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ABSTRAK 

 

PENGARUH MOTIVASI BELAJAR DAN PROFESIONALISME GURU 

TERHADAP PRESTASI BELAJAR AKUNTANSI PADA SISWA KELAS XI SMK 

BATIK 1 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2013/2014 

Reni Handayani. A210100188. Progam Studi Pendidikan Akuntansi. 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh motivasi 

belajar terhadap prestasi belajar akuntansi, 2) pengaruh profesionalisme guru 

terhadap prestasi belajar akuntansi, 3) pengaruh antara motivasi belajar  dan 

profesionalisme guru terhadap prestasi belajar. 

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif kesimpulannya 

diperoleh berdasarkan pada hasil analisis statistik. Penelitian ini mengambil 

lokasi di SMK Batik 1 Surakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas XI SMK Batik 1 Surakarta yang berjumlah 140 siswa dengan sampel 

sebanyak 100 siswa yang diambil dengan teknik proporsional random sampling 

dengan cara acak. Teknik pengumpulan data menggunakan angket yang telah 

diujicobakan dengan uji validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis regresi linear berganda. 

Hasil dari analisis data diperoleh persamaan garis linier Y= 47,947 + 

0,212 X1 + 0,503 X2 Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1) motivasi belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar 

akuntansi. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang memperoleh thitung>ttabel yaitu 

2,726 > 2,726 (α= 5%) dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,008; 2) 

profesionalismr guru berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar 

akuntansi. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang memperoleh thitung>ttabel yaitu 

6,680 > 2,276 (α= 5%) dan nilai signifikansi <0,05 yaitu 0,000; 3) motivasi 

belajar dan profesionalisme guru berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

prestasi belajar akuntansi. Hal ini terbukti dari hasil uji F yang memperoleh 

Fhitung>Ftabel yaitu 33,656 > 3,090 pada taraf signifikansi 5%; 4) variabel X1 

memberikan sumbangan relatif sebesar 88% dan sumbangan efektif sebesar 

36,4%, variabel X2 memberikan sumbangan relatif sebesar 12% dan sumbangan 

efektif sebesar 4,6 %. Hasil dari perhitungan untuk nilai R
2
 diperoleh 0,410 yang 

berarti 41% hasil belajar akuntansi dipengaruhi oleh motivasi belajar dan 

profesionaalisme, sisanya sebesar 59% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini.  

 

Kata Kunci : Motivasi Belajar , Profesionalisme Guru , Prestasi Belajar Akuntansi. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan seseorang baik dalam keluarga, masyarakat dan 

bangsa. Negara Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan sumber daya 

manusia yang berkulitas. Salah satu usaha menciptakan sumber daya manusia 

yang berkualitas adalah melalui pendidikan. Sekolah sebagai salah satu lembaga 

pendidikan formal memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional melalui proses belajar mengajar.   

Pendidikan nasional tersebut mempunyai fungsi yang harus diperhatikan. 

Fungsi pendidikan nasional dapat dilihat pada Undang-undang No. 20 Tahun 

2003 pasal 3 yang menyatakan bahwa : Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta 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 dan bertanggung 

jawab. 

Tujuan pendidikan nasional adalah mewujudkan masyarakat Indonesia 

yang memiliki keahlian, mampu bersaing, dan berwawasan maju dalam wadah 

negara Republik Indonesia. Disamping itu pemerintah juga berupaya untuk 

meningkatkan mutu pendidikan agar kelak memperoleh sumber daya manusia 

yang mampu menguasai keahlian dan ketrampilan bekerja secara professional 

serta dapat menghasilkan karya yang bermutu. Tujuan ini dapat terlaksana jika 

didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, cinta 

tanah air, sadar hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi, memiliki produktifitas kerja yang tinggi serta memiliki disiplin yang 

tinggi. 

Prestasi belajar merupakan tolok ukur yang utama untuk mengetahui 

keberhasilan belajar siswa. Menurut Bustalin (2004:3) “Prestasi adalah penilaian 
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pendidikan tentang perkembangan dan kemajuan peserta didik yang berkenaan 

dengan penguasaan bahan ajar yang disajikan kepada mereka dan nilai-nilai yang 

terdapat di dalam kurikulum. Belajar adalah perubahan tingkah laku untuk 

mencapai tujuan dari tidak tahu menjadi tahu dapat dikatakan sebagai proses yang 

menyebabkan terjadinya perubahan tingkah laku dan kecakapan seseorang”. 

