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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
A. Kajian Teori 

1. Prestasi Belajar Akuntansi 

a. Pengertian Prestasi 

      Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Prestasi diartikan sebagai 

hasil yang telah dicapai (dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dan 

sebagainya)”. (Tim Penyusun Kamus, 2008: 1101). 

      Menurut Sumadi Suryabrata (2006: 28) mengemukakan bahwa 

prestasi belajar meliputi perubahan psikomotorik sehingga prestasi 

belajar adalah kemampuan siswa yang berupa penguasaan pengetahuan, 

sikap, keterampilan yang dicapai dalam belajar setelah ia melaksanakan 

kegiatan belajar. Di sekolah hasil belajar ini dapat dilihat dari penguasaan 

siswa akan kompetensi yang dipelajarinya selama masa tertentu setelah 

mengerjakan dan menguasai bahan pelajaran yang disajikan kepada 

mereka. Menurut Muhibbin Syah (2007: 141) “Prestasi adalah tingkat 

keberhasilan siswa mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam sebuah 

program”. Nana Sudjana (2006: 3) mengatakan bahwa “Prestasi 

merupakan hasil-hasil belajar yang dicapai siswa dengan kriteria 

tertentu”. 

      Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa prestasi adalah 

hasil usaha siswa selama masa tertentu setelah mengerjakan dan 

menguasai bahan pelajaran yang disajikan kepada mereka. 
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b. Pengertian Belajar 

      Menurut Morgan yang dikutip oleh Ngalim Purwanto (2006: 84) 

“Belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap pada tingkah laku 

yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman”. Menurut 

Muhibbin Syah (2006: 63) “Belajar adalah kegiatan yang berproses dan 

merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap 

jenis dan jenjang pendidikan”. Menurut Dalyono (2009: 49) “ Belajar 

adalah suatu usaha perbuatan yang dilakukan secara bersungguh-

sungguh, dengan sistematis, mendayagunakan semua potensi yang 

dimiliki baik fisik, mental serta dana, panca indra, otak dan anggota 

tubuh lainnya”. Sedangkan menurut Sumiati dan Asra (2008: 38) 

“Belajar adalah suatu proses perubahan perilaku akibat interaksi individu 

dengan lingkungan. Berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan itu 

tergantung pada proses belajar yang dialami siswa”. 

      Dari pengertian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa belajar 

adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu yang relatif menetap 

sebagai hasil dari sikap, kebiasaan, latihan, pengalaman dan interaksi 

dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif, afektif, dan 

psikomotor. 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar Akuntansi 

      Menurut Slameto (2010: 54) faktor-faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar ada dua macam yaitu faktor internal dan faktor eksternal.  

1) Faktor-faktor internal  
a) Faktor jasmaniah 
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(1) Faktor kesehatan 
(2) Cacat tubuh 

b) Faktor psikologis 
(1) Inteligensi 
(2) Perhatian 
(3) Minat 
(4) Bakat 
(5) Motif 
(6) Kematangan 
(7) Kesiapan 

c) Faktor kelelahan 
 

2) Faktor eksternal 
a) Faktor keluarga 

(1) Cara orang tua mendidik 
(2) Relasi antar anggota keluarga 
(3) Suasana rumah 
(4) Keadaan ekonomi keluarga 
(5) Pengertian orang tua 
(6) Latar belakang kebudayaan 

b) Faktor sekolah 
(1)  Metode mengajar 
(2)  Kurikulum 
(3)  Relasi guru dan siswa 
(4)  Relasi siswa dengan guru 
(5)  Disiplin sekolah 
(6)  Alat pelajaran 
(7)  Waktu sekolah 
(8)  Standar pelajaran di atas ukuran 
(9)  Keadaan gedung 
(10) Metode belajar 
(11) Tugas rumah 

c) Faktor masyarakat 
(1) Kegiatan siswa dalam masyarakat 
(2) Mass media 
(3) Teman bergaul 
(4) Bentuk kehidupan masyarakat 

 
      Menurut Ngalim Purwanto (2006: 107), faktor yang mempengaruhi 

Prestasi Belajar yaitu: 

1. Faktor dari luar antara lain: 
a. Lingkungan meliputi alam dan sosial. 
b. Instrumental meliputi kurikulum, guru, sarana dan fasilitas, serta 

administrasi/manajemen. 
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2. Faktor dari dalam antara lain: 
a. Fisiologi meliputi kondisi fisik dan kondisi panca indera. 
b. Psikologis meliputi bakat, minat kecerdasan, motivasi dan 

kemampuan kognitif. 
 

