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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 
Dunia sedang dirundung oleh kebudayaan global yang tidak dapat 

dihindarkan. Tidak ada suatu masyarakat atau bangsa di dunia yang dapat 

mengisolasikan diri lagi dari gelombang globalisasi. Salah satu upaya yang 

sangat strategis untuk membawa masyarakat dan bangsa Indonesia ke tengah-

tengah persaingan global ialah dengan meningkatkan kemampuan dan 

kualitas sumber daya manusia. Masyarakat perlu memperhatikan dan 

menggunakan peluang yang terbuka untuk meningkatkan sumber daya 

manusia dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui jalur 

pendidikan untuk dapat memberikan sumbangan dalam meningkatkan sumber 

daya manusia. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal yang 

mempunyai proses belajar yang terencana, teratur, terawasi dan dipimpin oleh 

orang yang bertanggungjawab serta memiliki tujuan tertentu yang akan 

dicapai. Keberhasilan pendidikan akan dicapai suatu bangsa apabila ada 

usaha meningkatkan mutu pendidikan bangsa itu sendiri. 

Menurut Mulyasa (2007:18) dalam bukunya yang berjudul Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan menjelaskan bahwa: 

Dalam era globalisasi dan pasar bebas kita dihadapkan pada perubahan-
perubahan yang tidak menentu. Ibarat “nelayan” dan “lautan lepas” 
yang dapat menyesatkan jika tidak memiliki “kompas” sebagai 
pedoman untuk bertindak dan mengarunginya. Hal tersebut telah 
mengakibatkan hubungan yang tidak linear antara pendidikan dengan 
lapangan atau one to one relationship, karena apa yang terjadi dalam 
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lapangan kerja sulit diikuti oleh dunia pendidikan, sehingga terjadi 
kesenjangan. Di dalam era globalisasi bukan saja suatu era yang 
berbasis teknologi informasi tetapi juga berbasis tranparansi, yang akan 
melejitkan kemampuan luar biasa manusia tapal batas. 

Perkembangan masyarakat Indonesia berjalan kian hari kian cepat. 

Berbagai perkembangan tersebut semakin kuat sejalan dengan tuntutan 

reformasi dan globalisasi, untuk itu mutlak diperlukan sumber daya manusia 

yang responsif, kompetitif dan memiliki mobilitas tinggi dalam berpikir 

maupun bertindak, sehingga dapat berpartisipasi aktif dan konstruktif dalam 

proses reformasi dan  globalisasi. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan 

berbagai upaya membina dan membangun generasi muda yang diandalkan. 

Salah satu upaya membina dan membangun generasi muda yang 

tangguh dan cerdas tersebut diantaranya dilakukan melalui pendidikan, baik 

yang diberikan dalam lingkungan keluarga, melalui pendidikan formal di 

sekolah, maupun pendidikan dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu 

sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki tanggung jawab besar 

dalam mempersiapkan kebutuhan sumber daya manusia yang handal dan siap 

menghadapi berbagai tantangan yang menghadang di masa depan. 

Dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia yang tanggap terhadap 

perubahan jaman maka diperlukan kualitas pendidikan yang baik agar tercipta 

sumber daya manusia yang cerdas. Disamping itu, pendidikan merupakan 

sesuatu yang mutlak ada dan harus dipenuhi dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup masyarakat. Hampir semua sikap, keterampilan dan pengetahuan 

yang dimiliki seseorang diperoleh melalui proses pendidikan. 
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Pendidikan Indonesia diupayakan untuk tanggap terhadap perubahan 

zaman. Hal ini sesuai dengan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 (2003:30)  

menyebutkan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk 
berkembangnya potensi didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggungjawab. 

Proses pendidikan terarah pada peningkatan penguasaan pengetahuan, 

kemampuan keterampilan, pengembangan sikap dan nilai-nilai dalam rangka 

pembentukan dan pengembangan diri. Melalui lembaga pendidikan setiap 

orang dapat  meningkatkan potensi yang ada dalam dirinya, untuk 

meningkatkan potensi tersebut seseorang harus bisa mencapai sebuah prestasi 

yang sesuai dengan bidang keahliannya. Peningkatan prestasi yang sesuai 

dengan bidang keahlian dapat dicapai  dengan meningkatkan sebuah prestasi 

belajar. Peningkatan sebuah prestasi yang memuaskan serta tercapainya 

tujuan pendidikan adalah harapan bagi setiap siswa yang mengikuti proses 

pendidikan. Tugas siswa untuk mencapai prestasi dan tujuan pendidikan 

adalah melalui kegiatan belajar. Kegiatan belajar yang berlangsung dengan 

baik akan membantu tercapainya sebuah prestasi yang memang sesuai dengan 

potensi dan keahlian yang dimiliki. Beberapa aspek keahlian yang harus 

dikuasai oleh siswa adalah keahlian dalam aspek  kognitif, afektif dan 

psikomotorik. 
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Dalam dunia pendidikan guru memegang peranan penting karena guru 

