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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

 

A. Kajian Teori 

1. Prestasi Belajar Akuntansi 

a. Madrasah Aliyah 

Dalam Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa 

jenjang pendidikan menengah di Indonesia adalah Madrasah 

Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang 

perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang 

dimaksud dengan Madrasah Aliyah adalah salah satu bentuk satuan 

pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang 

menyelenggarakan pendidikan umum dengan ciri khas agama 

Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari 

SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil 

belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.  

Madrasah Aliyah sebagai salah satu jenjang pendidikan 

menengah pada sistem pendidikan nasional terbagi menjadi 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN), Madrasah Aliyah Swasta (MAS) 

dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Tujuan yang ingin dicapai 

oleh Madrasah Aliyah (MA) tidak terlepas dari tujuan pendidikan 
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nasional, karena Madrasah Aliyah merupakan sub sistem dari 

Sistem Pendidikan Nasional (SPN). Akan tetapi secara spesifik, 

berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 

370 tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah (MA) dijelaskan bahwa 

tujuan pendidikan Madrasah Aliyah (MA) meliputi : 

1) Meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

2) Meningkatkan pengetahuan siswa untuk mengembangkan diri 

sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

kesenian yang dijiwai ajaran agama Islam.   

3) Meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat 

dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan 

sosial, budaya dan alam sekitarnya yang dijiwai ajaran agama 

Islam. 

 

Sementara itu tujuan sekolah menengah umum berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 tahun 1990 

tentang Pendidikan Menengah pasal 2 adalah sebagai berikut : 

1) Meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan 

pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri 

sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

kesenian;  

2) Meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat 

dalam mengadakan hubungan timbal-balik dengan lingkungan 

sosial, budaya dan alam sekitarnya.  

 

Melihat karakteristik dan tujuan Madrasah Aliyah (MA) 

maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan Madrasah 

Aliyah (MA) sama dengan tujuan pendidikan sekolah umum 

jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh 

Kementrian Pendidikan Nasional. Namun, karena Madrasah Aliyah 

merupakan lembaga pendidikan yang bercirikan agama Islam maka 



15 

 

kurikulumnya juga bercirikan agama Islam dimana terdapat 

muatan-muatan mata pelajaran keagamaan di dalamnya. 

b. Jurusan IPS di MAN 

Berdasarkan pada Keputusan Menteri Agama No. 370 

Tahun 1993 pasal 19 tentang kurikulum dalam Madrasah Aliyah, 

pembagian jurusan yang ada pada Madrasah Aliyah sebenarnya 

tidak jauh berbeda dengan Sekolah Menengah Atas yaitu secara 

garis besar terdapat pembagian jurusan yang terdiri dari jurusan 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan 

Bahasa. Akan tetapi karena Madrasah Aliyah merupakan sekolah 

yang bercirikan agama Islam, maka terdapat satu jurusan yang 

mencerminkan ciri khas tersebut yaitu jurusan Agama. 

Jurusan IPS pada Madrasah Aliyah mempelajari mata 

pelajaran yang sama seperti pada jurusan IPS di SMA, yaitu 

mempelajari antara lain Ekonomi, Akuntansi, Sosiologi, Sejarah 

dan Geografi. Akan tetapi karena adanya ciri khas agama Islam, 

maka terdapat beberapa tambahan pelajaran seperti Fiqih, Aqidah 

Akhlak dan Qur’an Hadits.  

c. Mata Pelajaran Akuntansi di Jurusan IPS 

Mata pelajaran Akuntansi di jurusan IPS merupakan salah 

satu mata pelajaran yang wajib ada pada jurusan IPS selain mata 

pelajaran Ekonomi, Sejarah, Sosiologi dan Geografi. Hal ini sesuai 

dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 370 Tahun 1993 pasal 
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19 tentang kurikulum MA yang sekurang-kurangnya memuat 

bahan kajian dan pelajaran Pengetahuan Sosial. 

Mata pelajaran Akuntansi yang ada di jurusan IPS MAN 

mengikuti kurikulum yang ada, sesuai dengan instruksi yang 

diberikan oleh pemerintah yaitu menggunakan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP). Standar kompetensi mata pelajaran 

Akuntansi yang diajarkan pada kelas XI IPS di MAN sama dengan 

yang diajarkan pada kelas XI IPS SMA, yaitu memahami 

penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa. Kompetensi 

dasarnya meliputi mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem 

informasi, menafsirkan persamaan akuntansi, mencatat transaksi 

berdasarkan mekanisme debet kredit, mencatat transaksi ke dalam 

jurnal, melakukan posting dari jurnal ke dalam buku besar, 

membuat ikhtisar siklus akuntansi perusahaan jasa dan menyusun 

laporan keuangan perusahaan jasa.   

d. Prestasi Belajar Akuntansi 

Menurut Tohirin (2008: 151) ”Prestasi adalah apa yang 

telah dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar”.  

Nana Sudjana yang dikutip oleh Tohirin (2008: 151) berpendapat 

bahwa ”Prestasi adalah hasil yang telah dicapai (dilakukan, 

dikerjakan dan sebagainya)”.  Menurut Witherington yang dikutip 

oleh Nana Syaodih (2009: 155) mengemukakan pengertian belajar 

yaitu, “Belajar merupakan perubahan dalam kepribadian, yang 



17 

 

dimanifestasikan sebagai pola-pola respons yang baru yang 

berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan dan 

kecakapan”. Dari beberapa pengertian tentang prestasi belajar 

diatas, dapat disimpulkan bahwa Prestasi Belajar Akuntansi adalah 

hasil yang telah dicapai siswa dalam  mata pelajaran akuntansi  

setelah dia belajar. 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar Akuntansi 

Menurut Bimo Walgito (2004: 151) secara garis besar faktor-

faktor yang mempengaruhi belajar dan prestasi belajar dapat 

digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu faktor anak, faktor lingkungan 

anak dan faktor bahan atau materi yang dipelajari. 

a. Faktor Anak 

Merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa yang 

dapat mempengaruhi prestasi belajar. Faktor ini dapat dibedakan 

menjadi dua kelompok, yaitu : 

1) Faktor fisik 

Dalam hal ini, faktor fisik yang dimaksud adalah faktor 

yang berhubungan dengan kesehatan dan kelengkapan anggota 

badan. Fisik harus berada dalam kondisi yang baik, dalam arti 

sehat. Bila badan sakit maka akan berpengaruh terhadap belajar 

anak. Untuk menjaga kesehatan badan perlu adanya aktivitas 

fisik sebagai selingan belajar untuk menjaga agar badan selalu 

dalam kondisi yang baik. Perlu diperhatikan bahwa untuk 
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menjaga kondisi fisik agar tetap baik maka segala aktivitas 

yang berhubungan dengan fisik harus dengan teratur. Orang 

harus menyadari bahwa kemampuan fisik itu terbatas. Apabila 

anak terus belajar dan kurang tidur akhirnya anak itu akan 

menjadi sakit. 

