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BAB II  

KAJIAN TEORI 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Prestasi Belajar Akuntansi  

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Kegiatan pokok dalam proses pendidikan di sekolah adalah belajar. 

Hal ini berarti berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak 

tergantung pada bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa sebgai 

akibat dari upaya-upaya yang dilakukannya. Belajar merupakan hal yang 

sangat mendasar bagi manusia dan merupakan proses yang tiada henti-

hentinya. Belajar merupakan proses yang berkesinambungan yang 

mengubah individu yang belajar dalam berbagai cara. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:121) belajar adalah 

“berusaha, berlatih untuk mendapatkan ilmu atau pengetahuan”. Selain itu,  

Muhibbin (2006:92) menyatakan bahwa “secara umum belajar merupakan 

sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang menetap 

sebagai hasil pengalaman serta interaksi dengan lingkungan yang 

melibatkan proses kognitif”. Selanjutnya menurut Alimufi (1989:43)       

“prestasi belajar adalah merupakan hasil yang dicapai dalam menuntut suatu 

pelajaran yang menunjukan taraf kemampuan siswa dalam mengikuti 

program dalam waktu tertentu sesuai dengan kurikulum yang telah 

ditentukan”  
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Pendapat lain dikemukakan oleh Nasrun Harahap (1994:21) “Prestasi 

belajar adalah penilaian pendidikan tentang perkembangan dan kemajuan 

yang berkenaan dengan penguasaan bahan pelajaran yang disajikana kepada 

mereka serta nilai-nilai yang terdapat dalam kurikulum“. Sementara            

Winkel (1990:102) berpendapat bahwa “prestasi belajar adalah hasil dari 

suatu penelitian di bidang pengetahuan, keterampilan dan sikap sebagai 

hasil belajar yang dinyatakan dalam bentuk nilai”.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh seseorang setelah 

melakukan usaha belajar berupa penguasaan pengetahuan dan keterampilan 

terhadap suatu mata pelajaran yang dibuktikan melalui hasil tes atau ujian. 

b. Pengertian Akuntansi 

Menurut AAA (American Accounting Association) yang dikutip oleh 

Indah Purwaningsih (2001:5), “akuntansi merupakan proses 

mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk 

memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan 

tegas bagi mereka yang menggunakan informasi keuangan.“  Sementara       

menurut Committee on Terminology of American Institute of Cerified Public 

Accountants bahwa “akuntansi adalah seni pencatatan, pengelompokan, dan 

mengikhtisarkan transaksi dan peristiwa yang paling tidak sebagian bersifat 

keuangan dengan suatu cara yang bermakna dan dalam satuan uang, srta 

menginterprestasikan hasil-hasilnya”. Selanjutnya menurut American 

Institute of Cerified Public Accountants (AICPA) seperti yang dikutip Zaki 



11 

 

 

Baridwan (2004:1) pengertian akuntansi sebagai berikut 

“Akuntansi adalah kegiatan jasa. Fungsinya adalah menyediakan data 
kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat keuangan, dari kesatuan 
usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-
keputusan ekonomi dalam memilih alternatif-alternatif dari suatu 
keadaan”. 
 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi 

adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi 

ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan 

keputusan yang jelas dan tegas bagi yang menggunakan informasi 

keuangan. 

c. Pengertian Prestasi Belajar Akuntasi 

Prestasi belajar akuntansi adalah hasil yang diperoleh melalui usaha 

berupa belajar dan diikuti dengan kemampuan seseorang dalam mengusai 

pengetahuan, sikap dan keterampilan yang ada dalam mata pelajaran 

akuntansi yang ditunjukan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan 

oleh guru. Prestasi Belajar Akuntansi  dapat dinilai dengan matematis 

(angka) yang mencerminkan tingkat pemahaman siswa terhadap mata 

pelajaran tersebut.  

Pada umumnya prestasi belajar akuntansi yang ditunjukan dalam 

angka-angka tersebut merupakan hasil penilaian melalui tes, ujian, maupun 

tugas. Prestasi Belajar Akuntansi  yang diperoleh siswa dalam periode 

tertentu akan dirumuskan dalam rapor, hal ini dikuatkan dengan pernyataan 

Sumadi Suryabrata (2006:297) bahwa “rapor merupakan perumusan terakhir 

yang dapat diberikan oleh guru mengenai kemajuan atau prestasi belajar 
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selama masa tertentu“. 

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa prestasi belajar akuntansi 

adalah hasil usaha siswa dalam mempelajari pelajaran akuntansi disekolah 

selama periode tertentu yang dinyatakan dalam bentuk skor atau angka. 