      Sedangkan menurut Dalyono (2009: 55-60), faktor-faktor yang 

menentukan pencapaian hasil belajar yaitu: 

1. Faktor Internal (yang berasal dari dalam diri) 
a. Kesehatan 
b. Inteligensi dan bakat 
c. Minat dan motivasi 
d. Cara belajar 

2. Faktor Eksternal (yang berasal dari luar diri) 
a. Keluarga 
b. Sekolah 
c. Masyarakat 
d. Lingkungan sekitar 

 
d. Pengertian Akuntansi 

      Al Haryono Jusuf (2003) menyebutkan definisi akuntansi dapat 

dirumuskan dari dua sudut pandang, yaitu definisi dari sudut pandang 

pemakai jasa akuntansi dan dari sudut pandang proses kegiatan. Definisi 

dari sudut pandang pemakainya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai 

suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk 

melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-

kegiatan suatu organisasi. Definisi dari sudut pandang proses 

kegiatannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, 

penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisisan data keuangan 

suatu organisasi. 

      Hendi Soemantri (2005: 19) menjelaskan “ Akuntansi adalah seni 

pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dan pelaporan transaksi 
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keuangan perusahaan yang terjadi dalam suatu periode tertentu”. 

Sedangkan menurut AAA (American Accounting Association) dalam 

Hendi Soemantri (2005: 19) menjelaskan “Akuntansi adalah proses 

pengidentifikasian, mengukur dan melaporkan informai ekonomi untuk 

memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas 

dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi. 

      Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi 

merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan 

melaporkan data keuangan perusahaan yang berfungsi untuk menyajikan 

informasi keuangan untuk pihak-pihak yang menggunakan informasi 

keuangan tersebut. 

e. Pengertian Prestasi Belajar Akuntansi 

       Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Prestasi Belajar adalah 

penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan melalui 

mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau nilai yang 

diberikan oleh guru”. (Tim Penyusun Kamus, 2008: 1101).  

      Sumadi Suryabrata (2007: 297) merumuskan prestasi belajar sebagai 

nilai yang merupakan perumusan terakhir yang dapat diberikan oleh guru 

mengenai kemajuan atau prestasi belajar selama masa tertentu. 

Tirtonegoro (2001: 43) mengatakan bahwa prestasi belajar adalah “ 

Penilaian hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk 

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

yang sudah dicapai oleh anak dalam periode tertentu”. 
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    Jadi, Prestasi Belajar Akuntansi adalah hasil penilaian dari proses belajar     

dalam mata pelajaran Akuntansi yang dibuktikan melalui hasil tes. 

 

2. Persepsi Siswa tentang Penggunaan Media Pembelajaran 

a. Pengertian Persepsi 

       Menurut Kamus Bahasa Indonesia “Persepsi adalah suatu tanggapan 

atau penerimaan langsung dari suatu serapan”. (Tim Penyusun Kamus, 

2008: 1061). Menurut Slameto (2010: 102) “ Persepsi adalah proses 

menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. 

Melalui persepsi, manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan 

lingkungannya. Hubungan ini dilakukan dengan inderanya, yaitu indera 

penglihat, pendengaran, peraba, perasa, dan pencium”. Menurut Bimo 

Walgito ( 1997: 53) menyatakan bahwa “ Persepsi merupakan suatu 

proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu merupakan proses yang 

berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat reseptornya. 

Menurut Sugihartono, dkk (2007: 8) menyatakan bahwa “Persepsi adalah 

proses untuk menerjemahkan atau menginterpretasikan stimulus yang 

masuk dalam alat indra”. Menurut Sugihartono, dkk (2007: 9) 

menyatakan “Persepsi manusia, baik berupa persepsi positif maupun 

negatif akan mempengaruhi tindakan yang tampak”. Perbedaan 

pengamatan akan menghasilkan perbedaan persepsi. 
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       Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah 

proses seseorang menangkap, mengidentifikasi, menafsirkan dan 

menanggapi suatu informasi kedalam otak manusia melalui inderanya. 

 

b. Pengertian Media Pembelajaran 

       Media adalah alat untuk menyampaikan atau menghantarkan pesan-

pesan pengajaran. Istilah medium sebagai perantara yang mengantar 

informasi antara sumber dan penerima. (Azhar Arsyad, 2009: 3). Media 

pembelajaran adalah suatu perantara yang digunakan dalam proses 

belajar mengajar yang meliputi: 

1) Media sebagai alat komunikasi guna lebih mengefektifkan proses 
belajar mengajar. 

