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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan perubahan

dan perkembangan masyarakat ke arah yang lebih kompleks sehingga

menuntut masyarakat untuk bisa mengimbangi kemajuan tersebut.  Salah satu

cara upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ditempuh

melalui sektor pendidikan yang mengacu pada kebutuhan individu dan

pembangunan. Melalui penyelenggaraan pendidikan diharapkan dapat

mencetak manusia-manusia berkualitas yang akan mendukung tercapainya

sasaran pembangunan nasional (Restu Hastiti, 2011: 1).

Salah satu pilar pengembangan sumber daya manusia yang bemakna

strategis bagi pembangunan nasional adalah kualitas pembangunan dalam hal

ini adalah bidang pendidikan. Artinya masa depan bangsa tergantung pada

kualitas pendidikan masa kini, dan pendidikan berkualitas akan muncul jika

pendidikan di level sekolah juga berkualitas. Pendidikan mempunyai peranan

yang sangat penting untuk menjamin kelangsungan kehidupan suatu negara.

Apabila di era globalisasi ini sangat diperlukan adanya sumber daya manusia

yang memadai, sistem pendidikan nasional harus dapat memberikan

pendidikan dasar bagi setiap warga negara Republik Indonesia agar setiap

orang mampu berperan serta dalam kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara (Ratna Susanti, 2008: 1).
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Mutu pendidikan sangat erat kaitannya dengan mutu siswa, karena siswa

merupakan titik pusat proses belajar mengajar. Oleh karena itu dalam

meningkatkan mutu pendidikan harus diikuti dengan peningkatan mutu siswa.

Dalam kaitannya dengan mutu pendidikan, dapat digunakan prestasi belajar

sebagai indikator terhadap mutu pendidikan. Demikian juga di Sekolah

Menengah Kejuruan (SMK) pada program keahlian Akuntansi dapat

digunakan Prestasi Belajar Akuntansi sebagai indikator langsung terhadap

mutu pendidikan. Jadi dalam upaya meningkatan mutu pendidikan dapat

dilakukan dengan usaha meningkatkan prestasi belajar Akuntansi (Puguh

Prasetyo, 2011: 2).

Prestasi belajar merupakan salah satu indikator dari keberhasilan dalam

proses pendidikan, walaupun masih banyak indikator-indikator yang lain

seperti keterampilan, wawasan yang luas, kadar rasa tanggung jawab, dan lain

sebagainya. Prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh melalui usaha belajar.

Setiap kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan tentunya mengharapkan

prestasi belajar yang baik dan optimal. Keberhasilan belajar tidaklah sama

antara satu dengan yang lainnya. Ada sebagian siswa yang mengalami masalah

dalam belajar, akibatnya prestasi belajar yang dicapai belum optimal. Untuk

mengatasi hal tersebut perlu ditelusuri faktor-faktor yang mempengaruhi

prestasi belajar (Nanang Wijayanto, 2010: 3).

Prestasi belajar akuntansi merupakan suatu kemampuan siswa menguasai

pengetahuan, sikap, keterampilan baik mempelajari, memahami dan mampu

mengerjakan atau menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan Akuntansi
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dan dengan nilai yang diberikan oleh guru. Prestasi Belajar Akuntansi yang

baik merupakan keinginan setiap siswa, namun untuk mendapatkan Prestasi

Belajar Akuntansi yang baik bukanlah hal yang mudah karena membutuhkan

usaha yang optimal dari siswa itu sendiri (Restu Hastiti, 2011: 4).

Prestasi Belajar Akuntansi siswa kelas X Program Keahlian Akuntansi di

SMK Negeri 1 Bawang Banjarnegara Tahun Ajaran 2011/2012 belum

memperoleh hasil yang optimal. Pada proses pembelajaran akuntansi, guru

mata pelajaran Akuntansi SMK Negeri 1 Bawang Banjarnegara menetapkan

standar Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) untuk mencapai Prestasi belajar

Akuntansi yang optimal sebesar 7,8 dari skala 10 dan pihak sekolah juga

menetapkan standar belajar optimal apabila persentase ketuntasan belajar

adalah sebesar 80% dari total keseluruhan siswa. Hasil dari proses

pembelajaran akuntansi dapat dilihat dari rata-rata nilai ulangan harian, UTS,

dan UAS semester gasal tahun 2011/2012 yang menunjukkan bahwa sebesar

70% siswa telah memenuhi standar ketuntasan dan 30% siswa belum

memenuhi standar ketuntasan yang ditetapkan oleh sekolah. Hal ini

membuktikan bahwa Prestasi Belajar Akuntansi di SMK Negeri 1 Bawang

masih perlu dioptimalkan.