2) Faktor psikis 

Ada banyak faktor psikiss yang dapat mempengaruhi 

prestasi belajar siswa, antara lain adalah : 

a) Motif 

Motivasi belajar merupakan pendorong seseorang untuk 

belajar. Motivasi timbul karena adanya keinginan atau 

kebutuhan-kebutuhan dalam diri seseorang. Seseorang 

berhasil dalam belajar karena ia ingin belajar. Motivasi 

belajar merupakan faktor psikis yang bersifat non 

intelektual. Peranannya yang khas ialah dalam hal gairah 

atau semangat belajar, siswa yang termotivasi kuat akan 

mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan 

belajar. 

b) Minat 

Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila 

bahan pelajaran yang dipelajari siswa tidak sesuai dengan 

minatnya siswa tidak belajar secara sebaik-baiknya. Ia akan 
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segan dalam belajar dan ia tidak memperoleh kepuasan dari 

hasil belajar itu. 

c)  Perhatian 

Untuk memperoleh hasil belajar yang baik, siswa 

harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang 

dipelajarinya, jika bahan pelajaran tidak menjadi perhatian 

siswa maka timbullah rasa kebosanan.  

d) Disiplin 

Ini merupakan disiplin terhadap diri sendiri. Disiplin 

ini harus ditanamkan dan dimiliki oleh tiap-tiap individu, 

karena sekalipun memiliki rencana belajar yang baik, 

namun hal itu akan tetap menjadi rencana jika tidak ada 

disiplin diri.  

b. Faktor Lingkungan 

Selain faktor-faktor yang ada dalam diri siswa, ada hal-hal lain 

di luar diri yang dapat mempengaruhi prestasi belajar yang akan 

diraih, antara lain adalah : 

1) Tempat 

Tempat belajar yang baik merupakan tempat yang tenang 

dan tidak ada hal-hal lain yang dapat menggangu perhatian. 

Selain itu perlu juga diperhatikan ventilasi dan penerangan 

tempat tersebut. 
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2) Alat-alat untuk belajar 

Belajar tidak dapat berjalan dengan baik bilamana tanpa 

alat-alat belajar yang cukup. Proses belajar akan tertanggu 

apabila alat yang diperlukan untuk belajar tidak ada. Semakin 

lengkap alat belajarnya maka siswa dapat belajar dengan 

sebaik-baiknya. 

3) Waktu 

Pembagian waktu untuk belajar harus diperhatikan dengan 

sebaik-baiknya. Hendaknya belajar secara teratur dan jangan 

belajar seenaknya. Belajar akan menjadi lebih baik apabila 

mempunyai time table untuk belajar. 

4) Pergaulan 

Pergaulan anak akan berpengaruh terhadap belajar anak. 

Oleh karena itu hendaknya dijaga agar anak bergaul dengan 

anak-anak yang suka belajar. Hal ini akan berpengaruh besar 

terhadap motif anak untuk belajar. 

c. Faktor Bahan yang Dipelajari 

Bahan yang dipelajari akan menentukan cara atau metode 

belajar yang akan digunakan. Jadi teknik atau metode belajar 

dipengaruhi atau ditentukan oleh macam materi yang dipelajari. 

Belajar mata pelajaran eksakta berbeda dengan cara belajar untuk 

mata pelajaran sosial, misalnya. Tetapi disamping ada sifat-sifat 
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yang berbeda antara satu dengan lainnya, terdapat pula hal-hal 

yang sama, diantaranya adalah : 

1) Pada umumnya belajar dengan cara keseluruhan akan lebih 

baik daripada belajar secara bagian-bagian. 

2) Sebagian waktu belajar disediakan untuk melakukan repetition 

atau pengulangan kembali.  

3) Dalam mengulangi bahan pelajaran hendaknya dilakukan 

pada waktu luang setelah istirahat.  

Ngalim Purwanto (2007: 102) menyatakan terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi belajar diantaranya adalah : 

a. Kecerdasan/inteligensi 

Disamping kematangan, dapat tidaknya seseorang mempelajari 

sesuatu dengan baik ditentukan oleh taraf kecerdasannya. 

Kenyataan menunjukkan kepada kita, meskipun anak yang 

berumur 14 tahun ke atas pada umumnya telah matang untuk 

belajar ilmu pasti, tetapi tidak semua anak-anak tersebut pandai 

dalam ilmu pasti. Jelas kiranya bahwa dalam belajar, selain 

kematangan inteligensi pun turut memegang peranan. 

b. Guru dan Cara Mengajar 

Faktor guru dan cara mengajarnya merupakan faktor yang 

penting. Dimana sikap dan kepribadian guru, tinggi rendahnya 

pengetahuan yang dimiliki guru, dan bagaimana cara guru itu 
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mengajarkan pengetahuan itu kepada anak-anak didiknya turut 

menentukan bagaimana hasil belajar yang dicapai anak. 

c. Alat-alat Pelajaran 

Faktor guru dan cara mengajarnya tidak dapat kita lepaskan 

dari ada tidaknya dan cukup tidaknya alat-alat pelajaran yang 

tersedia di sekolah. Sekolah yang memiliki alat-alat dan 

perlengkapan yang diperlukan untuk belajar ditambah dengan cara 

mengajar yang baik dari guru-gurunya, kecakapan guru dalam 

menggunakan alat-alat tersebut akan mempermudah dan 

mempercepat belajar anak. 

d. Keadaan Keluarga 

Ada keluarga yang miskin dan ada pula keluarga yang kaya. 

Ada keluarga yang diliputi keadaan tenteram dan damai  dan ada 

pula yang sebaliknya. Suasana dan keadaan keluarga yang 

bermacam-macam itu turut menentukan bagaimana dan sampai 

dimana belajar dialami dan dicapai oleh anak-anak. Termasuk 

dalam keluarga ini adalah ada tidaknya atau tersedia tidaknya 

fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam belajar. 

Dikaitkan dengan mata pelajaran akuntansi, proses pembelajaran 

akuntansi tentunya juga sangat dipengaruhi oleh berbagai hal yang 

telah dijelaskan di atas, yaitu faktor intern ataupun faktor ekstern. 

Faktor intern yang memengaruhi dapat dicontohkan yaitu bagaimana 

Kedisiplinan Siswa yang dapat memengaruhi Prestasi Belajar 
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Akuntansi siswa. Kedisiplinan Siswa dalam hal ini dapat dilihat 

melalui kedisiplinan siswa dalam hal menaati tata tertib sekolah, 

misalnya tidak pernah terlambat dalam mengikuti pelajaran akuntansi, 

selalu mengikuti pelajaran akuntansi, kedisiplinan dalam mengerjakan 

tugas akuntansi yang diberikan guru dan kedisiplinan dalam belajar 

akuntansi di rumah. Hal ini sangat memberikan dorongan dan 

pengaruh penting dalam tingkat Prestasi Belajar Akuntansi yang 

nantinya akan dicapai sebagai hasil akhir. Faktor eksternal yang dapat 

memengaruhi prestasi belajar akuntansi yaitu Persepsi Siswa tentang 

Kualitas Mengajar Guru dalam menyampaikan atau membelajarkan 

siswa pada mata pelajaran akuntansi. Dalam proses pembelajaran 

akuntansi, guru memegang peranan yang penting dalam 

menyampaikan materi dan pemahaman kepada siswa. Oleh karena itu 

seorang guru harus mempunyai kualitas mengajar untuk dapat 

menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Beberapa kemampuan 

yang perlu dikuasai oleh guru untuk mencapai keberhasilan dalam 

proses pembelajaran antara lain adalah pemilihan materi akuntansi 

yang sesuai dengan kemampuan siswa, metode mengajar yang mampu 

membangkitkan keaktifan siswa, media pembelajaran yang mampu 

mempermudah siswa dalam memahami materi akuntansi yang 

diajarkan, penilaian yang sesuai dan pengelolaan kelas yang dilakukan 

oleh guru. Kualitas mengajar guru ini sangat berperan penting dalam 

menentukan Persepsi Siswa tentang Kualitas Mengajar Guru yang 



24 

 

dapat meningkatkan antusiasme, keaktifan dan daya paham siswa 

dalam mempelajari akuntansi yang pada akhirnya akan berpengaruh 

terhadap Prestasi Belajar Akuntansi siswa. 

3. Kedisiplinan Siswa 

a. Pengertian Disiplin 

1) Menurut Prijodarminto dalam Tu’u (2004: 31) yang dikutip 

oleh Budiman (2010) menyatakan disiplin adalah suatu 

kondisi yang tercipta dan berbentuk melalui proses dari 

serangkaian perilaku yang menunjukan nilai-nilai ketaatan, 

kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan keterikatan. 

