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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan upaya manusia untuk memperluas cakrawala 

pengetahuannya dalam rangka membentuk nilai, sikap dan perilaku. Sebagi upaya 

yang bukan saja membuahkan manfaat besar, pendidikan juga merupakan salah 

satu kebutuhan pokok manusia yang sering dirasakan belum memenuhi harapan. 

Dalam persaingan bebas, bangsa Indonesia diharapkan mempunyai sumber daya 

manusia yang berkualitas tinggi, sehingga mampu bersaing pada era globalisasi 

dengan bangsa-bangsa lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Untuk memenuhi tuntutan tersebut maka mutu pendidikan perlu 

ditingkatkan agar tercipta sumber daya manusia yang berkualitas. Masalah 

peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat erat hubungannya dengan 

pendidikan. Pendidikan tidak hanya bertugas untuk menyalurkan pengetahuan, 

keterampilan, pengalokasian peran atau status melainkan juga pembentukan 

watak. Dalam hal menghasilkan sumber daya manusia yang terampil dan 

berkualitas maka dunia pendidikan mempunyai tugas dalam upaya meningkatkan 

prestasi belajar anak didik yang tinggi. 

Pendidikan merupakan salah satu masalah yang erat berhubungan dengan 

perkembangan dan kemajuan suatu bangsa. Pendidikan tersebut harus dapat 

menghasilkan perubahan dan dapat mengembangkan kehidupan bangsa. Oleh 

karena itu keberhasilan program harus dapat membantu terciptanya tujuan 
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pendidikan nasional, sehingga akan didapatkan generasi yang dapat memajukan 

kehidupan bangsa yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam rangka 

mencapai tujuan tersebut maka perlu peningkatan dan penyempurnaan dalam 

proses belajar mengajar. Adapun kaitannya dengan tujuan pendidikan nasional 

tersebut tercantum dalam Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN No. 20 tahun 2003) yang 

dijelaskan sebagai berikut: 

Pendidikan Nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman 
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur serta memiliki 
pengetahuan, keterampilan, kesehatan baik secara jasmani maupun rohani, 
berkepribadian mantap dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab 
kemasyarakatan dan kebangsaan. 

 

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan berbagai pihak yang 

berkompeten dibidang pendidikan telah melancarkan pembaharuan. Kebijakan 

tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar sesuai dengan 

kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Walaupun demikian, usaha-usaha yang telah 

ditempuh ternyata belum berhasil sepenuhnya dalam mencapai sasaran yang 

diinginkan secara maksimal. Akibatnya lembaga-lembaga dan kualitas lulusan 

masih sering mendapat sorotan dari masyarakat. Pembaharuan yang bersifat 

mendasar untuk berbagai mata diklat kelihatannya memang masih belum 

memenuhi harapan. 

Peningkatan mutu pendidikan di sekolah pada dasarnya dapat dilihat dari 

meningkatnya prestasi belajar yang merupakan wujud dari hasil belajar siswa 

yang maksimal. Adapun hasil belajar siswa pada hakikatnya dipengaruhi oleh dua 

faktor yang datang dari dalam diri siswa (faktor internal) dan faktor yang datang 

dari luar diri siswa (faktor eksternal). Hal ini sesuai dengan pendapat Roestiyah 

N.K (1989:15) yang menyatakan bahwa: 

Siswa yang mengalami proses belajar, supaya berhasil dengan tujuan yang 
harus dicapai perlu memperhatikan beberapa faktor yang dapat 
mempengaruhi hasil belajarnya itu. Adapun faktor-faktor itu dapat 
digolongkan sebagai berikut: 
1. Faktor internal, ialah faktor yang timbul dari dalam diri anak itu sendiri. 
2. Faktor eksternal, ialah faktor yang dating dari luar diri si anak. 
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Faktor yang datang dari dalam diri siswa meliputi kemampuan menguasai bidang 

studi yang berkaiatan, minat, motivasi, kecerdasan, dan kemandirian belajar 

siswa. Sedangkan faktor yang datang dari luar diri siswa meliputi lingkungan 

keluarga (interaksi antar anggota keluarga), lingkungan sekolah (teman sekolah, 

guru pengajar, suasana kelas, dll), dan lingkungan luar (teman sepermainan, 

tetangga, keadaan lingkungan rumah, dll). 

Setiap siswa mempunyai tingkat kecerdasan yang berbeda yaitu kecepatan 

daya tangkap siswa. Kelambanan siswa dalam menangkap suatu pelajaran dapat 

mengakibatkan prestasi belajar yang dicapai oleh siswa rendah. Selain itu adanya 

faktor dari guru yaitu kurangnya kreativitas guru dalam penyampaian materi 

selalu menggunakan cara atau metode yang sama sehingga siswa kurang 

memperhatikan, mudah jenuh serta keterbatasan guru dalam menggunakan buku 

pelajaran yaitu guru hanya menggunakan satu buku panduan saja sehingga 

menyebabkan prestasi belajar rendah.  

Di Indonesia tingkat dan sistem pendidikan dapat dilihat dari jenjeng 

pendidikan, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. 

Pendidikan menengah terdiri dari dua macam yaitu Sekolah Menengah Atas 

(SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pendidikan kejuruan merupakan 

pendidikan yang memepersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam bidang 

tertentu. Untuk mencapai tujuan SMK maka dalam pelaksanaannya siswa perlu 

dibekali dengan berbagai pengetahuan yang terbagi dalam beberapa program 

keahlian. Program keahlian yang ada di SMK Batik 2 Surakarta adalah program 

keahlian akuntansi, program keahlian sekretaris dan program keahlian pemasaran. 

Program keahlian Akuntansi di SMK kelompok bisnis dan manajemen 

bertujuan menghasilkan tamatan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan 

cakap kerja dalam bidang akuntansi dengan menerapkan kewiraswastaan, mampu 

mengadaptasi perkembangan masyarakat yang sesuai dengan masa yang akan 

datang. Output SMK kelompok bisnis dan manajemen untuk program diklat 

akuntansi adalah lulusan yang mempunyai kemampuan dan keterampilan di 

bidang akuntansi. Kemampuan akuntansi yang dimiliki oleh siswa diwujudkan 
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dalam Nilai Ulangan Akhir Nasional (UAN) yang diselenggarakan secara 

Nasional. Nilai UAN program diklat akuntansi ini terdiri dari kemampuan 

produktif di bidang akuntansi. 

Di SMK masih banyak siswa yang tidak lulus sekolah dikarenakan 

ketidakmampuan siswa dalam menguasai mata diklat Matematika. Tercatat dalam 

jumlah peserta yang mengikuti ujian nasional di SMK Jawa Tengah sebanyak 

119.012 siswa masih terdapat 16.153 siswa yang tidak lulus ujian nasional. 

Sebenarnya mata diklat Matematika di SMK merupakan mata diklat Matematika 

yang masih dalam taraf dasar dan tidak terlalu rumit untuk dipahami tetapi 

kenyataannya kebanyakan siswa tidak dapat menguasainya dengan sepenuhnya. 

Hal ini menyebabkan mata diklat yang sangat berkaitan dengan Matematika di 

SMK terutama mata diklat akuntansi yaitu Dasar-dasar Akuntansi, Akuntansi 

Keuangan Lanjut, Perpajakan, dan Akuntansi Biaya rendah. Mata diklat Dasar-

dasar Akuntansi merupakan persyaratan dasar khusus yang harus dimiliki setiap 

siswa untuk mengantarkan siswa dalam mempelajari akuntansi ke tingkat 

berikutnya, sehingga diperlukan penguasaan yang matang terhadap mata diklat 

Matematika. Seperti yang dikemukakan oleh Cockroft dalam Mulyono 

Abdurrahman (2003:253): 

Matematika perlu diajarkan kepada siswa karena (1) selalu digunakan dalam 
berbagai segi kehidupan; (2) semua bidang studi memerlukan keterampilan 
Matematika yang sesuai; (3) merupakan sarana komunikasi yang kuat, 
singkat, dan jelas; (4) dapat digunakan untuk menyajikan informasi dalam 
berbagai cara; (5) meningkatkan kemampuan berpikir logis, ketelitian, dan 
kesadaran keruangan; dan (6) memberikan kepuasan terhadap usaha 
memecahkan masalah yang menantang. 
 

Berdasarkan pendapat di atas jelas bahwa matematika diperlukan dalam 

berbagai mata diklat tanpa kecuali mata diklat Dasar-dasar Akuntansi. Mata diklat 

Matematika adalah mata diklat cabang logikal atau penalaran yang menyediakan 

suatu kerangka sistematis yang di dalamnya nisbah kuantutatif dapat dipelajari. 

Kemampuan logika atau penalaran ini deperlukan oleh siswa untuk bertindak 

menyelesaikan soal-soal dengan membaca soalnya terlebih dahulu sehingga siswa 

dapat memikirkan cara untuk menyelesaikan soal tersebut dengan cara kuantitatif. 

Kemampuan dalam melakukan penalaran dan kemampuan kuantitatif juga sangat 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 5 

diperlukan untuk menerima dan mempelajari materi Dasar-dasar Akuntansi. 

Akuntansi sebagai cabang ilmu ekonomi yang memusatkan diri pada konsep 

kuantitatif misalnya seperti harga, biaya, tingkat upah, penghasilan dan laba 

sehingga analisis akuntansi maupun ekonomi tidak dapat lepas dari matematika. 

Matematika dalam Dasar-dasar Akuntansi ini adalah matematika yang masih 

dalam bentuk dasar yaitu banyak melakukan penjumlahan dan pengurangan. 

Matematika ini digunakan untuk menjumlah dan mengurangi secara cepat dan 

tepat baik dalam bentuk deret maupun baris. Dalam mempelajari materi Dasar-

dasar Akuntansi diperlukan kemampuan melakukan penalaran dan kemampuan 

kuantitatif untuk melakukan proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, 

pelaporan dan penganalisisan data keuangan suatu perusahaan. Dengan demikian 

tinggi rendahnya prestasi belajar Matematika akan sangat berpengaruh dengan 

prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi. 

Dalam faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, faktor internal 

khususnya kemandirian belajar sangat mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

Dengan adanya kemandirian belajar, siswa dapat mengorganisir dirinya sendiri 

terhadap kebutuhannya dalam mempelajari materi pelajaran. Kemandirian belajar 

adalah potensi yang dimiliki oleh siswa untuk melakukan kegiatan belajar secara 

bertanggung jawab yang didorong oleh motivasi diri sendiri demi tercapainya 

prestasi belajar yang optimal. Dalam dunia pendidikan sekarang ini hanya sedikit 

siswa yang memiliki sikap kemandirian dalam belajar, kebanyakan siswa masih 

bersifat saling ketergantungan dengan siswa lainnya dan ingin melakukan segala 

hal yang berhubungan dengan prestasi belajar secara bersama-sama. Pernyataan 

seperti itu berarti keinginan untuk belajar tidak atas kebutuhan diri sendiri tetapi 

karena orang lain. Dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) sekarang ini 

sangat diperlukan sikap kemandirian dalam belajar serta mengorganisir dirinya 

sendiri, tetapi dalam kenyataannya siswa belum mempunyai kesadaran untuk 

melakukan kemandirian belajar. Kemandirian sangat berkaiatan dengan 

kemampuan dalam melaksanakan tanggung jawab yang dimiliki. Dalam hal ini 

kemandirian diperlukan dalam menyelesaikan segala tanggungjawabnya untuk 

mempelajari segala mata diklat yang harus ditempuhnya dalam proses belajar 
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mengajar. Kemandirian dalam hal ini juga diperlukan untuk mempelajari materi 

mata diklat Dasar-dasar Akuntansi. 

Rendahnya prestasi belajar mata diklat Dasar-dasar Akuntansi di SMK 

Batik 2 Surakarta dikarenakan rendahnya prestasi belajar mata diklat Matematika 

tersebut yang dianggap susah oleh kebanyakan siswa untuk dipelajari, kurangnya 

sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah, ketakutan siswa dalam menghadapi 

guru pengampunya, pengaturan alokasi waktu yang kurang tepat, keterbatasan 

guru dalam menggunakan buku pelajaran yaitu guru hanya menggunakan satu 

buku panduan saja, dan kurangnya keaktifan siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar. Selain itu, banyak siswa SMK Batik 2 Surakarta yang tidak mempunyai 

sikap kemandirian dalam belajar. Hal ini terlihat misalnya saja dalam mempelajari 

Dasar-dasar Akuntansi ada beberapa siswa yang tidak mengerti tentang Jurnal 

Penyesuaian, maka siswa tersebut seharusnya mencari tahu tentang hal tersebut 

kepada guru secara langsung tanpa menunggu pertanyaan tersebut dilontarkan 

oleh siswa lain terlebih dahulu tetapi tindakan tersebut tidak dilakukan olehnya. 

Hasilnya siswa tidak mengerti tentang bab tersebut dan siswa tidak berusaha 

untuk bertanya kepada guru maupun siswa lainya yang lebih mengerti. 

Penguasaan materi Dasar-dasar Akuntansi diperlukan untuk mempelajari 

akuntansi pada tingkat berikutnya. Materi pelajaran yang telah dipelajari menjadi 

landasan untuk mempelajari materi yang lebih tinggi. Kurangnya penguasaan 

materi pelajaran Dasar-dasar Akuntansi tampak pada prestasi belajar Dasar-dasar 

Akuntansi. Hal ini mendorong penulis untuk meneliti prestasi belajar Dasar-dasar 

Akuntansi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dari berbagai faktor 

tersebut di atas, faktor yang datang dari dalam diri siswa khususnya prestasi 

belajar Matematika dan kemandirian belajar dimungkinkan mempunyai hubungan 

yang positif dengan prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi siswa. Oleh karena itu 

tanpa mengesampingkan faktor yang lain, dalam penelitian ini hanya bermaksud 

mengkaji secara teliti tentang hubungan antara prestasi belajar Matematika dan 

kemandirian belajar siswa dengan prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi kelas I 

Akuntansi 2 SMK Batik 2 Surakarta tahun diklat 2005/2006. Dari hasil penelitian  
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ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya 

peningkatan prestasi belajar siswa. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, muncul 

berbagai masalah yang dapat didentifikasikan sebagai berikut: 

1. Prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi kemungkinan dipengaruhi oleh prestasi 

belajar Matematika, namun juga ada siswa yang mempunyai prestasi belajar 

Matematika tinggi tetapi prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansinya rendah. 

Apakah ada hubungannya antara prestasi belajar Matematika dengan prestasi 

belajar Dasar-dasar Akuntansi? 

2. Prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi kemungkinan dipengaruhi oleh 

kemandirian belajar siswa, namun juga ada siswa yang mempunyai 

kemandirian belajar yang rendah tetapi prestasi belajar Dasar-dasar 

Akuntansinya tinggi. Apakah ada hubungannya antara kemandirian belajar 

siswa dengan prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi? 

3. Prestasi belajar Matematika didukung dengan kemandirian belajar siswa dapat 

mempengaruhi prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi, namun seberapa besar 

hubungannya dengan prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi? 

4. Setiap siswa mempunyai tingkat kecerdasan yang berbeda-beda. Apakah 

dengan kemandirian belajar siswa dapat meningkatkan prestasi belajar Dasar-

dasar Akuntansi? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, penulis 

memberikan batasan masalah agar lebih jelas dan tepat pada sasaran yang ingin 

dicapai. Batasan masalah yang diteliti adalah apakah ada hubungan antara prestasi 

belajar Matematika dan kemandirian belajar siswa dengan prestasi belajar. 

Penegasan istilah untuk memperjelas permasalahan adalah sebagai berikut: 

1. Prestasi belajar Matematika adalah keberhasilan siswa dalam mengikuti 

cabang ilmu pengetahuan yang dapat membantu manusia dalam memecahkan 
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berbagai masalah yang berhubungan dengan bilangan dan sebagai sarana 

untuk menanamkan kebiasaan menalar di dalam pikiran orang. 

2. Kemandirian belajar adalah potensi yang dimiliki oleh siswa untuk melakukan 

kegiatan belajar secara bertanggung jawab yang didorong oleh motovasi diri 

sendiri demi tercapainya prestasi belajar yang optimal. 

3. Prestasi belajar adalah hasil pengukuran serta penilaian usaha belajar yang 

dinyatakan dalam bantuk simbol, huruf, angka maupun kalimat yang dapat 

mencerminkan hasil yang telah dicapai setiap anak dalam periode tertantu. 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dikemukakan di atas penulis 

dapat mengajukan perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Adakah hubungan yang positif antara prestasi belajar Matematika dengan 

prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi kelas I Akuntansi SMK Batik 2 

Surakarta Tahun Diklat 2005/2006? 

2. Adakah hubungan yang positif antara kemandirian belajar dengan prestasi 

belajar Dasar-dasar Akuntansi kelas I Akuntansi SMK Batik 2 Surakarta 

Tahun Diklat 2005/2006? 

3. Adakah hubungan yang positif antara prestasi belajar Matematika dan 

kemandirian belajar secara bersamaan dengan prestasi belajar Dasar-dasar 

Akuntansi kelas I Akuntansi SMK Batik 2 Surakarta Tahun Diklat 2005/2006? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada perumusan masalah yang telah diuraikan, penulis 

merumuskan tujuan penelitian sebagi berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah ada hubungan positif antara prestasi belajar 

Matematika dengan prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi kelas I Akuntansi 

SMK Batik 2 Surakarta Tahun Diklat 2005/2006. 

2. Untuk mengetahui apakah ada hubungan positif antara kemandirian belajar 

dengan prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi kelas I Akuntansi SMK Batik 2 

Surakarta Tahun Diklat 2005/2006. 
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3. Untuk mengetahui apakah ada hubungan positif antara prestasi belajar 

Matematika dan kemandirian belajar dengan prestasi belajar Dasar-dasar 

Akuntansi kelas I Akuntansi 2 SMK Batik Surakarta Tahun Diklat 2005/2006. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya prestasi belajar 

Matematika dan kemandirian belajar siswa dalam pengajaran akuntansi 

khususnya Dasar-dasar Akuntansi 

b. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai masalah yang 

diteliti. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah yaitu memberikan masukan positif untuk memperbaiki 

sistem pembelajarannya sehingga mampu membekali siswa untuk 

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

b. Bagi guru sebagai masukan dalam meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran Akuntansi khususnya proses pengajaran Dasar-dasar 

Akuntansi. 

c. Bagi siswa sebagai masukan akan pentingnya kemandirian dalam belajar 

untuk mencapai prestasi belajar yang optimal. 

d. Bagi penulis untuk membekali penulis sebagai calon guru. 

e. Sebagai acuan dan pengembangan untuk penelitian yang relevan pada 

masa yang akan datang. 