2) Fungsi media dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. 
3) Seluk-beluk belajar 
4) Hubungan antara metode mengajar dan media pendidikan. 
5) Nilai atau manfaat media pendidikan dalam pengajaran. 
6) Pemilihan dan penggunaan media pendidikan. 
7) Berbagai jenis alat dan teknik media pendidikan. 
8) Media pendidikan dalam setiap mata pelajaran 
9) Usaha inovasi dalam media pendidikan 

 
       Menurut Wina Sanjaya (2008: 171-172) agar media pembelajaran 

benar-benar digunakan untuk pembelajaran siswa, maka ada sejumlah 

prinsip yang harus diperhatikan, diantaranya: 

1) Harus sesuai dan diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran 
2) Harus sesuai dengan materi pembelajaran 
3) Harus sesuai dengan minat, kebutuhan dan kondisi siswa 
4) Harus memperhatikan efektifitas dan efisiensi 
5) Harus sesuai dengan kemampuan guru dalam mengoperasikannya 
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       Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

adalah alat atau perantara yang digunakan dalam menyampaikan bahan 

pelajaran yang dapat merangsang siswa untuk belajar. 

c. Macam-macam Media Pembelajaran 

       Beberapa media pembelajaran yang sering digunakan dalam proses 

belajar mengajar di kelas antara lain sebagai berikut: 

1) Media panjang 

      Pada umumnya digunakan untuk menyampaikan pesan atau 

informasi di depan kelompok kecil. Media panjang yang paling 

sederhana dan hampir selalu tersedia adalah papan tulis. 

2) Proyektor tranparasi (OHP) 

      OHP adalah transparansi yang diproyeksikan baik berupa huruf, 

lambang, gambar, grafik, atau gabungan pada lembaran bahan tembus 

pandang atau plastik yang dipersiapkan untuk dipersiapkan untuk 

diproyeksikan ke sebuah layar atau dinding melalui sebuah proyektor. 

3) Rekaman Audio-Tape 

      Pesan dan isi pelajaran dapat direkam pada tape magnetik 

sehingga hasil rekaman itu dapat diputar kembali pada saat yang 

diinginkan. 
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4) Film dan video 

      Film atau gambar hidup merupakan gambar-gambar dalam frame 

dimana frame demi frame diproyeksikan melalui lensa proyektor 

secara mekanis sehingga pada layar terlihat gambar hidup. 

5) Televisi 

      Televisi adalah sistem elektronik yang mengirimkan gambar diam 

dan gambar hidup bersama suara melalui kabel atau ruang. 

6) Komputer  

      Komputer adalah mesin yang dirancang khusus untuk 

mamanipulasi informasi yang diberi kode dan otomatis melakukan 

pekerjaan dan perhitungan sederhana dan rumit. 

d. Peranan dan Manfaat Media Pembelajaran 

      Kehadiran media pembelajaran dalam proses pembelajaran 

diharapkan dapat membantu mempermudah tugas-tugas guru sebagai 

pengajar dan sebagai pelengkap untuk mempertinggi kualitas belajar 

mengajar. Peranan penggunaan media pembelajaran antara lain: 

1) Alat untuk memperjelas bahan pelajaran pada saat guru 

menyampaikan pelajaran. 

2) Alat untuk menimbulkan persoalan untuk dikaji lebih lanjut dan 

dipecahkan oleh siswa dalam proses belajarnya. 
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3) Sumber belajar bagi siswa, artinya media tersebut berisi bahan-bahan 

yang harus dipelajari siswa baik individu maupun kelompok. Media 

belajar akuntansi dapat berupa: buku acuan, modul, dan lembar kerja 

siswa. 

      Azhar Arsyad (2009: 26) mengemukakan manfaat media 

pembelajaran sebagai berikut: 

1) Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan 

informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses 

dan hasil belajar. 

2) Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan 

perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, 

interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan 

memungkinkan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan 

kemampuan dan minatnya. 

3) Media dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. 

4) Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman 

kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, 

serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, 

masyarakat, dan lingkungannya. 

Arif S. Sardiman (2003: 16) mengemukakan penggunaan media 

pembelajaran adalah untuk: 
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1) Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistik 

(dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan berkala). 

2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. 

3) Mengatasi sikap pasif siswa. 

e. Landasan Penggunaan Media Pembelajaran 

      Daryanto (2010: 12) mengemukakan 4 landasan penggunaan Media 

Pembelajaran, yaitu: 

1) Landasan Filosofis 

Landasan ini mengatakan adanya berbagai media pembelajaran siswa 

akan mempunyai banyak pilihan media yang sesuai dengan 

kepribadiannya. Siswa dihargai harkat kemanusiaannya diberi 

kebebasan menentukan pilihan, baik cara maupun alat belajar sesuai 

dengan kemampuannya. 

2) Landasan Psikologis 

Landasan ini mengatakan ketepatan pemilihan media pembelajaran 

akan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Persepsi siswa 

juga sangat mempengaruhi hasil belajar, oleh karena itu dalam 

pemilihan media, disamping memperhatikan kompleksitas dan 

keunikan proses belajar harus mampu memahami makna persepsi 

serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penjelasan persepsi 

dan mengupayakan secara optimal agar proses pembelajaran dapat 

berlangsung secara efektif. 
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3) Landasan Teknologis 

Landasan ini mengemukakan pemecahan masalah dilakukan dalam 

bentuk kesatuan komponen-komponen sistem pembelajaran yang 

telah disusun dalam fungsi desain atau seleksi, dan dalam 

pemanfaatan serta dikombinasikan sehingga menjadi sistem 

pembelajaran yang lengkap. 