2) Menurut Maman Rachman dalam Tu’u (2004:32) yang dikutip 

oleh Budiman (2010) menyatakan disiplin sebagai upaya 

mengendalikan diri dan sikap mental individu atau masyarakat 

dalam mengembangkan kepatuhan dan ketaatan terhadap 

peraturan dan tata tertib berdasarkan dorongan dan kesadaran 

yang muncul dari dalam hatinya. 

3) Menurut Soedijarto (1989: 164) disiplin belajar merupakan 

kemampuan seseorang untuk secara teratur belajar dan tidak 

melakukan sesuatu yang dapat merugikan tujuan akhir dari 

proses belajarnya. 

Dari uraian pengertian disiplin di atas dapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud disiplin adalah perilaku seseorang yang 

sesuai dengan tata tertib atau aturan yang berlaku baik yang 
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muncul dari kesadaran dirinya maupun karena adanya sanksi atau 

hukuman. 

b. Perlunya Disiplin 

Disiplin diperlukan oleh siapapun dan di manapun, 

begitupula seorang siswa dia harus disiplin baik itu disiplin dalam 

menaati tata tertib sekolah, disiplin dalam belajar di sekolah, 

disiplin dalam mengerjakan tugas, maupun disiplin dalam belajar 

di rumah, sehingga akan dicapai hasil belajar yang optimal. 

Disiplin berperan penting dalam membentuk individu yang berciri 

keunggulam. Menurut Tu’u (2004: 37) yang dikutip oleh Budiman 

(2010) menyatakan disiplin penting karena alasan berikut ini: 

1) Dengan disiplin yang muncul karena kesadaran diri, siswa 

berhasil dalam belajarnya. Sebaliknya siswa yang kerap kali 

melanggar ketentuan sekolah pada umumnya terhambat 

optimalisasi potensi dan prestasinya 

2) Tanpa disiplin yang baik, suasana sekolah dan juga kelas 

menjadi kurang kondusif bagi kegiatan pembelajaran. Secara 

positif disiplin memberi dukungan yang tenang dan tertib bagi 

proses pembelajaran 

3) Orang tua senantiasa berharap di sekolah anak-anak 

dibiasakan dengan norma norma, nilai kehidupan, dan disiplin. 

Dengan demikian anak-anak dapat menjadi individu yang 

tertib, teratur, dan disiplin. 

4) Disiplin merupakan jalan bagi siswa untuk sukses dalam 

belajar dan kelak ketika bekerja.  

 

Kesadaran pentingnya norma, aturan, kepatuhan, dan ketaatan 

merupakan prasyarat kesuksesan seseorang. Sedangkan menurut 

Maman Rachman dalam Tu’u (2004: 35) yang dikutip oleh 

Budiman (2010) menyatakan alasan pentingnya disiplin bagi para 

siswa adalah sebagai berikut: 
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1) Memberi dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak 

menyimpang 

2) Membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan 

tuntutan lingkungan 

3) Cara menyelesaikan tuntutan yang ingin ditunjukan peserta 

didik terhadap lingkunganya 

4) Untuk mengatur keseimbangan keinginan individu satu 

dengan individu lainnya 

5) Menjauhi siswa melakukan hal-hal yang dilarang sekolah 

6) Mendorong siswa melakukan hal-hal yang baik dan benar 

7) Peserta didik belajar hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang 

baik, positif dan bermanfaat baginya dan lingkungannya 

8) Kebiasaan baik itu menyebabkan ketenangan jiwanya dan 

lingkungannya 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa disiplin sangat 

penting dan dibutuhkan oleh setiap siswa. Disiplin yang tumbuh 

secara sadar akan membentuk sikap, perilaku, dan tata kehidupan 

yang teratur yang akan menjadikan siswa sukses dalam belajar. 

c. Fungsi Disiplin 

Fungsi disiplin sangat penting untuk ditanamkan pada 

siswa, sehingga siswa menjadi sadar bahwa dengan disiplin akan 

tercapai hasil belajar yang optimal. Fungsi disiplin menurut Tu’u 

(2004: 38-44) yang dikutip oleh Budiman (2010) adalah sebagai 

berikut: 

1) Menata kehidupan bersama 

Manusia merupakan mahluk sosial. Manusia tidak akan 

bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam kehidupan 

bermasyarakat sering terjadi pertikaian antara sesama orang 

yang disebabkan karena benturan kepentingan, karena 

manusia selain sebagai mahluk sosial ia juga sebagai mahluk 

individu yang tidak lepas dari sifat egonya, sehingga kadang-

kadang di masyarakat terjadi benturan antara kepentingan 

pribadi dengan kepentingan bersama. 

2) Membangun kepribadian 

Kepribadian adalah keseluruhan sifat, tingkah laku yang 

khas yang dimiliki oleh seseorang. Antara orang yang satu 
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dengan orang yang lain mempunyai kepribadian yang berbeda. 

Lingkungan yang berdisiplin baik sangat berpengaruh 

terhadap kepribadian seseorang. Apalagi seorang siswa yang 

sedang tumbuh kepribadiannya, tentu lingkungan sekolah 

yang tertib, teratur, tenang, dan tentram sangat berperan dalam 

membangun kepribadian yang baik. 

3) Melatih kepribadian yang baik 

Kepribadian yang baik selain perlu dibangun sejak dini, 

juga perlu dilatih karena kepribadian yang baik tidak muncul 

dengan sendirinya. Kepribadian yang baik perlu dilatih dan 

dibiasakan, sikap perilaku dan pola kehidupan dan disiplin 

tidak terbentuk dalam waktu yang singkat, namun melalui 

suatu proses yang membutuhkan waktu lama. 

4) Pemaksaan 

Disiplin akan tercipta dengan kesadaran seseorang untuk 

mematuhi semua ketentuan, peraturan, dan noma yang berlaku 

dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Disiplin 

dengan motif kesadaran diri lebih baik dan kuat. Dangan 

melakukan kepatuhan dan ketaatan atas kesadaran diri 

bermanfaat bagi kebaikan dan kemajuan diri. Sebaliknya 

disiplin dapat pula terjadi karena adanya pemaksaan dan 

tekanan dari luar. Misalnya, ketika seorang siswa yang kurang 

disiplin masuk ke satu sekolah yang berdisiplin baik, maka ia 

terpaksa harus menaati dan mematuhi tata tertib yang ada di 

sekolah tersebut. 

5) Hukuman 

Dalam suatu sekolah tentunya ada aturan atau tata tertib. 

Tata tertib ini berisi hal-hal yang positif dan harus dilakukan 

oleh siswa. Sisi lainnya berisi sanksi atau hukuman bagi yang 

melanggar tata tertib tersebut. Hukuman berperan sangat 

penting karena dapat memberi motifasi dan kekuatan bagi 

siswa untuk mematuhi tata tertib dan peraturan-peraturan yang 

ada. 

6) Menciptakan lingkungan yang kondusif 

Disiplin di sekolah berfungsi mendukung terlaksananya 

proses kegiatan pendidikan berjalan lancar. Hal itu dicapai 

dengan merancang peraturan sekolah, yakni peraturan bagi 

guru-guru dan bagi para siswa, serta peraturan lain yang 

dianggap perlu. Kemudian diimplementasikan secara 

konsisten dan konsekuen. 
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d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi dan Membentuk Disiplin 

Menurut Tu’u (2004: 48-49) yang dikutip oleh Budiman 

(2010) menyatakan terdapat empat faktor dominan yang 

mempengaruhi dan membentuk disiplin yaitu: 

1) Kesadaran diri 

Sebagai pemahaman diri bahwa disiplin penting bagi 

kebaikan dan keberhasilan dirinya. Selain itu kesadaran diri 

menjadi motif sangat kuat bagi terwujudnya disiplin. Disiplin 

yang terbentuk atas kesadarn diri akan kuat pengaruhnya dan 

akan lebih tahan lama dibandingkan dengan disiplin yang 

terbentuk karena unsur paksaan atau hukuman. 