 
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Hakikat Pendidikan 

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting guna membangun 

manusia yang berpengetahuan, bermoral, dan bermartabat. Tanpa pendidikan, 
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manusia akan terbelakang dan sulit berkembang. Orang lain akan mudah 

memperdaya seseorang karena tidak memiliki pengetahuan. Segala sesuatu yang 

dilakukan akan bernilai baik jika sebelumnya mendapat pendidikan. Pendidikan 

dimaksudkan untuk menghindari kebodohan dan keterbelakangan. Lebih dari itu 

bahwa pendidikan merupakan investasi yang paling utama bagi setiap bangsa 

apalagi bagi bangsa yangs edang berkembang dan yang sedang giat membangun 

negaranya. 

Soedomo Hadi (2003:17) menyatakan bahwa “Pendidikan itu adalah 

pengaruh, bantuan atau tuntunan yang diberikan oleh orang yang bertanggung 

jawab kepada anak didik”. Sementara itu Redja Mudyahardjo (2002:3-11) 

mendefinisikan tentang pendidikan dalam tiga macam, yaitu: 

1. Definisi Secara Luas 

Pendidikan adalah hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar 

yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan 

adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu. 

2. Definisi Sempit 

Pendidikan adalah sekolah. Pendidikan itu merupakan pengajaran yang 

diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Pendidikan 

adalah segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja 

yang diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan 

kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosial mereka. 

3. DefinisiAlternatif atau Luas Terbatas 

Pendidikan itu adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, 

masyarakat, dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan 

atau latihan, yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat, 

untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat mempermainkan peranan 

dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang. 

Pendidikan adalah pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk 

pendidikan formal, non-formal, dan informal di sekolah, dan luar sekolah, 

yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi peretimbangan 
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kemampuan-kemampuan individu, agar dikemudian hari dapat memainkan 

peranan hidup secara tepat. 

Berdasarkan pengertian di atas bahwa hakikat pendidikan adalah upaya 

menumbuh kembangkan kemampuan berpikir manusia secara menyeluruh yang 

dapat dilakukan dengan cara mengajarkan berbagai pengetahuan dan kecakapan 

dalam bentuk pendidikan formal maupun non-formal yang berlangsung seumur 

hidup. Mengingat bahwa manusia itu adalah pribadi yang utuh dan kompleks 

sehingga sulit dipelajari dengan tuntas, maka pendidikan itu tidak akan pernah 

selesai sebab hakikat manusia itu sendiri selalu berkembang mengikuti dinamika 

kehidupannya. Hal ini berarti bahwa pendidikan tetap memerlukan inovasi-

inovasi yang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 

tanpa mengabaikan nilai-nilai manusiawi, baik makhluk beragama maupun 

makhluk sosial. 

Pendidikan selalu berkenaan dengan upaya pembinaan manusia, maka 

keberhasilan pendidikan sangat tergantung pada unsur-unsurnya. Unsur-unsur 

pendidikan dalam hal ini terdiri dari pendidik (guru) yang paling menentukan 

berhasilnya pendidikan, dan anak didik sebagai obyek pendidikan. 

 

2. Proses Belajar dan Mengajar 

a. Belajar 

1) Pengertian Belajar 

Setiap manusia mempunyai keinginan untuk berkembang menuju 

kearah yang lebih baik. Manusia dalam usahanya untuk berkembang 

selalu diikuti dengan proses belajar dan hasil akhir dari proses belajar 

tersebut adalah perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri manusia itu 

sendiri. Berhasil tidaknya manusia dalam mencapai perkembangannya itu 

tergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami oleh manusia 

sebagai anak didik. 

Menurut Slameto (2003:2) “Belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 
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interaksi dengan lingkungannya”. Sementara itu Arthur T. Jersild dalam 

Saiful Sagala (2005:12), “Belajar adalah modification of behavior through 

experience and training, yaitu perubahan atau membawa akibat perubahan 

tingkah laku dalam pendidikan karena pengalaman dan latihan atau karena 

mengalami latihan”.  

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang dilakukan oleh 

seseorang melalui pengalaman dan latihan yang telah dilakukannya 

sendiri. Belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan suatu 

hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas 

daripada itu, yaitu belajar harus mengalami. Hasil belajar bukan suatu 

penguasaan hasil latihan, melainkan perubahan kelakuan. 

 

2) Unsur-unsur Belajar 

Perbuatan belajar adalah suatu proses yang kompleks. Proses itu 

sendiri sulit diamati, namun perbuatan atau tindakan belajar dapat diamati 

berdasarkan perubahan tingkah laku yang dihasilkan oleh tindakan berlajar 

tersebut. Karena itu, untuk memahami suatu perbuatan belajar diperlukan 

kajian terhadap perbuatan itu secara unsuriah. Menurut Oemar Hamalik 

(2001:50-52) unsur-unsur yang terkait dalam proses belajar terdiri dari: 

a) Motivasi siswa 

Motivasi adalah dorongan yang menyebabkan terjadinya suatu 

perbuatan atau tindakan tertentu. Perbuatan belajar terjadi karena 

adanya motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan 

perbuatan belajar. Dorongan itu dapat timbul dari dalam diri subyek 

yang belajar yang bersumber dari kebutuhan tertentu yang ingin 

mendapat pemuasan atau dorongan yang timbul karena rangsangan 

dari luar sehingga subyek melakukan perbuatan belajar 

b) Bahan belajar 

Bahan ajar merupakan suatu unsur belajar yang penting 

mendapat perhatian oleh guru. Dengan bahan itu, para siswa dapat 
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mempelajari hal-hal yang diperlukan dalam upaya mencapai tujuan 

belajar. Karena itu, penentuan bahan belajar mesti berdasarkan tujuan 

yang hendak dicapai, dalam hal ini adalah hasil-hasil yang diharapkan, 

misalnya berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan pengalaman 

lainnya. Bahan-bahan yang berkaitan dengan tujuan itu telah 

digariskan dalam silabus dan GBPP. 

c) Alat bantu belajar 

Alat bantu belajar merupakan semua alat yang dapat 

digunakan untuk membantu siswa melakukan perbuatan belajar, 

sehingga kegiatan belajar menjadi lebih efisien dan efektif. Dengan 

bantuan berbagai alat, maka pelajaran akan lebih menarik, menjadi 

konkrit, mudah dipahami, hemat waktu dan tenaga, dan hasil belajar 

lebih bermakna. 

d) Suasana belajar 

Suasana belajar penting artinya bagi kegiatan belajar. Suasana 

yang menyenangkan dapat menumbuhkan kegairahan dalam belajar, 

sedangkan suasana yang buruk, kacau, ramai, tak tenang, dan banyak 

gangguan, sudah tentu tidak menunjang kegiatan belajar yang efektif. 

Karena itu, guru dan siswa senantiasa dituntut agar menciptakan 

suasana lingkungan belajar yang baik dan menyenangkan, menantang 

dan menggairahkan. 

e) Kondisi subyek belajar 

Kondisi subyek belajar turut menentukan dalam kegiatan dan 

keberhasilan belajar. Siswa dapat belajar secara efisien dan efektif 

apabila berbadan sehat, memiliki intelegensi yang memadai, sikap 

untuk melakukan kegiatan belajar, memiliki bakat khusus, dan 

pengalaman yang bertalian dengan pelajaran, serta memiliki minat 

untuk belajar. Siswa yang sakit atau kurang sehat, intelegensi rendah, 

dan belum siap unuk belajar kiranya akan mempengaruhi kelancaran 

kegiatan dan mutu belajarnya. 
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3) Teori Belajar 

Proses tentang belajar sebagai proses psikologis, terjadi di dalam 

diri seseorang dan karena itu sukar diketahui dengan pasti bagaimana 

terjadinya. Karena proses itu kompleks, maka muncullah berbagai teori 

belajar. Menurut Sardiman A.M (1992:34-39) teori belajar dapat dibagi 

menjadi tiga golongan yaitu: 

a) Teori Belajar menurut Ilmu Jiwa Daya 

Menurut teori ini, jiwa manusia  terdiri dari bermacam-macam 

daya  seperti berpikir, mengingat, memahami, dan mengamati. Daya-

daya itu dikembangkan dan dilatih untuk memenuhi fungsinya dengan 

menggunakan cara-cara tertentu. Menurut pandangan ini seseorang 

akan berhasil belajarnya jika berhasil dalam pembentukan daya-daya. 

b) Teori Belajar menurut Ilmu Jiwa Gestalt 

Menurut teori ini, keseluruhan lebih penting dari bagian-

bagian, maksudnya jiwa manusia merupakan satu kesatuan yang utuh. 

Jiwa manusia itu hidup dan aktif serta berinteraksi dengan lingkungan. 

Oleh karena itu belajar merupakan suatu bentuk penyesuaian diri 

dengan lingkungan. Teori belajar seperti ini sesuai dengan kegiatan 

belajar memecahkan masalah. 

c) Teori Belajar berdasarkan Asosiasi 

Teori ini mempunyai prinsip bahwa keseluruhan terdiri dari 

penjumlahan bagian-bagian atau unsur-unsurnya. Menurut aliran ini 

ada dua teori yaitu: 

 

 

(1) Teori Connectionisme 

Belajar adalah pembentukan hubungan antara stimulus dengan 

respon. Hubungan antara stimulus dan respon terjalin jika sering 

dilatih. Latihan terus menerus membuat hubungan antara stimulis 

dan respon  menjadi biasa (otomatis). 

(2) Teori Conditioning 
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Seseorang akan melakukan kebiasaan karena adanya suatu tanda. 

Misalnya bel tanda masuk berbunyi maka siswa segera masuk 

kelas untuk memulai aktivitas belajar. 

 
b. Mengajar 

1) Pengertian Mengajar 

Kegiatan belajar mengajar membutuhkan partisipasi dari dua pihak 

yaitu guru sebagai orang yang menyampaikan pengetahuan dan siswa 

sebagai subjek belajar. Secara umum mengajar diartikan sebagai kegiatan 

guru memberikan pelajaran atau pengetahuan kepada anak didik. Dengan 

demikian keberhasilan mengajar sangat tergantung dari peranan guru 

sebagai pengajar dalam menyampaikan pengetahuan. 

Menurut Nana Sudjana (2005:29) menyatakan bahwa “Mengajar 

adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan 

yang ada disekitar siswa sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong 

siswa melakukan proses belajar”. Sementara itu S. Nasution (2000:4) 

memberikan beberapa definisi mengajar yaitu: 

1) Mengajar adalah menanamkan pengetahuan pada anak. 
2) Mengajar adalah menyampaikan kebudayaan pada anak. 
3) Mengajar adalah suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur 

lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak 
sehingga terjadi proses belajar”. 
 
Dari beberapa pengertian mengajar tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa mengajar merupakan proses penyampaian ilmu pengetahuan yang 

disertai dengan kegiatan mengorganisasikan dan mengatur lingkungan 

yang ada disekitar siswa sehingga proses belajar mengajar tersebut dapat 

berlangsung dengan baik. Mengajar dikatakan berhasil apabila anak didik 

mampu memahami dan menerapkan pengetahuan yang telah diajarkan 

oleh pengajarnya. Mengajar tidak hanya penyampaian pesan berupa materi 

pelajaran saja melainkan penanaman sikap dan nilai-nilai pada diri siswa 

yang sedang belajar. Tujuannya adalah agar anak didik dapat belajar 

memahami dan menerapkan apa yang telah dipelajarinya. 
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2) Prinsip-prinsip Mengajar 

Mengajar bukan tugas yang ringan bagi seorang guru. Dalam 

mengajar guru berhadapan dengan sekelompok siswa, mereka adalah 

makhluk hidup yang memerlukan bimbingan dan pembinaan untuk 

menuju kedewasaan. Siswa setelah mengalami proses pendidikan dan 

pengajaran diharapkan telah menjadi manusia dewasa yang sadar 

tangguang jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Mengingat tugas 

yang berat itu, guru dalam mengajar di depan kelas harus mempunyai 

prinsip-prinsip mengajar dan harus dilakukan seefektif mungkin, agar guru 

tidak asal mengajar. Menurut Slameto (2003:35-39) prinsip-prinsip 

mengajar yang harus dilaksanakan oleh seorang guru adalah: 

a) Perhatian 

Dalam mengajar guru harus dapat membangkitkan perhatian 

siswa kepada pelajaran yang diberikan oleh guru. Bila perhatian 

kepada pelajaran itu ada pada siswa, maka pelajaran yang diterimanya 

akan dihayati, diolah di dalam pikirannya, sehingga timbul pengertian. 

Usaha ini mengakibatkan siswa dapat membanding-bandingkan, 

membedakan, dan menyimpulkan pengetahuan yang diterimanya. 

b) Aktivitas 

Dalam proses belajar mengajar, guru perlu menimbulkan 

aktivitas siswa dalam berpikir maupun berbuat. Penerimaan pelajaran 

jika dengan aktivitas siswa sendiri, kesan itu akan berlalu begitu saja, 

tetapi jika siswa menjadi patisipasi yang aktif dengan bertanya, 

mengemukakan pendapat, menjalankan perintah dan melaksanakan 

tugas yang disajikan oleh guru maka ia memiliki pengetahuan itu 

dengan baik. 

c) Appersepsi 

Setiap guru dalam mengajar perlu menghubungkan pelajaran 

yang akan diberikan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa, 

ataupun pengalamannya sehingga siswa akan memperoleh 
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hubungannya. Hal ini dapat membantu siswa untuk memperhatikan 

pelajarannya dengan lebih baik 

d) Peragaan 

Waktu mengajar di depan kelas, seorang guru harus berusaha 

menggunakan peragaan dalam mengajar. Guru dapat menggunakan 

benda-benda yang asli dalam mengajar yang berkaitan dengan materi 

pelajaran. Jika mengalami kesulitan guru dapat menunjukan model, 

gambar, benda-benda tiruan atau media-media pembelajaran lainnya. 

Hal ini akan mampu membantu guru dalam menjelaskan materi 

pelajaran yang akan diberikan kepada siswa., disamping itu juga  akan 

lebih menarik perhatian siswa dan lebih merangsang siswa untuk 

berpikir. 

e) Repetisi 

Bila guru menjelaskan sesuatu unit pelajaran, itu perlu diulang-

ulang. Ingatan siswa itu tidak setia, maka perlu dibantu dengan 

mengulangi pelajaran yang sedang dijelaskan. Pelajaran yang diulang 

akan memberikan tanggapan yang jelas dan tidak mudah dilupakan. 

f) Korelasi 

Dalam mengajarkan materi pelajaran hendaknya guru selalu 

mengkaitkan antara tiap-tiap materi pelajaran dengan materi pelajaran 

lainnya. Hal ini dapat memperluas pemahaman siswa terhadap materi 

pelajaran yang disampaikan. 

g) Konsentrasi 

Konsentrasi dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar tidak 

boleh diabaikan begitu saja. Konsentrasi yang penuh pada saat 

pelajaran berlangsung akan membuat siswa mengalami kegiatan 

belajar mengajar yang bermakna. Setiap siswa akan mampu 

menangkap setiap materi pelajaran yang diberikan dengan baik. 

Sehingga siswa akan memperoleh pengalaman langsung, mengatasi 

sendiri untuk menyusun dan menyimpulkan pengetahuan itu sendiri. 

h) Sosialisasi 
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Dalam perkembangannya siswa perlu bergaul dengan teman 

lainnya. Siswa di samping sebagai individu juga mempunyai segi 

social yang perlu dikembangkan. Waktu siswa berada di kelas, ataupun 

di luar kelas dan menerima pelajaran bersama, alangkah baiknya bila 

diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan bersama. Bekerja 

di dalam kelompok dapat juga meningkatkan cara berpikir mereka 

sehingga dapat memecahkan masalah dengan lebih baik dan lancar. 

i) Individualisasi 

Disamping sebagai makhluk sosial, setiap siswa merupakan 

makluk individu yang masing-masing mempunyai perbedaan yang 

khas, seperti latar belakang, intelegensi, minat, bakat, tingkah laku, 

watak maupun sikapnya, sosial ekonomi dan keadaan orang tuanya. 

Dalam hal ini guru harus mencari teknik penyajian atau sistem 

pengajaran yang dapat melayani kelas, maupun siswa sebagai 

individual. 

j) Evaluasi 

Setelah kegiatan belajar mengajar selesai dilakukan, hendaknya 

guru melakukan evaluasi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui berhasil 

tidaknya tujuan yang ingin dicapai dalam kegitan belajar mengajar. 

Dengan demikian akan dpat diketahui prestasi dan kemajuan setiap 

siswa setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar. Evaluasi dapat juga 

digunakan untuk perbaikan mengajar oleh guru agar lebih baik dari 

sebelumnya. 

 

 

c. Proses Belajar Mengajar 

1) Pengertian Proses Belajar Mengajar 

Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan 

secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan utama. Proses 

belajar mengajar mempunyai makna dan pengertian yang lebih luas 

daripada pengertian mengajar. Dalam proses belajar mengajar tersirat 
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adanya satu kesatuan kegiatan yang tak terpisahkan antara siswa yang 

belajar dan guru yang mengajar. Antara kedua kegiatan ini terjalin 

interaksi yang saling menunjang. 

Menurut Moh. Uzer Usman (2001:4) menyatakan bahwa “Proses 

balajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian 

perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang 

berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu”. 

Menurut Djago Tarigan (1990:38) menyatakan bahwa “Proses belajar 

mengajar merupakan suatu kegiatan dalam rangka perencanaan, 

pelaksanaan dan pengevaluasian program pengajaran”. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, proses belajar mengajar 

adalah suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan 

siswa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian 

program pengajaran atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung 

dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Hubungan timbal 

balik antara guru dan siswa itu merupakan syarat utama bagi 

berlagsungnya proses belajar mengajar. 

 

2) Komponen Proses Belajar mengajar 

Setiap proses interaksi belajar mengajar selalu ditandai dengan 

adanya sejumlah unsur atau komponen. Komponen-komponen tersebut 

harus ada dan saling mendukung satu sama lain. Menurut Djago Tarigan 

(1990:40) komponen proses belajar mengajar terdiri dari: 

 

 

a) Siswa 

Siswa merupakan komponen dalam setiap proses belajar 

mengajar karena siswa adalah subjek dan bukan objek dari pengajaran. 