4) Landasan Empiris 

Landasan ini menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara 

penggunaan media pembelajaran dan karakteristik belajar siswa 

dalam menentukan hasil belajar siswa. Pemilihan media 

pembelajaran harus mempertimbangkan kasesuaian antara 

karakteristik siswa, karakteristik materi pelajaran, dan karakteristik 

media itu sendiri. 

f. Ciri-ciri Media Pembelajaran 

      Daryanto (2010: 9) mengemukakan 3 ciri media, yaitu: 

1) Ciri Fiksatif 

Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, 

melestarikan, dan merekontruksi suatu peristiwa atau objek. 

2) Ciri Manipulatif 

Kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan kepada 

siswa dalam waktu dua atau tiga menit dengan teknik pengambilan 

gambar time-lapse recording. 
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3) Ciri Distributif 

Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian 

ditransportasikan melalui ruang dan secara bersama-sama kejadian 

tersebut disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan stimulus 

pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian itu. 

       Jadi, ciri-ciri media pembelajaran ada 3 yaitu, ciri fiksatif, ciri 

manipulatif dan ciri distributif. Seorang guru harus mampu 

menggunakan media pembelajaran secara efektif dan efisien sesuai 

dengan materi pembelajaran. 

3. Persepsi Siswa tentang Metode Mengajar Guru 

a. Pengertian Metode Mengajar Guru 

       Metode secara harfiah berarti ”cara”, yang dalam fungsinya 

merupakan alat untuk mencapai tujuan. Makin tepat metodenya, 

diharapkan makin efektif pula pencapaian tujuan tersebut. Syaiful Bahri 

Djamarah dan Azwan Zain (2006: 83-98) “ Metode adalah suatu cara 

yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang diterapkan”. Sejalan 

dengan pendapat tersebut Wina Sanjaya (2008: 147) mengemukakan 

bahwa “Metode adalah cara yang digunakan untuk 

mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata 

agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal”. Menurut 

Sumiati, Asra (2008: 23) “Mengajar adalah suatu proses penyampaian 

pengetahuan atau keterampilan yang berkaitan dengan suatu mata 
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pelajaran yang berkaitan dengan suatu mata pelajaran tertentu kepada 

siswa, sebagaimana yang dituntut dalam penguasaaan mata pelajaran 

tersebut”. Menurur Tardif dalam Muhibbin (2006: 56)“ Metode mengajar 

guru adalah cara yang digunakan guru yang berisikan prosedur baku 

untuk melaksanakan kegiatan kependidikan, khususnya kegiatan 

penyajian materi pelajaran kepada siswa”. 

b. Macam-macam Metode Mengajar Guru 

      Setiap guru memiliki metode-metode tertentu untuk menyampaikan 

pelajaran kepada siswanya. Ada berbagai metode mengajar yang 

dipandang digunakan sejak dulu hingga sekarang.  

       Macam-macam metode mengajar menurut Syaiful Bahri Djamarah 

dan Azwan Zain (2006: 83-98). 

1) Metode Proyek 

                         Metode proyek atau unit adalah cara penyajian pelajaran yang  

bertitik tolak dari suatu masalah, kemudian dibahas dari berbagai segi 

yang berhubungan sehingga pemecahannya secara keseluruhan. 

2) Metode Eksperimen 

       Metode eksperimen adalah cara penyajian pelajaran, dimana siswa 

melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri 

sesuatu yang dipelajari. 
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3) Metode Tugas dan Resitasi 

       Metode tugas (resitasi) adalah metode penyajian bahan dimana 

guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan 

belajar. 

4) Metode Diskusi 

 Metode diskusi adalah cara penyampaian pelajaran, dimana 

siswa-siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa 

pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas 

dan dipecahkan bersama 

5) Metode Sosiodrama 

       Metode sosiodrama dan role playing bisa dikatakan sama artinya, 

dan dalam pemakaiannya sering disilihgantikan. Sosiodrama pada 

dasarnya mendramatisasikan tingkah laku dalam hubungan dengan 

 masalah sosial. 

6) Metode Demonstrasi 

      Metode demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran dengan 

meragakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, 

atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun 

tiruan, yang sering disertai dengan penjelasan lain. 

7) Metode Problem Solving 

      Metode Problem Solving adalah metode pemecahan masalah. 

Bukan hanya sekedar metode mengajar, tetapi juga merupakan suatu 

metode berpikir. 
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8) Metode Karyawisata 

      Metode karyawisata adalah cara mengajar yang dilaksanakan 

dengan mengajak siswa ke suatu tempat atau objek tertentu di luar 

sekolah untuk mempelajari/menyelidiki sesuatu. 

9) Metode Tanya Jawab 

      Metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk 

pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, 

tetapi dapat pula dari siswa kepada guru. 