Prestasi Belajar Akuntansi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik berasal

dari diri sendiri (internal) maupun dari luar siswa (eksternal). Faktor internal

terdiri dari faktor jasmaniah, misalnya kesehatan, cacat tubuh dan faktor

psikologis diantaranya kemandirian belajar, tingkat kecerdasan, sikap, bakat,

minat, kedisiplinan dan motivasi. Faktor eksternal adalah faktor sosial yang
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terdiri dari guru, teman sekelas, keluarga, dan masyarakat serta teman

sepermainan, dan faktor non-sosial meliputi persepsi siswa, gedung sekolah

dan letaknya, rumah tempat tinggal keluarga dan letaknya, metode mengajar,

kurikulum, alat pelajaran dan keadaan cuaca (Slameto, 2010: 54).

Sebenarnya proses pembelajaran di SMK Negeri 1 Bawang Banjarnegara

telah dilakukan dengan baik. Namun dalam proses pembelajaran akuntansi

khususnya, hanya sedikit guru yang berusaha melakukan variasi dalam proses

mengajar akuntansi dengan menggunakan berbagai metode mengajar dan

media pembelajaran yang menarik bagi siswa. Dalam kegiatan pembelajaran

akuntansi, guru masih menggunakan metode ceramah dan pemberian tugas

yang kurang memberikan motivasi siswa dalam belajar. Hal ini tentu saja

mengurangi antusias dan partisipasi siswa yang seharusnya aktif dalam proses

pembelajaran. Akibatnya siswa sering bosan dan malas dalam mengikuti

proses pembelajaran terhadap guru-guru yang dianggap tidak memiliki metode

mengajar yang kurang memanfaatkan potensi media yang dimiliki oleh

sekolah. Dalam kegiatan belajar mengajar kurang terciptanya suasana

keakraban antara siswa dengan guru, kedekatan antara guru dan siswa kurang

terjalin. Karena kinerja guru akuntansi di sekolah tersebut rendah, penyerapan

dan hasil pembelajaran akuntansi tidak mencapai hasil yang maksimal.

Peran guru dalam proses belajar mengajar sebagai suatu keseluruhan

proses. Artinya peran guru tidak dapat dikesampingkan karena belajar itu

adalah interaksi antara pendidik dalam hal ini guru, dengan peserta didik atau

siswa yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Di sekolah guru merupakan
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salah satu faktor penentu pokok dalam peningkatan mutu pendidikan. Oleh

karena itu, proses tersebut harus dirancang sedemikian rupa, sehingga dapat

menghasilkan prestasi belajar yang sesuai dengan yang diinginkan. Dalam hal

ini, kinerja atau kemampuan dan pengalaman seorang guru diharapkan mampu

membatasi segala persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan proses belajar

mengajar (Wrightman: 1997, Gunawan: 2011).

Seorang siswa mempunyai persepsi yang berbeda-beda tentang kinerja

dari seorang guru. Siswa yang memiliki persepsi yang tinggi cenderung akan

menghargai seorang guru yang ditunjukan dengan mematuhi aturan-aturan,

memiliki antusias yang tinggi dalam mengikuti pelajaran, dan berusaha untuk

mendapatkan prestasi yang maksimal. Sebaliknya, siswa yang mempunyai

persepsi yang rendah akan merasa malas dan cepat bosan dalam mengikuti

pelajaran sehingga prestasinya tidak maksimal (Puguh Prasetyo, 2008: 3).

Selain faktor kinerja guru, faktor penentu keberhasilan yang lain dalam

proses belajar mengajar adalah siswa sebagai pelaku dalam kegiatan belajar.