Hal-hal mengenai siswa yang perlu mendapat perhatian para pengajar 

dalam proses belajar mengajar antara lain minatnya, bakatnya dan 

kesulitan-kesulitan yang dihadapi. 
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b) Guru 

Guru harus berkualifikasi tinggi, ia juga harus dapat menyusun, 

menyelenggarakan dan menilai program pengajaran. Guru juga 

dituntut menjadi contoh yang baik, mengenal siswa-siswanya. 

c) Tujuan 

Tujuan menyatakan apa yang harus dikuasai, diketahui atau 

dapat dilakukan oleh anak didik setelah mereka selesai melakukan 

kegiatan belajar mengajar. Tujuan pelajaran sangat menentukan bahan 

yang harus diajarkan, cara penyampaian bahan dan juga menentukan 

media yang digunakan. 

d) Bahan 

Bahan atau materi pengajaran harus menunjang tujuan yang 

telah ditetapkan. Bahan pelajaran harus pula sesuai dengan taraf 

perkembangan dan kemampuan siswa, menarik dan merangsang serta 

berguna bagi siswa baik untuk pengembangan pengetahuannya 

maupun untuk keperluan tugasnya di lapangan. 

e) Metode 

Metode, cara atau teknik pengejaran merupakan komponen 

proses belajar mengajar yang banyak menentukan keberhasilan 

pengajaran. Guru harus dapat memilih, mengkombinasikan serta 

mempraktekkan berbagai cara penyampaian bahan yang sesuai dengan 

situasi. 

 

 

 

f) Media 

Fungsi media untuk memperjelas materi yang disampaikan 

kepada siswa. Piihan dan penggunaan media pengajaran yang tepat 

menciptakan situasi belajar mengajar yang baik dan terarah. 

g) Evaluasi 
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Evaluasi dapat ditujukan kepada prestasi belajar siswa dan 

dapat pula ditujukan kepada program. Evaluasi dapt memberikan 

umpan balik bagi guru dalam rangka perbaikan setiap komponen 

proses belajar mengajar yang ikut berproses. 

 

3. Mata Diklat Matematika 

Dalam dunia modern saat ini Matematika merupakan tumpuan peradaban 

manusia dan juga merupakan faktor pendukung laju pembangunan dan persaingan 

diberbagai bidang kehidupan yaitu bidang ekonomi, teknologi, industri, 

transportasi dan lain sebagainya. Pada saat ini pengetahuan dasar Matematika dan 

keterampilan menggunakannya merupakan kebutuhan penting setiap orang, 

karena kehidupan sehari-hari kita telah melakukan proses-proses dasar 

matematika yaitu dengan cara menghitung, menambah, mengurangi, membagi, 

mengalikan, menimbang, mengukur dan lain sebagainya. Bagi orang yang 

berminat dan dapat mengerjakan matematika menganggap bahwa matematika 

sangat bermanfaat serta dapat memberikan kemudahan dalam kehidupan sehari-

hari. Untuk meyakinkan siswa tentang pentingnya matematika dan berbagai nilai 

yang terdapat didalamnya hendaknya guru dapat menjelaskannya secara 

menyeluruh. 

Menurut beberapa ahli tentang definisi Matematika dalam Mulyono 

Abdurrahman (2003:252), antara lain: 

a. Matematika adalah bahasa simbolis yang fungsi praktisnya untuk 

mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan 

sedangkan fungsi teoritisnya adalah untuk memudahkan berpikir. 

(Johnson dan Myklebust, 1967) 

b. Matematika di samping sebagai bahasa simbolis juga merupakan bahasa 

universal yang memungkinkan manusia memikirkan, mencatat, dan 

mengkomunikasikan ide mengenai elemen dan kuantitas. (Lerner, 1988) 

c. Ide manusia tentang metematika berbeda-beda, tergantung pada 

pengalaman dan pengetahuan masing-masing. Ada yang mengatakan 

bahwa matematika hanya perhitungan yang mencakup tambah, kurang, 
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kali, dan bagi, tetapi ada pula yang melibatkan topik seperti aljabar, 

geometri, dan trigonometri. (Paling, 1982) 

Adapun pengertian Matematika menurut Kurikulum Sekolah Menengah 

Kejuruan atau SMK menyatakan bahwa “Matematika adalah kumpulan bahan dan 

pelajaran logika mengenai bentuk, susunan, besaran dan konsep-konsep yang 

saling berhubungan satu sama lainnya”. 

Dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa 

matematika adalah cabang ilmu pengetahuan yang dapat membantu manusia 

dalam memecahkan berbagai masalah yang berhubungan dengan bilangan dan 

sebagai sarana untuk menanamkan kebiasaan menalar di dalam pikiran orang. 

Pada hakikatnya matematika lebih ditekankan pada metodenya daripada pokok 

persoalan matematika itu sendiri, artinya bahwa matematika ditekankan pada 

bagaimana caranya dalam memecahkan persoalan yang berhubungan dengan 

kuantitatif dengan kemampuan melakukan penalarannya. 

Ciri-ciri penalaran menurut Nunik Listiyaningrum (2004:24) dalam 

Matematika yang cocok untuk melatih pikiran siswa adalah sebagai berikut: 

a. Ciri kesederhanaan 

Dalam Matematika siswa dilatih untuk berpikir secara sederhana yang 

dinyatakan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. 

b. Ciri ketepatan 

Menalar, berpikir dan menyatakan pendapat dengan tepat adalah essensial 

dalam Matematika, sehingga Matematika akan mempunyai nilai bila 

disertai ketepatan. 

 

 

c. Ciri kepastian hasil 

Dalam Matematika tidak ada subyektivitas sehingga tidak mungkin ada 

subyektivitas dalam menilai pekerjaan siswa. 

d. Ciri keaslian 

Mata diklat matematika banyak menuntut penalaran yang asli, sehingga 

siswa tidak dapat mengandalkan hafalan tanpa pengertian. 
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e. Ciri kesamaan dengan penalaran dalam kehidupan sehari-hari 

Baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam Matematika kita 

dituntut untuk berpikir dengan jelas dan pasti. Sebelum menjelaskan 

sebuah soal siswa harus memahami soal itu secara menyeluruh. Siswa 

harus mengerti apa yang diketahui, apa yang harus dicari, rumus atau 

teori yang dapat digunakan dan cara untuk menyelesaikannya. Demikian 

pula halnya dalam kehidupan sehari-hari, jika seseorang harus 

menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas maka agar ia dapat 

menyelesaikannya dengan baik ia harus memahami semua aspek dari 

tugas secara menyeluruh. 

f. Ciri pemeriksaan hasil 

Dalam Matematika siswa dapat dengan mudah memeriksa kembali hasil 

penyelesaian yang dikerjakan. Dengan cara melakukan pemeriksaan 

kembali tentang hasil yang telah dicapai, maka ia mendapatkan kepastian, 

kepercayaan diri yang dapat menumbuhkan kemauan dan kemampuan 

mengritik dan menilai diri sendiri. 

 

4. Kemandirian Belajar 

a. Hakekat Kemandirian 

Kemandirian merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang untuk 

mengorganisir dirinya sendiri dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

Kemandirian ini identik dengan belajar mandiri, belajar mandiri diartikan pula 

sebagai perilaku yang dapat berdiri sendiri untuk mempelajari sesuatu tanpa 

tergantung pada orang lain. Belajar mandiri adalah cara belajar yang sebagian 

besar strategi pembelajarannya dilakukan oleh siswa sendiri, baik secara 

perorangan maupun berkelompok. Kegiatan belajar secara kelompok 

disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan siswanya masing-masing 

(www.seamolec.or.id/smuterbuka.htm). Kemandirian sangat berkaitan dengan 

kemampuan dalam melaksanakan tanggung jawab yang dimilikinya sendiri.  

Menurut Moelino dalam Menik Rohayati (2003:28) menyatakan 

bahwa “Kemandirian adalah keadaan dapat berdiri sendiri tanpa tergantung 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 24 

pada orang lain”. Setiap orang mempunyai kemampuan yang unik untuk 

memahami sesuatu sesuai dengan potensi yang dimiliki, bukan hanya 

memahami saja, tetapi punya inisiatif untuk mandiri yang terwujud dalam 

bakat, keinginan-keinginan untuk meyakinkan diri, memahami segala 

sesuatunya sendiri, membuat dan mengambil keputusan sendiri, sehingga 

secara perlahan-lahan dan bertahap kemandirian seseorang akan tumbuh 

sejalan dengan pertumbuhan dan kedewasaan. 

Kemandirian belajar adalah termasuk bentuk kreativitas yang dimiliki 

seseorang yang bersifat individualitas atau kata lain orang-orang kreatif 

cenderung memiliki rasa individualitas yang kuat. Mereka memiliki 

kemampuan, membuat keputusan sendiri. Percaya kepada daya pikir sendiri 

dan mampunyai pendapat sendiri (independent judgement). Oleh karena itu 

pada umumnya orang-orang yang memiliki kemandirian yang kuat, mampu 

berdiri tenang di tengah kekacauan pendapat, tidak mudah termakan kabar 

angin, issue, dan cerita burung, gossip. 

Jadi kemandirian belajar bersifat terbuka, yaitu kemandirian atas dasar 

kebenaran, terbuka untuk menerima pandangan-pandangan lain. Kemandirian 

dalam hal ini dibatasi pada kemandirian belajar siswa di sekolah. Kemandirian 

belajar siswa diwujudkan dengan adanya pola dan perilaku yang bertumpu 

pada kemampuan menggunakan potensi yang dimiliki secara mandiri. Siswa 

yang memiliki kemandirian belajar merasa yakin terhadap potensi yang 

dimiliki dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan belajar. 

Pengembangan pola kemandirian dan perilaku tanggung jawab serta rasa 

memiliki potensi perlu diberdayakan di sekolah-sekolah, agar mampu 

menghadapi tuntutan persaingan global yang semakin kompetitif. 

Secara umum kemandirian seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti faktor biologis 

yang meliputi usia, kematangan jasmani, kesehatan. Faktor psikologis meliputi 

keberanian, suasana hati, motivasi, kebiasaan sedang faktor eksternal ada dua 

jenis yaitu manusia dan non manusia. Faktor manusia seperti orang tua 

(rumah), guru (sekolah). Menurut Peter George Cole (1991:25) teman-teman 
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dan anggota masyarakat sedang non manusia seperti: alam, budaya dan 

lingkungan fisik. Dalam mewujudkan kemandirian belajar segala sesuatu yang 

berhubungan dengan proses pembelajaran harus diprogramkan secara baik. 

Prinsip pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam beberapa 

kategori. Penggunaan beberapa kemungkinan mendasar yang meliputi 

pedoman untuk meningkatkan keefektifan komunikasi di ruang kelas, 

perencanaan pelajaran, persiapan pelajaran, demonstrasi, penjelasan, 

pertanyaan, pemberian tugas di rumah, timbal balik, pembenaran, pengayaan, 

evaluasi, motivasi, pemberian penguatan manajemen kelas sambil memberikan 

rangsangan pembelajaran yang bebas. Jadi dalam proses pembelajaran 

kesiapan dan komunikasi yang bebas sangat dibutuhkan. Rasa percaya diri, 

kemampuan membuat keputusan secara mandiri dengan memberikan penilaian 

pada setiap alternatif pemecahan masalah belajar yang dihadapi merupakan 

indikasi kemandirian belajar siswa. 

Dari berbagai uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kemandirian 

sebagai perilaku seseorang yang didasarkan adanya keberhasilan dari 

pengaruh orang lain, sehingga ia berbuat sesuatu atas dasar kepercayaan dan 

dorongan dari dalam diri sendiri. Ia akan mengambil istilah sendiri, mengatasi 

kesulitan-kesulitan sendiri dan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi 

dirinya sendiri. Indikator kemandirian belajar siswa dalam penelitian ini terdiri 

dari rasa percaya diri, bertanggung jawab, memiliki orisinalitas ide, berani 

mengemukakan pendapat secara bebas dan mengambil keputusan secara 

sendiri. 

 

 

b. Ciri-ciri Kemandirian 

Sifat kemandirian memiliki ciri-ciri yang nampak pada diri setiap 

individu yang mempunyai sikap kemandirian. Menurut Sumini dalam Tokol 

Sumadijono (2003:49) Perilaku mandiri memiliki beberapa ciri tertentu antara 

lain: 
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1) Menyadari bahwa dirinya adalah individu yang unik yang berbeda dari 
yang lain, 

2) Pengorbanan tujuan-tujuan material dan sifat kepribadian akan 
mendorong seseorang mencapai tujuan, 

3) Integrasi diri, 
4) Ungkapan yang merupakan ungkapan dari individu  
 

Sejalan apa yang dikatakan Yung Franky dalam Tokol Sumadijono 

(2003:50) mengemukakan bahwa eksistensi manusia yang sehat memiliki ciri-

ciri spiritualitas, kebebasan yang tanggung jawab. Spiritual sebagai konsep 

tidak dapat diterapkan ataupun direalisasikan namun dapat dipikirkan sebagai 

roh atau jiwa. Kebebasan sebagai suatu hal yang tidak dapat didikte oleh 

faktor-faktor non spiritual baik oleh insting ataupun kondisi-kondisi dari 

lingkungan. Kebebasan digunakan oleh individu untuk bagaimana akan 

bertingkah laku sehingga dapat berkembang secara penuh. 

Menurut pendapat Fromm dalam Duane Schultz (1995:162) menyebut 

kepribadian yang sehat dengan “orientasi produktif”. Orientasi produktif ini 

meliputi semua kehidupan, respon-respon intelektual, emosional dan sensor 

terhadap orang-orang, benda-benda dan peritiwa-peristiwa di dunia ini 

maupun diri sendiri. Dengan demikian dapat diartikan bahwa individu yang 

produktif berarti individu yang menggunakan semua tenaga dan potensi yang 

dimilikinya, dan selalu mengarahkan diri pada orang lain dan kreatif. Dengan 

kata lain, pada individu yang produktif selalu muncul kreativitas untuk 

memanfaatkan potensi yang dimilikinya secara maksimal. 

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku mandiri 

memiliki ciri adanya tanggung jawab, keputusan yang diambil atas dorongan 

dari diri sendiri (inisiatif), kebebasan kreativitas, integritas dan identitas jelas 

yang semuanya akan menghasilkan ide-ide baru sehingga sangat bermanfaat 

bagi diri sendiri, maupun orang lain berhubungan dengan ciri-ciri yang 

terkandung pada perilaku mandiri bahwa perilaku tersebut dapat dididik sejak 

dini dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

 

c. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Mandiri 
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Perilaku mandiri merupakan wujud kemampuan seseorang dalam 

unjuk kerja (penampilan) dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai 

makhluk sosial akan berinteraksi dengan lingkungan dan isinya. Dengan 

demikian selama seseorang berhubungan dengan orang lain, tidak akan pernah 

ada orang yang memiliki orientasi produktif sepenuhnya terhadap sesuatu 

yang ideal bagi perkembangan manusia; misalnya di dalam masyarakat yang 

siap akan selalu berusaha menghasilkan karya, sehingga mereka selalu 

berinisiatif untuk menemukan kreativitas yang mempunyai dorongan dalam 

memajukan masyarakatnya. Oleh karena itu, selama perkembangan manusia 

banyak pengaruh yang diterima dari berbagai faktor yang mempengaruhi 

kemandirian selama hidupnya. Kemandirian di sini merupakan kemandirian 

belajar yang berkaitan dengan kemandirian belajar Dasar-dasar Akuntansi. 

Kemandirian belajar akan terwujud jika siswa aktif mengontrol sendiri 

segala sesuatu yang dikerjakan, mengevaluasi dan selanjutnya merencanakan 

sesuatu yang lebih dalam pembelajaran yang dilalui dan siswa mau aktif dalam 

proses pembelajaran yang ada. Agus Sholeh dalam Heru Sutopo (2003:25) 

menjelaskan bahwa kemandirian belajar memiliki indikator-indikator sebagai 

berikut: (1) mencukupi kebutuhan sendiri, (2) mampu mengerjakan tugas rutin 

secara mandiri, (3) bertanggung jawab atas tindakannya, (4) memiliki 

kemampuan inisiatif, (5) mampu mengatasi masalah, (6) percaya diri, (7) 

dapat mengembil keputusan dalam bentuk memilih. 

 

5. Mata Diklat Dasar-dasar Akuntansi 

Pengertian Akuntansi dilihat dari tata kebahasaannya, kata Akuntansi 

(accounting) berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata “to account” yang artinya 

memperhitungkan atau mempertanggungjawabkan dari pengelola perusahaan 

kepada pemilik perusahaan atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya 

untuk menjalankan kegiatan perusahaannya. 

Menurut Hendi Soemantri (2005:9) menyatakan bahwa “Akuntansi adalah 

suatu proses yang meliputi pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dan 

pelaporan transaksi keuangan perusahaan yang terjadi dalam suatu periode 
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tertentu”. Menurut Niswonger, Warren, Reeve, Fess (1999:6) menyatakan bahwa 

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan”. 

Pengertian Akuntansi dapat didefinisikan menurut sudut pandang yang 

berbeda. Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan 

bahwa pengertian akuntansi merupakan bahan kajian mengenai suatu sistem untuk 

menghasilkan informasi berkenaan dengan transaksi keuangan. Informasi tersebut 

dapat digunakan dalam rangka pengambilan keputusan dan tanggung jawab di 

bidang keuangan baik oleh pelaku ekonomi swasta (akuntansi perusahaan), 

pemerintah (akuntansi pemerintah), ataupun organisasi masyarakat lainnya 

(akuntansi publik). 

Program mata diklat Akuntansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

program diklat Dasar-dasar Akuntansi. Program diklat Dasar-dasar Akuntansi 

adalah materi pelajaran akuntansi yang diajarkan pada siswa kelas I (satu) SMK 

kelompok bisnis dan manajemen. Materi pelajaran Dasar-dasar Akuntansi adalah 

meteri pelajaran yang mempelajari ilmu akuntansi pada tingkat dasar. 

Berdasarkan GBPP kurikulum 1999 SMK, kompetensi Dasar-dasar Akuntansi 

adalah persyaratan dasar khusus yang harus dimiliki setiap siswa untuk 

mengantarkan siswa dalam mempelajari ilmu akuntansi ke tingkat berikutnya. 