2) Pengikutan dan ketaatan 

Sebagai langkah penerapan dan praktik atas peraturan-

peraturan yang mengatur perilaku individunya. Hal ini sebagai 

kelanjutan dari adanya kesadaran diri yang dihasilkan oleh 

kemampuan dan kemauan diri yang kuat. 

3) Alat pendidikan 

Untuk mempengaruhi, mengubah, membina, dan 

membentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang 

ditentukan atau diajarkan. 

4) Hukuman 

Seseorang yang taat pada aturan cenderung disebabkan 

karena dua hal, yang pertama karena adanya kesadaran diri, 

kemudian yang kedua karena adanya hukuman. Hukuman 

akan menyadarkan, mengoreksi, dan meluruskan yang salah, 

sehingga orang kembali pada perilaku yang sesuai dengan 

harapan. 

 

Lebih lanjut, masih ada faktor-faktor lain yang berpengaruh 

dalam pembentukan disiplin yaitu. 

1) Teladan 

Teladan adalah contoh yang baik yang seharusnya ditiru 

oleh orang lain. Dalam hal ini siswa lebih mudah meniru apa 

yang mereka lihat sebagai teladan (orang yang dianggap baik 

dan patut ditiru) daripada dengan apa yang mereka dengar. 

Karena itu contoh dan teladan disiplin dari atasan, kepala 

sekolah dan guru-guru serta penata usaha sangat berpengaruh 

terhadap disiplin para siswa. 
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2) Lingkungan berdisiplin 

Lingkungan berdisiplin kuat pengaruhnya dalam 

pembentukan disiplin dibandingkan dengan lingkungan yang 

belum menerapkan disiplin. Bila berada di lingkungan yang 

berdisiplin, seseorang akan terbawa oleh lingkungan tersebut. 

3) Latihan berdisiplin 

Disiplin dapat tercapai dan dibentuk melalui latihan dan 

kebiasaan. Artinya melakukan disiplin secara berulang-ulang 

dan membiasakannya dalam praktik-praktik disiplin sehari-

hari.  

 

e. Indikator Disiplin 

Tu’u (2004: 91) yang dikutip oleh Budiman (2010) 

mengemukakan bahwa indikator yang menunjukan 

pergeseran/perubahan hasil belajar siswa sebagai kontribusi 

mengikuti dan menaati peraturan sekolah adalah meliputi: dapat 

mengatur waktu belajar di rumah, rajin dan teratur belajar, 

perhatian yang baik saat belajar di kelas, dan ketertiban diri saat 

belajar di kelas. Selain itu, menurut Eko Prasetyo dan Harry 

Muliadi dalam jurnal Pendidikan Ekonomi (2008: 229) membagi 

indikator kedisiplinan siswa menjadi tiga macam, yaitu: disiplin di 

dalam kelas, disiplin di luar kelas di dalam lingkungan sekolah dan 

disiplin belajar di rumah. 

4. Persepsi Siswa tentang Kualitas Mengajar Guru 

a. Pengertian Persepsi 

Menurut Slameto (2010: 102) “Persepsi adalah proses yang 

menyangkut masuknya peran atau informasi ke dalam otak 

manusia”.  Miftah Toha (2003: 141) menyebutkan “Persepsi adalah 

suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam 
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memahami informasi tentang lingkungannya, baik melalui 

penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman”. 

Dari definisi-definisi tersebut dapat dikatakan persepsi 

adalah tanggapan langsung seseorang melalui proses yang sifatnya 

kompleks dalam menerima dan menginterpretasikan suatu objek 

yang menggunakan alat indera sehingga persepsi dipengaruhi oleh 

kerjasama antara faktor dari dalam (personal) yang bersama 

menentukan persepsi seseorang.  

Menurut Miftah Toha (2003: 79) faktor-faktor yang 

mempengaruhi persepsi seseorang berbeda antara satu dengan yang 

lainnya adalah: 

1) Faktor Intern 

Yaitu antara lain perasaan, sikap dan kepribadian 

individual, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian 

(fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai 

dan kebutuhan juga minat dan motivasi diri individu. 

2) Faktor Ekstern 

Yaitu antara lain: latar belakang keluarga, informasi yang 

diperoleh, pengetahuan dan kebudayaan sekitar, intensitas, 

ukuran, keberlawanan, pengulangan gerakan, hal-hal baru dan 

familiar atau tidak ada saingan suatu objek. 

 

Dalam hal pembelajaran, persepsi siswa tentang kualitas 

mengajar guru dalam kegiatan pembelajaran bermacam-macam. 

Persepsi tersebut dimulai adanya perhatian siswa terhadap cara 

guru mengajar baik dilihat dari cara menyampaikan materi, 

menjelaskan materi, metode yang digunakan, pemilihan media 

yang digunakan, cara mengevaluasi, cara mengelola kelas, maupun 

bahkan kepribadian guru itu sendiri. 
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Jika dalam proses tersebut siswa mempunyai persepsi yang 

baik terhadap gurunya maka ia akan merasa bahwa pelajaran 

tersebut menarik dan akan mudah menerima apa yang disampaikan 

oleh gurunya selanjutnya akan berpengaruh terhadap keantusiasan 

mengikuti pelajaran dan prestasi belajarnya. Sebaliknya, siswa 

yang mempunyai persepsi yang buruk terhadap gurunya maka ia 

akan malas dan merasa tidak tertarik dengan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan pelajaran tersebut. 

Persepsi siswa tentang kualitas mengajar guru ditentukan 

oleh rangsangan dari luar yang diterima siswa berupa aktivitas guru 

dalam menyampaikan materi pelajaran pada saat mengajar yang 

menjadi pusat perhatiannya. Siswa memberi arti rangsangan yang 

diterimanya yang berarti juga menginterpretasikan rangsangan 

tersebut. 

Pada kenyataannya hasil belajar mengajar banyak 

ditentukan oleh usaha guru dalam memunculkan persepsi positif 

pada diri siswa tentang kualitas guru dalam kegiatan pembelajaran. 

Dengan mengembangkan persepsi positif pada diri siswa terhadap 

kualitas guru dalam kegiatan pembelajaran akan dapat dicapai 

prestasi belajar pada taraf yang optimal. 

b. Pengertian Kualitas Mengajar Guru 

Muhibbin Syah (2008: 183), mengemukakan bahwa 

“Mengajar itu pada intinya mengarah pada timbulnya perilaku 
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belajar siswa”. Mengajar merupakan sistem yang kompleks dari 

sejumlah keterampilan untuk menyampaikan pesan sehingga dapat 

diterima oleh siswa. Selain itu Mulyasa (2010: 38) mengemukakan 

bahwa “Mengajar merupakan proses menginformasikan, 

menjelaskan dan menerangkan materi pembelajaran”. Mengajar 

pada hakikatnya bermaksud mengantarkan siswa mencapai tujuan 

yang telah direncanakan sebelumnya.  

Di dalam lingkungan sekolah, mengajar selalu terkait 

dengan kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini yang biasanya 

berperan dalam kegiatan mengajar adalah seorang guru. Oleh 

karena itu kualitas mengajar guru merupakan kemampuan yang 

dimiliki guru dalam melaksanakan atau menciptakan pembelajaran 

yang berkualitas. 

Menurut Wina Sanjaya (2011: 143) kemampuan yang 

perlu dikuasai oleh guru untuk mencapai keberhasilan dalam 

proses pembelajaran antara lain mengenai : 

1)  Materi Pembelajaran 

Bahan atau materi pelajaran pada hakikatnya adalah isi 

dari materi pelajaran yang diberikan kepada siswa sesuai dengan 

kurikulum yang digunakan. Secara umum sifat dan bahan 

pelajaran dapat dibedakan menjadi beberapa kategori yaitu 

fakta, konsep, prinsip, dan keterampilan. 
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Menurut Nana Syaodih (2009: 104) ada beberapa hal yang 

perlu diperhatikan dalam memilih atau menetapkan materi 

pelajaran: 

a) Tujuan pengajaran 

Materi pelajaran hendaknya dengan mengacu pada tujuan-

tujuan instruksional yang ingin dicapai. 

