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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan adalah usaha sadar dalam upaya memajukan 

perkembangan jasmani maupun rohani dengan penuh tanggung jawab, melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran dan pelatihan untuk membawa anak didik 

menjadi dewasa yang berjalan secara berurutan dan terencana. Pendidikan 

mempunyai peranan proses untuk meningkatkan sumber daya manusia. 

Menyadari pentingnya pendidikan maka pemerintah dengan masyarakat telah 

berupaya mewujudkan, meningkatkan kualitas yaitu melalui perbaikan 

kurikulum dan sistem evaluasi pendidikan guru dan tenaga pendidik lainnya.  

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan upaya mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Pemerintah merumuskan dalama undang-undang Republik 

Indonesia No. 29 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang 

menjelaskan bahwa pendidikan dilakukan agar mendapat tujuan yang 

diharapkan bersama. Di dalam tujuan pendidikan nasional menurut UU 20 

tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan :  

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk 
berkembangnya potensi didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab”. 
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Keberhasilan pendidikan akan dicapai oleh suatu bangsa apabila ada 

usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri. Keberhasilan 

pendidikan di sekolah dapat diketahui dari prestasi belajar siswa dalam 

pembelajaran. Keberhasilan siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, dari diri 

siswa khususnya motivasi belajar siswa dan kedisiplinan siswa. 

Karena pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya 

manusia yang berkualitas agar hal itu dapat dicapai maka perlu diperhatikan 

faktor-faktor yang merupakan penyebab kegagalan. Adapun faktor penyebab 

kegagalan pendidikan tesebut adalah faktor lingkungan serta motivasi siswa 

itu sendiri, maka dalam hal motivasi belajar mereka membawa kepada sikap 

dan perbuatan yang konsisten faktor utama dalam keberhasilan pendidikan.  

Menurut  Purwanto (2004:73) mendifinisikan bahwa :  
“Motivasi adalah suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, 
mengarahkan dan mejaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong 
untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau 
tujuan tertentu”.  
 

Motivasi belajar memegang peranan yang penting dalam proses 

belajar. Apabila guru dan orang tua memberikan motivasi yang baik pada 

siswa atau anaknya, maka dalam diri siswa atau anak akan timbul dorongan 

dan hasrat untuk belajar lebih baik. Memberikan motivasi yang baik dan 

sesuai, maka anak dapat menyadari akan manfaat belajar dan tujuan yang 

hendak dicapai dengan belajar tersebut.  

Menurut Ahmadi (2004: 138) dalam proses belajar mengajar prestasi 

belajar siswa dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor dari dalam  (internal) dan 

faktor dari luar (eksternal). Faktor-faktor yang berasal dari dalam diri anak 
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bersifat biologis sedangkan faktor yang berasal dari luar diri anak antara lain 

adalah faktor keluarga, sekolah, masyarakat dan sebagainya. Adapun yang dapat 

digolongkan ke dalam faktor intern yaitu kecedersan/intelegensi, bakat, minat 

dan motivasi, serta kedisiplinan belajar.  

Motivasi dalam belajar adalah faktor yang penting karena hal tersebut 

merupakan keadaan yang mendorong keadaan siswa untuk melakukan belajar. 

Persoalan mengenai motivasi dalam belajar adalah bagaimana cara mengatur 

agar motivasi dapat ditingkatkan. ikian pula dalam kegiatan belajar mengajar 

sorang anak didik akan berhasil jika mempunyai motivasi untuk belajar.  

Sedangkan kedisiplinan menurut Irmin dan Abdul Rochim (2004 : 5-6) 

merupakan suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses serangkaian 

perilaku yang menunjukan nilai ketaatan, dan ketertiban.  

Sedangkan faktor eksteren yang dapat mempengaruhi prestasi belajar 

dapat dijelaskan sebagai berikut. Keluarga merupakan lingkungan terkecil 

dalam masyarakat tempat seseorang dilahirkan dan dibesarkan. Sekolah 

merupakan lembaga pendidikan formal pertama yang sangat penting dalam 

menentukan keberhasilan belajar siswa, karena itu lingkungan sekolah yang baik 

dapat mendorong untuk belajar yang lebih giat. Keadaan sekolah ini meliputi 

cara penyajian pelajaran, hubungan guru dengan siswa, alat-alat pelajaran dan 

kurikulum. Hubungan antara guru dan siswa kurang baik akan mempengaruhi 

hasil-hasil belajarnya. 
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Di samping orang tua, lingkungan masayarakat juga merupakan salah 