Pengajaran program diklat akuntansi bertujuan agar siswa mampu memahami 

Dasar-dasar Akuntansi Keuangan melalui pemahaman, diskusi, latihan dan 

praktik mengenal siklus akuntansi baik perusahaan jasa maupun perusahaan 

dagang. 

 

 

 

6. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Proses belajar mengajar tidak bisa terlepas dari prestasi belajar, karena 

prestasi belajar merupakan ukuran bagi keberhasilan dalam belajar. Berhasil 
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atau tidaknya suatu proses belajar mengajar dapat dilihat dari hasil belajarnya, 

hasil belajar seorang siswa dapat ditunjukkan dari prestasi yang dicapainya.  

Menurut Zaenal Arifin (1990:3) bahwa “Prestasi adalah kemampuan, 

keterampilan, dan sikap seseorang dalam menyelesaikan suatu hal”. Menurut 

Sutratinah Tirtonegoro (1984:43), memberikan definisi “Prestasi belajar 

sebagai hasil pengukuran serta penilaian usaha belajar yang dinyatakan dalam 

simbol, huruf, angka maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang 

telah dicapai setiap anak dalam periode tertantu”. 

Dari pendapat-pendapat di atas yang dimaksudkan dengan prestasi 

adalah hasil yang telah dicapai dalam suatu kegiatan tertentu oleh seseorang 

pada saat tertentu baik hasil tersebut memuaskan atau kurang memuaskan. 

Untuk mengetahui prestasi belajar siswa perlu diadakan kegiatan penilaian 

terhadap suatu bidang pelajaran tertentu dengan mengadakan evaluasi atau tes. 

Tes tersebut dapat berbentuk tes tertulis, tes lisan, maupun bentuk tes yang 

lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa prestasi belajar dapat berupa 

nilai tes pelajaran. 

Menurut pendapat Zainal Arifin (1990:3-4) bahwa prestasi belajar 

mempunyai beberapa fungsi utama yaitu ; 

1) Prestasi belajar sebagai indikator kualitas pengetahuan yang dikuasai 

oleh anak didik. 

2) Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. Hal ini 

didasarkan atas asumsi bahwa para ahli psikologi biasanya 

menyebutkan hal ini sebagai tendensi keingintahuan dan merupakan 

kebutuhan umum pada manusia, termasuk kebutuhan anak didik dalam 

suatu program pendidikan. 

3) Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan. 

Asumsinya adalah bahwa prestasi belajar dapat dijadikan sebagai 

pendorong bagi anak didik dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, dan berperan sebagai umpan balik dalam meningkatkan 

mutu pendidikan. 
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4) Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu institusi 

pendidikan. Intern dalam arti bahwa prestasi belajar dapat dijadikan 

indicator tingkat produktivitas suatu institusi pendidikan. Asumsi 

ekstern dalam arti bahwa tinggi rendahnya prestasi belajar dijadikan 

indikator tingkat kesuksesan anak didik di masyarakat. 

5) Prestasi belajar dijadikan indikator daya serap (kecerdasan) anak didik. 

Dalam proses belajar dan pembelajaran anak didiklah yang diharapkan 

dapat menyerap seluruh materi pelajaran yang telah diprogramkan 

dalam kurikulum. 

Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa prestasi belajar sebagai 

pencerminan penguasaan bahan pelajaran yang ditelaah dan dipahami oleh 

siswa yang diberikan oleh guru sebagai hasil usaha yang telah dicapai siswa 

setelah melakukan kegiatan proses balajar yang dapat dinyatakan dengan 

menggunakan angka, huruf, simbol, atau kalimat. Evaluasi dilaksanakan 

setelah siswa menyelesaikan bahan pelajaran dalam jangka waktu satu 

semester pada pertengahan dan akhir semester atau akhir suatu program bahan 

pengajaran dalam satuan unit pendidikan. 

 

b. Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Prestasi belajar merupakan bukti dari usaha yang telah ditempuh dalam 

satu semester. Usaha-usaha tersebut mempunyai tujuan-tujuan tertentu, untuk 

mengetahui apakah tujuan tersebut benar-benar tercapai, maka diadakan 

penilaian atau evaluasi. Hasil penilaian belajar dimungkinkan adanya 

perbedaan antara siswa yang satu dengan yang lain, hal tersebut disebabkan 

oleh beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi balajar. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar dapat digolongkan 

menjadi dua yaitu: 

 

1) Faktor Internal 

Faktor yang timbul dari dalam diri anak itu sendiri, faktor internal 

dibedakan menjadi dua yaitu: 
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a) Faktor fisik meliputi: usia, kesehatan tubuh, kelainan atau cacat tubuh, 

kemalangan dan keadaan lain yang berhubungan dengan fisik. 

b) Faktor psikis dapat berupa: 

(1) Minat 

Minat adalah kekuatan yang berasal dari dalam yang menyebabkan 

seseorang menaruh perubahan pada obyek tertentu. Apabila anak 

memilih minat, maka akan terdorong untuk melakukan kegiatan 

yang sesuai dengan minatnya. 

(2) Motivasi 

Motivasi adalah dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk 

melakukan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Dengan motivasi yang 

kuat, seseorang akan berusaha untuk mengatasi masalah yang 

sedang dihadapinya. 

(3) Konsentrasi 

Seseorang yang sedang belajar, akantetapi perhatiannya tidak 

dikonsentrasikan pada hal yang dipelajari, maka hasilnya tidak 

akan maksimal. 

(4) Kepercayaan Diri Sendiri 

Kepercayaan bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk mencapai 

prestasi belajar yang baik tanpa menggantungkan pada orang lain. 

Tanpa kepercayaan diri, seseorang tidak akan mampu berkembang 

untuk lebih maju. 

(5) Ingatan 

Seseorang yang mempunyai daya ingat yang baik dapat dengan 

mudah mengingat hal-hal yang telah dipelajari dan dialami dengan 

baik pula, sedangkan seseorang yang mempunyai daya ingat yang 

buruk akan mudah melupakan sesuatu yang telah dipelajari dan 

dialami. 

 

2) Faktor Eksternal 

a) Faktor sosial berupa manusia yang dibedakan menjadi: 
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(1) Lingkungan keluarga terdiri dari orang tua, kakak, adik dan 

kerabat keluarga. 

(2) Lingkungan sekolah, berupa hubungan antar teman, kemampuan 

profesional guru mengajar, suasana kelas dan kondisi sekolah. 

(3) Lingkungan masyarakat meliputi masyarakat dan teman bergaul. 

2) Faktor non sosial; berupa lingkungan sekitar yang bukan manusia, 

diantaranya cuaca, fasilitas, kebisingan suara ataupun sampai bahan 

pelajaran. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan merupakan penelaahan dari hasil penelitian yang 

terdahulu yang diperlukan untuk mempertajam penelitian yang akan dilakukan. 

Penelitian yang akan dilakukan penulis mempunyai relevansi dengan beberapa 

penelitian terdahulu, diataranya adalah penelitian yang telah dilakukan oleh 

Widodo dan Tokol Sumadijono. Berikut ini uraian singkat penelitian yang relevan 

dengan penelitian yang akan penulis lakukan sehingga dapat menjadi acuan bagi 

peneliti dalam penelitiannya. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Widodo (2004:78) yang berjudul 

“Hubungan Antara Prestasi Belajar Matematika dan Kretivitas Siswa Dengan 

Prestasi Kerja Praktik Frais Di SMK Negeri 2 Surakarta”. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara prestasi 

belajar Matematika dengan prestasi kerja praktik frais di SMK Negeri 2 

Surakarta. Secara umum siswa yang memiliki prestasi belajar Matematika tinggi 

juga memiliki prestasi kerja praktik frais yang lebih baik dibandingkan siswa 

yang memiliki prastasi belajar Matematika rendah. Hal ini menunjukkan bahwa 

mata diklat Matematika diperlukan dalam berbagai mata diklat lainnya yang 

berkaitan tanpa kecuali mata diklat Dasar-dasar Akuntansi yang banyak 

memerlukan perhitungan dari mata diklat Matematika. 

Persamaan pada penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis 

lakukan adalah tujuan penelitiannya yaitu Untuk mengetahui apakah ada 

hubungan positif antara prestasi belajar Matematika dengan prestasi belajar mata 
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diklat yang bersangkutan yaitu Dasar-dasar Akuntansi. Perbedaan penelitian 

tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah mata diklat yang berkaitan 

dengan mata diklat Matematika yaitu pada penelitian tersebut dikaitkan dengan 

prestasi kerja praktik frais sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan 

dikaitkan dengan mata diklat Dasar-dasar Akuntansi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Tokol Sumadijono (2003:55) yang berjudul 

“Pengaruh Kemandirian Belajar dan Latar Belakang Pendidikan Orang Tua 

Terhadap Prestasi Belajar Sejarah Nasional Indonesia Siswa SMU Negeri Di 

Kabupaten Karanganyar”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada 

perbedaan pengaruh prestasi belajar Sejarah Nasional Indonesia pada siswa SMU 

Negeri di Kabupaten Karanganyar antara kelompok siswa yang mempunyai 

kemandirin belajar tinggi dan rendah. Secara umum siswa yang mempunyai 

kemandirian tinggi juga mempunyai prestasi belajar Sejarah Nasional Indonesia 

yang tinggi pula dibandingkan dengan siswa yang memiliki kemandirian belajar 

yang rendah. 

Persamaan yang hampir mirip dengan penelitian yang penulis lakukan 

yaitu tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui apakah ada 

perbedaan pengaruh antara siswa yang mempunyai kemandirian belajar tinggi 

dengan siswa yang mempunyai kemandirian belajar yang rendah terhadap prestasi 

belajar. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis 

lakukan adalah bahwa dalam penelitian tersebut terdapat perlakuan terhadap 

kemandirian belajar siswa, sedangakan penelitian yang akan penulis lakukan tidak 

terdapat perlakuan pada siswa sehingga berjalan secara apa adanya tanpa 

menyuruh siswa untuk melakukan belajar mandiri terlebih dahulu sebelum penulis 

melakukan penelitian. 

 

 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran pada dasarnya merupakan arahan penalaran untuk 

sampai pada penemuan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan. 
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Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan di atas maka dibuat suatu 

kerangka pemikiran sebagai berikut: 

1. Hubungan Antara Prestasi Belajar Matematika Dengan Prestasi Belajar 

Dasar-Dasar Akuntansi 

Prestasi belajar Matematika merupakan hasil pengaruh proses belajar 

mengajar untuk mengetahui apakah siswa dapat menguasai mata diklat 

Matematika selama belajar dua semester di SMK. Keberhasilan dalam 

penguasaan mata diklat Matematika diduga akan menunjang keberhasilan 

dalam mempelajari pelajaran yang erat hubungannya seperti mata diklat 

Dasar-dasar Akuntansi. 

Mata diklat Dasar-dasar Akuntansi merupakan suatu pelajaran yang 

mempelajari tentang cara pencatatan, peringkasan, penyajian dan penafsiran 

dari transaksi yang menyangkut finansial dalam ukuran uang secara 

sistematik. Siswa diharapkan memiliki keterampilan dalam menghitung 

dengan baik dalam mempelajari mata diklat Dasar-dasar Akuntansi, sehingga 

dalam mengikuti pelajaran tersebut siswa tidak mengalami banyak kesulitan. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar 

Matematika akan menentukan keberhasilan dalam mempelajari mata diklat 

Dasar-dasar Akuntansi. Semakin tinggi prestasi belajar Matematika yang 

dimiliki siswa dapat diduga prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi yang 

bersangkutan akan semakin tinggi pula. 

2. Hubungan Antara Kemandirian Belajar Siswa Dengan Prestasi Belajar 

Dasar-Dasar Akuntansi 

Kemandirian merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang untuk 

mengorganisir dirinya sendiri dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

Perilaku mandiri diartikan pula sebagai perilaku yang dapat berdiri sendiri 

untuk berbuat sesuatu tanpa tergantung pada orang lain. Kemandirian belajar 

mempunyai peranan penting dalam menentukan dirinya sendiri kepada arah 

tindakan manusia begitu juga dalam belajar, kemandirian memberikan arah 

dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar yaitu perolehan 

pengetahuan yang dapat meningkatkan prestasi belajar. Dalam hal ini siswa 
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diharapkan mampu menerapkan kemandirian dalam belajar Dasar-dasar 

Akuntansi untuk mencapai prestasi belajar Dasar-dasar akuntansi. Semakin 

tinggi kemauan dalam melaksanakan kemandirian belajar dalam mempelajari 

Dasar-dasar Akuntansi dapat diduga prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi 

akan semakin tinggi pula. 

3. Hubungan Antara Prestasi Belajar Matematika Dan Kemandirian 

Belajar Siswa Dengan Prestasi Belajar Dasar-dasar Akuntansi 

Prestasi belajar Matematika dan Kemandirian belajar mempunyai 

pengaruh terhadap presasi belajar Dasar-dasar Akuntansi. Kemampuan 

menguasai mata diklat Matematika dalam melakukan penalaran dan kuantitatif 

yang dibarengi dengan kemauan untuk melakukan kemandirian belajar akan 

menghasilkan prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi yang baik. 

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pemikiran penelitian dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kerangka Pemikiran Hubungan Antara Prestasi Belajar Matematika 
Dan Kemandirian Belajar Dengan Prestasi Belajar Dasar-dasar 
Akuntansi 

D. Perumusan Hipotesis 

Hipotesis merupakan kesimpulan sementara atas permasalahan yang 

dikemukakan. Suharsimi Arikunto (2002:64) berpendapat bahwa hipotesis dapat 

Prestasi Belajar 
Matematika 

(X1) 

Kemandirian Belajar 
(X2) 

Prestasi Belajar 
Dasar-dasar 
Akuntansi 

(Y) 
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diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan 

penelitian, sampai teruju melalui data yang terkumpul. Berdasarkan kajian teori 

dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, penulis merumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

1. Ada hubungan yang positif antara prestasi belajar matematika dengan prestasi 

belajar Dasar-dasar Akuntansi kelas I Akuntansi di SMK Batik 2 Surakarta 

tahun diklat 2005/2006. 

2. Ada hubungan yang positif antara kemandirian belajar siswa dengan prestasi 

belajar Dasar-dasar Akuntansi kelas I Akuntansi di SMK Batik 2 Surakarta 

tahun diklat 2005/2006. 

3. Ada hubungan yang positif antara prestasi belajar matematika dan 

kemandirian belajar siswa dengan prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi kelas 

I Akuntansi di SMK Batik 2 Surakarta tahun diklat 2005/2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
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A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian merupakan tempat dimana peneliti memperoleh sumber 

data dari masalah yang diteliti. Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis 

mengambil tempat di SMK Batik 2 Surakarta yang beralamatkan di Jalan Slamet 

Riyadi, Kleco, Surakarta dengan pertimbangan sebagai berikut: 

a. Tempat penelitian tersebut mudah dijangkau sehingga memudahkan untuk 

melakukan penelitian. 

b. Prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi dan Metematika SMK Batik 2 

Surakarta bervariasi yang disebabkan oleh banyak faktor. 

c. Kurangnya kemandirian belajar di SMK Batik 2 Surakarta. 

d. Di Sekolah Menengah Kejuruan Batik 2 Surakarta terdapat data yang 

memadai untuk keperluan penelitian tentang prestasi belajar Matematika, 

kemandirian belajar dan prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi. 

e. Di sekolah ini belum pernah dilakukan penelitian dengan judul yang sama, 

sehingga diharapkan akan memberi manfaat terutama bagi sekolah untuk 

pengelolaan lebih lanjut. 

f. Kepala sekolah SMK Batik 2 Surakarta memberikan ijin untuk melakukan 

penelitian. 

 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian merupakan waktu yang menunjukkan kapan dan berapa 

lama penelitian tersebut berlangsung. Waktu yang direncanakan untuk kegiatan 

penelitian ini kurang lebih delapan bulan, yaitu bulan Maret 2006 sampai dengan 

bulan Desember 2006 dengan jadwal sebagai berikut : 

 

 

 

Tabel 1. Waktu Penelitian  

Keterangan Bulan ke 
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3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Persiapan Penelitian           

a) Pengajuan Judul           

b) Penyusunan Proposal           

c) Mengurus Perijinan           

2. Pelaksanaan Penelitian           

a) Mengumpulkan Data           

b) Mengolah Data           

3. Menyusun Laporan           

 

B. Metode Penelitian 

Untuk mencapai tujuan penelitian yaitu mengetahui ada tidaknya 

hubungan positif dan signifikan antara: (1) prestasi belajar Matematika dengan 

prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi, (2) kemandirian belajar siswa dengan 

prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi, dan (3) prestasi belajar Matematika dan 

kemandirian belajar siswa dengan prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi, 

diperlukan suatu cara atau metode. Menurut Hadari Nawawi (1995:61) “Metode 

berarti cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yaitu untuk memecahkan 

masalah”. Penelitian merupakan pekerjaan ilmiah yang dilaksanakan secara 

sistematis, teratur, dan tertib baik secara prosedur maupun proses pemikiran 

materinya. 

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode 

penelitian adalah cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah dalam 

pekerjaan ilmiah. Tujuan penelitian akan tercapai dengan baik jika metode yang 

digunakan tepat. Menurut Hadari Nawawi (1995:62-82) “Ada empat metode yang 

biasa dilakukan dalam penelitian, yaitu: 1) Metode Historis, 2) Metode Filosofis, 

3) Metode Eksperimen, 4) Metode Deskriptif”. 

 

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 

1. Metode Historis 
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Metode penelitian historis adalah prosedur pemecahan masalah dengan 

menggunakan data masa lalu atau peninggalan-peninggalan, baik untuk 

memahami kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung pada masa lalu 

terlepas dari keadaan masa sekarang  maupun untuk memahami kejadian atau 

keadaan masa sekarang dalam hubungannya dengan kejadian atau keadaan 

masa lalu, selanjutnya kerap kali juga hasilnya dapat dipergunakan untuk 

meramalkan kejadian atau keadaan masa yang akan datang. 

2. Metode Filosofis 

Metode filosofis adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki 

secara rasional melalui perenungan atau pemikiran yang terarah, mendalam 

dan mendasar tentang hakekat sesuatu yang ada dan yang mungkin ada, baik 

dengan mempergunakan pola berpikir aliran filsafat tertentu maupun dalam 

bentuk analisa sistematik berdasarkan pola berpikir induktif, deduktif, 

fenomenologis dan lain-lain sambil memperhatikan hukum-hukum berpikir. 

