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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perubahan dan perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan perlu 

direspon oleh kinerja pendidikan yang profesional dan bermutu tinggi. Mutu 

pendidikan sangat diperlukan untuk mendukung terciptanya manusia yang 

cerdas dan berkehidupan yang damai, terbuka dan berdemokrasi, serta mampu 

bersaing secara terbuka di era global sehingga dapat meningkatkan 

kesejahteraan seluruh warga Negara Indonesia. Undang-Undang No.20 Tahun 

2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 1 Ayat (1) menegaskan bahwa: 

“Pendidiakan adalah usaha sadar dan terancam untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memilih kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, 
serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 
negara.” 

 
Pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladana, 

membangun kemauan dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam 

proses pembelajaran. Pendidikan tidak akan terlepas dari peran seorang 

pendidik. Dalam menjalankan peranya sebagai pengajar, pembimbing, 

pendidik dan pelatih bagi para siswa, Guru dituntut untuk memahami dan 

menguasai berbagai aspek perilaku guru dan perilaku siswa untuk mencapai 

tujuan pendidikan. 

Menurut Makmun dalam Iskandar (2009:100) “proses pembelajaran 

mengajar merupakan suatu rangkaian interaksi antara siswa dengan guru dalam 
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rangkain mencapai tujuanya”. Prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu faktor dari dalam diri siswa, faktor dari luar yakni kondisi 

lingkungan sekitar, dan faktor pendekatan belajar yakni cara belajar siswa. 

Siswa mengharapkan nilai yang baik tetapi banyak siswa yang belajar dengan 

sistem kejar semalam. Masih ada juga siswa yang membuka buku atau bahkan 

membuat catatan untuk mencontek saat ujian. Faktor lingkungan juga termasuk 

teman kost dan teman bermain yang tidak saling mendukung atau siswa masih 

terbiasa dengan masa SMP yang akan belajar jika ada perintah guru atau jika 

ada tugas. Guru yang sering memberikan tugas, siswa  akan lebih sering 

belajar, akan tetapi guru yang hanya masuk kelas, menerangkan, dan keluar 

kelas, siswa juga tidak akan termotivasi untuk belajar. Akan tetapi persepsi 

siswa mengenai kompetensi mengajar guru juga berbeda-beda sehingga 

prestasi belajar siswa juga berbeda. 

Usaha untuk mencapai tujuan proses pembelajaran maka guru dituntut 

untuk meningkatkan kompetensi (kemampuan) pedagogik, kompetensi 

kepribadian sebagai pendidik, kompetensi professional sebagai pendidik, dan 

kompetensi sosial sebagai pendidik. Guru adalah unsur penting di dalam 

keseluruhan sistem pendidikan. Karena itu peranan dan kedudukan guru demi 

meningkatkan mutu dan kualitas anak didik harus diperhitungkan dengan 

sungguh-sungguh. Pengertian dan definisi guru bukan hanya sebatas pegawai 

yang hanya melakukan tugas tanpa ada rasa tanggung jawab terhadap disiplin 

ilmu yang dipikulnya. 
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Menurut Naim (2009:59) “Kompetensi merupakan kemampuan dan 

kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruanya”. kompetensi 

pedagogik meliputi adanya pemahaman guru guru terhadap peserta didik, 

perencangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, 

mengembangkan peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi yang 

dimilikinya. Kompetensi kepribadian merupakan persoalan yang 

mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dam berwibawa, 

menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kompetensi sosial 

merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif 

dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua peserta 

didik dan masyarakat sekitar. Kompetensi profesional merupakan penguasaan 

materi kurikulum materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang 

mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan 

subtansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap 

struktur dan metodologi keilmuan. 

Belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal (faktor 

dari dalam diri siswa), yakni keadaan atau kondisi jasmani dan rohani siswa, 

faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan disekitar 

siswa, faktor pendekatan belajar yakni jenis upaya siswa yang meliputi strategi 

dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran. 

Menurut Kunandar (2009:385-387) Penilaian dalam pembelajaran 

meliputi tiga aspek, yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Aspek 

kognitif terkait dengan kemempuan mengetahui, memahami, mengaplikasikan, 



4 

 

menganalisis, dan mengevaluasi. Aspek afektif berkaitan dengan dengan 

kemampuan menerima, merespon, menilai, mengorganisasikan, dan memiliki 

karakter. Sedangkan aspek psikomotorik berkaitan dengan kemampuan 

melakukan gerakan refleks, gerakan dasar, gerakan persepsi, gerakan 

berkemampuan fisik, gerakan terampil, gerakan indah dan kreatif. 