Tanpa kesadaran, kemauan, dan keterlibatan siswa, maka proses belajar

mengajar tidak akan berhasil. Dengan demikian dalam proses belajar

mengajar, siswa dituntut memiliki sikap mandiri, artinya siswa perlu memiliki

kesadaran, kemauan, dan motivasi dari dalam diri siswa agar tujuan belajar

tercapai. Kemandirian Belajar menekankan pada aktivitas dalam belajar yang

penuh tanggung jawab sehingga mampu mencapai Prestasi Belajar Akuntansi

yang optimal (Dhesiana: 2008).



6

Siswa dikatakan telah mampu belajar secara mandiri apabila sudah

melakukan tugas belajar tanpa ketergantungan dengan orang lain. Pada

dasarnya kemandirian merupakan perilaku individu yang mampu berinisiatif,

mampu mengatasi masalah, mempunyai rasa percaya diri, bertanggung jawab

dan dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa bergantung pada orang lain

(Martinis Yamin, 2007: 117). Kemandirian Belajar tidak terlepas dari

kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan Prestasi Belajar Akuntansi. Jika

Kemandirian Belajar tinggi maka Prestasi Belajar Akuntansi akan meningkat

begitu juga sebaliknya, Kemandirian Belajar yang rendah mengakibatkan

Prestasi Belajar Akuntansi menurun (Dhesiana: 2008).

Berdasarkan informasi dan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti

pada bulan Desember 2011 di SMK Negeri 1 Bawang Banjarnegara bahwa

Kemandirian Belajar siswa-siswa di kelas X program keahlian Akuntansi

relatif masih rendah, hal itu tercermin dengan masih adanya siswa yang sering

mencontek jawaban tugas atau ulangan milik teman. Siswa biasanya sudah

merasa puas apabila jawaban dari tugas atau ulangannya sama dengan

temannya padahal jawaban tersebut belum tentu benar. Selain itu masih ada

siswa yang bergantung pada guru, mereka belajar hanya pada saat ada guru di

dalam kelas. Dari gejala-gejala tersebut diatas diduga karena Kemandirian

Belajar yang belum maksimal.
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Berangkat dari situasi tersebut maka peneliti tertarik untuk mengadakan

penelitian mengenai “Pengaruh Persepsi Siswa tentang Kinerja Guru dan

Kemandirian Belajar terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas X

Program Keahlian Akuntansi SMK Negeri 1 Bawang Banjarnegara Tahun

Ajaran 2011/2012”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas maka dapat

diidentifikasi beberapa masalah yang berkaitan dengan faktor-faktor yang

mempengaruhi prestasi belajar, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Prestasi Belajar Akuntansi Siswa belum optimal, karena masih terdapat

siswa yang belum memenuhi standar Kriteria Ketuntasan Minimal

(KKM) yang telah ditetapkan.

2. Kinerja Guru masih rendah.

3. Rendahnya antusiasme siswa dalam proses belajar mengajar akuntansi

yang menyebabkan Prestasi Belajar Akuntansi Siswa masih rendah.

4. Kemandirian Belajar siswa belum optimal, hal ini ditandai dengan masih

adanya siswa yang rendah kemandirian belajarnya, seperti rendahnya

usaha siswa menambah pengetahuan di luar jam pelajaran.

5. Siswa tidak percaya diri dan mempunyai ketergantungan terhadap siswa

lain yang mempunyai kemampuan lebih saat mengerjakan tugas dan

mengerjakan ulangan.
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C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, dapat diketahui

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Prestasi Belajar Akuntansi yaitu

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor

Kemandirian Belajar, motivasi belajar, kedisiplinan dan perhatian siswa.

Sedangkan faktor eksternal yaitu Persepsi, Keluarga, Sekolah, Masyarakat,

guru dan teman sekelas.

Agar cakupan penelitian tidak terlalu luas, maka peneliti membatasi

penelitian ini dengan mengambil Persepsi Siswa sebagai faktor eksternal.