3. Metode Eksperimen 

Metode eksperimen adalah prosedur penelitian yang dilakukan untuk 

mengungkapkan hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih dengan 

mengendalikan pengaruh variabel yang lain. 

4. Metode Deskriptif 

Metode diskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah 

yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau 

objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat 

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif 

karena metode penelitian ini mempunyai tujuan untuk memperoleh informasi 

dengan membuat gambaran atau diskripsi tentang apa yang ada atau sedang 

terjadi. Hal ini sesuai dengan pendapat Winarno Surakhmad (1994:139) yang 

menyatakan bahwa “Penelitian diskriptif adalah penelitian yang tertuju pada 

pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang”. 

Berdasarkan pengertian metode diskriptif yang telah dikemukakan di atas 

penulis dapat menyimpulkan bahwa metode penelitian diskriptif adalah prosedur 
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pemecahan masalah yang ada pada saat sekarang dengan menggambarkan 

keadaan subyek atau obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak. 

Penelitian deskriptif dapat dilakukan dengan beberapa macam cara. 

Menurut Mohammad Ali (1982:121) ada beberapa macam penelitian yang bisa 

diklasifikasikan dalam penelitian deskriptif ini yaitu: 

1. Survey 
2. Studi kasus 
3. Studi perbandingan 
4. Studi korelasi 
5. Studi prediksi (perkiraan) 
6. Studi pertumbuhan (growth study) 
7. Studi kecenderungan 

 

Survey adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data 

yang relatif terbatas dari sejumlah kasus yang jumlahnya relatif banyak. Studi 

kasus merupakan penelitian yang dilakukan secara mendalam tentang suatu kasus. 

Studi perbandingan merupakan penelitian yang membandingkan dua keadaan. 

Studi korelasi merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya hubungan antara variabel-variabel. Studi prediksi merupakan suatu 

penelitian yang memprediksi suatu kejadian. Studi pertumbuhan bertujuan 

mengetahui pertumbuhan suatu hal atau peristiwa yang sedang berkembang. Studi 

kecenderungan merupakan penelitian yang bertujuan untuk melihat beberapa 

kecenderungan-kecenderungan perubahan yang terjadi. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif 

dengan studi korelasi karena penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya hubungan antara variabel-variabel baik variabel terikat maupun variabel 

tidak terikat. Melalui studi korelasi dapat diketahui apakah suatu variabel 

berhubungan secara positif dengan variabel yang lain. 

 

 

 

C. Variabel Penelitian 
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 Dalam suatu penelitian terdapat beberapa variabel yang harus ditetapkan 

dengan jelas oleh seorang peneliti sebelum memulai pengumpulan data. Variabel-

variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah sejumlah gejala atau faktor yang mempengaruhi ada 

atau munculnya gejala atau faktor yang lain. Tanpa variabel ini maka variabel 

terikat tidak akan ada atau tidak muncul. Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah prestasi belajar Matematika dan kemandirian belajar siswa. 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah sejumlah gejala atau faktor yang ada atau muncul 

dipengeruhi oleh adanya variabel bebas. Ada atau munculnya variabel ini adalah 

karena adanya variabel bebas tertentu dan bukan karena variabel lain. Variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi kelas I 

Akuntansi SMK Batik 2 Surakarta tahun diklat 2005/2006. 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Penelitian ilmiah merupakan suatu cara ilmiah untuk menemukan jawaban 

atas permasalahan yang terdapat pada obyek penelitian. Keseluruhan obyek yang 

diteliti disebut populasi. Dalam menentukan sumber data untuk penelitian perlu 

memperhatikan populasi. Menurut Suharsimi Arikunto (2002:108) “Populasi 

adalah keseluruhan subjek penelitian”. Pengertian populasi dikemukakan oleh 

Sumanto M.A. (1995:39) bahwa “Populasi adalah kelompok dimana seseorang 

penelit i  akan memperoleh hasil penelitian yang dapat disamaratakan 

(digeneralisasikan)”. 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa 

populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang akan peneliti peroleh hasil 

penelitiannya yang dapat disamaratakan (digeneralisasikan). Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas I SMK Batik 2 

Surakarta tahun diklat 2005/2006 yang mendapatkan mata diklat Dasar-dasar 

Akuntansi yang berjumlah 134 orang, dengan perincian sebagai berikut: kelas I 
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Akuntansi 1 sebanyak 44 orang, kelas I Akuntansi 2 sebanyak 45 orang dan kelas 

I Penjualan 45 orang. 

2. Sampel 

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian terhadap objek penelitian, 

seorang peneliti bisa menggunakan sampel. Seluruh subjek penelitian diteliti 

semua jika populasinya sedikit yaitu kurang dari 100, penelitian ini disebut 

penelitian populasi. Jika subjek penelitian lebih dari 100 maka diambil sebagian 

saja sebagai sampel, penelitian semacam ini  disebut penelitian sampel. Menurut 

Suharsimi Arikunto (2002:109) “Sampel adalah sebagian atau wakil populasi 

yang diteliti”. 

Suharsimi Arikunto (2002:112) menyatakan bahwa “Untuk sekedar encer-

encer maka apabila subyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya 

besar dapat diambil kira-kira antara 10-15% atau 20-25% atau lebih”. 

Menurut Sudjana (1996:161-163) menyatakan bahwa “Ada berbagai 

alasan mengapa sensus tidak dapat dilakukan, antara lain: 

a. Ukuran populasi 

Dalam hal populasi tak terhingga, ialah populasi yang berisikan tidak 

terhingga banyak obyek, sudah jelas sensus tidak mungkin dilakukan. 

Meskipun kita punya populasi terhingga, sensus belum tentu selalu bisa 

dilakukan karena populasinya yang terlalu besar, walaupun dapat dilakukan 

perhitungan jumlah populasi. 

b. Masalah biaya 

Masalah biaya adalah wajar bahwa semakin banyak obyek yang diteliti 

maka semakin banyak pula biaya yang diperlukan. Bagaimanapun juga, jika 

hanya tersedia biaya terbatas maka sampling satu-satunya pilihan terkecuali 

jika ukuran populasi sedikit sekali sehingga dengan biaya tersebut sensus bisa 

dilaksanakan. 

 

 

c. Masalah waktu 
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Sensus memerlukan waktu yang lebih lama bila dibandingkan dengan 

sampling. Dengan demikian sampling dapat memberikan data lebih cepat. 

Dalam hal diinginkan kesimpulan yang segera, maka sampling benar-benar 

terasa faedahnya. 

d. Percobaan yang sifatnya merusak 

Jika penelitian terhadap obyek sifatnya merusak, maka jelas sampling 

harus dilakukan. Tidak mungkin sensus dilakukan untuk mengetahui kekuatan 

daya ledak granat yang dihasilkan, kemanjuran obat yang baru dihasilkan dan 

lainnya. 

e. Masalah ketelitian 

Salah satu segi agar kesimpulan cukup dapat dipertanggungjawabkan 

ialah masalah ketelitian. Data harus benar dan pengumpulannya harus dapat 

dilakukan dengan benar dan teliti. Pengalaman menyatakan bahwa makin 

banyak obyek yang harus diteliti maka makin kurang ketelitian yang akan 

dihasilkan. 

f. Faktor ekonomis 

Dengan faktor ekonomis diartikan apakah kegunaan dari hasil 

penelitian sepadan dengan biaya, waktu dan tenaga yang telah dikeluarkan 

untuk itu ataukah tidak. Jika tidak, mengapa harus dilakukan sensus, yang 

jelas akan memakan biaya, waktu dan tenaga yang banyak. 

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas penelitian ini merupakan penelitian 

sampel karena mengingat masalah biaya, waktu, dan ketelitian maka peneliti 

hanya menggunakan sampel sebesar 40 siswa saja. Populasinya lebih dari 100 

orang, maka sampel sebesar 40 siswa dari kelas I Akuntansi dirasa sudah cukup 

representatif. Karena kelas Akuntansi merupakan kelas yang sama sesuai dengan 

bidang yang penulis tempuh untuk saat ini. 

Teknik pengambilan sampel dapat dilakukan dengan berbagai macam cara 

seperti yang telah dikemukakan Suharsimi Arikunto (2002:123) sebagai berikut: 

a. Random Sampling 
b. Stratified sampling 
c. Area Probability sampling 
d. Proportional sampling 
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e. Purposive sampling 
f. Quota sampling 
g. Cluster sampling 
h. Double sampling 
 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bentuk 

kombinasi yaitu cluster random sampling karena populasi terdiri dari kelompok-

kelompok atau kelas. Adapun pemilihan responden dilakukan secara random yaitu 

diambil 40 siswa secara acak. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan untuk 

memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian dengan menggunakan 

alat-alat tertentu. Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang 

akan diteliti perlu teknik atau cara pengumpulan data yang tepat dan baik. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:198-206) “Ada beberapa teknik pengumpulan 

data yang digunakan untuk suatu penelitian, antara lain: 

1. Metode Tes 
2. Metode Kuesioner atau Angket 
3. Metode Wawancara 
4. Metode Observasi 
5. Metode Dokumentasi” 

 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kuesioner atau angket, 

dan metode dokumentasi. 

1. Metode Kuesioner atau Angket 

a. Pengertian Kuesioner atau Angket 

Metode kuesioner atau angket merupakan suatu alat untuk memperoleh 

informasi dari responden tentang pribadinya atau hal-hal yang lain yang 

diketahuinya dengan menggunakan pertanyaan tertulis untuk diisi dan 

dikembalikan atau dapat juga dijawab di bawah pengawasan peneliti. Menurut 

Suharsimi Arikunto (2002:128) “Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis 

yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui”. Menurut S. Nasution 
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(2003:128) menyatakan bahwa “Angket atau quationnaire adalah daftar 

pertanyaan yang didistribusikan melalui pos untuk diisi dan dikembalikan atau 

dapat juga dijawab di bawah pengawasan peneliti”. 

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan angket adalah serangkaian pertanyaan mengenai suatu hal 

secara tertulis yang diajukan dan harus dijawab oleh responden yang bertujuan 

untuk mendapatkan data dengan menggunakan daftar pertanyaan tertulis yang 

ditujukan kepada subyek atau responden. Dalam penelitian ini metode angket 

digunakan untuk memperoleh data tentang kemandirian belajar siswa kelas I 

Akuntansi SMK Batik 2 Surakarta tahun diklat 2005/2006. 

 

b. Jenis-jenis Angket 

Ada beberapa jenis angket atau kuesioner yang dapat digunakan dalam 

penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto (2002:128-129) “Angket dibedakan 

menjadi beberapa jenis, yaitu tergantung dari sudut pandangnya: 

1) Dipandang dari cara menjawab, maka ada: 
a) Kuesioner terbuka, yang memberi kesempatan kepada responden 

untuk menjawab dengan kalimatnya sendiri. 
b) Kuesioner tertutup, yang sudah disediakan jawabanya sehingga 

responden tinggal memilih. 
2) Dipandang dari jawaban yang dibedakan ada: 

a) Kuesioner langsung, yaitu responden menjawab tentang dirinya. 
b) Kuesioner tidak langsung, yaitu jika responden menjawab tentang 

orang lain. 
3) Dipandang dari bentuknya, maka ada: 

a) Kuesioner pilihan ganda, yang dimaksud adalah sama dengan 
kuesioner tertutup. 

b) Kuesioner isian, yang dimaksud adalah sama dengan kuesioner 
terbuka. 

c) Check list, sebuah daftar dimana responden tinggal membubuhkan 
tanda (√) pada kolom yang sesuai. 

d) Rating scale (skala bertingkat), yaitu sebuah pertanyaan diikuti 
oleh kolom-kolom yang menunjukkan tentang tingkatan-tingkatan 
misalnya mulai dari sangat setuju sampai ke sangat tidak setuju”. 

 
Jenis kuesioner atau angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perpaduan angket tertutup, check list dan rating scale. Alasan penulis 

menggunakan angket tertutup adalah: 
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1) Angket dapat dibagikan secara serentak. 

2) Angket tidak terlalu menunggu responden karena pengisiannya dapat 

dilakukan pada waktu luang. 

3) Memudahkan responden menjawab pertanyaan dengan memilih jawaban 

yang telah disediakan berupa pertanyaan-pertanyaan diikuti kolom-kolom 

yang menunjukkan tingkatan-tingkatan. 

 

c. Langkah-langkah Penyusunan Angket 

Langkah-langkah penyusunan kuesioner atau angket dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1) Menetapkan tujuan 

Penyusunan kuesioner atau angket dalam penelitian ini bertujuan 

untuk mendapatkan informasi tentang kemandirian belajar siswa kelas I 

Akuntansi SMK Batik 2 Surakarta tahun diklat 2005/2006. 

2) Menyusun kisi-kisi angket 

Pada tahap ini variabel penelitian didefinisikan secara teoritis 

kemudian dijabarkan dalam berapa deskriptor dapat dioperasikan melalui 

indikator-indikatornya sehingga diperoleh kisi-kisi angket. Kisi-kisi angket 

berisi indikator-indikator dari variabel yang akan diteliti. Kisi-kisi angket 

tersebut dapat dipakai sebagai dasar penyusunan butir-butir pertanyaan 

pada angket. Kisi-kisi angket tentang kemandirian belajar siswa yang 

dipergunakan peneliti tampak pada tabel berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Kisi-kisi Angket Kemandirian Belajar Siswa 

NO ITEM JUMLAH No INDIKATOR DESKRIPTOR 
+ - + -  
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1 Mencukupi 
kebutuhan 
sendiri 

a. Menyediakan 
sendiri alat-alat 
perlengkapan 
pelajaran tanpa 
dibantu orang lain 

1,3,5 8,32 3 2 5 

2 Mampu 
mengerjakan 
tugas rutin 

a. Mengerjakan tugas 
sesuai waktu/tidak 
ditunda-tunda 

b. Memiliki dan 
mentaati jadwal 
belajar yang sudah 
dibuat 

c. Mengumpulkan 
tugas tepat waktu 

13,33 
 

11,15 
 
 

7,37 

20,34 
 

18,36 
 
 

9,38 

2 
 
2 
 
 
2 

2 
 
2 
 
 
2 

4 
 
4 
 
 
4 

3 Bertanggung 
jawab atas 
tindakannya 

a. Memperbaiki 
kesalahan 

b. Melaporkan hasil 
ulangan kepada 
orang tua 

10,12 
16,40 

14,39 
17,23 

2 
2 

2 
2 

4 
4 

4 Memiliki 
kemampuan 
inisiatif 

a. Belajar tanpa 
diperintah 

b. Mengajukan 
usul/saran 

c. Mengajukan 
pertanyaan 

19,41 
- 

27,44 

21,42 
25,43 
29,45 

2 
- 
2 

2 
2 
2 

4 
2 
4 

5 Mampu 
mengatasi 
masalah 

a. Mengatasi kesulitan 
tanpa bantuan orang 
lain 

22,31 - 2 - 2 

6 Percaya diri a. Berpendirian kuat, 
tidak mudah 
dipengaruhi orang 
lain 

28,30 24,26 2 2 4 

7 Dapat 
mengambil 
keputusan dalam 
bentuk memilih 

a. Mampu menentukan 
pilihan yang tepat 
diantara beberapa 
pilihan 

6,35 2,4 2 2 4 

 Jumlah 23 22 45 

 
3) Menyusun angket 

Penyusunan angket harus melalui tahapan-tahapan yang harus 

dilalui. Tahap-tahap penyusuan angket tersebut terdiri dari: 

a) Membuat surat pengantar 
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Surat pengantar berisi tentang permohonan kepada responden atas 

kesediaannya untuk mengisi angket, maksud pengisian angket, dan 

ucapan terima kasih kepada responden. 

b) Membuat petunjuk pengisian angket 

c) Membuat item-item pertanyaan dan jawabannya 

4) Pemberian skor 

Menurut S. Nasution (2004:60-70) berpendapat bahwa “Skala yang 

digunakan untuk penelitian dengan menggunakan metode angket adalah 

skala sikap sebagai berikut: 

a) Skala Model Thurstone 
b) Skala Model Likert 
c) Skala Guttman”. 

 
Pemberian skor untuk item-item pertanyaan angket dalam penelitian 

ini menggunakan model Likert. Skala model Likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, persepsi responden terhadap suatu obyek. 

Skala Likert ini menyediakan lima alternatif jawaban dari yang positif 

sampai dengan negatif. Alternatif jawaban yang disediakan adalah “sangat 

setuju”, “setuju”, “ragu-ragu”, “tidak setuju”, dan “sangat tidak setuju”. 

Setiap responden hanya diperkenankan memilih salah satu alternatif 

jawaban  yang disediakan pada masing-masing item. Menurut Moh. Nazir 

(1999:398) berpendapat bahwa ”Dalam menyusun skala, item-item tidak 

jelas menunjukkan hubungan dengan sikap yang sedang diteliti masih 

dapat dimasukkan dalam skala”. Berdasarkan pendapat tersebut alternatif 

jawaban ragu-ragu dimasukkan dalam angket. 

Setiap alternatif jawaban mempunyai bobot atau skor yang berbeda-

beda. Pemberian skor untuk tiap-tiap alternatif jawaban disesuaikan 

dengan kriteria item. Adapun cara pemberian skor model ini adalah 

sebagai berikut: 

 

 

Tabel 3. Skor Item Pernyataan Positif dan Negatif 
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Skor Item No. Alternatif Jawaban 
Positif Negatif 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat Setuju (SS) 
Setuju (S) 
Ragu-Ragu (R) 
Tidak Setuju (TS) 
Sangat Tidak Setuju (STS) 

5 
4 
3 
2 
1 

1 
2 
3 
4 
5 

 

5) Uji coba angket (try out) 

Angket yang sudah disusun tidak langsung dibagikan kepada 

responden, tetapi diuji terlebih dahulu untuk mengetahui validitasnya 

melalui uji coba (try out). Dalam penelitian ini penulis melaksanakan try 

out pada 20 siswa kelas I Akuntansi di SMK Cokroaminoto 1 Surakarta. 