Prestsi belajar akuntansi merupakan hasil yang telah dicapai dalam 

usahanya untuk menguasai akuntansi yang dinyatakan dengan nilai yang 

deperoleh setelah diadakan evaluasi. 

d. Faktor  yang Mempengaruhi Prestasi Belajar Akuntansi 

Menurut Dalyono (2005: 55-60), faktor-faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar sebgai berikut: 

1) Faktor internal 

a) Kesehatan, kesehatan jasmani dan rokhani sangat besar pengarunya 

terhadap kemampuan belajar, karena itu pemeliharaan kesehatan 

sangat penting bagi setiap orang baik fisik maupun mental. 

b) Intelegensi dan bakat, bila seseorang memiliki intelegensi tinggi dan 

bakatnya ada di dalam bidang yang dipelajari, maka proses belajarnya 

akan lancar dan sukses. 

c) Minat dan motivasi, minat yang besar terhadap sesuatu merupakan 

modal besar, artinya untuk mencapai atau memperoleh benda atau 

tujuan yang dimiliki itu. Kuat lemahnya motivasi belajar seseorang 

turut mempengaruhi keberhasilannya, seneantiasa memasang tekat 

bulat dan selalu optimis bahwa cita-cita dapat dicapai dengan belajar. 

d) Cara belajar, seseorang yang mempengaruhi pencapaian hasil 
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belajarnya. 

2) Faktor Eksternal 

a) Keluarga, faktor orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap 

keberhasilan anak dalam belajar. Tinggi rendahnya pendidikan orang 

tua, besar kecilnya penghasilan, cukup atau kurangnya perhatian dan 

bimbingan orang tua serta akrab atau tidak ada hubungan orang tua 

dan anak turut mempengaruhi hasil belajar anak. 

b) Sekolah, keadaan sekolah tempat belajar turut mempengaruhi tingkat 

keberhasilan belajar. 

c) Lingkungan sekitar, keadaan lingkungan tempat tinggal juga sangat 

penting dan mempengaruhi prestasi belajar. 

Menurut Slameto (1995), Prestasi Belajar dipengaruhi oleh faktor 

intern dan ekstern. Faktor intern seperti faktor jasmaniah, faktor psikologis 

(intelegensi, perhatian, minat, bakat), dan faktor kelelahan. Sedangkan 

faktor eksternal seperti faktor keluarga, faktor sekolah (metode mengajar, 

media pembelajaran), faktor masyarakat. Pendapat tersebut juga didukung 

oleh pendapat Muhibbin (2006:139) bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar adalah sebagai berikut: 

1) Faktor internal ( faktor dari dalam sisawa) yang meliputi 2 aspek, yakni: 

a) faktor psikologis (yang bersifat jasmani), b) faktor psikologis (yang 

bersifat rohaniah) meliputi: intelegensi siswa, sikap siswa,  bakat siswa,  

minat siswa, motivasi  siswa. 

2) Faktor eksternal (faktor dari luar siswa) meliputi 2 aspek yaitu 
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lingkungan sosial dan lingkungan non sosial. 

3) Faktor pendekatan belajar, yakni jenis upaya belajar siswa meliputi 

strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan 

pembelajaran materi-materi pelajaran. 

      Dari berbagai pendapat tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

prestasi belajar di atas, maka dapat disimpulkan secara umum bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar akuntansi adalah faktor yang 

berasal dari siswa dan faktor yang berasal dari luar diri siswa. Faktor yang 

berasal dari diri siswa meliputi psikis seperti intelegensi, motivasi, sikap, 

minat dan kebiasaan belajar, sedangkan yang berasal dari luar diri siswa 

antara lain, kurikulum, fasilitas belajar, disiplin, sekolah, guru, status sosial 

ekonomi, interaksi guru dengan siswa, iklim, waktu dan tempat. 

 
2. Persepsi Siswa tentang Pemanfaatan Media Pembelajaran 

a. Definisi Persepsi Siswa 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (1995:759) yang dimaksud 

dengan persepsi adalah “tanggapan atas penemuan langsung dari suatu saran 

proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera“. 

Sedangkan menurut Bimo Walgito (2003:53) “persepsi adalah stimulus 

mengenai individu itu kemudian diorganisasikan, sehingga individu 

menyadari tentang apa yang di indranya itu”. Hal tersebut berarti bahwa 

stimulus dapat mempengaruhi syaraf dan pola pikir seseorang. Pola pikir 

yang telah terbentuk oleh karena adanya obyek atau rangsangan yang sama 

dapat menghasilkan informasi yang berbeda. Hal tersebut diperjelas dengan 
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pernyataan Slameto (2003:102) bahwa, “persepsi adalah proses yang 

menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia”. 

