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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia 

indonesia yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang 

Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, berkepribadian, mandiri, maju, 

profesional, bertanggung jawab dan produktif serta sehat jasmani dan rohani. 

Tujuan yang mulia tersebut pada saat ini tampaknya selit tercapai apabila 

pelajar di Indonesia sering berbuat curang dan tidak jujur dalam tes. Perbuatan 

curang dan tidak jujur tersebut antara lain dengan menyontek yang bukan lagi 

dianggap perbuatan tabu dan memalukan asalkan tidak diketahui oleh guru. 

Halal atau tidaknya cara itu tampaknya tidak terlalu dipermasalahkan, yang 

penting nilai raport yang bagus dapat diperoleh tanpa usaha keras. 

Kenyataan yang sering terjadi pada banyak murid di sekolah-sekolah 

atau mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi, melakukan perbuatan 

menyontek pada saat tes untuk mendapatkan nilai bagus. Menyontek 

dilakukan bukan hanya karena ingin mendapat prestasi yang baik di sekolah, 

tetapi banyak juga yang melakukan perbuatan ini karena terpengaruh 

kelompoknya, atau karena takut ditinggalkan kelompok teman sebayanya. 

Menurunnya kualitas hasil belajar siswa juga disebabkan kurikulum 

yang hanya menekankan pada materi yang banyak dan cenderung mendorong 

siswa untuk menghafal dan kekurangan waktu untuk membahas aplikasi setiap 
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teori atau konsep studi. Sehingga pemahaman siswa hanya pada sebatas teori 

dan ada keterbatasan siswa untuk mempraktekkan ilmunya pada kehidupan 

sehari-hari. 

Rendahnya motivasi berprestasi pada remaja merupakan gejala yang 

kurang menguntungkan karena rendahnya motivasi berprestasi pada mereka 

menunjukkan adanya sikap acuh tak acuh terhadap kehidupan sosial, termasuk 

terhadap masa depan bangsanya. Keberhasilan ekonomi suatu bangsa sangat 

ditentukan oleh tinggi rendahnya motif berprestasi warganya, dengan kata lain 

pembangunan suatu bangsa akan sukses bila motif berprestasi warganya 

tinggi. Jika gejala negatif tidak segera dideteksi dan diatasi secara didi, maka 

masa depan bangsa akan sangat tidak menguntungkan. Hal ini terjadi karena 

secara ilmiah, kaum remaja merupakan pemegang estafet generasi mendatang. 

Dalam negara yang sedang membangun seperti Indonesia, remaja yang juga 

disebut generasi muda diharapkan mampu berprestasi terhadap bangsanya an 

mampu menghadapi tantangan-tantangan yang ada pada masa sekarang dan 

yang akan datang, antara lain munculnya era globalisasi. 

Ada dua faktor yang berperan penting atas berhasil tidaknya individu 

dalam pendidikan, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini 

meliputi antara lain intelegensi, motivasi berprestasi, gizi, kepribadian, dan 

kemandirian. Sedangkan faktor eksternal meliputi antara lain lingkungan 

sekolah, guru, sarana, dan prasarana pendidikan yang ada. 

Dua faktor internal yang berperan dalam keberhasilan atau kegagalan 

individu di sekolah adalah motivasi berprestasi dan kemandirian belajar. 
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Motivasi berprestasi merupakan pendorong individu untuk selalu mencapai 

prestasi yang lebih baik dari sebelumnya. Kuat atau lemahnya usaha yang 

dilakukan oleh pelajar dalam mencapai tujuan atau prestasi yang ingin dicapai 

tergantung pada motivasi berprestasi yang ada dalam dirinya. 

Di samping itu dalam masa pembangunan dewasa ini perlu 

dikembangkan sikap yang lebih menekankan pada inisiatif dan tidak sekedar 

menunggu kesempatan dan pasif. Sikap-sikap tersebut tercakup dalam 

kemandirian individu. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka diadakan penelitian dengan 

judul : “PENGARUH MOTIVASI BERPRESTASI DAN KEMANDIRIAN 

BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR AKUNTANSI SISWA/ 

SISWI KELAS XI  SMK BATIK  1 SURAKARTA”.  

B.  Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan yang dianalisa dapat terarah, maka permasalahan 

tersebut dibatasi sebagai berikut : 

Penelitian ini terbatas pada permasalahan mengenai pengaruh motivasi 

intrinsik dan kemandirian belajar yaitu kemandirian belajar  terhadap prestasi 

belajar akuntansi  kelas XI SMK Batik  1 Surakarta.  

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan judul, pembatasan masalah di atas maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana pengaruh motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar 

akuntansi siswa kelas XI SMK Batik  1 Surakarta ? 

2. Bagaimana  pengaruh  kemandirian belajar terhadap prestasi belajar 

akuntansi  siswa kelas XI SMK Batik 1 Surakarta ? 

3. Bagaimana pengaruh motivasi berprestasi dan kemandirian belajar 

terhadap prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI SMK  Batik  1   

Surakarta ?  

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Bagaimana pengaruh motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar 

akuntansi  siswa kelas XI SMK Batik  1 Surakarta 

2. Bagiamana pengaruh kemandirian belajar terhadap dengan prestasi belajar 

akuntansi siswa kelas XI SMK Batik 1 Surakarta 

3. Bagaimana pengaruh motivasi berprestasi dan kemandirian belajar 

terhadap prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI SMK Batik  1 

Suarakarta.  

E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain : 

1. Memberi sumbangan pemikiran bagi para guru dan lembaga pendidikan 

pada umumnya tentang pentingnya motivasi berprestasi dan kemandirian 

belajar siswa dalam meningkatkan prestasi belajar. 
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2. Mengembangkan wawasan peneliti dalam perkembangan proses belajar 

mengajar. 

3. Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai pedoman bagi penelitian 

selanjutnya.  

F. Sistematika Skripsi 

Dalam penyusunan  sistematika skripsi ini terdiri dari tiga bagian 

antara lain :  

Bagian awal meliputi : halaman judul, halaman pengesahan, halaman motto, 

prakata, daftar isi, daftar tabel, abstraksi. 

Bagian Utama : 

BAB    I. PENDAHULUAN 

Meliputi latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

skripsi. 

BAB  II. LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan mengenai pengertian prestasi belajar, motivasi 

berprestasi, kemandirian belajar, mata pelajaran akuntansi, sekolah 

menengah kejuruan, kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan pengertian metode penelitian , tempat dan 

waktu penelitian, populasi, sample dan sampling, variabel 
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penelitian, tehnik pengumpulan data, uji prasyarat analisis, tehnik 

analisis data. 

BAB IV. PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN 

Meliputi latar belakang, SMK Batik 1 Surakarta, Struktur 

Organisasi, deskripsi data,  analisis data, dan pembahasan. 

BAB    V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Meliputi kesimpulan dan saran-saran dari  penelitian. 

Bagian Akhir. 

Bagian Akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.               