Angket atau kuesioner sebagai alat pengumpul data harus baik 

yaitu data yang dikumpulkan bisa menggambarkan variabel yang diteliti 

dan sebagai alat pembuktian hipotesis. Suharsimi Arikunto (2002:144) 

menyatakan bahwa “Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan 

penting yaitu valid dan reliabel”. 

a) Validitas Angket 

Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan yaitu mengungkap data dari variabel yang diteliti secara 

tepat. Suharsimi Arikunto (2002:144) menyatakan bahwa “Validitas 

adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan suatu 

instrumen”. Suatu instrumen yang valid mempunyai validitas tinggi, 

sedangkan instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas 

rendah. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur 

apa yang diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat 

mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi 

rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang 

terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang 

dimaksud. 

Ada beberapa jenis validitas yang dapat digunakan dalam 

penelitian. Berdasarkan cara pengujiannya ada dua macam validitas 
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yaitu validitas eksternal dan validitas internal. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Suharsimi Arikunto (2002:145-148) yang mengemukakan 

bahwa “Ada dua macam validitas sesuai dengan cara pengujiannya, 

yaitu validitas eksternal dan validitas internal”. 

(1) Validitas eksternal 

Instrumen yang dicapai apabila data yang dihasilkan dari instrumen 

tersebut sesuai dengan data atau informasi lain yang mengenai 

variabel penelitian yang dimaksud. 

(2) Validitas internal 

Instrumen yang dicapai apabila terdapat kesesuaian antara bagian-

bagian instrumen dengan instrumen secara keseluruhan. Dengan 

kata lain sebuah instrumen dikatakan memiliki validitas internal 

apabila setiap bagian instrumen mendukung “missi” instrumen 

secara keseluruhan yaitu mengungkap data dari variabel yang 

dimaksud. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan validitas internal 

karena dapat mengungkapkan data dari variabel yang dimaksud 

dengan menggunakan instrumen yang digunakan tersebut sebagai 

kriteria pengujian. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:153) menyatakan bahwa 

“Pengujian validitas sebuah instrumen dapat dilakukan dengan dua 

cara yaitu: 

(1) Melakukan analisis faktor (anafak) 
(2) Melakukan analisis butir (anabut) 
 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis butir karena 

dapat mengetahui butir soal yang valid. Analisis butir ini untuk 

menguji validitas setiap butir dengan skor total. Skor butir dipandang 

sebagai nilai X dan skor total dipandang sebagai nilai Y. Suharsimi 

Arikunto (2002:146) berpendapat bahwa untuk menguji tingkat 

validitas angket digunakan rumus korelasi Product Moment dari Karl 

Pearson sebagai berikut: 
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( )( )
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Keterangan: 

rxy : Koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

X : Skor masing-masing item 

Y : Skor total 

XY : Jumlah perkalian X dan Y 

N : Banyaknya subjek penelitian 

Hasil perhitungan angket yang telah dicobakan dibandingkan 

dengan rtabel pada tingkat signifikansi 5%, sehingga item dinyatakan 

valid jika rhitung > rtabel dan tidak valid jika rhitung < rtabel. 

b) Reliabilitas Angket 

Reliabilitas menunjuk pada tingkat keterandaian sesuatu, 

Suharsimi Arikunto (2002:154) mengemukakan bahwa “reliabilitas 

menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik”. Instrumen dikatakan reliabel apabila 

dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data. Reliabilitas angket 

menunjukkan tingkat ketetapan angket tersebut dalam mengungkapkan 

gejala tertentu dari sekelompok individu, walaupun dilakukan pada 

waktu yang berbeda. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan uji homogenitas 

instrumen dengan rumus Alpha karena skor instrumen angket yang 

digunakan adalah skala model Likert mulai dari 1-5. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Suharsimi Arikunto (2002:171) yang menyatakan 

bahwa “Rumus Alpha digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen 

yang skornya bukan 1 dan 0, misalnya angket atau soal bentuk uraian”. 

Rumus Alpha menurut Suharsimi Arikunto (2002:171) adalah sebagai 

berikut: 
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Keterangan: 

r11  : Reliabilitas instrument 

k  : Banyaknya butir pertanyaan/banyaknya soal 

2
bs   : Varians butir = 

( )
N

NXXå - /22

 

2
ts   : Varians total = 

( )
N

NYYå - /22

 

Harga riil yang diperoleh kemudian dikonsultasikan dengan rtabel 

korelasi Product Moment pada taraf signifikansi 5% dan N = jumlah 

sampel try-out. Jika hasil perhitungannya menunjukkan rhitung > rtabel, 

maka reliabilitas angket terpenuhi. 

6) Revisi angket 

Hasil dari uji coba (try out) angket dijadikan sebagai dasar untuk 

merevisi angket. Revisi angket dilakukan dengan cara menghilangkan 

item-item pertanyaan yang tidak valid atau memperbaiki isi maupun 

susunan bahannya. 

7) Memperbanyak angket 

Setelah item pertanyaan yang tidak valid dihilangkan atau direvisi, 

maka langkah selanjutnya memperbanyak angket sesuai dengan jumlah 

yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian. 

 

2. Metode Dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan 

menggunakan catatan atau dokumen sebagai sumber data. Menurut Suharsimi 

Arikunto (2002:206) “Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, leger, agenda dan sebagainya”. Hadari Nawawi (1995:133) 

berpendapat bahwa “Teknik dokumenter adalah cara mengumpulkan data melalui 
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peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku 

tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain”. 

Berdasarkan kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa teknik 

dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan menggunakan catatan atau 

dokumen tertulis yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. 

Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk mendapatkan data 

mengenai sejarah berdirinya SMK Batik 2 Surakarta, struktur organisasi SMK 

Batik 2 Surakarta, keadaan lingkungan SMK Batik 2 Surakarta, prestasi belajar 

Matematika dan prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi yang diperoleh dari tes 

Sumatif semester II kelas I Akuntansi di SMK Batik 2 Surakarta tahun diklat 

2005/2006 karena hasil tes Sumatif semester II tersebut merupakan hasil belajar 

siswa yang paling akhir pada saat penelitian dilaksanakan. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah cara yang digunakan dalam menganalisis data 

untuk menguji hipotesis yang diajukan. Ada dua cara analisis data dalam suatu 

penelitian, yaitu teknik statistik dan teknik non statistik. Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan teknik statistik karena data yang diambil merupakan data 

kuantitatif, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 

linier ganda. Menurut Suharsimi Arikunto (2002:264) mengemukakan bahwa 

“Regresi ganda (multiple regression) adalah suatu perluasan dari teknik regresi 

apabila terdapat lebih dari satu variabel bebas untuk mengadakan prediksi 

terhadap variabel terikat”. Berdasarkan pendapat tersebut analisis regresi linier 

ganda dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang 

signifikan antara variabel-variabel bebas yaitu prestasi belajar Matematika dan 

kemandirian belajar siswa dengan variabel terikat yaitu prestasi belajar Dasar-

dasar Akuntansi bagi siswa kelas I Program Keahlian Akuntansi SMK Batik 2 

Surakarta. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis statistik dengan teknik korelasi dan regresi ganda. Husaini Usman dan 

R.Purnomo Setiady Akbar (2003:200) berpendapat bahwa persyaratan yang harus 

dipenuhi dalam menggunakan korelasi Pearson Product Moment adalah: 
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1. Variabel yang dihubungkan mempunyai data berdistribusi normal. 
2. Variabel yang dihubungkan mempunyai data linier. 
3. Variabel yang dihubungkan mempunyai data yang dipilih secara acak 

(random). 
4. Variabel yang dihubungkan mempunyai pasangan sama dari subjek yang 

sama pula (variasi skor variabel yang dihubungkan harus sama). 
5. Variabel yang dihubungkan mempunyai data interval atau rasio. 

Oleh karena itu sebelum melakukan analisis maka terlebih dahulu 

dilakukan uji persyaratan analisis antara lain: uji normalitas, uji linearitas dan 

keberartian regresi, dan uji independensi. 

 

1. Uji Prasyarat Analisis 

Uji prasyarat analisis yang digunakan adalah uji normalitas, uji linieritas 

keberartian regresi, dan uji independensi. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

dianalisis mempunyai sebaran yang normal atau tidak. Pengujian normalitas 

menggunakan uji chi-kuadrat. Menurut Suharsimi Arikunto (2002:256) uji chi-

kuadrat dihitung dengan mengunakan rumus sebagai berikut: 

( )
h

ho

f

ffå -
=

2

2c  

Keterangan: 

2c   : Harga chi-kuadrat 

of   : Frekuensi yang diperoleh dari sampel 

hf   : Frekuensi yang diharapkan dalam sampel sebagai pencerminan 

 dan frekuensi yang diharapkan dalam populasi 

Hipotesis yang diajukan adalah: 

Ho : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

Ha : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal 

Setelah harga 2
hitungc  ditemukan, kemudian dikonsultasikan dengan 

2
tabelc  pada taraf signifikansi 5% dan dk = k-3. 

Keputusan uji adalah sebagai berikut: 
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Ho diterima jika 2
hitungc  < 2

tabelc  dan Ha ditolak. 

 

b. Uji Linieritas dan Keberartian Regresi 

Uji linier dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang akan 

dianalisis merupakan data yang berbentuk regresi linier. Sedangkan uji 

keberartian regresi dimaksudkan untuk mengetahui apakah model linier 

berarti. Menurut Sudjana (2002:332) langkah-langkah uji kelinieran dan 

keberartian regresi  adalah sebagai berikut: 

1) JK (G)   = 
( )

å å å
÷
÷

ø

ö

ç
ç

è

æ
-

iX ni

Y
Y

2

2  

2) JK (TC)  = JK (S) – JK (G). di mana 

JK (S)   = JK (T) – JK (a) – JK (b/a) 

JK (T)   = å 2Y  

JK (a)   = 
( )

n

Y
2å  

JK (b/a)  = 
( )( )

ïþ

ï
ý
ü

ïî

ï
í
ì

-å åå
n

YX
YXb i

i  

b   = 
( )( )
( )22 åå

å åå
-

-

XXn

YXYXn

i

ii  

3) dk (TC)  = k – 2 

4) dk (G)   = n – k 

5) dk reg   = 1 

6) dk (S)   = n – 2 

7) S2 (TC)   = 
( )
( )TCdk
TCJK

 

8) S2 (G)   = 
( )
( )Gdk
GJK

 

9) S2
reg   = JKb/a 
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10) S2
res   = 

( )
( )Sdk
SJK

 

11) Fhit (1)   = 
( )
( )GS
TCS

2

2

 

12) Fhit (2)   = 
2

2

res

reg

S

S
 

Keterangan: 

Fhit (1)  = Harga bilangan F untuk uji kelinieran regrasi 

Fhit (2)  = Harga bilangan F untuk uji keberartian regresi 

JK (G)  = Menyatakan jumlah kuadrat galat 

JK (TC)  = Menyatakan jumlah kuadrat tuna cocok 

dk  = Derajad kebebasan (setiap variabel mempunyai derajat 

    berbeda-beda) 

Untuk tuna cocok (TC) : k – 2 

Untuk galat   : n – k 

Untuk regresi  : 1 

Untuk residu  : n – 2 

S2 (TC)  = Menyatakan varian (rerata) kuadrat tuna cocok 

S2 (G)  = Menyatakan varian (rerata) kuadrat galat 

S2
reg  = Menyatakan varian (rerata) kuadrat regresi 

S2
res  = Menyatakan varian (rerata) kuadrat residu 

Hipotesis yang diajukan untuk uji kelinieran regresi adalah: 

Ho  : Hubungan antara X dan Y linier 

Ha  : Hubungan antara X dan Y tidak linier 

Setelah harga Fhitung ditemukan, kemudian dikonsultasikan dengan 

Ftabel pada taraf signifikansi 5% dk pembilang (k – 2) dan dk penyebut (n – k). 

Keputusan uji adalah sebagai berikut: 

Ho diterima jika Fhitung > Ftabel dan Ha ditolak 

Hipotesis yang diajukan untuk uji keberartian regresi adalah: 

Ho  : Hubungan linier antara X dan Y tidak berarti 

Ha  : Hubungan linier antara X dan Y berarti 
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Setelah harga Fhitung ditemukan, kemudian ndikonsultasikan dengan 

Ftabel pada taraf signifikansi 5% dk pembilang 1 dan dk penyebut (n – 2). 

Keputusan uji adalah sebagai berikut: 

Ho ditolak jika Fhitung < Ftabel dan Ha diterima. 

 

c. Uji Independensi 

Uji independensi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 

antara variabel bebas, yaitu antara X1 dan X2. Rumus yang digunakan untuk 

uji independensi antara X1 dan X2 adalah rumus Korelasi Product Moment dari 

Karl Pearson. Menurut Sudjana (2002:370) Rumus Korelasi Product Moment 

sebagai berikut: 

( ) ( )( )
( ){ } ( ){ }å åå å

ååå
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Keterangan: 

21XXr  : Koefisien korelasi antara X1 dan X2 

X1  : Variabel prestasi belajar Matematika 

X2  : Variabel kemandirian belajar siswa 

N  : Jumlah subjek penelitian 

Hipotesis yang diajukan adalah: 

Ho  : Kedua variabel independen (bebas/tidak terjadi korelasi) 

Ha  : Kedua variabel tidak independen 

Setelah harga rhitung ditemukan, kemudian dikonsultasikan dengan rtabel 

pada taraf signifikansi 5% dan N = 40. 

Keputusan uji adalah sebagai berikut: 

Ho diterima jika rhitung < rtabel dan 

Ha ditolak jika rhitung > rtabel 

 

2. Uji Hipotesis 

a. Pengujian Hopotesis Pertama dan Kedua 
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Analisis yang digunakan pada hipotesis pertama dan kedua untuk 

mengetahui koefisien korelasi antara variabel X1 dengan Y dan X2 dan Y 

dengan rumus korelasi Product Moment dari Karl Person Menurut Sudjana 

(2002:369) sebagai berikut: 

1) Koefisien korelasi sederhana X1 terhadap Y 

( )( )
( ){ } ( ){ }å åå å

åå å
--

-
=

222

1
2

1

11

1

YYNXXN

YXYXN
r YX  

2) Koefisien korelasi sederhana X2 terhadap Y 

( )( )
( ){ } ( ){ }å åå å

åå å
--

-
=

222

2
2

2

22

2

YYNXXN

YXYXN
r YX  

Keterangan: 

N  = Menyatakan jumlah data observasi 

X  = Variabel prediktor 

Y  = variabel kriterium 

YXr 1  = Koefisien korelasi X1 dan Y 

YXr 2  = Koefisien korelasi X2 dan Y 

Hipotesis yang diajukan adalah: 

Ho  : Tidak ada hubungan antara masing-masing variabel bebas dengan 

  variabel terikat 

Ha  : Ada hubungan antara masing-masing variabel bebas dengan 

  variabel terikat 

Setelah harga rhit ditemukan, kemudian dikonsultasikan dengan rtabel 

pada taraf signifikansi 5% dan N = 40. 

Keputusan uji adalah sebagai berikut: 

Ho ditolak jika rhitung > rtabel Ha diterima. 

 

 

 

b. Pengujian Hipotesis Ketiga 
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1) Analisis yang digunakan untuk mengetahui koefisien korelasi antara 

variabel X1 dan X2 dengan Y menggunakan rumus koefisien korelasi 

ganda. Menurut Sutrisno Hadi (2001:25) rumus koefisien korelasi ganda 

sebagai berikut: 

( ) å
å å+

=
2

2211

2,1 Y

YXaYXa
rY  

Keterangan: 

( )12Yr   = Koefisien korelasi antara Y dengan X1 dan X2 

a1  = Koefisien prediktor X1 

a2  = Koefisien prediktor X2 

å YX 1  = Jumlah produk antara Y dengan X1 

å YX 2  = Jumlah produk antara Y dengan X2 

å 2Y   = Jumlah kuadrat kriterium Y 

Hipotesis yang diajukan adalah: 

Ho : Tidak ada hubungan interaktif antara variabel bebas (X1 dan X2)  

    dengan variabel terikat (Y) 

Ha : Ada hubungan interaktif antara variabel bebas (X1 dan X2) 

  dengan variabel terikat (Y) 

Setelah harga rhit ditemukan, kemudian dikonsultasikan dengan 

rtabel pada taraf signifikansi 5% dan N = 40. 

Keputusan uji adalah sebagai berikut: 

Ho ditolak jika rhitung > rtabel Ha diterima. 

2) Uji keberartian korelasi ganda dengan uji F untuk menentukan signifikan 

atau tidaknya korelasi. Menurut Sudjana (2002:385) untuk menghitung uji 

F digunakan rumus sebagai berikut: 

( ) ( )11 2

2

---
=

knR

kR
Freg  

 

Keterangan: 
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Freg : Menyatakan harga F garis regresi 

k : Menyatakan banyaknya variabel bebas 

n : Menyatakan ukuran sampel 
2R  : Menyatakan korelasi ganda 

Hipotesis yang diajukan adalah: 

Ho : Regresi tersebut tidak berarti 

Ha : Regresi tersebut berarti 

Setelah harga Freg ditemukan, kemudian dikonsultasikan dengan 

Ftabel pada taraf signifikansi 5%. 

Keputusan uji adalah sebagai berikut: 

Ho ditolak jika Freg > Ftabel dan Ha diterima. 

3) Menentukan model hubungan antara X1, X2 dan Y dengan menggunakan 

regresi ganda. Menurut Sudjana (2002:348) untuk menghitung regresi 

linier ganda dengan dua variabel bebas dapat menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

22110 xaxaaY ++=  

koefisien-koefisien a0, a1 dan a2 dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus: 

22110 XaXaYa --=  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data 

1. Deskripsi Data Umum 
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a. Sejarah Berdirinya SMK Batik 2 Surakarta 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Batik 2 Surakarta berdiri pada 

tahun 1989 berdasarkan Surat Keputusan (SK) No.420/130/I/1989 tanggal 1 

Maret 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kanwil Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah. Pada awal berdiri SMK Batik 2 

Surakarta bernama SMEA Batik 2 Surakarta, kemudian berganti menjadi 

SMK Batik 2 Surakarta seiring dengan perubahan nama seluruh sekolah 

keahlian atau kejuruan. 

SMK Batik 2 Surakarta didirikan oleh tim pendiri yang diketuai oleh 

H.Iskayat (Alm) dengan para anggota Atmanto, B.A (Alm), H.Ali Admodjo, 

SH, Soemedi, Bsc dan Abdullah Affandi (Alm). Tim pendiri SMK Batik 2 

Surakarta dibentuk atas dasar surat Yayasan Pendidikan Batik (YPB) 

Surakarta No. 3636/U/YPB/10/1988 tanggal 12 Oktober 1988. Latar belakang 

pendirian SMK Batik 2 Surakarta adalah semakin meningkatnya anemo 

penerimaan siswa baru di SMK Batik 1 Surakarta (dulunya SMEA Batik 1 

Surakarta) dari tahun ke tahun  sehingga pengurus Yayasan Pendidikan Batik 

Surakarta (YPB) memberikan pertimbangan untuk mendirikan SMK Batik 2 

Surakarta. 