 

b) Pentingnya bahan 

Materi yang ditetapkan hendaknya merupakan bahan yang 

betul-betul penting, baik dilihat dari tujuan yang ingin 

dicapai maupun fungsinya untuk mempelajari bahan 

berikutnya. 

c) Nilai praktis 

Materi yang dipilih hendaknya bermakna bagi para siswa, 

dalam arti mengandung nilai praktis atau bermanfaat bagi 

kehidupan sehari-hari. 

d) Tingkat perkembangan peserta didik 

Kedalaman materi yeng dipilih hendaknya ditetapkan 

dengan memperhitungkan tingkat perkembangan berpikir 

siswa yang bersangkutan, dalam hal ini biasanya telah 

dipertimbangkan dalam kurikulum sekolah yang 

bersangkutan. 

e) Tata urutan  

Materi yang diberikan hendaknya ditata dalam urutan yang 

memudahkan dipelajarinya keseluruhan materi oleh peserta 

didik atau siswa. 

 

2)  Metode Mengajar 

Wina sanjaya (2011: 127) mengemukakan bahwa metode 

mengajar merupakan tindakan nyata atau perbuatan guru saat 

mengajar berdasarkan pada strategi pengajaran yang telah 

disusunnya. Penggunaan metode yang bervariasi akan sangat 

membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Pembelajaran harus dipilih dan dikembangkan untuk 

meningkatkan aktivitas dan kreativitas peserta didik.  
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Penggunaan metode tentunya harus disesuaikan dengan 

konteks pembelajaran dan tujuan yang ingin dicapai. Metode 

mengajar untuk menyampaikan informasi kepada siswa tentunya 

akan berbeda tergantung pada tujuan pembelajaran. 

Menurut Wina Sanjaya (2011: 147) terdapat beberapa 

metode pembelajaran yang bisa digunakan untuk 

mengimplementasikan strategi pembelajaran yaitu metode 

ceramah, demonstrasi, diskusi dan simulasi. 

a) Metode Ceramah 

Menurut Mulyasa (2010: 114) yang dimaksud 

Metode ceramah adalah suatu cara penyampaian informasi 

melalui penuturan dan penerangan lisan secara langsung 

oleh guru kepada siswanya. Menurut Wina Sanjaya (2011: 

148) terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan dari 

metode ceramah yaitu: 

Kelebihan metode ceramah: 

(1) Merupakan metode yang murah dan mudah untuk 

dilakukan. 

(2) Dapat menyajikan materi yang luas. 

(3) Dapat memberikan pokok-pokok materi yang perlu 

ditonjolkan. 

(4) Melalui ceramah, guru dapat mengontrol keadaan 

kelas. 

(5) Organisasi kelas dengan menggunakan ceramah dapat 

diatur menjadi lebih sederhana. 

 

Kelemahan metode ceramah: 

(1) Materi yang dapat dikuasai siswa sebagai hasil dari 

ceramah akan terbatas pada apa yang dikuasai guru. 



35 

 

(2) Ceramah yang tidak disertai dengan peragaan dapat 

mengakibatkan terjadinya verbalisme. 

(3) Guru yang kurang memiliki kemampuan bertutur 

yang baik, ceramah sering dianggap sebagai metode 

yang membosankan. 

(4) Sangat sulit untuk mengetahui apakah seluruh siswa 

sudah mengerti apa yang dijelaskan atau belum. 

 

b) Metode Diskusi 

Menurut Wina Sanjaya (2011: 154) “Metode diskusi 

adalah metode pembelajaran yang menghadapkan siswa 

pada suatu permasalahan”. Dalam metode diskusi, para 

siswa akan berinteraksi secara verbal, saling mengadakan 

tukar menukar informasi, saling mempertahankan pendapat 

maupun mengajukan alternatif pemecahan masalah. 

Menurut Wina Sanjaya (2011: 156-159) metode 

diskusi mempunyai beberapa kelebihan dan kelemahan 

yaitu diantaranya: 

Kelebihan metode diskusi: 

(1) Metode diskusi dapat merangsang siswa untuk lebih 

kreatif  khususanya dalam memberikan gagasan dan 

ide-ide. 

(2) Dapat melatih untuk membiasakan diri bertukar 

pikiran dalam mengatasi setiap permasalahan. 

(3) Melatih siswa untuk dapat mengemukakan pendapat 

atau gagasan secara verbal. 

(4) Dapat menghargai pendapat orang lain. 

 

Kelemahan metode diskusi: 

(1) Sering terjadi pembicaraan dalam diskusi dikuasai 

oleh 2 atau 3 orang siswa yang memiliki keterampilan 

berbicara. 

(2) Kadang-kadang pembahasan dalam disusi meluas 

sehingga kesimpulan menjadi kabur. 



36 

 

(3) Memerlukan waktu yang banyak. 

(4) Sering terjadi perbedaan pendapat yang bersifat 

emosional yang tidak terkontrol. 

 

Terdapat bermacam-macam jenis diskusi yang digunakan 

dalam proses pembelajaran, antara lain: 

(1) Diskusi kelas 

Diskusi kelas adalah proses pemecahan masalah yang 

dilakukan oleh seluruh anggota kelas sebagai peserta 

diskusi. 

(2) Diskusi kelompok kecil 

Diskusi kelompok kecil dilakukan dengan membagi 

siswa dalam kelompok-kelompok yang jumlahnya 

antara 3-5 orang.diakhir diskusi setiap ketua 

kelompok menyajikan hasil diskusinya. 

(3) Simposium  

Simposium adalah metode mengajar dengan 

membahas suatu persoalan dipandang dari berbagai 

sudut pandang berdasarkan keahlian. 

(4) Diskusi panel 

Diskusi panel adalah pembahasan suatu masalah yang 

dilakukan oleh beberapa orang panelis yang biasanya 

terdiri dari 4-5 orang di hadapan audiens.  

 

c) Metode Demonstrasi 

Menurut Wina Sanjaya (2011: 152) “Metode 

demonstrasi adalah metode penyajian pelajaran dengan 

memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang 

suatu proses, situasi atau benda tertentu, baik sebenarnya 

atau hanya sekedar tiruan”. Metode demonstrasi sebelum 

disajikan perlu dipersiapkan secara teliti. Pelaksanaannya 

harus disertai penjelasan lisan, dan demonstrasi tidak mesti 

diperagakan oleh guru sendiri. Adapun kelebihan dan 

kelemahan dari metode demonstrasi. 
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Kelebihan metode demonstrasi: 

(1) Terhindarnya verbalisme sebab siswa disuruh 

langsung memperhatikan bahan pelajaran yang 

dijelaskan. 

(2) Proses pembelajaran akan lebih menarik, sebab siswa 

tidak hanya mendengar tetapi juga melihat peristiwa 

yang terjadi. 

(3) Siswa memiliki kesempatan untuk membandingkan 

antara teori dan kenyataan. 

 

Kelemahan metode demonstrasi: 

(1) Memerlukan persiapan yang lebih matang, karena 

apabila gagal dapat menyebabkan metode ini tidak 

efektif lagi. 

(2) Memerlukan pembiayaan yang lebih mahal. 

(3) Memerlukan kemampuan keterampilan guru yang 

khusus, sehingga guru dituntut untuk bekerja lebih 

profesional. 