Menurut Rahmad Hardiyanto (1991:47) yang dimaksud dengan 

“Persepsi adalah proses pengumpulan, menyeleksi, mengawinkan, 

mengorganisasikan dan menginterprestasikan informasi“. Sedangkan 

menurut Dimyati M (1989: 26) “persepsi adalah interprestasi informasi yang 

datang melalui indera, pemberian arti terhadap stimulus inderawi”. Hal 

tersebut dapat ditafsirkan bahwa sebagian stimulus inderawi dan sebagian 

dari cara seseorang menyusun informasi tersebut atau dari pengetahuan 

yang sudah dimiliki sebelumnya. 

Jalaludin (1988:69) mengutarakan bahwa “persepsi adalah sebagai 

pengalaman tentang obyek pariwisata atau hubungan-hubungan yang 

diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan atau 

memberi makna pada stimulus inderawi”. Hal yang senada juga di 

ungkapkan oleh Miftah Toha (1986:72) bahwa “persepsi adalah sebagai 

proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami 

informasi tentang lingkungan, baik lewat penglihatan, pendengaran, 

penghayatan dan penciuman”. 

   Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

persepsi merupakan proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam 

lingkungan yang berupa informasi dari fakta-fakta yang telah dihasilkan 

oleh stimulus rangsangan dari panca indera yang dikirim ke otak sehingga 

dapat menghasilkan suatu tanggapan yang dapat membuat pola pikir setiap 
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orang berbeda-beda. 

Secara garis besar persepsi merupakan proses yang digunakan oleh 

mengumpulkan, menyeleksi dan mengorganisasi serta menginterprestasi 

informasi yang telah didapatkan dari hasil pembacaan hasil stimulasi 

rangsangan yang disimpulkan ke otak. Maka dari itu persepsi disebut juga 

proses kognitif yang komflek dan dialami oleh setiap orang untuk 

menghasilkan informasi didapatkan akan mempengaruhi pola pikir orang 

tersebut. 

Mundar Soeleman (1992:16) berpendapat bahwa persepsi ternyata 

mempunyai tiga komponen penting. Adapun komponen tersebut adalah 

sebgai berikut: 

1) Seleksi, yaitu proses penyaringan oleh indera terhadap rangsangan 
dari luar intensitas dan jenisnya dapat beanyak atau sedikit. 

2) Interprestasi, yaitu proses pengorganisasian informasi sehingga 
mempunyai arti penting bagi seseorang. Interprestasi dipengaruhi 
oleh banyak faktor seperti pengalaman masa lalu, system nilai yang 
dianut, motivasi, kepribadian, kecerdasan dsb. Dan interprestasi 
jika bergantung pada kemampuan seseorang oleh mengadakan 
pengkategorian informasi yang diterimanya, yaitu proses 
mereduksi informasi yang kompleks menjadi sederhana, dan 

3) Interprestasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk 
tingkah laku sebagai reaksi. 

 
Dari ketiga komponen persepsi di atas terlihat bahwa persepsi yang 

dimiliki oleh seseorang terhadap obyek tertentu akan terlebih dahulu 

diseleksi. Hal yang diseleksi adalah informasi yang didapatkan dari 

pembacaan stimulus rangsangan dari setiap panca indera yang dimiliki. 

Kemudian baru akan dihasilkan interprestasi yang berupa gambaran 

mengenai hal yang telah diinformasikan ke otak melalui bantuan alat panca 
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indera kita. Interprestasi ini kemudian akan diterjemahkan ke dalam tingkah 

laku sebagai respon atau reaksi atas rangsangan yang sudah diberikan dan 

ditangkap oleh panca indera kita. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi siswa terhadap 

mata pelajaran akuntansi adalah tanggapan langsung siswa terhadap mata 

pelajaran akuntansi. Tinggi rendahnya persepsi siswa terhadap mata 

pelajaran akuntansi ditunjukan oleh skor jawaban responden pada angket 

yang diberikan. 

 
3. Definisi Pemanfaatan Media Pembelajaran 

a. Definisi Pemanfaatan Media Pembelajaran 

 Berbicara tentang media, dapat dilihat dalam pengertian yang luas 

maupun terbatas. Berbagai sudut pandang, maksud atau tujuan tertentu 

menyebabkan timbulnya berbagai macam defenisi mengenai media. Arif 

Sardiman dkk (2003) mengemukakan bahwa “media berasal dari bahasa 

latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium  yang secara harafiah 

berarti perantara atau pengantar, sehingga media dapat diartikan sebagai 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan”. 

Banyak batasan yang diberikan orang tentang media, Asosiasi 

Teknologi dan Komunikasi Pendidikan seperti dikutip Arif Sadiman, 

dkk.(2003) memberi batasan “media sebagai segala bentuk pesan dan 

saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi”. 

Pendapat lain mengenai defenisi media dikemukakan oleh Yusufhadi 

Miarso seperti dikutip Samana. (1990:2) yang menyebutkan bahwa “media 
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adalah segala sesuatu yang dapat merangsang terjadinya proses belajar pada 

diri siswa, sehingga proses belajar menjadi lebih menarik dan optimal”. 