Pada tahun ajaran pertama 1989/1990 SMK Batik 2 Surakarta terdiri 

dari lima kelas dengan 206 orang siswa dengan tiga program keahlian yaitu 

Sekretaris, Penjualan dan Akuntansi. Tenaga edukatif SMK Batik 2 Surakarta 

sebagian besar dari SMK Batik 1 Surakarta. Pada tahun ajaran pertama proses 

belajar mengajar di SMK Batik 2 Surakarta dilakukan dengan cara masuk 

siang hari karena belum mempunyai gedung sendiri. Pada tahun ajaran 

1998/1999 siswa SMK Batik 2 Surakarta sudah menempati gedung sendiri 

tetapi ruang kelasnya belum mencukupi maka pelaksanaan proses belajar 

mengajar dilakukan dengan membagi dua jam belajar yaitu jam pagi dan jam 

siang. Pembangunan gedung dilakukan secara terus menerus dan secara 

bertahap hingga akhirnya ruangan yang ada sudah cukup untuk menampung 

seluruh siswa yang semakin lama semakin bertambah jumlahnya. Akhirnya 
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seluruh siswa dapat melaksanakan proses belajar mengajar pada jam pagi 

sampai dengan sekarang ini. 

Kepala sekolah pertama di SMK Batik 2 Surakarta adalah Bapak 

Soemedi, BA. Pada tahun 1990 Bapak Soemedi, BA mengundurkan diri 

karena menjalankan tugas sebagai kepala sekolah di SMK Batik 1 Surakarta. 

Setelah itu kepala sekolah dijabat oleh Drs. Sumaryatmo. Drs. Sumaryatmo 

menjalankan tugas mulai dari 17 Juni 1991 sampai dengan pensiun tanggal 7 

Agustus 2003. selanjutnya kepala sekolah dijabat oleh Drs. Yusuf berdasarkan 

SK pengangkatan dari pengurus Yayasan Pendidikan Batik Surakarta No. 

226/F2/YPB/II/2004 tanggal 28 Februari 2004 sampai dengan sekarang. 

Visi SMK Batik 2 Surakarta adalah mewujudkan SMK menjadi 

sekolah mandiri dengan mengganti atau menghimpun semua potensi yang ada 

untuk meningkatkan mutu lulusan yang memiliki kesempurnaan sesuai 

dengan tuntutan dunia usaha yang berjiwa mandiri sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Misi SMK Batik 2 Surakarta adalah: 

1. Menyiapkan tenaga kerja atau tamatan SMK untuk mengisi keperluan 

pembangunan. 

2. Menciptakan tenaga kerja yang berkualitas, professional sehingga mampu 

berperan sebagai faktor keunggulan bagi industri Indonesia. 

3. Menghasilkan tamatan yang mampu mandiri memberikan belakal keahlian 

profesiuntuk meningkatkan martabat dirinya. 

4. Mengubah status waktu menjadi asset bangsa. 

5. Memberu bekal kepada tamatan sehingga mampu mengembangkan 

kualitas dirinya secara berkelanjutan. 

 

 

Tujuan pendidikan di SMK Batik 2 Surakarta adalah: 

1. Menyiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja serta mengembangkan 

sikap professional. 
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2. Menyiapkan siswa mampu memiliki karir, mampu bersaing dan mampu 

mengembangkan dirinya didalam era globalisasi. 

3. Menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kekurangan 

dunia usaha atau dunia industri pada saat ini. 

4. Menyiapkan tamatan menjadi warga negara normatif, adaptif, produktif 

dan inovatif. 

 

b. Letak Geografis 

Letak SMK Batik 2 Surakarta sangat strategis karena terletak 

diperbatasan antara Solo dengan Sukoharjo dan mudah dijangkau dari segala 

penjuru kota. Letak SMK Batik 2 Surakarta berada di dekat pasar Kleco, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Rumah Sakit Umum Yarsis. 

Alamat lengkap SMK Batik 2 Surakarta adalah Jl. Slamet Riyadi, Kleco, 

Surakarta atau ± 150 meter dari SMK Batik 1 Surakarta ke Selatan. 

Masyarakat di lingkungan SMK Batik 2 Surakarta banyak yang 

berpendidikan menengah maupun perguruan tinggi. Oleh karena itu mereka 

menyadari bahwa pelaksanaan pendidikan di sekolah sangat bermanfaat. 

Masyarakat menyadari bahwa sekolah merupakan sumber ilmu pengetahuan, 

maka masyarakat turut mambantu dan bertanggungjawab terhadap kelestarian 

sekolah. 

 

c. Struktur Organisasi Sekolah 

Dalam struktur organisasi sekolah terdapat hubungan mekanisme 

kerja antara kepala sekolah dan para bawahannya. Kepala sekolah memegang 

peranan penting dalam kegiatan sekolah. Mengingat tugas-tugas kepala 

sekolah sangat banyak, maka tugas-tugasnya dilimpahkan kepada bawahannya 

sesuai dengan tugas-tugas tersebut. 

Pembagian tugas dalam organisasi sekolah sangat penting karena 

dapat memperjelas beban yang menjadi tanggung jawab masing-masing 

bagian. Dalam melaksanakan tugas harus ada kerjasama antara bagian satu 

dengan bagian yang lain untuk mencapai tujuan pendidikan sekolah. 
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Demikian pula halnya dengan SMK Batik 2 Surakarta, terdapat struktur 

organisasi yang menggambarkan hubungan mekanisme kerja antara kepala 

sekolah, staf pimpinan, guru, tata usaha, karyawan serta siswa. Hubungan 

mekanisme kerja di SMK Batik 2 Surakarta pada tahun ajaran 2005/2006 

digambarkan dalam struktur organisasi sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

   : Garis Komando 

   : Garis Koordinasi 

Gambar2. Struktur Organisasi SMK Batik 2 Surakarta 

Sumber : Arsip SMK Batik 2 Surakarta 

SUSUNAN PERSONALIA SMK BATIK 2 SURAKARTA 

TAHUN DIKLAT 2005/2006 

A. Kepala Sekolah  : Drs. Yusuf 

B. Wakil Kepala Sekolah 

 

KEPALA SEKOLAH 

Ka. Tata Usaha 

 

Wakasek 
Hub. Industri 
dan Humas 

 

Wakasek 
Kesiswaan 
dan Idiil 

Wakasek 
Administrasi 
dan Sarana 
Prasarana 

 

Wakasek 
Pendidikan 
Pengajaran 

Seksi-seksi 
 

WALI KELAS Ketua Program 

 

S I S W A 

 

GURU 
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1. Sarana Prasarana  : Dra. Triningsih Suwarno 

2. Kurikulum  : Siti Fatimah, BA 

3. Humas   : Drs. Bambang Kandiawan 

4. Kesiswaan  : Drs. Muh. Pujiyanto 

C. Katua Program Keahlian 

1. Akuntansi   : Budiarsi, S.Pd 

2. Sekretaris   : Daryani, S.Pd 

3. Penjualan   : Drs. M. Masyhud  

D. Wali Kelas atau Pembimbing 

1. I Akuntansi 1  : Achyar Susanto, S.Pd 

2. I Akuntansi 2  : Suratiyem, BA 

3. I Sekretaris  : Nafi Asih E, S.Sos 

4. I Penjualan  : Dra. Hariningsih 

5. II Akuntansi  : Nuning Sri Astutik 

6. II Sekretaris  : Ida Nurrohmah 

7. II Penjualan 1  : Dra. Murni Widarti 

8. II Penjualan 2  : Maryanto, S.Pd 

9. III Akuntansi  : Nunuk Suryani, S.Pd 

10. III Sekretaris  : Dra. Setyo Winarti 

11. III Penjualan  : Mukhamadi, S.Pd 

E. Bimbingan Penyuluhan 

1. Dra. Muslichatun 

2. Sri Soedarwani, S.Pd 

F. Guru Bidang Diklat 

1. Drs. Yusuf 

2. Dra. Triningsih Suwarno 

3. Nuning Sri Astutik 

4. Sri Utami, S.Pd 

5. Siti Fatimah, BA 

6. Drs. Bambang Kandiawan 

7. Drs. Muh. Pujiyanto 

17. Budiarsi, S.Pd 

18. Ida Nurrohmah 

19. Drs. M. Masyhud 

20. Drs. Khaelani 

21. Drs. Trihanto 

22. Drs. Asyhuri 

23. Mukhamadi, S.Pd 
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8. Dra. Nanik Isnaeny 

9. Dra. Hariningsih 

10. Dra. Marni Widarti 

11. Drs. Joharmansyah 

12. Dra. Umi Fatkhiyah 

13. Dra. Setyo Winarti 

14. Suratiyem, BA 

15. Dra. Endang Amunarsih 

16. Martoyo. S.Pd 

24. Nunuk Suryani, S.Pd 

25. Etik Tirorini, S.Pd 

26. Nafi Asih E, S.Sos 

27. Achyar Susanto, S.Pd 

28. Daryani, S.Pd 

29. Umi Hari`ah, S.Pd 

30. Edi Santosa, SH 

31. Pris Priyanto, S.Kom 

 

 

2. Deskripsi Data Khusus 

Deskripsi data khusus dalam penelitian ini meliputi data prestasi belajar 

Matematika (X1), Kemandirian belajar (X2) dan prestasi belajar Dasar-dasar 

Akuntansi (Y) siswa kelas I Akuntansi SMK Batik 2 Surakarta pada tahun diklat 

2005/2006. Deskripsi data ketiga variable penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data Prestasi Belajar Matematika (X1) 

Data prestasi belajar Matematika diperoleh dari hasil Ulangan 

Umum Akhir Semester II siswa kelas I Akuntansi SMK Batik 2 Surakarta 

pada tahun diklat 2005/2006. Data menunjukkan prestasi belajar Matematika 

tertinggi 7,6 dan terendah 4,5. Data tersebut kemudian dianalisis dengan 

menggunakan statistik deskriptif sebagaimana terdapat dalam lampiran 8 

halaman 96. Berdasarkan lampiran 8 diperoleh deskripsi data prestasi belajar 

Matematika yang disajikan dalam tabel berikut ini: 

 

 

 

 

Tabel 4. Deskripsi Data Prestasi Belajar Matematika 

Variabel Max Min Mean Median Modus SD 

Prestasi Belajar 7,6 4,5 5,835 5,65 5,6 0,86218 
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Matematika 

 

Dengan menggunakan kriteria penilaian yang lazim digunakan di SMA dan 

SMK yaitu skala 0-10 bahwa rentang 0-5,9 termasuk rendah, 6-7,9 termasuk 

sedang, dan 8-10 termasuk tinggi, maka dapat dideskripsikan bahwa rata-rata 

prestasi belajar Matematika yang dicapai siswa adalah rendah. 

Selain menggunakan deskripsi data di atas, tingkat prestasi belajar 

Matematika yang dicapai siswa dapat disajikan sebagai berikut: 

Tabel 5. Persentase Data Prestasi Belajar Matematika 

Keterangan Kriteria 

Prestasi Belajar Matematika Tinggi Sedang Rendah 

Jumlah Persentase 0% 42,5% 57,5% 

 

Berdasarkan distribusi frekuensi di atas dideskripsikan bahwa sebagian besar 

(57,5%) siswa mendapatkan prestasi belajar Matematika yang rendah sisanya 

(42,5%) mendapat prestasi belajar Matematika sedang. 

b. Data Kemandirian Belajar Siswa (X2) 

Data kemandirian belajar siswa diperoleh dari skor hasil angket 

kemandirian belajar siswa kelas I Akuntansi SMK Batik 2 Surakarta pada 

tahun diklat 2005/2006. Data menunjukkan skor kemandirian belajar siswa 

tertinggi 163 dan terendah 130. Data tersebut kemudian dianalisis dengan 

menggunakan statistik deskriptif sebagaimana terdapat dalam lampiran 9 

halaman 97. Berdasarkan lampiran 9 diperoleh deskripsi data kemandirian 

belajar yang disajikan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 6. Deskripsi Data Kemandirian Belajar 

Variabel Max Min Mean Median Modus SD 

Kemandirian Belajar 163 130 147.75 149 154 8.25786 

Dengan menggunakan rentang skor 0 - 195 bahwa rentang 0 - 65 termasuk 

rendah, 66 - 130 termasuk sedang, dan 131 - 195 termasuk tinggi, maka dapat 
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dikatakan bahwa rata-rata kemandirian belajar yang dimiliki siswa adalah 

tinggi. 

Selain menggunakan deskripsi data di atas, tingkat kemandirian 

belajar yang dimiliki siswa dapat disajikan sebagai berikut: 

Tabel 7. Persentase Data Kemandirian Belajar 

Keterangan Kriteria 

Kemandirian Belajar Tinggi Sedang Rendah 

Jumlah Persentase 97,5% 2,5% 0% 

 

Berdasarkan distribusi frekuensi di atas dideskripsikan bahwa sebagian besar 

(97,5%) siswa memiliki kemandirian belajar yang tinggi sisanya (2,5%) 

memiliki kemandirian belajar sedang. 

c. Data Prestasi Belajar Dasar-dasar Akuntansi (Y) 

Data prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi diperoleh dari hasil 

Ulangan Umum Akhir Semester II siswa kelas I Akuntansi SMK Batik 2 

Surakarta pada tahun diklat 2005/2006. Data menunjukkan prestasi belajar 

Dasar-dasar Akuntansi tertinggi 7,6 dan terendah 4,5. Data tersebut kemudian 

dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif sebagaimana terdapat 

dalam lampiran 10 halaman 98. Berdasarkan lampiran 10 diperoleh deskripsi 

data prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi yang disajikan dalam tabel berikut 

ini: 

Tabel 8. Deskripsi Data Prestasi Belajar Dasar-dasar Akuntansi 

Variabel Max Min Mean Median Modus SD 

Prestasi Belajar 

Dasar-dasar Akuntansi 
9,4 6,2 7,565 7,6 8,2 0,74818 

 

Dengan menggunakan kriteria penilaian yang lazim digunakan di SMA dan 

SMK yaitu skala 0-10 bahwa rentang 0-5,9 termasuk rendah, 6-7,9 termasuk 

sedang, dan 8-10 termasuk tinggi, maka dapat dideskripsikan bahwa rata-rata 

prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi yang dicapai siswa adalah sedang. 
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Selain menggunakan deskripsi data di atas, tingkat prestasi belajar 

Dasar-dasar Akuntansi yang dicapai siswa dapat disajikan sebagai berikut: 

Tabel 9. Persentase Data Prestasi Belajar Dasar-dasar Akuntansi 

Keterangan Kriteria 

Prestasi Belajar Dasar-dasar Akuntansi Tinggi Sedang Rendah 

Jumlah Persentase 30% 70% 0% 

 

Berdasarkan distribusi frekuensi di atas dideskripsikan bahwa 

sebagian besar (70%) siswa mendapatkan prestasi belajar Dasar-dasar 

Akuntansi sedangkan sisanya (30%) mendapat prestasi belajar Dasar-dasar 

Akuntansi tinggi. 

 

B. Pengujian Prasyarat Analisis 

Pengujian prasyarat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah uji normalitas, uji linieritas dan keberartian regresi serta uji independensi. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data variabel yang 

dipergunakan dalam penelitian memenuhi distribusi normal atau sampel yang 

diambil dari populasi adalah sampel secara random atau secara acak. Adapun 

perhitungan uji normalitas adalah sebagai berikut: 

a. Data Prestasi Belajar Matematika (X1) 

Hasil perhitungan dengan rumus chi kuadrat sebagaimana terdapat 

dalam lampiran 8 halaman 96 diperoleh harga χ2
hitung sebesar 5,557346197. 

Kriteria pengujian ditentukan dengan menggunakan distribusi chi kuadrat 

pada taraf signifikansi 5% dengan dk = k – 3 = 7 – 3 = 4 diperoleh harga χ2
tabel 

sebesar 9,488 maka distribusi data prestasi belajar Matematika merupakan 

distribusi normal atau dapat dikatakan bahwa uji prasyarat analisis terpenuhi. 

 

 

b. Data Kemandirian Belajar (X2) 
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Hasil perhitungan dengan rumus chi kuadrat sebagaimana terdapat 

dalam lampiran 9 halaman 97 diperoleh harga χ2
hitung sebesar 8,271844028. 

Kriteria pengujian ditentukan dengan menggunakan distribusi chi kuadrat 

pada taraf signifikansi 5% dengan dk = k – 3 = 7 – 3 = 4 diperoleh harga χ2
tabel 

sebesar 9,488 maka distribusi data kemandirian belajar merupakan distribusi 

normal atau dapat dikatakan bahwa uji prasyarat analisis terpenuhi. 

c. Data Prestasi Belajar Dasar-dasar Akuntansi (Y) 

Hasil perhitungan dengan rumus chi kuadrat sebagaimana terdapat 

dalam lampiran 10 halaman 98 diperoleh harga χ2
hitung sebesar 4,99635891. 

Kriteria pengujian ditentukan dengan menggunakan distribusi chi kuadrat 

pada taraf signifikansi 5% dengan dk = k – 3 = 7 – 3 = 4 diperoleh harga χ2
tabel 

sebesar 9,488 maka distribusi data prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi 

merupakan distribusi normal atau dapat dikatakan bahwa uji prasyarat analisis 

terpenuhi. 