10) Metode Latihan 

      Disebut juga metode training, merupakan suatu cara mengajar 

yang baik untuk menanaman kebiasaan-kebiasaan tertentu. 

11) Metode Ceramah 

      Metode ceramah adalah metode yang boleh dikatakan metode 

tradisional, karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai 

alat komunikasi lisan antara guru dengan anak didik dalam proses 

belajar mengajar.  

      Sudirman N, dkk dalam Yunus Namsa (2003: 43) mengemukakan 

macam-macam metode mengajar sebagai berikut: 

1) Metode Ceramah 

      Metode ceramah adalah suatu metode di dalam 

pendidikan/pengajaran dimana cara menyampaikan pengertian-

pengertian materi kepada anak didik dengan jalan menerangkan dan 
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penuturan secara lisan dengan bantuan alat-alat bantu mengajar yang 

lain. 

       Untuk menggunakan metode ini, seorang guru/pendidik harus 
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
a) Menguasai bahan dan menghubungkan dengan pelajaran lain. 
b) Memberikan kesempatan berpikir kepada anak-anak. 
c) Menyediakan waktu untuk mengulang dengan pertanyaan-

pertanyaan ingatan dan pikiran. 
      Bila memenuhi syarat-syarat tersebut diatas, maka kebaikan dalam 
metode ini lebih praktis dan efisien digunakan. Adapun kelemahan 
dari metode ini adalah: 
a) Guru cenderung memborong semua keterangan, meskipun anak 

mengetahui sebagian atau seluruh bahan. 
b) Guru cenderung menerangkan sekecil-kecilnya yang sebetulnya 

dapat dilakukan anak. 
c) Hampir sebagian besar waktu untuk guru saja sedangkan anak-anak 

pasif untuk menerima. 
 

2) Metode Tanya Jawab 

      Metode tanya jawab adalah penyampaian pelajaran dengan cara 

guru  mengajukan pertanyaan dan siswa menjawab.  

      Untuk menggunakan metode ini, seorang guru harus memenuhi 
syarat-syarat sebagai berikut: 
a) Guru harus menguasai materi yang disampaikan. 
b) Guru harus menyusun pertanyaan-pertanyaan yang sistematis 

sebelum masuk kelas sesuai dengan materi yang akan disampaikan. 
c) Guru harus menciptakan suasana kelas yang kondusif agar dapat 

membangkitkan minat serta kemauan siswa dalam mengeluarkan 
permasalahannya. 

Adapun kelebihan dan kelemahan metode ini adalah: 
a) Mempercepat hubungan keilmuan antara guru dan siswa.  
b) Melatih anak-anak mengeluarkan pendapatnya secara merdeka 

sehingga pelajaran akan lebih menarik. 
c) Membasmi verbalisme, individualisme, intelektualisme yang sering 

tumbuh dalam metode ceramah. 
d) Bila guru kurang waspada, perdebatan bisa beralih kepada 

sentimental pribadi. 
e) Tidak semua anak mengajukan pendapat. 
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3) Metode Demonstrasi 

      Metode demonstrasi adala suatu metode mengajar dimana seorang 

guru atau orang lain yang sengaja dimintai atau siswa sendiri 

memperlihatkan pada seluruh kelas tentang suatu proses atau suatu 

kaifiyah melakukan sesuatu.  

4) Metode karyawisata 

Karyawisata adalah cara penyajian materi pengajaran dengan 

membawa siswa mempelajari bahan-bahan (sumber-sumber) belajar di 

luar kelas. 

Metode ini tepat digunakan untuk : 
a) Apabila pelajaran dimaksudkan memberi pengertian lebih jelas 

dengan alat peraga langsung. 
b) Apabila akan membangkitkan penghargaan dan kecintaan terhadap 

lingkungan dan tanah air, serta menghargai Tuhan. 
c) Apabila akan mendorong anak mengenal masalah lingkungan 

dengan baik. 
 
Guru atau pengajar yang menggunakan metode karyawisata akan 

memberikan kebaikan-kebaikan kepada siswa/peserta didik antara 
lain: 
a) Memberi kepuasan terhadap keinginan anak didik dengan banyak 

melihat keindahan-keindahan alam sekitar di luar kelas 
b) Anak didik akan bersifat terbuka, objektif, luas pandangan akibat 

dari pengetahuan luar yang diperolehnya yang akan mempertinggi 
prestasi kepribadiannya 

c) Anak didik dapat memperoleh tambahan pengalaman sedangkan 
guru mendapat kesempatan menerangkan segala sesuatu 
 
Akan tetapi metode ini memiliki kekurangan sebagai berikut: 

a) Apabila objek karyawisata tidak sesuai untuk mencapai tujuan. 
b) Membutuhkan waktu yang cukup panjang. 
c) Pembiayaan karyawisata merupakan beban tambahan anak, 

sehingga sangat memberatkan bagi anak-anak yang orang tuanya 
tidak mampu. 
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5) Metode Penugasan 

      Dalam proses belajar mengajar, seorang anak akan memiliki 

pengetahuan lebih luas bila seorang guru setiap saat memberikan 

tugas dan latihan-latihan kepadanya. Metode ini sangat tepat 

digunakan apabila guru mengharapkan pengetahuan yang diterima 

anak lebih lengkap. Anak yang selalu diberi tugas untuk mengerjakan 

di luar jam sekolah (di rumah) akan lebih aktif belajar sendiri, serta 

memungkinkan lebih aktif belajar sendiri. 