Sementara itu, Gagne dan Briggs seperti dikutip Azhar Arsyad (2007) 

memberikan definisi “media pembelajaran sebagai alat yang secara fisik 

digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran, yang terdiri dari 

antara lain buku, tape recorder, kaset, foto, gambar, grafik, televise dan 

computer”. Dengan kata lain, media adalah komponen sumber belajar atau 

wahana fisik yang mengandung materi instruksional lingkungan siswa yang 

dapat merangsang siswa untuk belajar. 

      Dari berbagai pandangan dan pendapat mengenai definisi media 

sebenarnya ada persamaan-persamaan diantaranya yaitu bahwa media 

adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari 

pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses 

belajar dapat terjadi secara optimal. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan media 

pembelajaran adalah suatu cara dalam memanfaatkan alat pembelajaran 

yang digunakan dalam proses belajar mengajar agar dapat membangkitkan 

motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, bahkan membawa pengaruh-

pengaruh psikologis terhadap siswa. 

b. Landasan Teori Penggunaan Media Pendidikan 

 Proses pendidikan pada hakikatnya adalah kegiatan multi inderawi 

sehingga semakin banyak alat indera yang mendapatkan rangsangan 
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dihadapkan hasilnya akan semakin baik pula. Proses belajar tidak semata-

mata mengandalkan kata-kata, melainkan perlu ditunjang dengan sarana 

yang lain yaitu media. 

Bruner seperti dikutip Azhar Arsyad (2007) ada tiga tingkatan utama 

modus belajar yaitu pengalaman langsung, pengalaman gambar dan 

pengalaman abstrak. Dari ketiga tingkatan tersebut, pengalaman yang 

bersifat abtrak merupakan tingkatan yang paling sulit untuk ditangkap dan 

dipahami, sehingga perlu divisualisasikana agar pengalaman tersebut 

menjadi konkrit.  Disinilah peran media muncul, sebab dengan media pesan 

atau pengalaman yang bersifat abstrk dapat divisualisasikan sehingga 

mudah ditangkap dan dipahami oleh siswa.  Dengan demikian pesan atau 

informasi dari guru tersebut dapat tersampaikan. 

Belajar dan menggunakan indera ganda (indera pandang dan indera 

dengar) berdasarkan konsep di atas akan memberikan keuntungan bagi 

siswa, sebab siswa akan belajar lebih banyak dari pada jika materi pelajaran 

disajikan hanya dengan stimulus pandang atau dengar saja. Perbandingan 

perolehan hasil belajar melalui indera pandang dan dengar sangat menonjol 

perbedaanya. Seperti dikutip Azhar Arsyad (1996:9) menyatakan bahwa 

“perolehan hasil belajar melaui indera pandang berkisar 75% melaui indera 

dengar 13% dan melalui indera lainnya hanya sekitar 12% saja”. 

Dari uraian tersebut jelas bahwa penggunaan media dalam 

pembelajaran memang sangat diperlukan, sebab proses pembelajaran yang 

bersifat werbalisme dirasa kurang efektif untuk menyampaikan pesan, 
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pengalaman, atau konsep-konsep yang bersifat abstrak. Bertolak dari 

pandangan di atas mengenai pentingnya media, maka pelajaran akuntansi 

yang syarat akan kegiatan pratikum kiranya memerlukan media sebagai 

wahana (mediator) penyampai pesan dari guru kepada siswa. 

c. Penggolongan Klasifikasi Media 

Dari berbagai buku atau sumber bacaan yang membahas tentang 

media khususnya untuk media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan 

dalam proses pembelajran belum ada penggolongan media secara baku atau 

paten, melainkan hanya menasuka (arbitrary). Banyak media yang tersedia 

saat ini membuat klasifikasi media antara orang satu dengan lainnya tidak 

sama, tetapi berbeda-beda tergantung dari sudut pandang di mana orang 

tersebut membuat klasifikasi tentang media tersebut. 

Rudy Bretz sendiri seperti dikutip Arif Sardiman, dkk (2003) 

membagi media menjadi 8 kelompok besar yang melipui : 1) media audio 

visual gerak, 2) media audio visual diam, 3) media audio visual semi gerak, 

4) media visul gerak,5) media visual diam, 6) media semi-gerak, 7) media 

audio dan 8) media cetak. Sementara menurut Anderson seperti dikutip Arif 

Sardiman, dkk (2003) justru membagi media menjadi sepuluh kelompok 

yaitu : 1) media audio, 2) media cetak, 3) media cetak bersuara, 4) media 

proyeksi(visual) diam, 5) media proyeksi dengan suara, 6) media visual 

gerak, 7) media audio visual gerak, 8) media objek, 9) media sumber 

manusia dan lingkungan, serta 10) media komputer. 
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Berbeda dengan pendapatnya Samana (1990: 76) yang membagi 

media menjadi lima kelompok, yaitu : 1) media cetak, 2) media visual, 3) 

media audio, 4) media audio visual, 5) masyarakat sebagai sumber belajar. 

