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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi ini 

semakin pesat. Hal ini menuntut adanya sumber daya manusia (SDM) yang 

berkualitas, dengan begitu perkembangan yang ada dapat dikuasai, 

dimanfaatkan semaksimal mungkin dan dapat dikembangkan lebih baik lagi. 

Pendidikan merupakan sarana dan wahana yang sangat baik di dalam 

pembinaan sumber daya manusia, oleh karena itu bidang pendidikan perlu 

mendapat perhatian, penanganan, dan prioritas secara intensif baik oleh 

pemerintah, keluarga dan pengelola pendidikan (Zulkardi, 2003: 12). 

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu 

dengan pendidikan. Pendidikan sangat penting dan tidak dapat dipisahkan 

dengan kehidupan, sifatnya sangat mutlak dalam kehidupan, baik dalam 

keluarga maupun masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan adalah usaha 

sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran 

dan atau latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang (Salma & Siregar, 

2004: 331). 

Pendidikan ditandai dengan adanya pihak yang memberi dan 

menerima pengetahuan juga menuntut pengajar dan siswa lebih kritis dan 

kreatif. Saat ini banyak pekerjaan yang memerlukan ketrampilan tingkat tinggi 

yang melibatkan pemikiran kritis, pemecahan masalah, penyampaian gagasan 
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dan kerja sama yang efektif. Pendidikan merupakan wadah yang berfungsi 

pencetak sumber daya manusia yang berkualitas. 

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam proses 

peningkatan kualitas sumber daya manusia. Undang-Undang Nomor 20 tahun 

2003 pasal 3 tentang fungsi pendidikan, yang menyatakan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta 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  (RI,  2003: 30).  
 
 
Berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan terus dilakukan 

pemerintah. Menurut Fasli Jalal (Djunaidi, 2007) setidaknya ada empat aspek 

penting yang tengah menjadi program pemerintah dalam upaya peningkatan 

mutu pendidikan, yaitu aspek kurikulum, tenaga kependidikan, sarana 

pendidikan, dan kepemimpinan satuan pendidikan. Di samping itu, dalam 

rangka meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah melalui menteri 

Pendidikan Nasional juga telah mencanangkan "Gerakan Peningkatan Mutu 

Pendidikan" pada tanggal 2 Mei 2002. Gerakan ini dimaksudkan untuk 

memacu percepatan peningkatan mutu pendidikan nasional yang tengah 

terpuruk. Namun tanpa bermaksud mengurangi penghargaan terhadap hasil 

yang telah diperoleh melalui upaya peningkatan mutu pendidikan tersebut, 

agaknya patut diakui bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan kita belum 

membuahkan hasil yang terlalu menggembirakan. 
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Kegiatan belajar mengajar dan segala aspek maupun faktor yang 

mempengaruhi proses dalam pendidikan pada hakekatnya untuk menunjang 

tercapainya tujuan pengajaran, maka dalam proses pengajaran tersebut 

menuntut terjadinya proses belajar mengajar secara optimal. Optimalisasi 

proses belajar mengajar tersebut diharapkan pada pendidik dapat meraih 

prestasi belajar secara memuaskan (Salma & Siregar, 2004: 333).  

Sebagai penyelenggara pendidikan, sekolah mengadakan kegiatan 

belajar secara berjenjang dan berkesinambungan dan juga berusaha 

semaksimal mungkin untuk meningkatkan prestasi belajar anak-anak didiknya 

(Djunaidi, 2007).  Siswa sebagai sumber daya manusia dalam lembaga 

pendidikan formal dituntut untuk mempunyai kecakapan dan kemampuan 

yang memadai, sehingga ilmu yang diperoleh di sekolah dapat dimanfaatkan 

untuk dirinya sendiri dan masyarakat. Dalam meningkatkan kemampuan pada 

siswa SMP khususnya pada pelajaran akuntansi maka perlu adanya motivasi 

dan juga ketrampilan mengajar guru, sebab dengan adanya ketrampilan 

mengajar guru dan juga adanya dorongan untuk belajar nantinya akan dapat 

mencapai tujuan atau cita-cita dari belajar menuju tingkat kemandirian. 

