64,29% yang menyatakan bahwa guru dianggap telah mampu menguasai konsep 

dasar perangkat keras dan perangkat lunak. Sedangkan persentase terendah adalah 

sebesar 3,57% menyatakan bahwa guru dianggap tidak mampu menguasai konsep 

dasar perangkat keras dan perangkat lunak. 

2. Menguasai Program Pengolah Kata (Microsoft Word) 

Jumlah item indikator menguasai program pengolah kata (microsoft 

word) sebanyak 6 soal yaitu, soal nomor 8 sampai dengan 13 dengan jumlah rata-

rata persentase sebesar 82,92% (lihat lampiran). Berdasarkan kriteria deskripsi 

persentase, indikator menguasai program pengolah kata (microsoft word) dalam 
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kategori mampu.Secara lebih rinci, berdasarkan hasil analisis deskriptif presentase 

tersebut diperoleh data sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Diagram Persentase Penguasaan Program Pengolah Kata 

(Microsoft Word). 

 

Diagram diatas merupakan hasil pernyataan dari 56 responden tentang 

penguasaan program pengolah kata (microsoft word). Dari pernyataan tersebut 

dapat ditarik kesimpulan bahwa persentase maksimum adalah sebesar 51,79% 

yang menyatakan bahwa guru dianggap telah sangat mampu menguasai program 

pengolah kata (microsoft word). Sedangkan persentase terendah adalah sebesar 

8,93% menyatakan bahwa guru dianggap kurang mampu menguasai program 

pengolah kata (microsoft word). 

3. Menguasai Program Pengolah Presentasi (Microsoft Power Point) 

Jumlah item indikator menguasai program pengolah presentasi (microsoft 

power point) sebanyak 7 soal yaitu, soal nomor 14 sampai dengan 20 dengan 

jumlah rata-rata persentase sebesar 78,32% (lihat lampiran). Berdasarkan kriteria 
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deskripsi persentase, indikator menguasai program pengolah presentasi (microsoft 

power point) dalam kategori mampu. 

Secara lebih rinci, berdasarkan hasil analisis deskriptif presentase tersebut 

diperoleh data sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Diagram Persentase Penguasaan Program Pengolah Presentasi 

(Microsoft Power Point). 

 

Diagram diatas merupakan hasil pernyataan dari 56 responden tentang 

penguasaan program pengola  presentasi (microsoft power point). Dari pernyataan 

tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa persentase maksimum adalah sebesar 

57,14% yang menyatakan bahwa guru dianggap telah mampu menguasai program 

pengolah pengolah presentasi (microsoft power point). Sedangkan persentase 

terendah adalah sebesar 1,79% menyatakan bahwa guru dianggap tidak mampu 

menguasai program pengolah presentasi (microsoft power point). 
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4. Menggunakan Internet Untuk Keperluan Informasi dan Komunikasi 

Jumlah item indikator menggunakan internet untuk keperluan informasi 

dan komunikasi sebanyak 4 soal yaitu, soal nomor 21 sampai dengan 24 dengan 

jumlah rata-rata persentase sebesar 78,57% (lihat lampiran). Berdasarkan kriteria 

deskripsi persentase, indikator menggunakan internet untuk keperluan informasi 

dan komunikasi dalam kategori mampu. 

Secara lebih rinci, berdasarkan hasil analisis deskriptif presentase tersebut 

diperoleh data sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Diagram Persentase Menggunakan Internet Untuk Keperluan 

Informasi dan Komunikasi. 

 

Diagram diatas merupakan hasil pernyataan dari 56 responden tentang 

menggunakan internet untuk keperluan informasi dan komunikasi. Dari 

pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa persentase maksimum adalah 

sebesar 62,50% yang menyatakan bahwa guru dianggap telah mampu 

menggunakan internet untuk keperluan informasi dan komunikasi. Sedangkan 
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persentase terendah adalah sebesar 10,71% menyatakan bahwa guru dianggap 

kurang mampu menggunakan internet untuk keperluan informasi dan komunikasi. 