Dari berbagai pendapat dan pandangan di atas mengenai klasifikasi atau 

penggolongan media, maka peneliti membuat klasifikasi sendiri mengenai 

media pembelajaran yaitu: 1) media cetak, 2) media Transparansi (OHP), 3) 

media Visual, 4) media Audio Visual. 

Dipilihnya penggolongan media seperti tersebut di atas disebabkan 

karena berbagai media tersebut sering ada (tersedia) di sekolah dan 

dimungkinkan dimanfaatkan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar di 

sekolah. Asumsi peneliti tersebut diperkuat dengan kenyataan dilapangan 

yang menunjukan bahwa pemanfaatan sebagai media pembelajaran tersebut 

masih dirasakan kurang (belum optimal) sehingga perlu diketahui hambatan 

dan dicari solusinya lewat kegiatan penelitian. 

d. Ciri-ciri Media Pendidikan 

Gerlach dan Elly (1971) seperti dikutip Azhar Arsyad (1996: 11) 

mengemukakan tiga ciri media yang merupakan petunjuk mengapa media 

harus digunakan dan apa-apa saja yang dapat dilakukan oleh media yang 

mungkin guru tidak mampu (kurang  efisien) melakukannya, sebab 

bagaimanapun juga media pembelajaran merupakan komponen pendukung 

dalam kegitan belajar mengajar. Adapun cirri media tersebut antara lain : 

1) Ciri fiksatif (fixative property) 

Ciri menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, 
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melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek tertentu.  

Suatu peristiwa atau objek dapat diurut dan disusun kembali dengan 

media seperti audio tape, video tape, flasdisk dan sebagainya. 

Ciri fiksatif amat penting bagi guru, sebab kejadian-kejadian atau 

objek-objek tertentu yang sudah direkam atau disimpan dengan format 

media yang ada dapat digunakan setiap saat.Peristiwa yang kejadiannya 

hanya sekali (dalam satu decade) dapat diabadikan dan disusun kembali 

untuk keperluan pengajaran.  Media dalam hal ini juga dapat dikatakan 

sebagai dokumentasi dari suatu peristiwa. 

2) Ciri Manipulatif (Manipulative Property) 

      Ciri ini menggambarkan kemampuan media untuk menyikat atau 

memperlambat waktu, yaitu bahwa kejadian-kejadian yang memakan 

waktu berhari-hari dapat disajikan kepada siswa dalam waktu dua atau 

tiga menit saja dengan teknik pengambilan gambar timelapse recording.  

Di samping dapat dipercepat, suatu kejadian dapat pula diperlambat pada 

saat menanyakan kembali hasil suatu rekaman video. Dari uraian tersebut 

jelas bhwa hasil perekaman lewat media dapat diedit sedikian rupa 

(dimanipulasi) sehingga hasilnya menjadi optimal. 

3) Ciri Didtribituf (Distributive Property) 

      Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau suatu 

kejadian ditransfortasikan melalui ruang, dan secara bersamaan kejadian 

tersebut disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan stimulus 

pengalaman yang relative sama mengenai kejadian tersebut. Dewasa ini 
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kemajuan IPTEK semakin pesat, distribusi media tidak hanya terbatas 

pada satu kelas, satu sekolah, atau satu wilayah tertentu saja, tetapi dapat 

disebar keseluruh penjuru tempat yang diinginkan kapan saja. 

      Sekali informasi direkam dalam format media apapun, maka 

informasi tersebut dapat diproduksi secara berulang-ulang dan digunakan 

secara bersama diberbagai tempat atau digunakan secara berulang-ulang 

disuatu tempat. Konsistensi informasi yang telah direkam akan terjamin 

sama dengan aslinya. 

e. Manfaat Media Pembelajaran 

Azhar Arsyad (1996:15) mengemukakan bahwa “pemakaian media 

pengajaran dalam proses belajar mengjar dapat membangkitkan motivasi 

dan rangsangan kegiatan belajar, bahkan membawa pengaruh-pengaruh 

psikologis terhadap siswa”. Media pembelajran menurut Kemp dan Dayton 

(1985) seperti dikutip Azhar Arsyad (1996:20) menyebutkan ada tiga fungsi 

utama apabila media itu digunakan untuk perorangan, kelompok, atau 

kelompok pendengar yang besar jumlahnya, yaitu : 1) memotivasi minat 

atau tindakan, 2) menyajikan informasi, 3) memberi instruksi. 