Adapun segi positif dari metode penugasan adalah: 
a) Baik sekali untuk mengisi waktu luang dengan hal-hal yang 

konstruktif. 
b) Memupuk rasa tanggung jawab dalam segala tugas pekerjaan, 

sebab dalam metode ini anak-anak harus mempertanggung 
jawabkan segala sesuatu yang ditugaskan. 

c) Memberikan kebiasaaan kepada anak untuk giat belajar 
d) Memberi tugas kepada anak yang bersifat praktis. 

 
6) Metode Pemecahan Masalah 

      Cara penyajian bahan pengajaran dengan menyajikan masalah 

sebagai titik tolak pembahasan untuk dianalisis dlam usaha mencari 

pemecahan atau jawabannya oleh siswa, permasalahan itu dapat 

diajukan atau diberikan guru kepada siswa, dari siswa bersama guru, 

atau diberikan oleh siswa sendiri, yang kemudian dijadikan 

pembahasan dan dicari pemecahannya sebagai kegiatan-kegiatan 

belajar siswa. 

7) Metode Diskusi  

      Metode diskusi adalah cara penyampaian pelajaran, dimana siswa-

siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan 
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atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan 

dipecahkan bersama. Metode ini dilakukan untuk merangsang 

siswa/peserta didik berpikir dan mengeluarkan pendapat sendiri, serta 

turut menyumbangkan pikiran dalam suatu masalah bersama 

mengandung banyak kemungkinan-kemungkinan jawaban. 

8) Metode Simulasi 

      Metode simulasi sering juga disamakan dengan sosiodrama dan 

bermain peran, karena pada dasarnya metode ini dilakukan sebagai 

tiruan, perbuatan yang hanya bersifat kepura-puraan. Metode ini 

dilakukan apabila pelajaran yang dimaksudkan untuk menyangkut 

orang banyak dan berdasarkan pertimbangan didaktis. 

9) Metode Penemuan 

      Cara penyajian yang banyak melibatkan siswa dalam proses 

mental dalam rangka penemuan disebut metode penemuan. Metode ini 

dapat membimbing siswa untuk selalu menggunakan pendekatan 

ilmiah dan berpikir secara objektif dalam memecahkan masalah. 

10) Metode Proyek/Unit 

      Cara penyajian yang bertitik tolak dari suatu masalah kemudian 

dibahas dari berbagai segi yang berhubungan dengannya, sehingga 

pemecahannya secara keseluruhan bermakna. 
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c. Manfaat Metode Mengajar  

      Metode mengajar memiliki manfaat yang cukup besar dalam proses 

belajar mengajar. Tujuan pembelajaran akan dapat dicapai dengan 

penggunaan metode yang tepat. 

      Dengan tercapainya tujuan pembelajaran, maka dapat dikatakan guru 

telah berhasil dalam mengajar. Keberhasilan proses belajar dapat 

diketahui setelah diadakan evaluasi yang sesuai dengan rumusan tujuan 

pembelajaran. 

      Syaiful Bahri Djamarah dan Azwan Zain (2006: 72) mengemukakan 

manfaat metode mengajar guru sebagai berikut: 

1) Sebagai alat motivasi ekstrinsik 

2) Sebagai strategi pengajaran 

3) Sebagai alat untuk mencapai tujuan 

      Jadi, metode mengajar memiliki manfaat yang sangat besar terhadap 

keberhasilan proses belajar-mengajar. Manfaat yang diperoleh dari 

metode mengajar yaitu, dapat dijadikan sebagai alat motivasi ekstrinsik, 

sebagai strategi pengajaran, sebagai alat untuk mencapai tujuan. 