satu faktor yang tidak sedikit pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa dalm 

proses pelaksanaan pendidikan. Karena lingkungan alam sekitar sangat besar 

pengaruhnya terhadap perkembangan pribadi anak, sebab dalam kehidupan 

sehari-hari anak akan lebih banyak bergaul dengan lingkungan dimana anak itu 

berada. Apabila anak tersebut masuk dalam pergaulan yang negatif maka hal 

tersebut akan berpengaruh pada buruknya prestasi belajar. Sebaliknya apabila 

anak tersebut bisa menjaga diri maka anak tersebut akan memperoleh prestasi 

balajar yang bagus. (www.ridwan202.wodpress.com/2008/05/03/ketercapaian 

prestasi belajar) 

Salah satu faktor internal yang mempengaruhi atas keberhasilan atau 

kegagalan anak dalam belajar di sekolah yaitu motivasi belajar yang ada dalam 

diri anak. Apakah anak teresbut mempunyai motivasi yang positif yang akan 

mendukung prestasi belajar mereka ataukah sebaliknya. Menurut Sardiman 

(2001: 71) motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai 

dengan munculnya “feeling” dan di dahului dengan tanggapan adanya tujuan. 

Motivsi belajar bias muncul dari dalam diri seorang siswa atau dari luar diri 

seorang siswa. Motivasi yang muncul dari dalam diri seorang siswa akan lebih 

stabil dan mantap bila dibandingkan dengan motivasi yang muncul karena 

pengaruh lingkungan (motivasi dari luar). 

Anak pada umumnya mempunyai motivasi mempunyai motivasi yang 

sangat tinggi dalam belajar, karena sesungguhnya seorang anak mempunyai rasa 

keingintahuan yang tinggi terhadap benda atau sesuatu yang belum mereka 
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ketahui atau yang dianggap asing olehnya. Oleh karena itu selain motivasi anak 

yang tinggi peran kedua orang tua (lingkugan keluarga) juga sangat diperlukan 

oleh anak untuk mengembang motivsinya ke arah yang positf demi meraih 

prestasi belajar yang baik. Karena sesungguhnya lingkungan keluarga adalah 

lingkungan pertama yang dijumpai oleh anak setelah dilahirkan ke dunia. Dalam 

lingkungan keluarga untuk pertama kalinya anak mengenal belajar, dimana anak 

belajar makan, minum, berbicara, sopan santun dan masih banyak lagi pelajaran 

yang dapat diambil dalam lingkungan belajar salah satunya yaitu belajar 

berkomunikasi (berinteraksi). 

Selain prestasi belajar ditentukan oleh motivasi belajar anak juga dapat 

ditentukan oleh kedisiplinan belajar dari seorang anak. Dengan anak bersikap 

disiplin seorang anak akan selalu taat dan patuh pada setiap peraturan yang ada 

di sekolah, selain itu anak akan selalu tepat waktu, dengan itu maka semua 

kehidupan anak tersebut akan teratur, akan berjalan dengan lurus sesuai dengan 

harapan orang tua. Selain itu dengan kondisi yang serba teratur maka akan 

menunjang pada kelancaran proses belajar mengajar disekolah. Siswa disiplin 

dalam belajar maka siswa tersebut akan mempunyai tanggung jawab yang tinggi 

terhadap apa yang sudah menjadi ahak dan kewajiban yang diberikan 

kepadanya.  

Kaitanya dengan belajar seorang anak yang sudah terbiasa dengan sikap 

kedisiplinan maka anak tersebut akan menggunakan waktu dengan sebaik-

baiknya untuk belajar, baik dirumah maupun disekolah. Prestasi belajar yang 

diperoleh siswa kelas XI IPS di SMA Negeri I Manyaran 2010/2011 khusunya 
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pada mata pelajaran Ekonomi berbeda-beda yaitu ada yang tinggi dan ada yang 

rendah. Perbedaan pencapaian prestasi belajar tersebut disebabkan karena 

adanya perbedaan motivasi belajar dan kedisiplinan belajar pada diri setiap 

anak. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai “PENGARUH MOTIVASI BELAJAR DAN 

KEDISIPLINAN SISWA TERHADAP PRESTASI BELAJAR 

AKUNTANSI SISWA KELAS XI IPS DI SMA NEGERI 1 MANYARAN 

TAHUN AJARAN 2010/2011 ”  

 
B. Identifikasi Masalah 

Prestasi belajar pada siswa pada dasarnya dipengaruhi oleh banyak faktor 

yang saling terkait antara satu sama lain. Adapun faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar pada dasarnya dibedakan menjadi dua yaitu faktor dari dalam 

(internal) dan faktor yang berasal dari luar (eksternal). Dimana faktor internal 

meliputi minat, bakat, kecerdasan, motivasi, kedisiplinan dan sebagainya. 