Tujuan belajar yang diharapkan oleh siswa adalah pencapaian prestasi 

akuntansi yang baik. 

Proses belajar-mengajar pada intinya bertujuan meningkatkan prestasi 

belajar siswa. Namun demikian, tidak selalu tujuan tersebut dapat tercapai, 

dimana hal tersebut terjadi karena adanya faktor-faktor yang menyulitkan 
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belajar siswa. Secara garis besar, faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan 

belajar menurut Muhibbin Syah (2003:132) yaitu: 

1. Faktor Internal Siswa (faktor dari dalam diri siswa), yakni keadaan atau 

kondisi jasmani dan rohani siswa. 

2. Faktor Eksternal Siswa (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan 

disekitar siswa. 

3. Faktor Pendekatan Belajar (Approach to Learning), yaitu jenis upaya 

belajar siswa yang merupakan strategi dan metode yang digunakan siswa 

untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran. 

Siswa sebagai sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan formal 

dituntut untuk mempunyai kecakapan dan kemampuan yang memadai, 

sehingga ilmu yang diperoleh di sekolah dapat dimanfaatkan untuk dirinya 

sendiri dan masyarakat. Dalam meningkatkan kemampuan pada siswa SMP 

khususnya pada pelajaran akuntansi maka perlu adanya motivasi dan juga 

ketrampilan mengajar guru, sebab dengan adanya ketrampilan mengajar guru 

dan juga adanya dorongan untuk belajar nantinya akan dapat mencapai tujuan 

atau cita-cita dari belajar menuju tingkat kemandirian. Tujuan belajar yang 

diharapkan oleh siswa adalah pencapaian prestasi akuntansi yang baik. 

Prestasi belajar pada hakekatnya merupakan cerminan dari usaha 

belajar. Pada umumnya semakin baik usaha belajarnya semakin baik pula 

prestasi yang dicapai. Pada dasarnya keberhasilan belajar ditentukan oleh dua 

faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Rusyan, 1994: 16).  
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Muhibbin Syah (2003:133) secara lengkap menjelaskan faktor internal 

yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa antara lain mencakup 

konsentrasi, minat, bakat, intelegensi, motivasi, cita-cita dan lain sebagainya 

termasuk intensitas peserta didik dalam mengikuti semua materi yang 

berkaitan dengan mata pelajaran tersebut. Selanjutnya faktor eksternal yaitu 

faktor yang berasal dari luar siswa baik yang bersifat non sosial maupun yang 

bersifat sosial. Faktor eksternal yang bersifat sosial adalah faktor sesama 

manusia baik yang hadir secara langsung maupun yang tidak langsung yang 

dapat mempengaruhi keberhasilan belajar seseorang dalam konteks ini 

termasuk pula faktor keberadaan orang tua sebagai pendidik utama dengan 

segenap dukungan yang diberikan kepada anak dalam rangka proses 

belajarnya maupun motivasi belajar dari anak itu sendiri. 

Berdasarkan pendapat tersebut, maka keberhasilan belajar seseorang 

tidak lepas dari motivasi orang yang bersangkutan, oleh karena itu pada 

dasarnya motivasi belajar merupakan faktor yang sangat menentukan 

keberhasilan belajar seseorang. Sehubungan dengan itu, Soemanto (1984: 

189), memberikan penjelasan bahwa: 

Motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat non intelektual 
yang berperan dalam menimbulkan gairah belajar serta perasaan 
senang dan bersemangat untuk belajar. Siswa yang memiliki motivasi 
luas akan mempunyai banyak aktivitas untuk melakukan kegiatan 
belajar. 

