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BAB   I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengembangan manusia seutuhnya merupakan faktor yang sangat   

penting dalam usaha pembangunan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. 

Faktor terpenting dalam pembangunan suatu negara adalah sumber daya manusia 

sekaligus menjadi sumber dan obyek dalam pembangunan. Pembangunan 

nasional dibidang pendidikan merupakan upaya dalam mencerdaskan kehidupan 

bangsa  dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia untuk mewujudkan 

masyarakat yang adil dan makmur.  

Dengan demikian pendidikan merupakan wadah untuk meningkatkan 

kemampuan sebagai anggota masyarakat dalam menjadikan hubungan timbal 

balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya serta meningkatkan 

pengetahuan, kemampuan dan kreatifitas siswa dalam proses belajar mengajar. 

Proses belajar mengajar merupakan aktifitas yang paling penting, karena 

melalui proses itulah tujuan pendidikan akan tercapai dalam bentuk perubahan 

perilaku siswa. Keberhasilan pendidikan terhadap anak didik juga tidak hanya 

menjadi tanggung jawab guru, melainkan menjadi tanggung jawab bersama 

antara keluarga dan pemerintah. Sejalan dengan fungsi dan tujuan pendidikan 

kehidupan sehari-hari didalam UU No. 20 th 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional pasal 3 yang menyatakan bahwa: 

Pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang 
bertujuan untuk perkembangan peserta didik agar peserta didik menjadi 
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manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi yang 
demokratis serta tanggung jawab.  
(UU No.20, 2003 : 7). 

Untuk dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional tidaklah mudah. 

Untuk mempelancar proses pendidikan khususnya disekolah, harus dilaksanakan 

dengan sebaik-baiknya. Siswa merupakan salah satu komponen dalam 

pelaksanaan pendidikan disekolah, dan usaha yang harus dilakukan adalah 

belajar. Dengan belajar diharapkan siswa dapat mencapai tingkat perkembangan 

yang optimal, dan dapat mencerminkan suatu perubahan dalam pengetahuannya, 

daya pikir serta tingkah laku siswa yang bersangkutan. 

Peserta didik mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, maka kegiatan 

pembelajaran harus diatur dan disesuaikan dengan keadaan lingkungan 

pendidikan yang ada agar prestasi belajar peserta didik meningkat. Untuk 

mendukung keberhasilan atau prestasi yang baik bagi siswa, salah satu cara  

adalah dengan belajar. 

Belajar adalah suatu aktifitas mental atau psikis, yang berlangsung dalam 
interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan-
perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, dan nilai sikap. 
Perubahan itu bersifat konstan dan berbekas 
(W.S. Winkel, 1991 : 36). 

Berdasarkan uraian diatas, maka belajar sangatlah penting dalam proses 

belajar mengajar sebagai tugas seorang siswa. Siswa dituntut kesiapan fisik dan 

psikisnya untuk dapat mempersepsi setiap rangsangan atau stimulus yang 

diberikan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Apabila siswa selalu siap 

secara fisik dan psikisnya untuk menerima stimulus yang diberikan guru, maka 

siswa akan mencapai prestasi belajar yang baik, sebaliknya apabila siswa tidak 



 3 

selalu siap untuk menerima stimulus dari guru maka prestasi belajar yang 

diperoleh akan rendah. Untuk itu dituntut kerjasama yang baik antara guru dan 

siswa dalam proses belajar mengajar. Guru dalam hal ini dibutuhkan kedisiplinan 

dan kemampuan yang optimal agar dalam tugasnya guru tidak mengalami 

hambatan. 

Kedisiplinan guru sangat penting dalam proses belajar mengajar, karena 

jika guru kurang disiplin dalam memberikan pengajaran, maka akan 

mempengaruhi sikap belajar siswa, dan selanjutnya mempengaruhi prestasi 

belajar siswa. 

Sedangkan kemampuan guru dalam mengajar juga sangat penting dalam 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Siswa akan merasa jenuh apabila tehnik 

pengajaran yang diberikan oleh guru kurang atau tidak bervariasi sehingga 

menyebabkan siswa malas mendengarkan dan mengikuti proses belajar mengajar, 

yang akan mengakibatkan prestasi belajar siswa menjadi menurun. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis mengajukan penelitian 

dengan judul “PENGARUH PERSEPSI SISWA TENTANG KEMAMPUAN 

MENGAJAR DAN KEDISIPLINAN GURU TERHADAP PRESTASI 

BELAJAR AKUNTANSI  PADA SISWA KELAS XI JURUSAN IPS SMA 

NEGERI 01 Kec. PAGUYANGAN BREBES TAHUN AJARAN 2007/2008”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Prestasi belajar pada dasarnya dipengaruhi oleh dua faktor yang saling 

terkait, baik yang berasal dari dalam siswa (internal) maupun dari luar siswa 
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(eksternal). Kemampuan mengajar guru dan kedisiplinan guru dalam 

meningkatkan semangat belajar siswa, lingkungan belajar siswa, kemauan siswa 

untuk belajar merupakan faktor- faktor yang dapat menentukan prestasi belajar 

siswa. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang terkait dengan judul di atas sangat luas, sehingga 

tidak mungkin di lapangan permasalahan yang ada tersebut dapat terselesaikan  

semua. Agar dapat mencapai sasaran dan tujuan dalam penelitian ini, maka perlu 

adanya pembatasan dan pemfokusan masalah, sehingga persoalan yang akan 

diteliti menjadi jelas dan terfokus serta menghindari kesalahpahaman yang akan 

menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Dalam hal ini penulis membatasi 

ruang lingkup dan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut: 

1. Persepsi siswa mengenai kemampuan mengajar guru 

2. Persepsi siswa mengenai kedisiplinan guru 

3. Prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran akuntansi 

4. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 01 Kec. Paguyangan – Brebes 

tahun ajaran 2007/2008. 