 

d) Metode Simulasi 

Menurut Wina Sanjaya (2011: 159) sebagai metode 

mengajar “Simulasi dapat diartikan cara penyajian 

pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan 

untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau 

keterampilan tertentu”. Peniruan dan peragaan kegiatan 

tersebut hanyalah kegiatan yang pura-pura, namun 

demikian kegiatan  ini dapat memperjelas materi pelajaran 

yang bersangkutan. Bentuk simulasi dapat berupa role 

playing (bermain peran), sosiodrama atau permainan. 

Menurut Wina Sanjaya (2011: 160) metode simulasi 

mempunyai beberapa kelebihan dan kelemahan yaitu 

diantaranya: 
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Kelebihan metode simulasi: 

(1) Simulasi dapat dijadikan bekal siswa dalam 

menghadapi situasi yang sebenarnya kelak baik dalam 

kehidupan keluarga, masyarakat maupun menghadapi 

dunia kerja. 

(2) Simulasi dapat mengembangkan kreatifitas siswa, 

karena melalui simulasi siswa diberi kesempatan 

untuk memainkan peranan sesuai dengan topik yang 

disulasikan. 

(3) Simulasi dapat memupuk keberanian dan percaya diri 

siswa. 

(4) Memperkaya pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

yang diperlukan dalam menghadapi berbagai situasi 

sosial yang problematis.  

(5) Simulasi dapat meningkatkan gairah siswa dalam 

proses pembelajaran. 

 

Kelemahan metode simulasi:  

(1) Pengalaman yang diperoleh melalui simulasi tidak 

selalu tepat dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. 

(2) Pengelolaan yang kurang baik, sering simulasi 

dijadikan sebagai alat hiburan, sehingga tujuan 

pembelajaran menjadi terabaikan. 

(3) Faktor psikologis seperti rasa malu dan takut sering 

mempengaruhi siswa dalam melakukan simulasi. 

 

Simulasi terdiri dari beberapa jenis, diantaranya: 

(1) Sosiodrama 

Sosiodrama adalah metode pembelajaran bermain 

peran untuk memecahkan masalah-masalah yang 

berkaitan dengan fenomena sosial, permasalahn yang 

menyangkut hubungan antara manusia seperti 

masalah kenakalan remaja, narkoba, gambaran 

keluarga yang otoriter dan lain sebagainya. 

(2) Psikodrama  

Psikodrama adalah metode pembelajaran dengan 

bermain peran yang bertitik tolak dari permasalahan-

permasalan psikologis. 

(3) Role Playing 

Role playing atau bermain peran adalah metode 

pembelajaran sebagai bagian dari simulasi yang 

diarahkan untuk mengkreasi peristiwa sejarah, 

mengkreasi peristiwa-peristiwa aktual, atau kejadian-
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kejadian yang mungkin muncul pada masa 

mendatang.  

 

3) Media Pembelajaran 

Pendapat Gerlach dan Ely dalam Wina Sanjaya (2011: 

163) menyatakan : ”A medium, conceived is any person, 

material or event that establishs codition which enabled the 

learner to acquire knowledge, skill and attitude”.  Menurut 

Gerlach dan Ely secara umum media itu meliputi orang, bahan, 

peralatan, atau kegiatan yang menciptakan kondisi yang 

memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan 

dan sikap.  

Menurut Wina Sanjaya (2011: 173) faktor-faktor yang 

perlu diperhatikan dalam memilih media yang tepat antara lain: 

a) Media yang akan digunakan oleh guru harus sesuai dan 

diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Media 

tidak digunakan sebagai alat hiburan, atau tidak semata-

mata dimanfaatkan untuk mempermudah guru 

menyampaikan materi, akan tetapi benar-benar untuk 

membantu siswa belajar sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai. 

b) Media yang digunakan harus sesuai dengan materi 

pembelajaran. Setiap materi pelajaran memiliki kekhasan 

dan kekompleksan. Media yang akan digunakan harus 

sesuai dengan kompleksitas materi pembelajaran. 

c) Media pembelajaran harus sesuai dengan minat, kebutuhan 

dan kondisi siswa. Setiap siswa memiliki kemampuan dan 

gaya yang berbeda. Guru perlu memerhatikan setiap 

kemampuan dan gaya tersebut. 

d) Media yang akan digunakan harus memerhatikan 

efektivitas dan efisiensi. Media yang memerlukan peralatan 

yang mahal belum tentu efektif untuk mencapai tujuan 

tertentu. Demikian juga media yang sangat sederhana 

belum tentu tidak memiliki nilai. Setiap media yang 
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dirancang guru perlu memerhatikan efektivitas 

penggunanya.  

e) Media yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan 

guru yang mengoperasikannya. Sering media yang 

kompleks terutama media-media mutakhir seperti 

computer, LCD dan media elektronik lainnya memerlukan 

kemampuan khusus dalam mengoperasikannya. Media 

secanggih apa pun tidak akan bisa menolong tanpa 

kemampuan teknis mengoperasikannya. Oleh karena itu, 

sebaiknya guru mempelajari dahulu bagaimana 

mengoperasikan dan memanfaatkan media yang akan 

digunakannya. 

 

Menurut Wina Sanjaya (2011: 169) kegunaan media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar secara umum 

mempunyai kegunaan untuk memperjelas penyajian pesan 

kepada siswa agar tidak bersifat terlalu verbal. Dengan 

menggunakan media maka siswa akan dapat mengetahui 

tentang kata yang disampaikan dan juga mengetahui  dan 

memahami makna yang terkandung dalam kata tersebut. Selain 

itu, dengan menggunakan media maka akan membuat siswa 

menjadi lebih bergairah dalam menerima pesan yang 

disampaikan karena adanya keterlibatan baik fisik maupun 

psikisnya. Dengan media pembelajaran, maka guru dapat 

menjadikan hal yang bersifat abstrak menjadi lebih konkret. 

Fungsi media pembelajaran secara khusus adalah sebagai 

berikut : 

(1) Menangkap suatu objek atau peristiwa-peristiwa tertentu 

(2) Memanipulasi keadaan, peristiwa atau objek tertentu 

(3) Menambah gairah dan motivasi belajar siswa 
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4) Penilaian Pembelajaran 

Penilaian menurut Nana Sudjana (2002: 3) adalah proses 

memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu 

berdasarkan suatu kriteria tertentu. Sedangkan penilaian hasil 

belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil 

belajar yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu. 

Penilaian dapat dilakukan secara formal melalui tes atau 

secara periodik atau secara informal yang dapat dilakukan 

sebelum proses belajar mengajar berlangsung. Penilaian 

informal ini diperlukan untuk mengecek secara sederhana 

melalui pertanyaan-pertanyaan komprehensif yang dilakukan 

pada awal, selama dan atau akhir pelajaran. Respon siswa akan 

memberi umpan balik untuk keperluan remidial atau 

pengayaan. 

Menurut Mulyasa (2010: 61) dalam melakukan penilaian 

yang harus diperhatikan adalah: 

a) Sarana penilaian 

Sarana atau objek evaluasi belajar adalah perubahan 

tingkah laku yang mencakup bidang kognitif, afektif dan 

psikomotorik secara seimbang. Masing-masing bidang 

terdiri sejumlah aspek dan aspek tersebut hendaknya dapat 

diungkapkan melalui penilaian tersebut. Dengan demikian 

dapat diketahui tingkah laku mana yang sudah dikuasai dan 

mana yang belum sebagai bahan perbaikan dan penyusunan 

program pengajaran selanjutnya.  

b) Alat penilaian 

Penggunaan alat penilaian hendaknya komprehensif, yang 

meliputi tes dan non tes, sehingga diperoleh gambaran hasil 

belajar yang objektif. Demikian pula bentuk tes tidak hanya 

tes objektif tetapi juga tes essay. Sedangkan jenis non tes 
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antara lain: observasi, wawancara, studi kasus, dan rating 

scale (skala penilaian). Penilaian hasil belajar hendaknya 

dilakukan secara berkesinambungan agar diperoleh hasil 

yang menggambarkan kemampuan peserta didik yang 

sebenarnya. 