B. Penelitian yang Relevan 

       Adapun penelitian terdahulu yang dirasa relevan dengan penelitian ini dan 

dapat dijadikan dasar dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan 

oleh: 
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1. Aprilia Widyastuti (2008) yang berjudul “Pengaruh Persepsi Siswa Tentang 

Metode Mengajar Guru, Penggunaan Media Pembelajaran dan Partisipasi 

siswa di kelas terhadap Prestasi Belajar Akuntansi siswa Kelas XI IPS SMA 

Negeri 1 Pengasih Tahun Ajaran 2007/2008” diketahui bahwa: 

a. Terdapat pengaruh positif Persepsi Siswa Tentang Metode Mengajar 

Guru yang ditunjukkan oleh koefisien korelasi (r) sebesar 0,292 koefisien 

determinan (r2) sebesar 0,085 dan t hitung 6,928 lebih besar dari tabel 

1,671. 

b. Terdapat pengaruh positif Persepsi Siswa Tentang Penggunaan Media 

Pembelajaran terhadap Prestasi Belajar Akuntansi yang ditunjukkan oleh 

koefisien korelasi (r) sebesar 0,221 koefisien determinan (r2) sebesar 

0,049 dan t hitung 8,156 lebih besar dari tabel 1,671. Persamaan dalam 

penelitian ini adalah dalam hal variabel penelitiannya yaitu penggunaan 

variabel media pembelajaran dan metode mengajar guru sebagai variabel 

bebas serta Prestasi Belajar Akuntansi sebagai variabel terikat. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh M.M. Ria Wulandari yang berjudul “ 

Pengaruh Minat Belajar dan Persepsi Siswa tentang Penggunaan Media 

Pembelajaran terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Keuangan Siswa Kelas X 

Program Keahlian Akuntansi di SMK Negeri 1 Klaten Tahun Ajaran 

2008/2009”. Penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh positif Persepsi 

Siswa tentang Penggunaan Media Pembelajaran terhadap Prestasi Belajar 

yang ditunjukkan dengan harga r sebesar 0,402, r2 sebesar 0,233 dan t 

hitung sebesar 6,984 lebih besar dari t tabel 3,96. Persamaan dengan 



32 
 

penelitian ini adalah dalam hal variabel bebas dan  Prestasi Belajar 

Akuntansi sebagai variabel terikat. 

3. Noviana Ida Suryani (2008) yang berjudul “Pengaruh Persepsi Siswa 

Tentang Penggunaan Media dan Metode Mengajar Guru Terhadap Prestasi 

Belajar Siswa Kelas XI SMK Negeri 1 Yogyakarta Tahun Ajaran 

2007/2008” diketahui bahwa: 

a. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Persepsi Siswa Tentang 

Penggunaan Media Pembelajaran Terhadap Prestasi Belajar Siswa yang 

ditunjukkan oleh koefisien korelasi r sebesar 0,321 koefisien determinan 

r2 sebesar 0,459 dan t hitung 6,856 lebih besar dari tabel 1,561 

b. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Persepsi Siswa Tentang Metode 

Mengajar Guru Terhadap Prestasi Belajar Siswa yang ditunjukkan oleh 

koefisien korelasi r sebesar 0,451 koefisien determinan r2 sebesar 0,578 

dan t hitung 8,876 lebih besar dari tabel. Persamaan dengan penelitian ini 

adalah dalam hal variabel bebas dan  Prestasi Belajar Akuntansi sebagai 

variabel terikat. 

4. Penelitian yang dilakukan Deffie Yudha Wardhani (2010) yang berjudul “ 

Pengaruh Persepsi Siswa Tentang Metode Mengajar Guru dan Partisipasi 

siswa di Kelas terhadap prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI SMK 

Negeri 1 Pedan Tahun Ajaran 2009/2010”. Terdapat Pengaruh positif dan 

signifikan antara Persepsi Siswa tentang Metode Mengajar Guru terhadap 

Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI SMK Negeri 1 Pedan Tahun 

Ajaran 2009/2010 yang ditunjukkan dengan koefisien (rx1y) adalah sebesar 
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0,546 dan koefisien determinasi sebesar 0, 298 dan t hitung sebesar 3,934 

lebih besar dari t tabel 2,021. Persamaan dengan penelitian ini adalah dalam 

hal variabel bebas dan  Prestasi Belajar Akuntansi sebagai variabel terikat. 

5. Asti Wahyuni (2007) yang berjudul “Pengaruh Motivasi Belajar dan Metode 

Pembelajaran terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas I Jurusan 

Akuntansi SMK Pelita Nusantara 1 Semarang” diketahui bahwa: Penelitian 

ini menunjukkan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan Metode 

Pembelajaran terhadap Prestasi Belajar Akuntansi yang ditunjukkan oleh r 

sebesar 0,499, koefisien determinan sebesar 0,170 dan t hitung 6,598 lebih 

besar dari t tabel 1,675. Persamaan dengan penelitian ini adalah dalam hal 

variabel bebas dan  Prestasi Belajar Akuntansi sebagai variabel terikat. 