merupakan satu diantara pembentuk-pembentuk utama calon warga 

masyarakat, hal ini merupakan bukti bahwa guru pada hakekatnya dijadikan 

sebagai tolok ukur masyarakat yang patut diteladani. Guru juga 

mengembangkan suatu keterampilan yang juga dijadikan sebagai roda 

penggerak penemuan dan pengembangan fakta dan konsep serta penumbuhan 

dan pengembangan sikap dan nilai. Kepribadian guru adalah faktor yang 

sangat berpengaruh terhadap keberhasilan seorang guru. Menurut pendapat 

Daradjat sebagaimana dikutip oleh Syah (2004:225) menegaskan mengenai 

pentingnya kepribadian guru  sebagai berikut: 

Kepribadian itulah yang akan menentukan apakah ia menjadi pendidik 
dan pembina yang baik bagi anak didiknya, ataukah akan menjadi 
perusak atau penghancur bagi masa depan anak didik terutama bagi 
anak didik yang masih kecil (tingkat sekolah dasar) dan mereka yang 
sedang mengalami kegoncangan jiwa (tingkat menengah). 

Di sisi lain motivasi belajar juga mempunyai pengaruh terhadap prestasi 

belajar siswa. Dalam proses belajar motivasi sangat diperlukan, sebab 

seseorang yang tidak memiliki motivasi belajar tidak akan mungkin 

melakukan aktivitas belajar. Hal ini merupakan pertanda bahwa sesuatu yang 

akan dikerjakan itu tidak menyentuh kebutuhannya. Segala sesuatu yang 

menarik minat orang lain belum tentu menarik minat orang tertentu selama 

sesuatu itu tidak bersentuhan dengan kebutuhannya. 

Prestasi belajar di bidang pendidikan adalah hasil dari pengukuran 

terhadap peserta didik yang meliputi faktor kognitif, afektif dan psikomotorik 

setelah mengikuti proses pembelajaran yang diukur dengan menggunakan 
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instrumen tes atau instrumen yang relevan. Menurut pendapat Tirtonegoro 

(2001:43) menyatakan bahwa: 

Prestasi belajar merupakan hasil pengukuran dari penilaian usaha 
belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, huruf maupun kalimat 
yang menceritakan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak pada 
periode tertentu. 

Kemampuan intelektual siswa sangat menentukan keberhasilan siswa 

dalam memperoleh prestasi. Untuk mengetahui berhasil tidaknya seseorang 

dalam belajar maka perlu dilakukan suatu evaluasi, tujuannya untuk 

mengetahui prestasi yang diperoleh siswa setelah proses belajar mengajar 

berlangsung. Adapun prestasi dapat diartikan hasil diperoleh karena adanya 

aktivitas belajar yang telah dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut, 

Tirtonegoro (2001:44) menegaskan bahwa “Belajar merupakan perubahan 

yang terjadi dalam tingkah laku manusia”. Proses tersebut tidak akan terjadi 

apabila tidak ada suatu yang mendorong pribadi yang bersangkutan. Prestasi 

belajar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar 

karena kegiatan belajar merupakan proses sedangkan prestasi merupakan 

hasil dari proses belajar.  Sehubungan dengan prestasi belajar Purwanto 

(2003:28) menyatakan bahwa “Prestasi belajar merupakan hasil yang dicapai 

oleh seseorang dalam usaha belajar sebagaimana yang dinyatakan dalam 

rapor. 

Berdasarkan uraian di atas bisa dikatakan bahwa kepribadian guru dan 

motivasi belajar berkaitan dengan pencapaian prestasi belajar  siswa. Guru 

yang berbakat dan profesional merupakan guru yang tidak dapat diragukan 
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lagi dan mampu memberikan inspirasi bagi siswa untuk lebih bersemangat 

dalam belajar dan berupaya mencapai prestasi belajar yang tinggi. 

B. Identifikasi  Masalah 
Prestasi belajar yang dicapai siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 

Karangpandan pada jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial terutama pada mata 

pelajaran akuntansi umumnya kurang seperti apa yang diharapkan. Hal 

tersebut salah satunya disebabkan oleh kurangnya motivasi belajar siswa 

dalam mengikuti proses belajar mengajar. 

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi permasalahan di atas 

maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “PRESTASI 

BELAJAR AKUNTANSI DITINJAU DARI PERSEPSI SISWA 

TENTANG KEPRIBADIAN GURU DAN MOTIVASI BELAJAR PADA 

SISWA KELAS XI IPS SMA NEGERI KARANGPANDAN TAHUN 

AJARAN 2011/2012”. 