5. Menguasai Program Lembar Kerja atau Spreadsheet 

Jumlah item indikator menguasai program lembar kerja atau spreadsheet 

sebanyak 7 soal yaitu, soal nomor 25 sampai dengan 31 dengan jumlah rata-rata 

persentase sebesar 76,79% (lihat lampiran). Berdasarkan kriteria deskripsi 

persentase, indikator menggunakan internet untuk keperluan informasi dan 

komunikasi dalam kategori mampu. 

Secara lebih rinci, berdasarkan hasil analisis deskriptif presentase tersebut 

diperoleh data sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Diagram Persentase Menguasai Program Lembar Kerja atau 

Spreadsheet. 

 

Diagram diatas merupakan hasil pernyataan dari 56 responden tentang 

menguasai program lembar kerja atau spreadsheet. Dari pernyataan tersebut dapat 

ditarik kesimpulan bahwa persentase maksimum adalah sebesar 62,50% yang 

menyatakan bahwa guru dianggap telah mampu menguasai program lembar kerja 
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atau spreadsheet. Sedangkan persentase terendah adalah sebesar 1,79% 

menyatakan bahwa guru dianggap tidak mampu menguasai program lembar kerja 

atau spreadsheet. 

b. Analisis Deskriptif Prestasi Belajar Mata Pelajaran Akuntansi 

Prestasi belajar mata pelajaran akuntansi siswa kelas X jurusan akuntansi 

SMK Negeri 1 Kudus tahun pelajaran 2010/2011 dapat dikategorikan baik. Data 

secara terperinci yang mendeskripsikan prestasi belajar akuntansi siswa kelas X 

akuntansi SMK Negeri 1 Kudus adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar Semester Ganjil Mata 

Pelajaran Akuntansi Kelas X Akuntansi SMK Negeri 1 Kudus 

Tahun Pelajaran 2010/2011. 

No Kategori 
Kriteria Ketuntasan 

Minimum 
Frekuensi Persentase 

1. Belum Tuntas < 75 1 1,8% 

2. Baik 75 - 89 55 98,2% 

3. Sangat Baik 90 - 100 0 0% 

Jumlah  56 100% 

Sumber : Daftar nilai SMK Negeri 1 Kudus Tahun Pelajaran 2010/2011. 

Sesuai dengan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum) yang diterapkan 

SMK Negeri 1 Kudus maka dapat ditarik kesimpulan dari tabel 4.3 adalah sebesar 

1,8% siswa kelas X jurusan akuntansi SMK Negeri 1 Kudus belum memenuhi 

kriteria ketuntasan minimum dan dapat dikategorikan belum tuntas. Sedangkan 

98,2% siswa sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimum atau dalam kategori 

baik. Hal ini berarti sebagian besar siswa kelas X akuntansi SMK Negeri 1 Kudus 

mempunyai nilai ulangan harian, nilai ujian tengah semester dan nilai ujian 

semester ganjil diatas 75. 
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4.1.2. Analisis Regresi 

Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen 

dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai 

dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan 

atau penurunan. Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi linier sederhana. Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan 

secara linier antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). 

a. Uji Prasyarat Analisis Regresi Linier Sederhana 

Uji prasyarat analisis regresi linier sederhana dilakukan untuk 

mengetahui apakah data bisa diregresi atau tidak. Analisis regresi dapat dilakukan 

apabila data tersebut memenuhi syarat yaitu berdistribusi normal dan model 

regresi antar variabel linier. Uji prasyarat analisis regresi linier sederhana dalam 

penelitian ini meliputi uji normalitas dan uji linieritas. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini akan digunakan uji one 

sampel kolmogorov-smirnov dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Data 

dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05 

(Priyatno, 2008:28). Data dianalisis dengan bantuan program komputer SPSS 

V16. Hasil dari perhitungan SPSS V15 dengan taraf signifikansi lebih besar dari 

0,05 disajikan dalam tabel berikut : 
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Tabel 4.4 Hasil  Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov 
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

 

Persepsi Siswa Tentang 
Penguasaan Computer 
Based Learning Guru Prestasi Belajar Akuntansi 

N 56 56 

Normal Parameters(a,b) Mean 78.4643 83.0536 

 Std. Deviation 8.24393 2.49669 

Most Extreme Differences Absolute .102 .152 

 Positive .070 .083 

 Negative -.102 -.152 

Kolmogorov-Smirnov Z .762 1.136 

Asymp. Sig. (2-tailed) .608 .151 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 

Sumber : Data primer penelitian tahun 2011. 