Nana Sudjana dan Ahmad Rivai (1992:2) mengemukakan manfaat 

media pengajaran dalam proses belajar mengajar siswa, yaitu : 

1) Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 
menumbuhkan motivasi belajar. 

2) Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 
dipahami oleh siswa dan memungkinkan menguasai dan mencapai 
tujuan pengajaran. 

3) Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata 
komunikasi verbal melalui kata-kata oleh guru, sehingga siswa 
tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau guru 
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mengajar pada setiap palejaran. 
4) Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak 

hanya mendengar uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti 
mengamati, memerankan, melakukan dan lain sebagainya. 
 

         Sementara dalam Encyclopedia of Edicatiom Research dalam Oemar 

Hamalik (1994:15) merinci manfaat media pendidikan antara lain : 

1) Memperbesar perhatian siswa. 
2) Memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan 

berusaha sendiri dikalangan siswa. 
3) Meletakan dasar-dasar yang kongkret untuk berfikir, oleh karena 

itu dapat mengurangi verbalisme. 
4) Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinyu, terutama 

mengenai gambar hidup. 
5) Memberikan pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan cara 

lain, dan membantu efisiensi dan keragaman yang lebih banyak 
dalam proses belajar mengajar. 
  

Menurut Azhar Arsyad (1996:26) ada beberapa manfaat praktis 

penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Manfaat 

praktis tersebut antara lain: 

1) Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan 
informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses 
belajar. 

2) Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan 
perhatian siswa, sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar. 

3) Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman 
kepada siswa tentang peristiwa, konsep, atau nilai serta 
memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, 
masyarakat dan lingkungan. 

4) Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang 
dan waktu. 
     

  Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan secara garis besar 

media pembelajaran memberikan konstibusi yang besar baik bagi guru 

maupun bagi siswa itu sendiri. Oleh karena itu, pemanfaatan media 

pembelajaran di sekolah harus lebih dioptimalkan agar hasil kegiatan belajar 



25 

 

 

mengajar dapat ditingkatkan. Adapun manfaat media pembelajran bagi 

siswa antara lain: 1) dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, 2) dapat 

memberikan variasi belajar, 3) dapat memberikan situasi belajar tanpa 

tekanan, 4) memberikan struktur yang memudahkan dalam belajar, 5) dapat 

memberikan inti informasi pelajaran. Sedangkan bagi seorang guru, 

pemanfaatan media pembelajaran memberikan kontribusi antara lain: 1) 

dapat memberikan pedoman arah tujuan pengajaran, 2) menjelaskan struktur 

tata urutan dan hirarki belajar, 3) memudahkan kendali pengajaran, 4) 

memberikan kerangka sistematika mengajar.  

4. Metode Guru Mengajar 

a. Pengertian Metode Pembelajaran 

Dalam pembelajaran guru memerlukan metode guna memperlancar 

proses kegiatan pembelajaran. Mengajar merupakan suatu usaha yang 

sangat kompleks, sehingga sulit menentukan bagaimana sebenarnya 

mengajar yang baik. Menurut Wina Sanjaya (2006: 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”. Sedangkan “metode adalah suatu cara 

yang dipergunakan untuk mencapaitujuan yang ditetapkan” (Syaiful Bahri 

Djamarah dan Azwan Zain, 2006: 83) 

   Menurut Oemar Hamalik (2001: 57) “pembelajaran merupakan 

kombinasi yang tersusun atas unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, 

perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi  untuk mencapai 
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tujuan pembelajaran”. Sedangkan menurut E. Mulyasa ( 2006: 69) 

“pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan 

berbagai aspek yang berkaitan”. 

  Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa  metode 

pembelajaran ialah cara yang dipergunakan seorang guru dalam 

mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pelajaran.       

Suatu sistem pembelajaran terdiri dari banyak unsur yang dalam 

kenyataannya saling mempengaruhi dan saling tergantung satu dengan yang 

lainnya. Berdasarkan paparan tersebut, maka metode dalam rangkaian 

sistem pembelajaran memegang peran yang sangat penting.  Implementasi 

strategi pembelajaran sangat bergantung pada cara guru menggunakan 

metode pembelajaran. Penggunaan metode yang tepat akan turut 

menentukan efektifitas dan efisiensi pembelajaran. Hal ini mendorong 

seorang guru untuk mencari metode yang tepat dalam penyampaian 

materinya agar diserap dengan baik oleh siswa. Metode pembelajaran harus 

dipilih dan dikembangkan untuk meningkatkan aktivitas dan kreativitas 

peserta didik. 

b. Macam-macam Metode Pembelajaran 

  Metode pembelajaran banyak sekali jenisnya. Menurut E. Mulyasa, 

(2006: 107) macam-macam metode pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1) Metode ceramah 

Metode ceramah merupakan metode yang paling umum digunakan dalam 

pembelajaran. Pada metode ini, guru menyajikan bahan melalui 
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penuturan atau penjelasan lisan secara langsung terhadap peserta didik. 