Proses pembelajaran di dalam kelas akan menimbulkan persepsi siswa 

mengenai kompetensi mengajar guru yang berbeda. Menurut Slameto 

(2003:102) “Persepsi adalah proses menyangkut masuknya pesan atau 

informasi kedalam otak manusia”. Persepsi merupakan pengamantan tentang 

objek peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan 

informasi dan penafsiran kesan-kesan yang diperoleh siswa selama proses 

belajar mengajar. Guru akan diamati, didengarkan, dinilai dan bahkan ditiru 

oleh siswa. Jika siswa mempunyai persepsi yang positif, maka ia kan 

menyenangi pelajaran yang diberikan, akan berperan aktif dalam proses 

pembelajaran, dan senang dalam mengerjakan tugas. Sebaliknya, siswa yang 

mempunyai persepsi yang negatif akan merasa bosan dengan masuknya guru 

ke kelas, dan tidak ada motivasi untuk mempelajarinya. 

Dunia pendidikan dituntut agar dapat mendorong dan mengupayakan 

peningkatan kemampuan dasar untuk menjadi individu yang unggul dan 

memiliki daya saing yang kuat secara tepat. Pembelajaran di Sekolah 

Menengah Atas tidak hanya ditentukan oleh faktor pengajar atau guru, 

melainkan sangat dipengaruhi oleh keaktifan siswa. Kurikulum tahun 2004 

mempertegas bahwa proses pembelajaran harus berpusat pada peserta belajar, 
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pengajar bukan satu-satunya sumber belajar atau sumber informasi, melainkan 

berperan sebagai fasilitator, dinamisator, dan motivator dalam pembelajaran. 

Sehingga peran aktif siswa dalam proses pembelajaran akan lebih besar dari 

pada guru. 

Memasuki dunia Sekolah Menengah Atas, siswa harus beradaptasi 

untuk tidak terlalu mengharapkan bimbingan dan penyuluhan seperti di SMP. 

Siswa harus diberi kemandirian belajar untuk mencapai kedewasaan untuk 

membentuk dirinya menjadi siswa yang berilmu dan beragama. Menurut 

Suwarno (2006:92) “faktor yang menyebabkan kualitas pembelajaran antara 

lain karena belum dimanfaatkanya sumbet belajar secara maksimal, baik oleh 

pengajar maaupun peserta didik”. Sumber belajar yang digunakan saat ini 

hanya terbatas pada satu buku saja dan masih banyak siswa yang hanya 

bergantung pada guru. Siswa kurang memenfaatkan perpustakaan yang tersedia 

di sekolah dan memanfaatkan sumber belajar yang lain untuk menambah 

informasi dan referensi. Selain perpustakaan yang tersedia di sekolah, sekarang 

ini teknologi internet dapat memberikan kemudahan dan keleluasaan dalam 

menggali ilmu pengetahuan. 

Pandangan masyarakat pada umumya mengenai pendidikan bersifat 

konvensional yaitu mengaitkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran 

yang terjadi hanya berlangsung di dalam kelas, dimana sejumlah peserta didk 

belajar secara bersama-sama memperoleh pembalajaran dari seorang guru. 

Guru datang, menerangkan dan siswa hanya pasif mencatat. Proses belajar 

dapat memberi pengaruh terhadap perkembangan kemampuan akademis dan 
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psikologis setiap manusia dalam hidupnya. Menurut Iskandar (2009:99) “Tidak 

selalu kegiatan belajar harus ada yang mengajar, dan sebaliknya tidak selalu 

kegiatan mengajar menghasilkan kegiatan belajar”. 

Belajar mengajar merupakan sesuatu proses yang kompleks, karena 

dalam proses tersebut siswa tidak hanya sekedar menerima dan menyerap 

informasi yang disampaikan oleh guru. Belajar sebagai bagian dari proses 

pembelajaran seharusnya dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Belajar 

mandiri merupakan strategis yang dapat dilakukan siswa untuk meningkatkan 

prestasi belajar. Menurut Mudjiman (2007:1) “Belajar mandiri adalah kegiatan 

belajar aktif, yang didorong oleh motif untuk menguasai suatu komptensi, dan 

dibangun dengan bekal pengetahuan atau kompetensi yang telah dimiliki. 