 

Menurut Nana Sudjana (2002: 3) “Penilaian berfungsi 

sebagai alat untuk mengetahui tercapai tidaknya suatu tujuan 

instruksional, umpan balik bagi perbaikan proses belajar 

mengajar, dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar 

siswa kepada para orangtuanya”. 

Sedangkan tujuan penilaian adalah: 

a) Mendiskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga 

dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam 

berbagai bidang studi yang ditempuhnya. 

b) Mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran 

di sekolah yakni sebeerapa jauh keefektifannya dalam 

mengubah tingkah laku para siswa ke arah tujuan 

pendidikan yang diharapkan. 

c) Menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan 

perbaikan dan penyempurnaan  dalam hal program 

pendidikan dan pengajaran serta strategi pelaksanaannya. 

d) Memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang 

dimaksud meliputi pemerintah, masyarakat dan para orang 

tua siswa. 

 

Nana Sudjana (2002: 9) mengemukakan bahwa ada 

beberapa prinsip penilaian yang harus diperhatikan antara lain: 

a) Dalam menilai hasil belajar hendaknya dirancang 

sedemikian rupa sehingga jelas abilitas yang harus dinilai, 

materi penilaian, alat penilaian, dan intepretasi hasil 

penilaian. Sebagai patokan dalam merancang penilaian 

hasil belajar adalah kurikulum yang berlaku dan buku 

pelajaran yang digunakannya. 

b) Penilaian hasil belajar hendaknya menjadi bagian integral 

dari proses belajar mengajar. Artinya, penilaian senantiasa 
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dilaksanakan pada setiap saat proses belajar mengajar 

sehingga pelaksanaannya berkesinambungan. 

c) Agar diperoleh hasil belajar yang objektif dalam pengertian 

menggambarkan prestasi dan kemampuan siswa 

sebagaimana adanya penilaian harus menggunakan 

berbagai alat penilaian dan sifatnya kompreheensif. 

d) Penilaian hasil belajar hendaknya diikuti dengan tindak 

lanjutnya.  

 

5) Pengelolaan Kelas 

Menurut Mulyasa (2010: 91) “Pengelolaan kelas 

merupakan keterampilan guru untuk menciptakan iklim 

pembelajaran yang kondusif, dan mengendalikannya jika 

terjadi gangguan  dalam pembelajaran”. Jadi pengelolaan kelas 

adalah gaya guru mewujudkan suasana belajar yang efektif dan 

efisien, menarik dan menggairahkan siswa untuk belajar, 

melalui pengaturan ruang, alat serta media. Lebih lanjut, 

Mulyasa menyampaikan beberapa hal yang harus diperhatikan 

dalam pengelolaan kelas yaitu : 

a) Kehangatan dan keantusiasan 

b) Tantangan 

c) Bervariasi 

d) Luwes 

e) Penekanan pada hal-hal positif 

f) Penanaman disiplin diri 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain penelitian 

yang berjudul “Hubungan Antara Disiplin Belajar dan Persepsi Siswa 

Tentang Metode Mengajar Guru dengan Prestasi Belajar Akuntansi 

Perusahaan Dagang Siswa Kelas XI Program Keahlian Akuntansi SMK 
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Batik Perbaik Purworejo Tahun Ajaran 2010/2011” oleh Puji Wahyuni 

(2011), dengan hasil : (1) terdapat hubungan positif dan signifikan antara 

Disiplin Belajar dengan Prestasi Belajar Akuntansi, dibuktikan dengan 

koefisien korelasi (rx1y) sebesar 0,354 dan thitung = 3,525 lebih besar dari 

ttabel = 2,000; (2) terdapat hubungan positif dan signifikan antara Persepsi 

Siswa Tentang Metode Mengajar Guru dengan Prestasi Belajar Akuntansi, 

dibuktikan dengan koefisien korelasi (rx2y) sebesar 0,297 dan thitung = 2,906 

lebih besar dari ttabel = 2,000; (3) terdapat hubungan positif dan signifikan 

antara Disiplin Belajar dan Persepsi Siswa Tentang Metode Mengajar 

Guru secara bersama-sama dengan Prestasi Belajar Akuntansi, dibuktikan 

dengan koefisien korelasi (Ry(1,2)) = 0,443, dan Fhitung = 10,481 lebih besar 

dari Ftabel = 3,11 dengan taraf signifikansi 5%. Penelitian ini memiliki 

persamaan pada variabel bebas yaitu Disiplin Belajar yang merupakan 

salah satu indikator Kedisiplinan Siswa dan Persepsi Siswa Tentang 

Metode Mengajar Guru, dimana Metode Mengajar merupakan salah satu 

indikator Kualitas Mengajar Guru dan variabel terikatnya yaitu Prestasi 

Belajar. Perbedaannya adalah penelitian ini mencari hubungan antar 

variabel bebas dan terikat, waktu dan tempat pelaksanaan penelitian juga 

berbeda. 

Penelitian lain yang berjudul “Pengaruh Disiplin Siswa dan 

Fasilitas Perpustakaan Sekolah terhadap Prestasi Belajar Siswa Mata 

Pelajaran Ekonomi Kelas XII SMK  Pangudi Luhur Tarcisius Semarang” 

oleh Eko Prasetyo dan Harry Muliadi. Tujuan dari penelitian ini adalah 
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untuk mengetahui sekaligus menganalisis pengaruh disiplin siswa dan 

fasilitas perpustakaan sekolah terhadap prestasi belajar siswa serta untuk 

mengetahui dan mengkaji lebih lanjut upaya-upaya yang dilakukan 

sekolah untuk meningkatkan displin siswa dan pemanfaatan fasilitas 

perpustakaan sekolah. Berdasarkan analisis regresi berganda menunjukkan 

bahwa secara parsial disiplin siswa mempunyai pengaruh positif terhadap 

prestasi belajar siswa dengan thitung = 4,787 dengan p-value= 0,00 < 0,05 

dan fasilitas perpustakaan sekolah mempunyai pengaruh positif terhadap 

prestasi belajar siswa dengan thitung = 7,860 dengan p-value= 0,00 > 0,05. 

Secara simultan diketahui bahwa Fhitung sebesar 98,499 dengan harga 

signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti bahwa variabel bebas 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. 

Penelitian ini memiliki persamaan pada salah satu variabel bebasnya yaitu 

Disiplin Siswa. Perbedaannya  penelitian ini adalah pada salah satu 

variabel bebas yaitu Fasilitas Perpustakaan, tempat penelitian dan lokasi 

penelitiannya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Capriana Yuniarsih (2010) yang 

berjudul “Pengaruh Persepsi Siswa tentang Cara Guru Mengajar dan 

Kebiasaan Belajar terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI 

Program Keahlian Akuntansi SMKN 1 Jogonalan Tahun Ajaran 

2009/2010”. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Terdapat pengaruh yang 

positif dan signifikan dari Persepsi Siswa tentang Cara Guru Mengajar 

terhadap Prestasi belajar Akuntansi SMKN 1 Jogonalan Tahun Ajaran 
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2009/2010 dengan koefisiensi korelasi (rx1y) sebesar 0,481 koefisien 

determinasi r
2
x1y sebesar 0,231 dan nilai fhitung lebih besar dari ftabel 

(23,144>3,96). 2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan Kebiasaan 

Belajar terhadap Prestasi Belajar Akuntansi SMKN 1 Jogonalan Tahun 

Ajaran 2009/2010 dengan koefisien korelasi rx2y sebesar 0,375 koefisien 

determinasi r
2
x2y sebesar 0,141 dan nilai fhitung lebih besar dari ftabel 

(12,608>3,96). 3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan Persepsi Siswa 

tentang Cara Guru Mengajar dan Kebiasaan Belajar secara bersma-sama 

terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI Program Keahlian 

Akuntansi SMKN 1 Jogonalan Tahun Ajaran 2009/2010 ditunjukkan 

dengan koefisien korelasi ry(1,2) sebesar 0,523 koefisien determinasi r
2
y(1,2) 

sebesar 0,274 dan nilai fhitung lebih besar dari ftabel (14,318>3,11). 