Alasan dari dipilihnya Kinerja Guru sebagai faktor eksternal karena menurut

Analisis Penilaian Kinerja Guru (APKG), Kinerja Guru merupakan faktor

yang dominan dalam menentukan antusiasme belajar siswa serta kualitas

pembelajaran. Artinya kalau guru yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran

mempunyai kinerja yang bagus, akan mampu meningkatkan kualitas

pembelajaran, begitu juga sebaliknya. Hal ini dapat dipahami karena guru

yang mempunyai kinerja bagus dalam kelas akan mampu menjelaskan

pelajaran dengan baik, mampu menumbuhkan motivasi belajar siswa dengan

baik, mampu menggunakan media pembelajaran dengan baik, mampu

membimbing dan mengarahkan siswa dalam pembelajaran sehingga siswa

akan memiliki semangat dan motivasi dalam belajar, senang dengan kegiatan

pembelajaran yang diikuti, dan merasa mudah memahami materi yang

disajikan oleh guru. Kemandirian Belajar sebagai faktor internal karena
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memegang peranan yang penting dalam memberi gairah, semangat dan rasa

senang dalam belajar. Sehingga siswa yang mempunyai kemauan tinggi

mempunyai energi yang banyak untuk melaksanakan kegiatan belajar yang

pada akhirnya akan mampu memperoleh prestasi yang lebih baik. Sehingga

kedua faktor inilah yang diduga kuat mempengaruhi Prestasi Belajar

Akuntansi Siswa SMK Negeri 1 Bawang Banjarnegara Kelas X Program

Keahlian Akuntansi Tahun Ajaran 2011/2012.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Persepsi Siswa tentang Kinerja Guru terhadap

Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas X Program Keahlian Akuntansi di

SMK Negeri 1 Bawang Banjarnegara Tahun Ajaran 2011/2012?

2. Bagaimana pengaruh Kemandirian Belajar terhadap Prestasi Belajar

Akuntansi siswa kelas X program keahlian Akuntansi SMK Negeri 1

Bawang Banjarnegara Tahun Ajaran 2011/2012?

3. Bagaimana pengaruh Persepsi Siswa tentang Kinerja Guru dan

Kemandirian Belajar secara bersama-sama terhadap Prestasi Belajar

Akuntansi Siswa Kelas X Program Keahlian Akuntansi di SMK Negeri 1

Bawang Banjarnegara Tahun Ajaran 2011/2012?
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E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan dan diidentifikasi, maka

tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui Pengaruh Persepsi Siswa tentang Kinerja Guru terhadap

Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas X Program Keahlian Akuntansi di

SMK Negeri 1 Bawang Banjarnegara Tahun Ajaran 2011/2012.

2. Mengetahui Pengaruh Kemandirian Belajar terhadap Prestasi Belajar

Akuntansi Siswa Kelas X Program Keahlian Akuntansi di SMK Negeri 1

Bawang Banjarnegara Tahun Ajaran 2011/2012.

3. Mengetahui Pengaruh Persepsi Siswa tentang Kinerja Guru dan

Kemandirian Belajar secara bersama-sama terhadap Prestasi Belajar

Akuntansi Siswa Kelas X Program Keahlian Akuntansi di SMK Negeri 1

Bawang Banjarnegara Tahun Ajaran 2011/2012.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan

perkembangan ilmu pengetahuan serta menjadi salah satu referensi

untuk kajian lebih mendalam khususnya bidang Pendidikan

Akuntansi.
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2. Manfaat Praktis

a. Bagi Siswa

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada siswa

Kemandirian Belajar yang harus dimiliki siswa dengan membangun

motivasi yang positif berupa pola pikir dan tingkah laku yang baik

sehingga Prestasi Belajar Akuntansi dapat optimal.

b. Bagi Guru

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan guru guna

meningkatkan kinerjanya, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai

dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk pelaksanaan

pendidikan yang lebih baik lagi, apabila peneliti telah menjadi

pendidik sehingga dapat berkontribusi pada dunia pendidik, serta

sebagai bahan masukan bagi mahasiswa Pendidikan Akuntansi.

d. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta

Hasil penelitian  ini sebagai bahan referensi dan sumbangan

koleksi berupa bahan pustaka dan bacaan bagi mahasiswa

Pendidikan Akuntansi pada khususnya dan mahasiswa Universitas

Negeri Yogyakarta pada umumnya.