C. Pembatasan Masalah 
Permasalahan yang dikaitkan dengan judul di atas sangat luas sehingga 

tidak mungkin dapat terjangkau dan terselesaikan. Oleh karena itu, perlu 

adanya pembatasan masalah. Selain itu guna menghindari kemungkinan 

kesalahpahaman dan penafsiran yang berbeda-beda sehingga mengakibatkan 

penyimpangan terhadap judul di atas, maka perlu adanya pembatasan dan 

pemfokusan masalah, sekaligus persoalan yang diteliti menjadi jelas. Dalam 

hal ini penulis membatasi ruang lingkup dan fokus masalah yang diteliti 

sebagai berikut: 
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1. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah aspek-aspek dari subjek penelitian yang 

menjadi sasaran penelitian, meliputi: 

a. Persepsi Siswa tentang Kepribadian Guru 

b. Motivasi Belajar 

c. Prestasi Belajar Akuntansi 

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah semua siswa kelas XI IPS SMA Negeri 

Karangpandan Tahun Pelajaran 2011/2012 yang keseluruhannya 129 

siswa. 

D. Perumusan Masalah 
Perumusan masalah merupakan bagian penting yang harus ada dalam 

penulisan karya ilmiah atau sering diistilahkan dengan problematika. Menurut 

Arikunto (2006:57) “Problematika adalah bagian pokok dari suatu kegiatan 

penelitian. Oleh karena itu sebelum melakukan penelitian, harus diketahui 

terlebih dahulu permasalahannya akan lebih terarah dan terfokus. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

suatu permasalahan penelitian sebagai berikut:  

1. Apakah terdapat pengaruh positif persepsi siswa tentang kepribadian 

guru terhadap prestasi belajar akuntansi pada siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri Karangpandan Tahun Ajaran 2011/2012? 
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2. Apakah terdapat pengaruh positif motivasi belajar terhadap prestasi 

belajar akuntansi pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri Karangpandan 

Tahun Ajaran 2011/2012? 
3. Apakah terdapat pengaruh positif persepsi siswa tentang kepribadian 

guru dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar akuntansi pada siswa 

kelas XI IPS SMA Negeri Karangpandan Tahun Ajaran 2011/2012? 

E. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif persepsi siswa 

tentang kepribadian guru terhadap prestasi belajar akuntansi pada siswa 

kelas XI IPS SMA Negeri Karangpandan Tahun Ajaran 2011/2012. 
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif motivasi belajar 

terhadap prestasi belajar akuntansi pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 

Karangpandan Tahun Ajaran 2011/2012. 
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif persepsi siswa 

tentang kepribadian guru dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi 

belajar akuntansi pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri Karangpandan 

Tahun Ajaran 2011/2012. 

F. Manfaat Penelitian 
Penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi dunia pendidikan. Adapun manfaat tersebut adalah: 
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1. Bagi Sekolah 
Sebagai suatu karya ilmiah maka hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di 

sekolah. 

2. Bagi  Siswa 
Sebagai informasi dan refleksi bagi siswa tentang pentingnya belajar 

secara mendalam sehingga apa yang dipelajari dapat dimengerti dan 

dipahami. 

3. Bagi Penulis 
Sebagai calon pendidik maka pengetahuan dan pengalaman selama 

mengadakan penelitian dapat ditransformasikan kepada peserta didik pada 

khususnya maupun masyarakat luas pada umumnya. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Sebagai bahan pertimbangan dan dapat digunakan sebagai pedoman 

untuk kegiatan penelitian berikutnya dengan topik yang sama atau sejenis. 

G. Sistematika Skripsi 

Untuk mendapatkan gambaran yang  jelas mengenai skripsi yang 

penulis susun maka dikemukakan sistematika sebagai berikut: 

BAB I       PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika skripsi. 



10 
 

 
 

BAB II     LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi penjelasan mengenai pengertian prestasi belajar 

akuntansi, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

akuntansi, pengertian persepsi siswa tentang kepribadian guru, 

indikator persepsi, pengertian motivasi belajar, indikator motivasi 

belajar, hubungan antar variabel, kerangka pemikiran dan 

hipotesis. 

BAB III    METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang metode penelitian, jenis penelitian, 

tempat penelitian, populasi, sampel, sampling, sumber data, 

variabel penelitian, teknik pengumpulan data, uji instrumen dan 

teknik analisis data. 

BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, 

penyajian data, analisis data pengujian hipotesis dan pembahasan 

hasil penelitian. 

BAB V  PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran tentang 

gambaran umum pengumpulan data. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