Penelitian ini memiliki persamaan pada salah satu variabel bebasnya  yaitu 

meneliti Persepsi Siswa dan juga variabel terikatnya yang meneliti tentang 

Prestasi Belajar Akuntansi. Perbedaannya terdapat pada salah satu variabel 

besasnya yaitu Kebiasaan Belajar, tempat dan juga tahun penelitian.  

C. Kerangka Berpikir 

1. Pengaruh Kedisiplinan Siswa terhadap Prestasi Belajar Akuntansi 

Kedisiplinan merupakan tingkat konsistensi dan konsekuensi 

seseorang terhadap suatu komitmen atau kesepakatan bersama yang 

berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai. Siswa sebagai individu 

tentu saja memiliki tingkat kedisiplinan yang berbeda satu dengan 

yang lainnya. Ada siswa yang memiliki tingkat kedisiplinan yang 
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tinggi dan ada pula siswa yang memiliki tingkat kedisiplinan yang 

rendah. Siswa yang memiliki kedisiplinan yang tinggi akan 

menunjukkan kesiapannya dalam mengikuti pelajaran di kelas, 

memperhatikan pelajaran guru, mengerjakan tugas dan memiliki 

kelengkapan belajar seperti buku dan alat-alat belajar lainnya. Hal ini 

akan membentuk sebuah kedisiplinan belajar baik di sekolah maupun 

di luar sekolah. Namun sebaliknya, bagi siswa yang memiliki tingkat 

kedisiplinan yang rendah akan cenderung untuk malas belajar dan 

tidak mengikuti pelajaran di sekolah, terlebih lagi untuk mengerjakan 

tugas rumah dan untuk belajar di rumah. Hal ini tentu saja akan 

membentuk karakter kedisiplinan belajar yang buruk. 

Prestasi belajar merupakan hasil yang dicapai seseorang setelah dia 

belajar. Prestasi Belajar Akuntansi yang maksimal akan dapat diraih 

oleh siswa yang memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi, baik 

disiplin dalam belajar di sekolah, disiplin dalam belajar di rumah, 

disiplin dalam mengerjakan tugas sekolah  dan juga disiplin dalam 

menaati peraturan sekolah. 

Berdasarkan pada pemahaman teori di atas, diduga semakin tinggi 

Kedisiplinan Siswa semakin tinggi pula Prestasi Belajar Akuntansi 

yang dapat dicapai oleh siswa tersebut. Sebaliknya, Kedisiplinan Siswa 

yang rendah diduga akan menyebabkan Prestasi Belajar Akuntansi 

siswa tersebut juga rendah.  
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2. Pengaruh Persepsi Siswa tentang Kualitas Mengajar Guru 

terhadap Prestasi Belajar Akuntansi 

 

Persepsi Siswa Tentang Kualitas Mengajar Guru mengacu pada 

proses siswa dalam menangkap dan menanggapi materi yang 

diberikan, metode yang digunakan, media yang digunakan, 

pengelolaan kelas yang dilakukan guru pada saat pembelajaran dan 

juga mengenai evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Siswa 

sebagai individu mempunyai persepsi yang berbeda-beda tentang 

kualitas mengajar gurunya. Ada siswa yang mempunyai persepsi yang 

baik dan buruk. 

Prestasi Belajar Akuntansi yang optimal akan dapat dicapai oleh 

siswa yang memiliki persepsi yang baik terhadap gurunya. Persepsi 

yang baik tentang kualitas mengajar guru akan menimbulkan semangat 

pada diri siswa, membuat siswa cenderung aktif, antusias dalam 

mengikuti proses belajar mengajar dan mampu menyerap dan 

menerima materi yang disampaikan oleh guru dengan lebih baik. 

Namun sebaliknya, siswa yang mempunyai persepsi  yang buruk akan 

cenderung malas mengikuti pelajaran sehingga menyebabkan 

kemampuan dalam menerima materi yang disampaikan akan 

cenderung lebih rendah. 

 Berdasarkan uraian di atas, diduga Persepsi Siswa tentang Kualitas 

Mengajar guru yang semakin baik akan menyebabkan semakin tinggi 

pula Prestasi Belajar Akuntansi yang dapat dicapai oleh siswa tersebut. 

Demikian pula sebaliknya, Persepsi Siswa tentang Kualitas Mengajar 
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Guru yang buruk diduga akan menyebabkan Prestasi Belajar 

Akuntansi siswa tersebut rendah.  

3. Pengaruh Kedisiplinan Siswa dan Persepsi Siswa tentang Kualitas 

Mengajar Guru secara bersama-sama terhadap Prestasi Belajar 

Akuntansi 

 

Siswa yang memiliki kedisiplinan yang tinggi akan menunjukkan 

kesiapannya dalam mengikuti pelajaran di kelas, memperhatikan 

pelajaran guru, mengerjakan tugas dan memiliki kelengkapan belajar 

seperti buku dan alat-alat belajar lainnya. Hal ini akan membentuk 

sebuah kedisiplinan belajar baik di sekolah maupun di luar sekolah. 

Selain itu, siswa yang memiliki persepsi yang baik tentang kualitas 

mengajar guru akan menimbulkan semangat pada diri siswa, membuat 

siswa cenderung aktif, antusias dalam mengikuti proses belajar 

mengajar dan mampu menyerap dan menerima materi yang 

disampaikan oleh guru dengan lebih baik. 

Siswa yang memiliki kedisiplinan yang tinggi akan mampu 

mencapai Prestasi Belajar Akuntansi yang tinggi pula karena adanya 

ketertiban dalam hal belajar yang berasal dari dalam diri siswa. Siswa 

yang memiliki persepsi yang baik terhadap kualitas mengajar guru 

akan bersemangat dalam mengikuti pelajaran karena adanya rasa 

kepuasan dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh gurunya. 

Berdasarkan hal tersebut, diduga siswa yang memiliki tingkat 

kedisiplinan yang tinggi dan memiliki persepsi yang baik tentang 

kualitas mengajar guru akan dapat mencapai Prestasi Belajar 
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Akuntansi yang maksimal. Begitu pula sebaliknya, siswa yang 

memiliki tingkat kedisiplinan yang rendah dan memliki persepsi yang 

buruk tentang kualitas mengajar guru akan menyebabkan Prestasi 

Belajar Akuntansi yang dicapai kurang maksimal. 

D. Paradigma Penelitian 

Pengaruh antar variabel dalam penelitian iini digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pengaruh Antar Variabel 

 

Keterangan: 

X1  : Kedisiplinan Siswa 

X2  : Persepsi Siswa tentang Kualitas Mengajar Guru 

Y  : Prestasi Belajar Akuntansi  

: Pengaruh variabel X terhadap Y secara sendiri-sendiri 

: Pengaruh variabel X terhadap Y secara bersama-sama 

 

 

E. Hipotesis Penelitian 

1. Kedisiplinan Siswa berpengaruh positif terhadap Prestasi Belajar 

Akuntansi Siswa Kelas XI IPS MAN Yogyakarta II tahun ajaran 

2011/2012. 

2. Persepsi Siswa tentang Kualitas Mengajar Guru berpengaruh positif 

terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI IPS MAN 

Yogyakarta II tahun ajaran 2011/2012. 

X1 

X2 

 

Y 
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3. Kedisiplinan Siswa dan Persepsi Siswa tentang Kualitas Mengajar 

Guru secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Prestasi 

Belajar Akuntansi Siswa kelas XI IPS MAN Yogyakarta II tahun 

ajaran 2011/2012. 

 

 