 
Seorang siswa dapat belajar secara efisien jika ia dalam keadaan 

bangun dan memperhatikan lingkungan secara wajar. Hal ini dimungkinkan 

apabila siswa tersebut memiliki motivasi untuk belajar. Motivasi itu timbul 
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dari dalam dan dari luar. Apabila ditinjau dari segi kekuatan dan 

kemantapannya, maka motivasi yang timbul dari dalam diri seorang siswa 

akan lebih stabil dan mantap dibandingkan dengan motivasi karena pengaruh 

lingkungan (motivasi dari luar). Hal ini dikarenakan dengan berubahnya 

lingkungan yang menimbulkan motivasi, maka motivasi belajar seseorang itu 

juga akan mengalami perubahan. Demikian pula apabila lingkungan yang 

mempengaruhi siswa tersebut senyap, maka dapat berakibat hilangnya 

motivasi belajar siswa sedikit banyak akan mempengaruhi prestasi belajar 

anak yang bersangkutan sebagai siswa  (si terdidik). 

Motivasi sebagai salah satu faktor psikologis mempunyai peran yang 

besar dalam belajar. Rusyan (1994: 12) menjelaskan motivasi yang ada dalam 

diri siswa akan memperkuat arah tingkah laku belajar. Pendapat tersebut 

memuat pengertian bahwa motivasi akan mengarahkan siswa dalam proses 

belajar. Keberhasilan proses belajar mengajar tergantung bagaimana kondisi 

motivasi belajar para siswa.  

Motivasi belajar dipengaruhi juga oleh lingkungan belajar yang ada di 

kelas (Nasution, 1995: 32). Lingkungan belajar yang mempengaruhi motivasi 

belajar adalah lingkungan yang ada didalamnya terdapat upaya untuk menjadi 

terbaik melalui kompetisi atau persaingan. Lebih lanjut dijelaskan oleh 

Nasution (1995: 33) kompetisi atau persaingan sering digunakan di kelas 

sebagai upaya untuk memperoleh prestasi belajar yang lebih tinggi.  
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Maslow (Robbins, 2006: 214) lebih lanjut mengemukakan bahwa 

didalam diri manusia sebenarnya bersemanyam lima jenjang kebutuhan, yaitu: 

1. Psikologis; 
2. Keamanan; 
3. Sosial; 
4. Penghargaan; dan 
5. Aktualisasi diri. 

 
Hubungan kelima jenis jenjang motivasi terhadap prestasi belajar 

adalah motivasi mana yang mendasari pencapaian prestasi belajar siswa. 

Berdasarkan pada teori kebutuhan Maslow, maka motivasi siswa untuk 

berprestasi dijelaskan dalam lima jenjang kebutuhan, yaitu: (1) kebutuhan 

psikologis, yaitu kebutuhan untuk memperoleh keuntungan dari prestasi 

belajar yang baik, (2) kebutuhan keamanan, yaitu keinginan untuk terhindar 

dari kemarahan guru serta rasa malu, (3) kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan 

diterima dan memperoleh teman, (4) kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan 

memiliki harga diri yang tinggi, dan (5) kebutuhan aktualisasi diri, yaitu 

kebutuhan untuk memenuhi ambisi dan memaksimalkan potensi diri. 

Rusyan (1994: 16) mengemukakan bahwa, salah satu kunci pencapaian 

prestasi belajar yang baik pada siswa adalah adanya motivasi yang tinggi. 

Berkaitan dengan tingkat motivasi tersebut, Maslow (Robbins, 2006: 215) 

memisahkan kelima kebutuhan itu sebagai tingkat tinggi dan tingkat rendah. 