Hasil perhitungan dengan menggunakan bantuan SPSS V15 di atas dapat 

dilihat dalam kolom kolmogorov-smirnov dengan nilai signifikansi persepsi siswa 

tentang penguasaan computer based learnig guru (X) sebesar 0,762 dan prestasi 

belajar mata pelajaran akuntansi (Y) sebesar 1,136. Dengan perhitungan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa data persepsi siswa tentang penguasaan computer based 

learning guru dan prestasi belajar mata pelajaran akuntansi berdistribusi normal. 

Hal ini didasarkan pada taraf signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05. 

2. Uji Linieritas 

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel 

mempunyai hubungan linier atau tidak secara signifikan (Priyatno, 2008:36). 

Pengujian pada SPSS V15 dengan menggunakan Test for Liniearity pada taraf 

signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linier bila 

signifikansi (Liniearity) kurang dari 0,05. Hasil dari perhitungan  dengan program 

SPSS V15 dapat dilihat dalam tabel berikut : 
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Tabel 4.5 Hasil Tes for Linearity 
 ANOVA Table 

 

 
Persepsi Siswa Tentang Penguasaan Computer Based Learning Guru  * Prestasi Belajar 

Akuntansi 

 Between Groups Within Groups Total 

 (Combined) Linearity 
Deviation from 

Linearity (Combined) Linearity 

Sum of Squares 
2062.063 1832.422 229.642 1675.865 3737.929 

Df 10 1 9 45 55 

Mean Square 206.206 1832.422 25.516 37.241  

F 5.537 49.204 .685   

Sig. .000 .000 .718   

Sumber : Data primer penelitian tahun 2011. 

Hasil dari output di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada 

Liniearity sebesar 0,000. Karena signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa antara variabel persepsi siswa tentang penguasaan computer 

based learning guru dan prestasi belajar mata pelajaran akuntansi terdapat 

hubungan yang linear. 

b. Metode Analisis Regresi Linear Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linier antara satu 

variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis regresi linear 

sederhana dalam penelitian ini digunakan untuk uji hipotesis penelitian. Langkah-

langkah yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan Persamaan Regresi Sederhana 

Menentukan persamaan regresi merupakan langkah pertama dalam analisis 

regresi linear sederhana. Untuk menentukan persamaan regresi dalam penelitian 

ini menggunakan bantuan program SPSS V15. Hasil dari analisis tersebut dapat 

dilihat dalam tabel 4.6 berikut :  
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Tabel 4.6 Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana 
 Coefficients(a) 

 

 

Model 

1 

(Constant) 

Persepsi Siswa Tentang 
Penguasaan Computer Based 

Learning Guru 

Unstandardized Coefficients B 66.416 .212 

Std. Error 2.321 .029 

Standardized Coefficients Beta  .700 

T 28.611 7.206 

Sig. .000 .000 

a  Dependent Variable: Prestasi Belajar Akuntansi 

Sumber : Data primer penelitian tahun 2011. 