2) Metode Tanya-Jawab 

Metode tanya jawab merupakan cara menyajikan bahan ajar dalam 

bentuk pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban untuk 

mencapai tujuan. 

3) Metode diskusi 

Diskusi dapat diartikan sebagai percakapan responsif yang dijalin oleh 

pertanyaan-pertanyaan problematis yang diarahkan untuk memperoleh 

pemecahan masalah. 

4) Metode Demonstrasi 

Demonstrasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, dari yang sekedar 

memberikan pengetahuan yang sudah diterima begitu saja oleh peserta 

didik, sampai pada cara agar peserta didik dapat memecahkan suatu 

masalah. Untuk memantapkan hasil pembelajaran melalui metode 

demonstrasi, pada akhir pertemuan dapat diberikan tugas-tugas yang 

sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan. 

5) Metode Inquiri 

Metode inquiri merupakan metode penyelidikan yang melibatkan proses 

mental dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

a) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang fenomena alam 

b) Merumuskan masalah yang ditemukan 

c) Merumuskan hipotesis 

d) Merancang dan melakukan eksperimen 
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e) Mengumpulkan dan menganalisis data 

f) Menarik kesimpulan mengembangkan sikap ilmiah, yakni objektif, 

jujur, hasrat ingin tahu, terbuka, berkemauan, dan tanggung jawab. 

6) Metode Penemuan 

Penemuan (discovery) merupakan metode yang lebih menekankan pada 

pengalaman langsung. Pembelajaran dengan metode penemuan lebih 

mengutamakan proses daripada hasil belajar. 

7) Metode eksperimen 

Metode eksperimen merupakan suatu bentuk pembelajaran yang 

melibatkan peserta didik bekerja dengan benda-benda, bahan-bahan dan 

peralatan labolatorium, baik secara perorangan maupun kelompok.  

8) Metode pemecahan masalah 

Pemecahan masalah memegang peranan penting baik dalam pelajaran 

sains maupun dalam banyak disiplin ilmu lainnya, terutama agar 

pembelajaran berjalan dengan fleksibel. 

9) Metode penugasan 

Metode penugasan merupakan cara penyajian bahan pelajaran. Pada 

metode ini guru memberikan seperangkat tugas yang harus dikerjakan 

peserta didik, baik secara individual maupun secara kelompok. 

10) Metode karyawisata 

Meskipun karyawisata memiliki banyak hal yang bersifat non 

akademis, tujuan umum pendidikan dapat segera dicapai, terutama 

berkaitan dengan pengembangan wawasan pengalaman dunia luar. 
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Macam-macam metode pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan 

belajar mengajar (Wina Sanjaya, 2006: 147) antara lain: 

1) Metode Ceramah 

Metode ceramah dapat diartikan sebagai cara menyajikan pelajaran 

melalui penuturan secara lisan atau penjelasan langsung kepada 

sekelompok siswa. 

2) Metode Diskusi 

Metode diskusi dapat dikatakan sebagai metode pembelajaran yang 

menghadapkan siswa pada suatu masalah. Tujuan utama metode ini 

untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab prtanyaan dan 

memahami pengetahuan siswa, serta uuntuk membuat suatu keputusan. 

3) Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi adalah metode yang menyajikan dan memperagakan 

tentang suatu proses, situasi baik dalam sebenarnya atau tiruan kepada 

siswa. 

4) Metode Simulasi 

Simulasi berasal dari kata simulate yang artinya berpura-pura atau 

seakan-akan. Sebagai metode pembelajaran, simulasi dapat diartikan cara 

penyajian pengalaman dalam belajar dengan menggunakantiruan untuk 

memahami konsep daprinsip tertentu. 

5) Metode latihan 

Metode latihan adalah suatu teknik yang mendorong siswa untuk 

melaksanakan kegiatan latihan agar memiliki ketangkasan atau 
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ketrampilan yang lebih tinggi dari apa yang diipelajari . 

Metode-metode yang sering digunakan dalam kegiatan belajar 

mengajar Akuntansi adalah metode ceramah, metode tanya jawab, metode 

diskusi, metode latihan, dan metode demonstrasi. 

B. Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian Sedah Mayangsari (2006), yang merupakan skripsi mahasiswa 

Jurusan pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan 

Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, membahas tentang hubungan 

Pemanfaatan Media Massa Sebagai Sumber Belajar dan Strategi Mengajar 

Guru dengan Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Kewarganegaraan 

kelas XI SMA Negeri 1 Wonosari. Adapun hasil penelitiannya adalah 

ditemukan hubungan yang positif dan signifikan antara Pemanfaatan Media 

Massa Sebagai Sumber Belajar dan Strategi Mengajar Guru terhadap Prestasi 

Belajar Siswa pada kelas XI SMA Negeri Wonosari. 