Kebutuhan psikologis dan kebutuhan akan keamanan digambarkan sebagai 

kebutuhan tingkat rendah, sementara kebutuhan sosial, kebutuhan akan 

penghargaan, dan aktualisasi diri didudukkan ke dalam tingkat tinggi. 
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Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji hubungan motivasi 

belajar terhadap prestasi belajar siswa. Budi Hartini (2006) melakukan 

penelitian dengan judul “Intensitas pemanfaatan buku di perpustakaan dan 

motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa di SMP” menghasilkan 

kesimpulan adanya pengaruh yang signifikan intensitas pemanfaatan buku di 

perpustakaan dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa. Penelitian 

lain dilakukan oleh Ismita Dwi Pamukti (2005) yang berjudul “Pengaruh 

Motivasi belajar, Harapan, dan Insentif Masuk SMK Terhadap Prestasi Belajar 

Bidang Studi Akuntansi Pada Siswa kelas 1 SMK Negeri 3 Surakarta Tahun 

Ajaran 2004/2005”. Penelitian ini menghasilkan bahwa variabel motivasi 

belajar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan prestasi 

belajar, dan merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi prestasi 

belajar siswa. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti berkeinginan 

melakukan penelitian berjudul” Pengaruh Motivasi Belajar terhadap Prestasi 

Belajar Akuntansi pada Siswa Kelas VII SMPN 1 Kebakkramat Karanganyar 

Tahun Pelajaran 2007/2008. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 

dapat ditarik suatu rumusan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh motivasi yang didasari kebutuhan psikologis, 

kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan 
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kebutuhan aktualisasi diri terhadap prestasi belajar akuntansi pada siswa 

kelas VII SMPN 1 Kebakkramat Karanganyar tahun ajaran 2007/2008? 

2. Faktor motivasi manakah yang paling dominan mempengaruhi prestasi 

belajar akuntansi pada siswa kelas VII SMPN 1 Kebakkramat 

Karanganyar tahun ajaran 2007/2008? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi yang didasari kebutuhan psikologis, 

kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan 

kebutuhan aktualisasi diri terhadap prestasi belajar akuntansi pada siswa 

kelas VII SMPN 1 Kebakkramat Karanganyar tahun ajaran 2007/2008. 

2. Untuk mengetahui faktor motivasi manakah yang paling dominan 

mempengaruhi prestasi belajar akuntansi pada siswa kelas VII SMPN 1 

Kebakkramat Karanganyar tahun ajaran 2007/2008? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Siswa 

Sebagai acuan untuk mengetahui motivasi mana yang mereka miliki dalam 

meraih prestasi belajar akuntansi. 

2. Bagi Sekolah 

Sebagai pedoman bagi sekolah untuk mengetahui motivasi yang paling 
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dominan mempengaruhi prestasi belajar akuntansi siswa, sehingga sekolah 

mampu mengambil langkah-langkah untuk memanfaatkan dan 

mengendalikan motivasi tersebut guna pencapaian prestasi belajar 

akuntansi yang baik. 

3. Bagi peneliti 

Untuk menambah wawasan pengetahuan dan sebagai wujud aplikasi atas 

teori-teori yang diberikan selama berada di bangku perkuliahan. 

4. Bagi pihak lain 

Dapat digunakan bagi peneliti untuk menelaah penelitian selanjutnya. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan sistematika skripsi ini terdiri dari tiga bagian 

antara lain : 

Bagian awal meliputi : Halaman judul, halaman pengesahan, halaman 

pernyataan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, 

daftar lampiran dan abstraksi. 

Bagian utama terdiri dari beberapa bab, antara lain : 

BAB I  PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan skripsi. 
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BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menguraikan landasan teori yang membahas dasar 

yang dipakai dalam penulisan yang mendukung teori, antara lain : 

pengertian motivasi, pengertian prestasi belajar, kerangka berpikir, 

dan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan tentang metodologi yang akan digunakan 

untuk menyusun penelitian yang meliputi : pengertian metode 

penelitian, metode penentuan obyek penelitian, metode 

pengumpulan data, serta teknik analisis data. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini membahas tentang penyajian data, analisis data, 

pengujian hipotesis dan pembahasan. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN  

Berisi tentang kesimpulan dan saran–saran  

Bagian akhir terdiri dari : 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN.