. 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 
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1. Adakah pengaruh yang signifikan persepsi siswa mengenai kemampuan 

mengajar terhadap prestasi belajar akuntansi pada siswa kelas XI Jurusan IPS 

SMA Negeri 01 Kec. Paguyangan – Brebes Tahun Ajaran 2007/2008? 

2. Adakah pengaruh yang signifikan persepsi siswa mengenai kedisiplinan guru 

terhadap prestasi belajar akuntansi pada siswa kelas XI Jurusan IPS SMA 

Negeri 01 Kec. Paguyangan – Brebes Tahun Ajaran 2007/2008? 

3. Adakah pengaruh yang signifikan persepsi siswa tentang kemampuan 

mengajar dan kedisiplinan guru terhadap prestasi belajar akuntansi pada 

siswa kelas XI Jurusan IPS SMA Negeri 01 Kec. Paguyangan – Brebes 

Tahun Ajaran 2007/2008? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui persepsi siswa mengenai kemampuan mengajar guru 

terhadap prestasi belajar akuntansi pada siswa kelas XI Jurusan IPS SMA 

Negeri 01 Kec. Paguyangan – Brebes Tahun Ajaran 2007/2008. 

2. Untuk mengetahui persepsi siswa mengenai kedisiplinan guru terhadap 

prestasi belajar akuntansi pada siswa kelas XI Jurusan IPS SMA Negeri 01 

Kec. Paguyangan – Brebes Tahun Ajaran 2007/2008. 

3. Untuk mengetahui  pengaruh yang signifikan dari persepsi siswa mengenai 

kemampuan mengajar dan kedisiplinan guru terhadap prestasi belajar 

akuntansi pada siswa kelas XI Jurusan IPS SMA Negeri 01 Kec. Paguyangan 

– Brebes Tahun Ajaran 2007/2008. 
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F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Untuk memperluas pengetahuan dan wawasan serta meningkatkan 

profesionalisme tentang penelitian secara ilmiah dan memahami tentang 

kemampuan mengajar dan kedisiplinan guru akuntansi di suatu sekolah. 

2. Bagi Guru 

Sebagai masukan dalam peningkatan kegiatan belajar mengajar siswa 

dan menambah wawasan dan pengetahuan bagi guru agar kemampuan 

mengajar dan kedisiplinan guru lebih ditingkatkan, sehingga dapat 

meningkatkan prestasi belajar pada mata pelajaran akuntansi. 

3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dan dasar pada 

penelitian selanjutnya yang sejenis. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam hal ini dapat diuraikan tentang isi dalam penyusunan skripsi yang 

meliputi: 

Bab I Pendahuluan: Diuraikan tentang latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,  

dan sistematika penelitian. 

Bab II Landasan Teori: Dikemukakan tentang pengertian prestasi belajar, 

faktor- faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, indikator prestasi belajar, 

pengertian persepsi, faktor- faktor yang mempengaruhi persepsi, Syarat-syarat 
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terjadinya persepsi, pengertian guru, prinsip profesionalitas guru, peranan guru. 

Selanjutnya uraian mengenai kemampuan mengajar guru yang didalamnya 

mencakup: Pengertian mengajar, kemampuan mengajar guru, persepsi siswa 

mengenai kemampuan mengajar guru. Selanjutnya uraian mengenai kedisiplinan 

guru yang didalamnya mencakup: pengertian kedisiplinan, faktor-faktor yang 

mempengaruhi kedisiplinan guru dan persepsi siswa mengenai kedisiplinan guru. 

Yang dilanjutkan dengan penyusunan kerangka pemikiran serta hipotesis. 

Bab III Metode Penelitian berisi uraian: tempat dan waktu penelitian, 

jenis penelitian, populasi, sampel, serta sampling dan prosedur pengambilan 

sampel, variabel penelitian. Metode atau teknik pengumpulan data, teknik uji 

validitas dan reliabilitas, instrumen, teknik uji persyaratan analisis serta analisis 

data. 

Bab IV Hasil Penelitian berisi: Deskripsi data yang mencakup data hasil 

uji coba (try out) validitas dan reliabilitas instrumen beserta analisisnya dan data 

hasil penelitian, pengujian persyaratan analisis, analisis data dan pengujian 

hipotesis, serta pembahasan hasil analisis data. 

Bab V Penutup dan kesimpulan berisi kesimpulan, implikasi serta saran-

saran, sedangkan bagian akhir dari skripsi ini berisi uraian daftar pustaka dan 

lampiran- lampiran dan daftar ralat (bila ada). 

 
 
 
 
 
 
 
 