 

Dengan melihat kolom Unstandardized Coefisients dapat dirumuskan persamaan 

regresi yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

Y = a + bX 

Y = 66,416 + 0,212X 

Keterangan : 

Y  : Variabel terikat (prestasi belajar mata pelajaran akuntansi) 

a  :  Konstanta 

b  :  Koefisien regresi variabel X 

X : Variabel bebas (persepsi siswa tentang penguasaan computer based 

learningguru) 

Persamaan regresi linear sederhana tersebut memiliki nilai positif pada 

konstanta yaitu 66,416 menyatakan bahwa apabila persepsi siswa tentang 

penguasaan computer based learning guru bernilai nol maka prestasi belajar siswa 

akan bernilai 66,416. Koefisien regresi variabel X adalah positif sebesar 0,212 

menyatakan bahwa setiap persepsi siswa tentang penguasaan computer based 
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learning guru naik sebesar satu satuan maka akan menyebabkan peningkatan atau 

kenaikan prestasi belajar sebesar 0,212 satu satuan. Artinya pengaruh tersebut 

adalah pengaruh yang positif.  

2. Pengujian Hipotesis Penelitian 

a. Uji Pengaruh Variabel X Terhadap Variabel Y 

Untuk menguji pengaruh variabel X terhadap variabel Y dapat digunakan 

uji F dengan taraf signifikan 5%. Caranya adalah dengan membandingkan nilai 

probabilitas (p value) dengan taraf signifikan 5% atau 0,05. Jika dari hasil 

perhitungan dengan bantuan komputer SPSS diperoleh nilai probabilitas (p value) 

< 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel X berpengaruh terhadap Y. Berarti 

dalam penelitian ini persepsi siswa tentang penguasaan computer based learning 

guru berpengaruh terhadap prestasi belajar mata pelajaran akuntansi. Sebaliknya 

apabila diperoleh nilai probabilitas (p value) > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa 

variabel X tidak berpengaruh terhadap Y. Berarti persepsi siswa tentang 

penguasaan computer based learning guru tidak berpengaruh terhadap prestasi 

belajar akuntansi. 

Hasil perhitungan uji pengaruh variabel persepsi siswa tentang penguasaan 

computer based learning guru terhadap prestasi belajar mata pelajaran akuntansi 

dapat dilihat dalam tabel 4.7 berikut : 

Tabel 4.7 Hasil Uji F 
 ANOVA(b) 

a  Predictors: (Constant), Persepsi Siswa Tentang Penguasaan Computer Based Learning Guru 
b  DependentVariable: Prestasi Belajar Akuntansi 

Sumber : Data primer penelitian tahun 2011. 

Model  Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 168.068 1 168.068 51.929 .000(a) 

 Residual 174.771 54 3.237   

 Total 342.839 55    
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Kesimpulan yang dapat diambil dari tabel 4.6 diatas yaitu persepsi siswa 

tentang penguasaan computer based learning guru mempunyai nilai signifikansi 

0,000 dan hasil tersebut dapat dilihat pada kolom sig. karena model mempunyai 

nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi 

siswa tentang penguasaan computer based learning guru (X) mempunyai 

pengaruh terhadap prestasi belajar mata pelajaran akuntansi (Y).  

b. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen atau terikat. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Jika nilai R mendekati 1, maka 

dapat dikatakan semakin kuat model tersebut dalam menerangkan variasi variabel 

independen atau bebas terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika R mendekati 

0 maka semakin lemah variasi variabel independen menerangkan variabel 

dependen atau terikat sangat terbatas. 

Melalui perhitungan dengan program SPSS V15 didapatkan hasil yang 

disajikan dalam tabel 4.7 berikut : 

Tabel 4.8 Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Model Summary(b) 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
Std. Error of the 

Estimate 

 
R Square 
Change F Change df1 df2 df2 

1 .700(a) .490 .481 1.79903 .000 

a  Predictors: (Constant), Persepsi Siswa Tentang Penguasaan Computer Based Learning Guru 

b  Dependent Variable: Prestasi Belajar Akuntansi 

Sumber : Data primer penelitian tahun 2011. 