2. Penelitian Binarko Agung Rahmanto (2009), yang merupakan skripsi 

mahasiswa Jurusan Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi 

Universitas Negeri Yogyakarta, membahas tentang Hubungan antara Persepsi 

Siswa Tentang Mata Pelajaran Akuntansi dan Penggunaan Media 

Pembelajaran dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas XII IPS SMAN 2 

Banguntapan. Adapun hasil penelitian tersebut adalah ditemukan hubungan 

yang positif dan signifikan antar Persepsi Siswa Tentang Mata Pelajaran 

Akuntansi dan Penggunaan Media Pembelajaran Dengan Prestai Belajar 

Siswa Kelas XII IPS SMAN 2 Banguntapan. 
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C. Kerangka Berfikir 

1. Hubungan Persepsi Siswa Terhadap Pemanfaatan Media Pembelajaran dengan 

Prestasi Belajar Akuntansi. 

Persepsi sebagai salah satu karakteristik siswa yang harus diperhatikan 

dalam kegiatan belajar mengajar. Persepsi merupakan tanggapan yang 

diberikan oleh siswa tentang apa yang mereka lihat dan mereka amati. 

Tanggapan ini dapat berupa tanggapan baik dan tanggapan kurang baik. 

Tanggapan yang dimakasud dalam hal ini adalah tanggapan dari siswa terhadap 

Pemanfaatan Media Pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam 

memberikan materi pembelajaran, Apakah tanggapan baik atau kurang baik 

yang akan diberikan oleh siswa terhadap pemanfaatan Media Pembelajaran. 

Dalam menyampaikan materi, yang jelas hal tersebut dapat berhubungan 

dengan Prestasi Belajar Akuntansi. Pemanfaatan Media Pembelajaran yang 

digunakan oleh guru dapat membuat siswa beranggapan positif artinya siswa 

senang dengan cara guru memanfaatkan media, karena berawal dari rasa 

senang tersebutmaka siswa akan giat belajar dan Prestasi Belajar Akuntansi 

ayng didapatkan oleh siswa akan baik. 

2. Hubungan Metode Guru Mengajar dengan Prestasi Belajar Akuntansi 

Metode Guru Mengajar merupakan cara atau proses belajar mengajar, 

sudah menyangkut kegiatan mendidik, dalam artian untuk mengantarkan anak 

kepada tingkat kedewasaan, baik secara fisik ataupun mental. Metode Guru 

Mengajar adalah pola umum perbuatan guru didalam perwujudan kegiatan 

belajar mengajar untuk menapai tujuan-tujuan belajar. Metode Guru mengajar 
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yang baik yang dilakukan oleh guru dapat menimbulkan ketertarikan siswa 

untuk mengikuti pelajaran sehingga siswa giat belajar dan Prestasi Belajar 

Akuntansi yang didapatkan akan baik juga. 

3. Hubungan Persepsi Siswa terhadap Pemanfaatan Media Pembelajaran dan 

Metode Guru Mengajar dengan Prestasi Belajar Akuntansi. 

Media mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu proses 

belajar mengajar yang kondusif. Proses belajar mengajar akan terasa lebih 

hidup dan menarik jika menggunakan media, sebab siswa tidak hanya 

mendengar ceramah dari guru, tetapi juga dapat melihat, mengamati atau 

mempraktekan isi pesan atau informasi yang terkandung dalam suatu materi 

pelajaran. Adanya media yang digunakan sebagai alat bantu penyampaian 

materi pelajaran, dapat berarti proses belajar mengajar telah melibatkan 

banayak indera (multi inderawi). Banyak indera siswa yang terangsang, 

diharapkan proses belajar mengajar akan lebih efektif dan efisien sehingga 

hasilnya dapat optimal. Selain itu pentingnya, dengan metode yang baik maka 

akan menarik siswa untuk suka dengan pelajaran dan merangsang siswa untuk 

siat belajar supaya mendapatkan hasil yang optimal untuk mencapai Prestasi 

Belajar Akuntansi. 

D. Hipotesis 

1. Terdapat hubungan positif antara Persepsi Siswa tentang Pemanfaatan Media 

Pembelajaran dengan Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI di SMK 

YPKK 3 Sleman tahun ajaran 201102012. 

2. Terdapat hubungan positif antara Metode Guru Mengajar dengan Prestasi 
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Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI di SMK YPKK 3 Sleman tahun ajaran 

2011/2012. 

3. Terdapat hubungan positif antara Persepsi Siswa tentang Pemanfaatan Media 

Pembelajaran dan Metode Guru Mengajar dengan Prestasi Belajar Akuntansi 

Siswa Kelas XI di SMK YPKK 3 Sleman tahun ajaran 201102012. 

 

 