C. Kerangka Berfikir 

1. Pengaruh Persepsi Siswa tentang Penggunaan Media pembelajaran terhadap 

Prestasi Belajar Akuntansi 

       Persepsi Siswa tentang Penggunaan Media Pembelajaran adalah 

tanggapan langsung dari siswa kepada guru tentang media-media 

pembelajaran sehingga pelajaran yang diajarkan dapat dengan mudah 

dipahami siswa. Penggunaan media pembelajaran diharapkan dapat 

menunjang siswa agar lebih giat dalam belajar sehingga prestasi belajar 

meningkat. Dalam proses belajar mengajar tidak semua bahan ajar dapat 

diterima dengan mudah. Media pembelajaran dapat membantu dalam 

masalah tersebut. Dengan menggunakan media pembelajaran, siswa dapat 

dengan mudah memahami pelajaran dan tidak merasa bosan. Apalagi 
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pelajaran Akuntansi membutuhkan banyak perhatian sehingga penggunaan 

Media Pembelajaran sangat membantu sehingga Prestasi Belajar yang 

maksimal dapat diraih. 

2. Pengaruh Persepsi Siswa tentang Metode Mengajar Guru terhadap Prestasi 

Belajar  

      Siswa memiliki persepsi yang berbeda-beda mengenai metode mengajar 

yang diterapkan oleh guru. Ada siswa yang mempunyai persepsi positif dan 

ada yang mempunyai persepsi negatif. Siswa yang memiliki persepsi positif 

akan cenderung menerima dan menyukai metode mengajar guru sehingga 

terlihat antusias dalam mengikuti pelajaran dan prestasi belajarnya akan 

meningkat. Sebaliknya, siswa yang memiliki persepsi negatif akan 

cenderung kurang tertarik terhadap pelajaran sehingga prestasinya akan 

menurun. Metode mengajar guru yang bervariasi akan menarik perhatian 

dan membangkitkan semangat siswa untuk belajar, sehingga siswa dapat 

memperoleh Prestasi Belajar Akuntansi secara maksimal.  

3. Pengaruh Persepsi Siswa tentang Penggunaan Media Pembelajaran dan 

Metode Mengajar Guru terhadap Prestasi Belajar Akuntansi 

       Prestasi Belajar Akuntansi dipengaruhi oleh faktor internal dan 

eksternal, termasuk didalamnya yaitu Penggunaan Media Pembelajaran dan 

Metode Mengajar Guru. Penggunaan media pembelajaran dan metode 

mengajar guru yang bervariasi akan membangkitkan ketertarikan dengan 

apa yang akan dipelajari serta dapat memperlancar proses belajar. Dengan 

lancarnya proses belajar mengajar maka akan mendapatkan hasil belajar 
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yang lebih baik. Oleh karena itu faktor diatas sangat terkait dengan Prestasi 

Belajar Akuntansi.  

D. Paradigma Penelitian 

      Paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan 

antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan 

jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang 

digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik 

analisis statistik yang akan digunakan (Sugiyono, 2007: 66).  

       Penelitian ini terdiri dari dua variabel bebas dan satu variabel terikat. 

Variabel bebas diberi simbol X1 dan X2 sedangkan variabel terikat diberi 

simbol Y. 

Hubungan tersebut dapat digambarkan melalui bagan berikut ini :  

 

 

 

 

Gambar 1. Paradigma Penelitian 

Keterangan : 

X1 =    Persepsi Siswa tentang Penggunaan Media Pembelajaran  

X2 =    Persepsi Siswa tentang Metode Mengajar Guru Akuntansi 

Y         =    Prestasi Belajar Akuntansi Siswa 

= Pengaruh Persepsi Siswa tentang Penggunaan Media 

Pembelajaran      Akuntansi  

X1 

Y 

X2 
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= Pengaruh Persepsi Siswa tentang Metode Mengajar Guru 

Akuntansi terhadap Prestasi Belajar Akuntansi 

             = Pengaruh Persepsi Siswa tentang Penggunaan Media 

Pembelajaran dan Metode Mengajar Guru secara Bersama-

sama terhadap Prestasi Belajar Siswa 

E. Hipotesis Penelitian 

      Hipotesis merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul 

(Suharsimi Arikunto, 2010: 110). 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

1. Terdapat Pengaruh Positif Persepsi Siswa tentang Penggunaan Media 

Pembelajaran Akuntansi terhadap Prestasi Belajar Akuntansi siswa Kelas XI 

Program Keahlian Akuntansi SMK Muhammadiyah 2 Moyudan Tahun 

Ajaran 2011/2012. 

2. Terdapat Pengaruh Positif tentang Metode Mengajar Guru Akuntansi 

terhadap Prestasi Belajar Akuntansi siswa Kelas XI Program Keahlian 

Akuntansi SMK Muhammadiyah 2 Moyudan Tahun Ajaran 2011/2012. 

3. Terdapat Pengaruh Positif Persepsi Siswa tentang Penggunaan Media 

Pembelajaran Akuntansi dan Metode Mengajar Guru Akuntansi terhadap 

Prestasi Belajar Akuntansi siswa Kelas XI Program Keahlian Akuntansi 

SMK Muhammadiyah 2 Moyudan Tahun Ajaran 2011/2012. 

 

 