 

2. Uji Linieritas dan Keberartian Regresi 

a. Hubungan Prestasi Belajar Matematika (X1) Dengan Prestasi Belajar 

Dasar-dasar Akuntansi (Y) 

Hasil perhitungan uji linieritas antara X1 terhadap Y sebagaimana 

terdapat dalam lampiran 11 halaman 99-102 diperoleh harga Fhitung sebesar 

1,430776. Harga tersebut dikonsultasikan dengan Ftebel pada taraf signifikan 

5% dk pembilang = k – 2 = 21 – 2 = 19 dan dk penyebut = n – k = 40 – 21 = 

19 diperoleh harga Ftabel sebesar 2,165 karena Fhitung < Ftabel atau 1,430776 < 

2,165 maka regresi X1 terhadap Y berbentuk linier atau dapat dikatakan 

bahwa uji prasyarat terpenuhi. Hasil perhitungan uji keberartian regresi X1 

terhadap Y diperoleh harga Fhitung sebesar 89,82063. Harga tersebut 

dikonsultasikan dengan Ftabel pada taraf signifikansi 5% dk pembilang = 1 dan 

dk penyebut = n – 2 = 40 – 2 = 38 diperoleh harga Ftabel sebesar 4,1. Karena 

Fhitung > Ftabel atau 89,82063 > 4,1 maka regresi X1 terhadap Y adalah berarti 

(signifikan) atau uji prasyarat terpenuhi. 
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b. Hubungan Kemandirian Belajar (X2) Dengan Prestasi Belajar Dasar-

dasar Akuntansi (Y) 

Hasil perhitungan uji linieritas antara X2 terhadap Y sebagaimana 

terdapat dalam lampiran 12 halaman 103-106 diperoleh harga Fhitung sebesar 

1,500983. Harga tersebut dikonsultasikan dengan Ftebel pada taraf signifikansi 

5% dk pembilang = k – 2 = 21 – 2 = 19 dan dk penyebut = n – k = 40 – 21 = 

19 diperoleh harga Ftabel sebesar 2,165 karena Fhitung < Ftabel atau 1,500983 < 

2,165 maka regresi X2 terhadap Y berbentuk linier atau dapat dikatakan 

bahwa uji prasyarat terpenuhi. Hasil perhitungan uji keberartian regresi X2 

terhadap Y diperoleh harga Fhitung sebesar 8,58718. Harga tersebut 

dikonsultasikan dengan Ftabel pada taraf signifikansi 5% dk pembilang = 1 dan 

dk penyebut = n – 2 = 40 – 2 = 38 diperoleh harga Ftabel sebesar 4,1. Karena 

Fhitung > Ftabel atau 8,58718 > 4,1 maka regresi X2 terhadap Y adalah berarti 

(signifikan) atau uji prasyarat terpenuhi. 

 

3. Uji Independensi 

Hasil perhitungan uji independensi variabel X1 dan X2 dengan 

menggunakan rumus korelasi product moment sebagaimana terdapat pada 

lampiran 13 halaman 107-108 diperoleh harga r12 sebesar 0,295493. Harga 

tersebut dikonsultasikan dengan r tabel pada taraf signifikansi 5% dan n = 40 

diperoleh rtabel sebesar 0,312. Karena rhitung < rtabel atau 0,295493 < 0,312 maka 

antara variabel X1 dan X2 tidak terdapat hubungan yang berarti, atau dapat 

dikatakan uji prasyarat terpenuhi. 

 

C. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis korelasi 

Product Moment dari Karl Person dan korelasi ganda. Sebagai kriteria 

penerimaan maupun penolakan dalam pengujian ini digunakan tingkat keberartian 

signifikansi 5%. Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut: 
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1. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara prestasi belajar Matematika 

dengan prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi siswa kelas I Akuntansi SMK 

Batik 2 Surakarta tahun diklat 2005/2006. 

2. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara kemandirian belajar dengan 

prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi siswa kelas I Akuntansi SMK Batik 2 

Surakarta tahun diklat 2005/2006. 

3. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara prestasi belajar Matematika 

dan kemandirian belajar dengan prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi siswa 

kelas I Akuntansi SMK Batik 2 Surakarta tahun diklat 2005/2006. 

 

1. Pengujian Hipotesis Pertama 

Untuk menguji hipotesis pertama yang berbunyi : “Ada hubungan yang 

positif dan signifikan antara prestasi belajar Matematika dengan prestasi belajar 

Dasar-dasar Akuntansi siswa kelas I Akuntansi SMK Batik 2 Surakarta tahun 

diklat 2005/2006” digunakan tekhnik korelasi sederhana Product Moment dari 

Karl Person. Teknik korelasi ini bertujuan untuk menemukan harga korelasi yang 

murni terlepas dari pengaruh ubahan atau variabel yang lain. Teknik ini 

digunakan untuk mengetahui kuatnya hubungan prestasi belajar Matematika (X1) 

dengan prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi (Y) apabila kemandirian belajar 

siswa (X2) dianggap tetap. 

Hasil korelasi sederhana Product Moment antara X1 dengan Y apabila 

X2 dianggap tetap sebagaimana terdapat dalam lampiran 14 halaman 109-110 

diperoleh harga YXr
1

 sebesar 0,838. Hasil perhitungan tersebut dikonsultasikan 

dengan nilai rtabel pada N = 40 dan taraf signifikansi 5% sebesar 0,312. Karena 

rhitung > rtabel atau 0,838 > 0,312 maka berarti terdapat hubungan antara X1 dengan 

Y dan hipotesis yang berbunyi “Ada hubungan yang positif dan signifikan antara 

prestasi belajar Matematika (X1) dengan prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi 

(Y) siswa kelas I Akuntansi SMK Batik 2 Surakarta tahun diklat 2005/2006” 

teruji kebenarannya dan dapat diterima. 
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2. Pengujian Hipotesis Kedua 

Untuk menguji hipotesis kedua yang berbunyi : “Ada hubungan yang 

positif dan signifikan antara kemandirian belajar dengan prestasi belajar Dasar-

dasar Akuntansi siswa kelas I Akuntansi SMK Batik 2 Surakarta tahun diklat 

2005/2006” digunakan tekhnik korelasi sederhana Product Moment dari Karl 

Person. Teknik korelasi ini bertujuan untuk menemukan harga korelasi yang 

murni terlepas dari pengaruh ubahan atau variabel yang lain. Teknik ini 

digunakan untuk mengetahui kuatnya hubungan kemandirian belajar (X2) dengan 

prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi (Y) apabila prestasi belajar Matematika 

(X1) dianggap tetap. 

Hasil korelasi sederhana Product Moment antara X2 dengan Y apabila 

X1 dianggap tetap sebagaimana terdapat dalam lampiran 15 halaman 111-112 

diperoleh harga YXr
2

 sebesar 0,429. Hasil perhitungan tersebut dikonsultasikan 

dengan nilai rtabel pada N = 40 dan taraf signifikansi 5% sebesar 0,312. Karena 

rhitung > rtabel atau 0,429 > 0,312 maka berarti terdapat hubungan antara X2 dengan 

Y dan hipotesis yang berbunyi “Ada hubungan yang positif dan signifikan antara 

kemandirian belajar (X2) dengan prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi (Y) siswa 

kelas I Akuntansi SMK Batik 2 Surakarta tahun diklat 2005/2006” teruji 

kebenarannya dan dapat diterima. 

 

3. Pengujian Hipotesis Ketiga 

Untuk menguji hipotesis ketiga yang berbunyi : “Ada hubungan yang 

positif dan signifikan antara prestasi belajar Matematika dan kemandirian belajar 

dengan prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi siswa kelas I Akuntansi SMK 

Batik 2 Surakarta tahun diklat 2005/2006” digunakan tekhnik korelasi ganda. 

Teknik ini digunakan untuk mengetahui kuatnya hubungan antara prestasi belajar 

Matematika (X1) dan kemandirian belajar (X2) dengan prestasi belajar Dasar-

dasar Akuntansi (Y). 

Hasil korelasi ganda antara X1 dan X2 dengan Y yaitu sebagaimana 

terdapat dalam lampiran 16 halaman 113-115 diperoleh harga Ry(1,2) sebesar 

0,8595. Hasil perhitungan uji keberartian koefisien korelasi ganda diperoleh Fhitung 
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sebesar 52,3. Harga tersebut dikonsultasikan dengan dk pembilang = k = 2 dan dk 

penyebut = n – k – 1 = 40 – 2 – 1 = 37 pada taraf signifikansi 5% diperoleh Ftabel 

sebesar 4,1. Karena Fhitung > Ftabel atau 52,3 > 4,1 maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara X1 dan X2 secara bersama-sama dengan 

Y dan hipotesis yang berbunyi “Ada hubungan yang positif dan signifikan antara 

prestasi belajar Matematika (X1) dan kemandirian belajar (X2) dengan prestasi 

belajar Dasar-dasar Akuntansi (Y) siswa kelas I Akuntansi SMK Batik 2 

Surakarta tahun diklat 2005/2006” teruji kebenarannya dan dapat diterima. 

 

D. Pembahasan Hasil Analisis Data 

1. Hubungan Prestasi Belajar Matematika (X1) Dengan Prestasi Belajar 

Dasar-dasar Akuntansi (Y) 

Hasil analisis data untuk mencari hubungan antara variabel X1 

dengan Y apabila X2 dianggap tetap, diperoleh harga YXr
1

 sebesar 0,838. Hal 

ini menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara prestasi 

belajar Matematika (X1) dengan prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi (Y). 

Ini berarti bahwa semakin tinggi prestasi belajar Matematika maka semakin 

tinggi pula prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi dan sebaliknya, semakin 

rendah prestasi belajar Matematika maka semakin rendah pula prestasi belajar 

Dasar-dasar Akuntansi. 

Besarnya hubungan antara prestasi belajar Matematika dengan 

prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi ditentukan oleh koefisien determinasi 

2

1YXr  yaitu sebesar 0,702 atau 70,2%. Ini berarti bahwa setiap variasi prestasi 

belajar Dasar-dasar Akuntansi dapat dijelaskan oleh variasi prestasi belajar 

Matematika sebesar 70,2%. 

Prestasi belajar Matematika merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Cockrot dalam Mulyono Abdurrahman (2003:253) yang menyatakan 

bahwa “Matematika perlu diajarkan kepada siswa karena (1) selalu digunakan 

dalam segi kehidupan; (2) semua bidang studi memerlukan keterampilan 
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Matematika yang sesuai; (3) merupakan sarana komunikasi yang kuat, 

singkat, dan jelas; (5) meningkatkan kemampuan berpikir logis, ketelitian, dan 

kesadaran keruangan; dan (6) memberikan kepuasan terhadap usaha 

memecahkan masalah yang menantang”. 

Prestasi belajar Matematika yang dimiliki siswa menjadi landasan 

bagi kemampuan bidang studi yang berkaitan. Prestasi belajar Matematika 

yang dimiliki siswa akan mempermudah dalam memahami dan mencerna 

materi pelajaran yang berkaitan. Prestasi belajar Matematika yang tinggi akan 

menghasilkan prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi yang tinggi pula. Begitu 

sebaliknya prestasi belajar Matematika yang rendah akan menghasilkan 

prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi yang rendah pula. 

 

2. Hubungan Kemandirian Belajar Siswa (X2) Dengan Prestasi Belajar 

Dasar-dasar Akuntansi (Y) 

Hasil analisis data untuk mencari hubungan antara variabel X2 

dengan Y apabila X1 dianggap tetap diperoleh harga YXr
2

 sebesar 0,429. Hal 

ini menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara kemandirian 

belajar (X2) dengan prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi (Y). Ini berarti 

bahwa semakin tinggi kemandirian belajar maka semakin tinggi pula prestasi 

belajar Dasar-dasar Akuntansi dan sebaliknya, semakin rendah kemandirian 

belajar maka semakin rendah pula prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi. 

Besarnya hubungan antara kemandirian belajar dengan prestasi 

belajar Dasar-dasar Akuntansi ditentukan oleh koefisien determinasi 2

2YXr  

yaitu sebesar 0,184 atau 18,4%. Ini berarti bahwa setiap variasi prestasi 

belajar Dasar-dasar Akuntansi dapat dijelaskan oleh variasi kemandirian 

belajar sebesar 18,4%. 

Kemandirian belajar merupakan salah satu faktor yang ikut dalam 

mempengaruhi prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Herman Holstein (1986:26) yang menyatakan bahwa “Bila 

dimungkinkan kemandirian dapat selalu membantu proses belajar dengan 
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mengaktifkan pengetahuan, pemantapan dan pengalaman yang telah dipelajari 

maupun memberikan motivasi sehubungan dengan kesediaan belajar”.  

Kemandirian belajar siswa merupakan kemampuan yang dimiliki 

siswa untuk melakukan kegiatan belajar secara bertanggungjawab yang 

didorong oleh motivasi diri sendiri demi tercapainya prestasi belajar yang 

optimal. Kemandirian belajar yang tinggi akan menghasilkan prestasi belajar 

Dasar-dasar Akuntansi yang tinggi pula. Begitu sebaliknya kemandirian 

belajar yang rendah akan menghasilkan prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi 

yang rendah pula. 

 

3. Hubungan Prestasi Belajar Matematika (X1) Dan Kemandirian Belajar 

Siswa (X2) Dengan Prestasi Belajar Dasar-dasar Akuntansi (Y) 

Hasil analisis data untuk mencari hubungan antara variabel X1 dan 

X2 dengan Y diperoleh koefisien korelasi ganda Ry(1,2) sebesar 0,8595. Hal ini 

menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara prestasi belajar 

Matematika (X1) dan kemandirian belajar (X2) dengan prestasi belajar Dasar-

dasar Akuntansi (Y). Ini berarti bahwa semakin tinggi prestasi belajar 

Matematika yang diikuti dengan tingginya kemandirian belajar maka semakin 

tinggi pula prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi dan sebaliknya, semakin 

rendah prestasi belajar Matematika yang diikuti dengan rendahnya 

kemandirian belajar maka semakin rendah pula prestasi belajar Dasar-dasar 

Akuntansi. 

Besarnya hubungan antara prestasi belajar Matematika dan 

kemandirian belajar dengan prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi ditentukan 

oleh koefisien determinasi Ry(1,2) yaitu sebesar 0,8595 atau 85,95%. Ini berarti 

bahwa setiap variasi prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi dapat dijelaskan 

oleh variasi prestasi belajar Matematika dan kemandirian belajar sebesar 

85,95%. 

Prestasi belajar Matematika dan kemandirian belajar secara 

bersama-sama mempengaruhi prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Bloom dalam W.S. Winkel (1996:235) yang 
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menyatakan bahwa “60% dari hasil belajar dalam menghadapi materi 

pelajaran baru, bergantung pada faktor-faktor kognitif dan non kognitif, 

sedangkan 40% bergantung pada kualitas pengajaran”. Faktor-faktor kognitif 

yaitu kemampuan dalam fungsi kognitif seperti kemampuan berbahasa dan 

kemampuan dalam bidang studi yang lain yang telah dimiliki sebelum proses 

belajar mengajar. Prestasi belajar Matematika tersebut juga memberikan 

konstribusi terhadap hasil belajar Dasar-dasar Akuntansi siswa. Faktor non 

kognitif antara lain seperti motivasi dan kemandirian dalam belajar juga 

menentukan hasil belajar Dasar-dasar Akuntansi yang akan dicapai siswa. 

Prestasi belajar Matematika yang tinggi disertai kemandirian belajar yang 

tinggi akan menghasilkan prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi yang tinggi 

pula. Begitu pula sebaliknya prestasi belajar Matematika disertai kemandirian 

belajar yang rendah akan menghasilkan prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi 

yang rendah pula. 

 
BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis data dan pembahasannya maka dapat dibuat 

kesimpulan penelitian sebagai berikut: 

1. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara prestasi belajar Matematika 

dengan prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi siswa kelas I Akuntansi SMK 

Batik 2 Surakarta tahun diklat 2005/2006. Artinya siswa yang memiliki 

prestasi belajar Matematika tinggi juga memiliki prestasi belajar Dasar-dasar 

Akuntansi yang tinggi pula. 

2. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara kemandirian belajar dengan 

prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi siswa kelas I Akuntansi SMK Batik 2 

Surakarta tahun diklat 2005/2006. Artinya siswa yang memiliki kemandirian 

belajar yang tinggi juga memiliki prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi yang 

tinggi pula.  
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3. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara prestasi belajar Matematika 

dan kemandirian belajar dengan prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi siswa 

kelas I Akuntansi SMK Batik 2 Surakarta tahun diklat 2005/2006. 

Artinya prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi dapat ditingkatkan 

dengan cara meningkatkan prestasi belajar Matematika dan kemandirian 

belajar. 

 

B. IMPLIKASI 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka dapat dikaji mengenai 

implikasi teoritis dan implikasi praktis sebagai berikut: 

 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai dasar pengembangan 

penelitian selanjutnya, karena masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai 

pembuktian bahwa prestasi belajar mata diklat yang berkaitan, kemandirian 

belajar dan prestasi belajar termasuk dalam faktor internal dan faktor eksternal 

yang mempengaruhi prestasi belajar Dasar-dasar Akuntansi. 

 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian dapat digunakan oleh guru, orang tua maupun siswa. Bagi 

guru perlu untuk menerapkan metode mengajar yang bervariasi supaya siswa 

tidak merasa jenuh dan bosan. Bagi orang tua perlu mengkoordinasikan dan 

memperhatikan aktivitas siswa agar kemampuan akademis yang ada selalu 

terlatih. Bagi siswa hendaknya mengetahui seberapa jauh kemandirian belajar 

yang dimiliki dan hendaknya berusaha agar dapat meningkatkan kemandirian diri 

dalam belajar.  

 

C. SARAN 

Saran-saran yang dapat disampaikan berdasarkan pada kesimpulan dan 

implikasi penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 
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1. Siswa 

a. Bagi siswa perbanyaklah latihan-latihan untuk meningkatkan kemampuan 

belajar Matematika dan Dasar-dasar Akuntansi supaya prestasi belajar 

Matematika dan Dasar-dasar Akuntansi meningkat. 

b. Siswa hendaknya meningkatkan kemandirian dalam belajarnya sehingga tidak 

menggantungkan kepada orang lain. 

c. Kegiatan belajar siswa tidak hanya dilakukan di sekolah, oleh karena itu siswa 

diharapkan mampu belajar secara aktif dan mandiri sehingga dapat diperoleh 

prestasi belajar yang optimal. 

 

2. Guru 

a. Guru hendaknya selalu memberikan penguatan positif kepada siswa untuk 

melakukan belajar mandiri sehingga siswa dapat mencapai prestasi belajar 

lebih baik. 

b. Guru hendaknya memahami adanya perbedaan individual antara lain tinggat 

prestasi belajar mata diklat yang berkaitan seperti Matematika dan tingkat 

kemandirian belajar. Adanya perbedaan individual menuntut guru untuk 

membantu dan memotivasi siswa serta menilai hasil studi siswa sebagai bahan 

pertimbangan lebih lanjut. 
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