Dalam rangka peningkatan dan mutu pendidikan, pemerintah berusaha 

melakukan perbaikan-perbaikan agar mutu pendidikan meningkat, diantaranya 

perbaikan kurikulum, SDM, sarana dan prasarana. Perbaikan-perbaikan 

tersebut tidak ada artinya tanpa dukungan dari guru, orang tua, murid dan 

masyarakat yang turut serta dalam meningkatkan mutu pendidikan. Konsep 

teknologi pendidikan menekankan kepada individu yang belajar melalui 

pemanfaatan dan penggunaan berbagai jenis sumber belajar. Proses 

pembelajaran yang baik dapat dilakuakan di dalam maupun di luar kelas dan 

kemandirian belajar juga sangat dibutuhkan untuk siswa yang belajar di luar 

kelas. 

Saat ini kualitas pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan, hal ini 

dikarenakan pendidikan di indonesia memiliki masalah khusus, Rarabebyuchul  
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Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Ini 
dibuktikan bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin 
menurun. Kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 
dari 12 negara di Asia. Indonesia memiliki daya saing yang rendah dan 
masih menurut survai dari lembaga yang sama Indonesia hanya 
berpredikat sebagai follower bukan sebagai pemimpinteknologi. 
Adapun permasalahan khusus dalam dunia pendidikan diantaranya 
rendahnya klualitas guru dan rendahnya prestasi siswa. 

(http://rarabebyuchul.wordpress.com/2012/11/26/mutu-pendidikan-di- 
indonesia/) 

Pemerintah dan masyarakat Indonesia menginginkan agar kualitas 

pendidikan di Indonesia tinggi, oleh sebab itu baik pemerintah maupun 

masyarakat Indonesia harus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

Indonesia. Seperti yang dikatakan Purwoko Bayu Pranowo 

Tujuan mempelajari akuntansi di SMK adalah untuk membekali siswa 
dengan berbagai kompetensi dasar agar peserta didik menguasai konsep  
dasar untuk kepentingan melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun ke 
dunia kerja. Salah satu pokok bahasan yang dipelajari di SMK kelas XI 
Akuntansi adalah mengelola kartu utang dan piutang pada pokok 
bahasan ini menuntut siswa untuk menganalisis antara kartu utang dan 
piutang. Hasil observasi awal di SMK PGRI Tegal diperoleh data 
pembelajaran akuntansi pada pokok bahasan ini hasil belajar siswa 
masih belum optimal. Permasalahan di kelas XI Akuntansi 2 SMK 
PGRI Tegal yaitu 63,16% siswa belum tuntas pada materi mengelola 
kartu utang dan 47,62% siswa belum tuntas pada materi mengelola 
kartu piutang. Selain hasil belajar siswa belum tuntas kemandirian 
belajar siswa juga sangat kurang dibandingkan kelas X1 Akuntansi-1. 

(http://lib.unnes.ac.id/8416/) 

Dalam penelitian ini, saya sebagai peneliti akan meneliti siswa-siswi 

SMK Negeri 1 Wonogiri. Pemilihan lokasi ini disebabkan karena SMK Negeri 

1 Wonogiri merupakan salah satu sekolah yang diminati masyarakat, hal ini 

ditunjukkan dengan banyaknya jumlah siswa kelas XI jurusan Akuntansi yang 

berjumlah 178 siswa. Hal ini juga merupakan alasan mengapa saya menjadikan 

SMK Negeri 1 Wonogiri sebagai lokasi penelitian, yaitu karena SMK Negeri 1 
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Wonogiri memiliki jumlah siswa kelas XI Akuntansi yang besar sehingga saya 

akan mendapakkan data berupa keberagaman persepsi siswa dan kemandirian 

belajar. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti 

perbedaan prestasi belajar akuntansi berdasarkan persepsi siswa mengenei 

kompetensi guru dan kontinuitas belajar, sehingga penulis melakukan 

penelitian dengan judul “PERSEPSI SISWA TENTANG KOMPETENSI 

PEDAGOGIK GURU DAN KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA 

TERHADAP PRESTASI BELAJAR AKUNTANSI PIUTANG PADA 

SISWA KELAS XI AKUNTANSI SMK NEGERI 1 WONOGIRI TAHU N 

AJARAN 2013/2014”. 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari meluasnya pembatasan masalah, maka perlu adanya 

pembatasan masalah yang akan dibatasi dalam skripsi ini, yaitu penelitian 

hanya dilaksanakan pada siswa kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1 Wonogiri 

tahun ajaran 2013/2014 dan terbatas pada pokok permasalahan mengenai : 

1. Persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru meliputi 

memahami peserta didik secara mendalam, merancang pembelajaran 

termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan 

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, merancang dan 

melaksanakan evaluasi pembelajaran, mengembangkan peserta didik 

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi. 
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2. Kemandirian belajar dalam penelitian ini dibatasi adanya rasa percaya 

diri pada diri sendiri, tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, mandiri 

dalam belajar khususnya pada mata pelajaran akuntansi piutang pada 

siswa kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1 Wonogiri tahun ajaran 

2013/2014. 

3. Prestasi belajar dibatasi pada nilai ujian semester ganjil mata pelajaran 

akuntansi piutang pada siswa kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1 

Wonogiri tahun ajaran 2013/2014. 

C. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah dan pembatasan masalah yang 

telah dikemukakan diatas maka penulis dapat mengemukakan rumusan 

masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Apakah persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru berpengaruh 

terhadap prestasi belajar akuntansi piutang pada siswa kelas XI Akuntansi 

SMK Negeri 1 Wonogiri Tahun ajaran 2013/2014 ? 

2. Apakah kemandirian belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar 

akuntansi piutang pada siswa kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1 

Wonogiri Tahun ajaran 2013/2014 ? 

3. Apakah persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru dan 

kemandirian belajar siswa berpengaruh terhadap prestasi belajar akuntansi 

piutang pada siswa kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1 Wonogiri Tahun 

ajaran 2013/2014 ? 

 



10 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut adapun tujuan penelitian ini 

untuk menjawab rumusan masalah diatas, yaitu:  

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi siswa tenteng kompetensi 

pedagogik guru terhadap prestasi belajar akuntansi piutang pada siswa 

kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1 Wonogiri Tahun ajaran 2013/2014. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kemandirian belajar siswa terhadap 

prestasi belajar akuntansi piutang pada siswa kelas XI Akuntansi SMK 

Negeri 1 Wonogiri Tahun ajaran 2013/2014. 

3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi siswa tentang kompetensi 

pedagogik guru dan kemandirian belajar siswa terhadap prestasi 

belajar akuntansi piutang pada siswa kelas XI Akuntansi SMK Negeri 

1 Wonogiri Tahun ajaran 2013/2014. 

E. Manfaat Penelitian 

Secara umum manfaat penelitian adalah untuk menjawab masalah 

yang disajikan. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah pemahaman serta pengetahuan tentang kompetensi 

pedagogik guru dan belajar mandiri. 

b. Mendukung teori persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru, 

belajar mandiri dan prestasi belajar. 

c. Salah satu sumber bagi penelitian berikutnya. 
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d. Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan cara peningkatan 

kompetensi pedagogik guru dan belajar mandiri untuk meningkatkan 

prestasi belajar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pendidik 

Memberi informasi kepada guru, dan calon guru memperhatikan 

kompetensi dalam proses belajar mengajar dan meningkatkan rasa 

tanggung jawab siswa untuk meningkatkan prestasi belajar. 

b. Bagi Siswa 

Dapat membangkitkan kreatifitas, menanamkan belajar mandiri 

dan meningkatkan rasa tanggung jawab untuk memotivasi belajar 

dalam rangka meningkatkan prestasi belajar. 

c. Bagi Penulis 

Diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis agar dapat 

menerapkan disiplin ilmu yang diperoleh selama mengikuti kuliah dan 

dapat pula menjadi tambahan pengetahuan, lebih meningkatkan 

kemandirian dalam belajar sehingga dapat memperbaiki kemampuan 

dalam mengajar. 

F. Sistematika Penelitian 

Sistematika merupakan struktur isi yang ada dalam penelitian. Secara 

garis besar sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I    PENDAHULUAN 
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 Bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang  

masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika laporan. 

BAB II   LANDASAN TEORI 

Bab ini merupakan landasan teori yang digunakan dalam   

penyusunan penelitian yang berkaitan dengan definisi 

setiap variabel, kerangka berfikir dan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, tempat dan waktu 

penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi, sampel, 

dan sampling, teknik pengumpulan data, uji instrumen, uji 

prasarat analisis, teknik analisi data. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai objek 

penelitian, objek data, penyajian data dan pembahasan 

hasil penelitian. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 