Dalam hasil output SPSS V15 diperoleh angka R
2
 (R Square) sebesar 

0,490 atau 49%. Hal ini menunjukan bahwa persentase sumbangan pengaruh 
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variabel independen (persepsi siswa tentang penguasaan computer based learning 

guru) terhadap variabel dependen (prestasi belajar mata pelajaran akuntansi) 

sebesar 49% atau dengan kata lain variasi variabel independen yang digunakan 

dalam model (persepsi siswa tentang penguasaan computer based learning guru)  

mampu menjelaskan sebesar 49% variasi variabel dependen (prestasi belajar mata 

pelajaran akuntansi). Sedangkan sisanya sebesar 51% dipengaruhi atau dijelaskan 

oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam model penelitian ini. 

4.2. Pembahasan 

Analisis regresi menunjukan bahwa persepsi siswa tentang penguasaan 

computer based learning guru mempunyai pengaruh positif terhadap prestasi 

belajar mata pelajaran akuntansi. Untuk besarnya pengaruh penguasaan computer 

based learning guru adalah sebesar 49%. Sedangkan sisanya sebesar 51% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil analisis 

regresi sederhana berfungsi untuk mengetahui pengaruh persepsi siswa tentang 

penguasaan computer based learning guru terhadap prestasi belajar, dan secara 

deskriptif dari kedua variabel tersebut cenderung berdistribusi normal dan linier.  

Gora dan Sunarto (2010:3) menjelaskan bahwa computer based learning 

dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses 

pembelajaran untuk mendukung proses pembelajaran aktif dengan tujuan utama 

meningkatkan kualitas pembelajaran.Roestiyah (2008:154) mengatakan “secara 

teori suatu komputer memiliki kekuatan keahlian yang lebih dari seorang guru 

karena komputer dapat menyimpan pendapat dari beberapa informasi, menyajikan 

pada siswa dengan tanda diagram, memberi jawaban tipe kebutuhan siswa, 
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memberi umpan balik kepada siswa secara individual, memiliki sejumlah 

perbedaan dengan siswa yang berbeda-beda”. Selain itu, penggunaan 

pembelajaran berbasis komputer dapat menambah motivasi belajar siswa sehingga 

perhatian siswa terhadap materi pembelajaran dapat lebih meningkat. Dengan 

adanya motivasi siswa dalam belajar diharapkan dapat berimbas terhadap tujuan 

pendidikan yaitu prestasi belajar. 

Hasil analisis dalam penelitian ini diperkuat dengan penelitian terdahulu 

yaitu Rodiyansyah dkk.(2008) pembelajaran TIK (Teknologi Informasi dan 

Komunikasi) di kelas diberikan dengan berbasis komputer maka prestasi belajar 

siswa akan lebih baik.Sujudi (2004/2005) menyimpulkan bahwa media komputer 

dapat meningkatkan hasil belajar matematika pokok bahasan perkalian dan 

pembagian. Setiono (2006/2007) menyimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan 

pada prestasi belajar fisika siswa yang diajar menggunakan media komputer 

dengan prestasi belajar fisika siswa yang belajar tanpa media komputer. Hull et al. 

(2009) ada peningkatan yang signifikan terhadap skor siswa atau nilai siswa. 

Hasil analisis deskriptif prestasi belajar mata pelajaran akuntansi secara 

umum menunjukan bahwa prestasi belajar mata pelajaran akuntansi siswa kelas X 

SMK Negeri 1 Kudus dalam kategori tuntas. Data secara terperinci yang 

mendeskripsikan prestasi belajar mata pelajaran akuntansi siswa kelas X jurusan 

akuntansi menunjukan 98,2% siswa telah berhasil tuntas dalam mata pelajaran 

akuntansi dan hanya 1,8% siswa yang masih belum tuntas dalam mata pelajaran 

akuntansi. Hal ini berarti sebagian besar siswa kelas X SMK Negeri 1 Kudus 

mempunyai nilai rata-rata ulangan harian, mid semester dan ujian akhir semester 
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ganjil tahun pelajaran 2010/2011 diatas 75.Persentase hasil analisis deskriptif 

persepsi siswa tentang penguasaan computer based learning guru yaitu 

menunjukan  62,50% mempunyai persepsi atau penilaian terhadap penguasaan 

computer based learning guru dalam kategori mampu. Berdasarkan data tersebut 

dapat dikatakan sebagian besar siswa kelas X jurusan akuntansi SMK Negeri 1 

Kudus mempunyai persepsi tentang penguasaan computer based learning guru 

dalam persentase proporsi yang baik.  