Kemudian faktor yang berasal dari luar adalah lingkungan keluarga, sekolah, 

masayarkat, sarana dan prasarana, hubungan guru dengan siswa dan sebagainya.  

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifiksasi masalah diatas maka 

penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai  “Pengaruh Motivasi 

Belajar Dan Kedisiplinan Siswa Terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Siswa 

Kelas XI IPS di SMA Negeri 1 Manyaran Tahun Ajaran 2010/2011.”   
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C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas serta agar penelitian tetap pada 

fokusnya dan tidak terjadi pembiasan ke masalah-masalah lainnya, dan kareana 

adanya keterbatasan waktu, dana, tenaga, serta teori-teori maka penulis 

membatasi permasalahan penelitian yang akan diteliti yaitu :  

1. Di dalam penelitian ini penulis akan meneliti peran motivasi belajar dan 

kedisiplinan siswa pada siswa kelas XI IPS dalam mata pelajaran akuntansi 

di SMA N I Manyaran. 

2. Peran motivasi belajar dan kedisiplinan siswa yang diteliti adalah peran 

motivasi belajar dan kedisiplinan siswa dalam mata pelajaran akuntansi saja. 

3. Pedoman dalam meneliti peran motivasi belajar dan kedisiplinan siswa 

tersebut ialah hasil evaluasi belajar siswa tengah semester ganjil tahun 

ajaran 2010/2011. 

 
 

D. Rumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Adakah pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas XI 

IPS di SMA Negeri 1 Manyaran Tahun Ajaran 2010/2011 ? 

2. Adakah pengaruh kedisiplinan siswa terhadap prestasi belajar siswa kelas 

XI IPS di SMA Negeri 1 Manyaran Tahun Ajaran 2010/2011 ? 
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3. Adakah pengaruh motivasi belajar dan kedisiplinan siswa terhadap prestasi 

belajar siswa kelas XI IPS di SMA Negeri 1 Manyaran Tahun Ajaran 

2010/2011 ? 

 
E. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai antara lain sebagai 

berikut : 

1. Untuk mngetahui  pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar. 

2. Untuk mengetahui  pengaruh kedisiplinan siswa terhadap prestasi belajar 

3. Untuk mengetahui  pengaruh hubungan antara motivasi belajar anak dan 

partisipasinya dalam interaksi edukatif terhadap prestasi belajar.  

 
 

F. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat atau keguanaan penelitian ini yang dapat digunakan 

sebagai referensi, evaluasi, maupun untuk sebagai penambah ilmu pengetahuan. 

Dalam manfaat atau keguanaan penelitian ini dapat golongkan menjadi tiga 

yaitu : 

1. Bagi sekolah 

Sebagai sumber informasi, bahan pertimbangan, evaluasi dan masukan 

dalam mengambil keputusan maupun kebijakan serta untuk menjadikan 

suatu motivasi dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas sekolah 

dengan memberikan penekanan-penekanan terutama masalah motivasi 

belajar dan kedisiplinan siswa terhadap prestasi belajar. 
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2. Bagi Penulis 

Sebagai bahan referensi dan informasi yang dapat digunakan untuk 

memperoleh gambaran tentang ada tidaknya pengaruh motivasi belajar anak 

dan kedisiplinan siswa terhadap prestasi belajar terutama pada mata 

pelajaran Akuntansi Siswa Kelas XI IPS di SMA Negeri 1 Manyaran Tahun 

Ajaran 2010/2011. 

3. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan informasi untuk 

menambah pengetahuan dan sebagai bahan pertimbangan terhadap 

penelitian-penelitian yang serupa. 

 

G. Sistematika Penulisan Penelitian 

BAB I    PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penuliasan penelitian. 

BAB II    LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menguraikan tentang motivasi belajar anak, kedisiplinan 

siswa , prestasi belajar, kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang metode penelitian, jenis penelitian, variabel 

penelitian, populasi, sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, 

pengujian kuesioner dan teknik analisis data. 
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 BAB IV  PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini membahas tentang sejarah berdirinya sekolah, motivasi 

belajar anak, partisipasinya dalam teraksi edukatif, penyajian data, 

analisis data dan pengujian hipotesis. 

BAB V    PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPRAN 