Metode analisis regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh persepsi siswa tentang penguasaan computer based learning guru 

terhadap prestasi belajar mata pelajaran akuntansi kelas X AK di SMK Negeri 1 

Kudus tahun pelajaran 2010/2011.Langkah awal yang dilakukan dalam analisis 

regresi linier sederhana adalah menentukan persamaan regresi linier 

sederhana.Dalam persamaan regresi linier sederhana mempunyai pengaruh yang 

positif.Kemampuan penguasaan computer based learning guru mempunyai 

pengaruh positif terhadap prestasi belajar mata pelajaran akuntansi, hal ini 

bermakna bahwa semakin baik tingkat kemampuan penguasaan computer based 

learning guru maka prestasi belajar mata pelajaran akuntansi siswa akan semakin 

tinggi.Kemampuan penguasaan computer based learning mempunyai pengaruh 

yang positif sehingga tujuan dari pembelajaran itu sendiri yaitu prestasi belajar 

dapat tercapai sesuai dengan tujuan. Besarnya pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen sebesar 49%. Berarti bahwa variabel independen 

penguasaan computer based learning guru mampu menjelaskan variabel dependen 

prestasi belajar mata pelajaran akuntansi sebesar 49%. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu persepsi siswa tentang penguasaan 

computer based learning guru berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

prestasi belajar mata pelajaran akuntansi pada siswa kelas X jurusan akuntansi 

SMK Negeri 1 Kudus Tahun Pelajaran 2010/2011. Besarnya pengaruh persepsi 

siswa tentang penguasaan computer based learning guru terhadap prestasi belajar 

mata pelajaran akuntansi pada siswa kelas X jurusan akuntansi SMK Negeri 1 

Kudus Tahun Pelajaran 2010/2011 sebesar 49%. Berarti bahwa variabel 

independen penguasaan computer based learning guru mampu menjelaskan 

variabel dependen prestasi belajar mata pelajaran akuntansi sebesar 49%. 

Sedangkan sisanya, yaitu sebesar 51% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain 

diluar model. 

5.2. Saran 

Adanya hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan dalam kesimpulan di 

atas, maka saran bagi penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Guru 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sifatnya sangat dinamis, seperti 

juga perkembangan model computer based learning sehingga guru harus 

selalu mencari informasi dan menambah wawasan tentang model computer 

based learning untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. 
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2. Bagi Siswa 

Siswa hendaknya ikut aktif dalam mencapai pemahaman materi dengan 

menggunakan media komputer yang sudah terhubung dengan jaringan 

internet untuk mencari informasi atau materi pelajaran diluar dari bahan ajar 

yang diberikan oleh guru untuk meningkatkan prestasi belajar. 
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Lampiran 1 

KISI-KISI INSTRUMEN PENGUASAAN COMPUTER BASED LEARNING 

GURU 

VARIABEL X INDIKATOR NOMER BUTIR JUMLAH 

Penguasaan 

Computer Based 

Learning Guru 

 

1. Menguasai konsep dasar 

perangkat keras dan 

perangkat lunak 

1,2,3,4,5,6,7 7 

2. Menguasai program pengolah 

kata 

8,9,10,11,12,13 6 

3. Menguasai program pengolah 

presentasi 

14,15,16,17,18,19,20 7 

4. Menggunakan internet untuk 

keperluan informasi dan 

komunikasi 

21,22,23,24 4 

5. Menguasai program lembar 

kerja atau spreadsheet 

25,26,27,28,29,30,31 7 

JUMLAH SOAL 31 
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Lampiran 2 

 

ANGKET PENELITIAN 

Identitas Responden 

Nama : .......................................................................... 

Guru Mapel : Akuntansi 

NIP : .......................................................................... 

Petunjuk Pengisian 

1. Isilah identitas diri anda pada tempat yang telah disediakan. 

2. Bacalah baik-baik setiap pertanyaan di bawah ini. 

3. Berilah tanda centang ( √ ) pada kolom yang paling sesuai dengan 

keadaan yang saudara alami. 

4. Jika anda ingin membenarkan jawaban, maka berilah tanda ( = ) 

pada jawaban yang dianggap salah. Contoh : ( = ). 

5. Alternatif jawaban yang tersedia memilikin 5 (lima) kemungkinan 

dengan skala : 

SM : Sangat Mampu 

M : Mampu 

KM : Kurang Mampu 

TM : Tidak Mampu 

STM : Sangat Tidak Mampu 

NO PERNYATAAN SM M KM TM STM 

Menguasai konsep dasar perangkat keras dan 

perangkat lunak : 
     

1.  Apakah menurut saudara guru akuntansi di SMK 

Negeri 1 Kudus mengenali perkembangan 

perangkat keras (hardware) dan perangkat 

     

√ 
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lunak(sotware). 

2.  Apakah menurut saudara guru akuntansi di SMK 

Negeri 1 Kudus mampu mengecek komputer, 

LCD projektorsebelum proses pembelajaran. 

     

3.  Apakah menurut saudara guru akuntansi di SMK 

Negeri 1 Kudus mampu melakukan operasi dasar 

komputer dengan menggunakan salah satu 

sistem operasi (software). 

     

NO PERNYATAAN SM M KM TM STM 

4.  Apakah menurut saudara guru akuntansi di SMK 

Negeri 1 Kudus mampu memasang atau 

mengganti komponen personal computer (PC) : 

harddisk, memory, soundcard, mouse, keyboard 

dll melakukan sendiri. 

 

 

 

 

 

 

    

5.  Apakah menurut saudara guru akuntansi di SMK 

Negeri 1 Kudus mampu mengenali aplikasi 

perangkat lunak (software). 

     

6.  Apakah menurut saudara guru akuntansi di SMK 

Negeri 1 Kudus mampu menginsatal software 

sendiri. 

     

7.  Apakah menurut saudara guru akuntansi di SMK 

Negeri 1 Kudus mampu melakukan perawatan 

PC. 
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Menguasai program pengolah kata : 

 

     

8.  Apakah menurut saudara guru akuntansi di SMK 

Negeri 1 Kudus mampu membuat dokumen baru 

dengan menggunakan program pengolah kata 

(microsoft word). 

     

9.  Apakah menurut saudara guru akuntansi di SMK 

Negeri 1 Kudus mampu mengedit, mengelola, 

dan mencetak dokumen melakukanya sendiri. 

     

10.  Apakah menurut saudara guru akuntansi di SMK 

Negeri 1 Kudus mampu menggunakan menu dan 

ikon yang terdapat dalam perangkat lunak 

pengolah kata (microsoft word). 

     

11.  Apakah menurut saudara guru akuntansi di SMK 

Negeri 1 Kudus mampu membuat dokumen 

dengan melibatkan tabel, gambar dan diagram. 

     

12.  Apakah menurut saudara guru akuntansi di SMK 

Negeri 1 Kudus mampu membuat karya-karya 

atau karya tulis menggunakan program pengolah 

kata(microsoft word).. 

     

13.  Apakah menurut saudara guru akuntansi di SMK 

Negeri 1 Kudus mampu mengenali fungsi 

perangkat lunak pengolah kata(microsoft word).. 

     

Menguasai program pengolah presentasi : 

 

     

14.  Apakah menurut saudara guru akuntansi di SMK 

Negeri 1 Kudus mampu mengenali fungsi 
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perangkat lunak presentasi (power point). 

15.  Apakah menurut saudara guru akuntansi di SMK 

Negeri 1 Kudus mampu menggunakan menu dan 

ikon yang terdapat dalam perangkat lunak 

pembuat presentasi(microsoft power point). 

     

16.  Apakah menurut saudara guru akuntansi di SMK 

Negeri 1 Kudus mampu membuat bahan 

presentasi dengan menggunakanmicrosoft power 

point. 

     

17.  Apakah menurut saudara guru akuntansi di SMK 

Negeri 1 Kudus mampu mengedit, mengelola 

dan mencetak dokumen presentasi melakukan 

sendiri. 

     

18.  Apakah menurut saudara guru akuntansi di SMK 

Negeri 1 Kudus mampu membuat animasi dalam 

presentasi power point.  

     

19.  Apakah menurut saudara guru akuntansi di SMK 

Negeri 1 Kudus mampu menambahkan suara, 

gambar dan video dalam presentasi power point. 

     

20.  Apakah menurut saudara guru akuntansi di SMK 

Negeri 1 Kudus mampu membuat karya 

menggunakan program presentasi power point.  

     

Menggunakan internet untuk keperluan 

informasi dan komunikasi : 

     

21.  Apakah menurut saudara guru akuntansi di SMK 

Negeri 1 Kudus mampu mengenali perangkat 

keras(hardware) dan fungsinya untuk keperluan 
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akses internet. 

22.  Apakah menurut saudara guru akuntansi di SMK 

Negeri 1 Kudus mampu membuat surat 

elektronik (e-mail) sendiri. 

     

23.  Apakah menurut saudara guru akuntansi di SMK 

Negeri 1 Kudus mampu menggunakan internet 

untuk berkomunikasi langsung. 

     

24.  Apakah menurut saudara guru akuntansi di SMK 

Negeri 1 Kudus mampu menggunakan internet 

untuk memperoleh dan mencari informasi. 

     

Menguasai program lembar kerja atau spread 

sheet : 

     

25.  Apakah menurut saudara guru akuntansi di SMK 

Negeri 1 Kudus mampu mengenali perangkat 

lunak lembar kerja(microsoft excel) beserta 

fungsi ikon dan menunya. 

     

26.  Apakah menurut saudara guru akuntansi di SMK 

Negeri 1 Kudus mampu membuat lembar kerja 

dengan menggunakan program lembar 

kerja(microsoft excel). 

     

27.  Apakah menurut saudara guru akuntansi di SMK 

Negeri 1 Kudus mampu mengedit, mengelola 

dan mencetak lembar kerja(microsoft excel). 

     

28.  Apakah menurut saudara guru akuntansi di SMK 

Negeri 1 Kudus mampu membuat lembar 

kerja(microsoft excel) dengan melibatkan 

formula, grafik, dan gambar. 
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29.  Apakah menurut saudara guru akuntansi di SMK 

Negeri 1 Kudus mampu menggabungkan karya 

lembar kerja(microsoft excel) dengan dokumen 

program pengolah kata(microsoft word). 

     

30.  Apakah menurut saudara guru akuntansi di SMK 

Negeri 1 Kudus mampu menggunakan menu dan 

ikon yang terdapat dalam perangkat lunak 

pengolah angka(microsoft excel). 

     

31.  Apakah menurut saudara guru akuntansi di SMK 

Negeri 1 Kudus mampu menganalisis 

pengambilan keputusan dengan perangkat lunak 

lembar kerja(microsoft excel). 

     

 

Terima Kasih 
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Lampiran 3 

Daftar Hadir Responden 
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Lampiran 4  

Daftar Prestasi Belajar Akuntansi dan Nilai Angket Penelitian 
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Lampiran 5 
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Lampiran 6 
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Lampiran 7
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Lampiran 8
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Lampiran 9
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Lampiran 10
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Lampiran 11 

Pengambilan Sampel 
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Lampiran 12 

Pengisian Angket Penelitian 
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Lampiran 13 

Pembelajaran di Dalam Kelas 
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Lampiran 14 

Fasilitas Sekolah 
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Fasilitas Sekolah 
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Lampiran 15 
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Lampiran 16 
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Lampiran 17 
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Lampiran 18 