Dengan demikian, Prestasi Belajar adalah tolok ukur yang dipakai dalam 

mengukur keberhasilan proses belajar mengajar.  

Prestasi belajar merupakan tolok ukur yang utama untuk mengetahui 

keberhasilan belajar siswa. Menurut Bustalin (2004:3) “Prestasi adalah penilaian 

pendidikan tentang perkembangan dan kemajuan peserta didik yang berkenaan 

dengan penguasaan bahan ajar yang disajikan kepada mereka dan nilai-nilai yang 

terdapat di dalam kurikulum. Belajar adalah perubahan tingkah laku untuk 

mencapai tujuan dari tidak tahu menjadi tahu dapat dikatakan sebagai proses yang 

menyebabkan terjadinya perubahan tingkah laku dan kecakapan seseorang”. 

Dengan demikian, Prestasi Belajar adalah tolok ukur yang dipakai dalam 

mengukur keberhasilan proses belajar mengajar.  

Prestasi belajar pada dasarnya dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait 

baik yang berasal dari dalam diri siswa (internal) maupun dari luar diri siswa 

(eksternal). Faktor dari  dalam diri siswa tersebut diantaranya motivasi belajar, 

sikap belajar siswa, kecerdasan siswa dan keaktifan siswa dalam pembelajaran. 

Faktor dari luar diantaranya lingkungan belajar, pergaulan siswa, fasilitas belajar, 

intensitas bimbingan orang tua, lingkungan masyarakat, pengelolaan kelas dan 

sebagainya. 

Prestasi yang dicapai oleh seseorang tersebut tentunya tidak lepas dari 

motivasi belajar. Menurut Sardiman (2002:76), motivasi belajar adalah 

merupakan faktor psikis yang bersifat non intelektual. Peranannya yang khas 

adalah dalam hal menumbuhkan gairah, merasa senang dan semangat untuk 

belajar. 

Sedangkan faktor lain yang mempengaruhi prestasi belajar adalah 

profesionalisme guru. Guru yang profesional adalah guru yang memiliki 
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seperangkat kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan perilaku) yang harus 

dimiliki dan dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalannya. Kompentensi yang harus dimiliki oleh guru berdasarkan 

undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bab IV pasal 

10 ayat 91, yang menyatakan bahwa: “ kompentensi guru meliputi kompentensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompentensi sosial, dan kompentensi 

profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.” 

 Guru yang profesional harus memiliki kompentensi yang telah 

dipersyaratkan  dan siap difungsikan sebagai orang tua kedua bagi para anak 

didiknya. Selain itu guru yang profesional harus dapat  melaksanakan tugas 

mengajar dengan baik. Dalam kegiatan mengajar guru harus dapat mengusai 

bahan pengajaran dan memiliki pengetahuan luas serta ilmu pengetahuan yang 

tinggi. Namun hal yang tidak kalah pentingnya dengan ilmu pengetahuan adalah 

guru harus memiliki pendidikan yang tinggi sebagai seorang guru. 

 Profesionalisme merupakan sikap profesional  yang berarti melakukan 

sesuatu sebagai pekerjaan pokok sebagai profesi dan bukan sebagai pengisi waktu 

luang atau sebagai hobi belakang. Seorang profesional mempunyai makna ahli 

(expert) dengan pengetahuan yang dimiliki dalam melayani pekerjaannya. 

Tanggung jawab (responsibility) atas keputusannya baik intelektual maupun 

sikap, dan memiliki rasa kesejawatan menjujung tinggi etika profesi dalam suatu 

organisasi yang dinamis. Seorang profesional memberikan layanan pekerjaan 

secara terstruktur. Hal ini dapat dilihat dari tugas personal yang mencerminkan 

suatu pribadi yaitu terdiri dari konsep diri (self concept), idea yang muncul dari 

diri sendiri (self idea), dan realita atau kenyataan dari diri sendiri (self reality). 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitiaan ini maka 

penulis mengambil judul “PENGARUH MOTIVASI BELAJAR DAN 

PROFESIONALISME GURU TERHADAP PRESTASI BELAJAR 

AKUNTANSI PADA SISWA KELAS XI SMK BATIK 1 SURAKARTA 

TAHUN AJARAN 2013/2014’’.   
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Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah adalah sebagai berikut : 

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi 

belajar akunntasi pada siswa SMK Batik 1 Surakarta.Untuk mengetahui apakah 

ada pe ngaruh profesionalisme guru terhadap prestasi belajar akunntasi pada siswa 

SMK Batik 1 Surakarta. 

 Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara motivasi belajar dan 

profesionalisme guru terhadap prestasi belajar akunntasi pada siswa SMK Batik 1 

Surakarta. 

 

LANDASAN TEORI 

PRESTASI BELAJAR 

Salah satu bukti yang menunjukkan keberhasilan siswa di sekolah adalah 

prestasi belajar yang diperoleh siswa. Menurut Sardiman (2001:46) “Prestasi 

adalah kemampuan nyata yang merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor 

yang mempengaruhi baik dari dalam maupun dari luar individu dalam belajar”. 

Sedangkan pengertian Prestasi menurut Djamarah (1994:21) bahwa prestasi 

adalah apa yang telah dapat diciptakan, hasil pekerjaan, hasil yang menyenangkan 

hati yang diperoleh dengan jalan keuletan kerja. 

Menurut Winkel (2007:162) “Prestasi Belajar adalah suatu bukti 

keberhasilan belajar atau kemampuan seorang siswa dalam melakukan kegiatan 

belajarnya sesuai dengan bobot yang dicapainya”. Prestasi belajar dapat dilihat 

dari hasil tes, dimana tes dapat mengetahui seberapa besar penguasaan siswa 

terhadap materi yang telah disampaikan oleh guru. Prestasi dapat digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar penguasaan siswa terhadap suatu mata pelajaran. 

Jadi Prestasi Belajar Akuntansi merupakan suatu hasil dari kegiatan 

belajar yang dilihat dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang 

ditunjukkan dengan cara penilaian guru yang dapat dilihat pada Nilai Raport pada 

mata pelajaran akuntansi. 
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MOTIVASI BELAJAR 

Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik berupa hasrat dan 

keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan untuyk mencapai 

cita-cita. Sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah adanya penghargaan lingkungan 

beljar yang kondusif dan kegiatan belajar yang menarik. 

Motivasi belajar menurut Sardiman (2002:76) adalah merupakan faktor 

psikis yang bersifat non intelektual. Peranya yang khas adalah dalam hal 

menumbuhkan gairah, merasa senang dan semangat untuk belajar. Siswa yang 

memiliki motivasi kuat akan mempunyai banyak energi untuk melakukan 

kegiatan belajar. Pengertian lain tentang Motivasi yaitu sebagai berikut : 

Peran motivasi adalah dalam  hal penumbuhan gairah, merasa senang dan 

semangat untuk belajar. Seorang siswa yang memiliki intelegensinya tinggi akan 

gagal bila kekurangan dalam motivasi belajar.  Dari uraian diatas dapat 

disimpulkan bahwa pengertian motivasi belajar siswa dalah suatu dorongan dari 

dalam diri seseorang untuk melakukan kegiatan belajar baik berupa kecakapan, 

sikap kepandaian atau suatu pengertian sebagai hasil dari latihan tau pengalaman  

untuk mencapai tujuan. 

 

PROFESIONALISME GURU 

Menurut Jarvis Sagala (2006 :198) profesional dapat diartikan bahwa 

seseorang yang melakukan tugas profesi juga sebagai ahli (expert) apabila dia 

secara spesifik memperolehnya dari belajar. Profesional merupakan sikap yang 

berarti melakukan sesuatu sebagai pekerjaan pokok sebagai profesi dan bukan 

sebagai pengisi waktu luang atau sebagai hoby belaka karena membutuhkan 

keahlian. 

Profesionalisme merupakan sikap dari seorang profesional (Anwar dan 

Sagala 2006:101). Profesionalisme merupakan komitmen para anggota suatu 

profesi untuk meningkatkan kemampuannya secara terus menerus dan memiliki 

sistem budaya yang mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi yang 

dilayani.  
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Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Profesional adalah orang 

yang menyandang suatu jabatan atau pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian 

dan keterampilan yang tinggi serta. Sedangkan kemampuan profesional dapat 

diartikan sebagai sesuatu yang dimiliki orang-orang yang ahli dalam bidangnya 

muncul dari pengamatan dan belajar untuk melakukan tindakan cerdas dan dari 

tindakan tersbut diperoleh imbalan yang sesuai. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penalitian deskriptif kuantitatif dengan 

penarikan kesimpulan melalui analisis statistik. 

Populasi, Sampel, dan Sampling 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI  SMK Bati 1 Surakarta 

tahun ajaran 2013/2014 berjumlah 140 mahasiswa. Sedangkan sampel dalam 

penelitian ini adalah 100 mahasiswa dari tabel Krejcie. Sampling yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah proportional random sampling. 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan suatu usaha sadar untuk 

mengumpulkan data yang dilaksanakan secara sistematis dengan prosedur yang 

standar. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode angket dan metode 

dokumentasi. Terlebih dahulu menyusun kisi-kisi angket sebelum di uji cobakan 

dan diuji validitas serta diuji reliabilitasnya. 

Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier 

berganda, uji t, uji F, uji R2, dan sumbangan relatif dan efektif. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan uji validitas diketahui bahwa ada satu item soal yang tidak 

valid baik untuk variabel motivasi belajar ataupun profersionalisme guru. 

Sehingga saat penelitian item tersebut dihilangkan.  Dapat dinyatakan valid 

karena memiliki nilai rhitung > rtabel dan nilai signifikansi < 0,05. Berdasarkan uji 
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reliabilitas semua item yang valid dinyatakan reliabel karena memiliki nilai rhitung 

> rtabel, dengan r tabel 0,444, variabel motivasi belajar 0,884 dan Variabel 

profesionalisme guru 0,863. 

Hasil uji prasyarat analisis dari uji normalitas yang dilakukan untuk 

mengetahui apakah dalam sebuah regresi variabel dependen, variabel  independen, 

atau keduanya memiliki distribusi normal atau mendekati normal yang 

menggunakan teknik uji Liliefors atau dalam program SPSS disebut juga dengan 

Kolmogorov-Smirnov menyimpulkan bahwa data dari konsentrasi belajar, waktu 

pelajaraan dan lingkungan kelas, dengan nilai Lhitung < Ltabel. Untuk variabel 

motivasi belajar yaitu 0,073 < 0,086 atau nilai signifikansi sebesar 0,200. Variabel 

profesionalisme guru  yaitu sebesar 0,079 < 0,086 atau nilai signifikansi sebesar 

0,127. Variabel prestasi belajar yaitu sebesar 0,076 < 0,086 atau signifikansi 

sebesar 0,200. 

Hasil uji prasyarat analisis dari uji linearitas yang digunakan untuk 

mengetahui apakah model hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat 

merupakan hubungan garis lurus ( hubungan linier) atau untuk mengetahui apakah 

setiap variabel bebas dan variabel terikat bersifat linier atau tidak yang 

menggunakan bantuan SPSS For Windows 15.0 antara variabel motivasi belajar 

terhadap prestasi belajar menunjukkan bahwa mempunyai hubungan yang linier 

dengan Fhitung < Ftabel yaitu 1,015 < 1,768 dan nilai signifikansi 0,450 > 0,05. 

Sedangkan untuk variabel profesionalisme guru terhadap prestasi belajar 

menunjukkan bahwa mempunyai hubungan yang linier dengan Fhitung < Ftabel yaitu 

1,447 < 1,683 dengan nilai signifikansi 0,108 > 0,05. 

Uji prasyarat analisis telah terpenuhi, kemudian dilakukan analisis regresi 

linier ganda yang dilakukan dengan bantuan SPSS For Windows 15.0.  Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa motivasi belajar dan profesionalisme guru 

mempunyai pengaruh terhadap prestasi belajar. Hal itu dapat dilihat dari 

persamaan regresi linier yaitu Y = 47,947 + 0,212 (X1) + 0,503 (X2)., berdasarkan 

persamaan tersebut terlihat bahwa koefisien regresi dari masing-masing variabel 
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independen bernilai positif antara motivasi belajar dan profesionalisme guru 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi belajar.  

Variabel motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Hasil uji hipotesis 

pertama diketahui bahwa koefisien arah regresi dari variabel motivasi belajar 

terhadap prestasi belajar belajar sebesar 2,726 atau positif, sehingga dapat 

dikatakan bahwa variabel motivasi belajar berpengaruh positif terhadap prestasi 

belajar. Kemudian berdasarkan uji keberartian koefisien regresi linier berganda 

untuk variabel motivasi belajar terhadap prestasi  belajar diperoleh thitung > ttabel 

yaitu 2,726 > 2,276  dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,008. Sumbangan relatif 

sebesar 88% dan sumbangan efektif sebesar 36,4%.  

Variabel profesionalisme guru terhadap prestasi belajar belajar. Hasil uji 

hipotesis kedua diketahui bahwa koefisien arah regresi dari variabel 

profesionalisme guru sebesar 6,680 atau positif, sehingga dapat dikatakan bahwa 

variabel profesionalisme guru berpengaruh terhadap prestasi belajar. Kemudian 

berdasarkan uji keberartian koefisien regresi linier berganda untuk variabel 

profesionalismgurue terhadap prestasi belajar belajar 6,680 > 2,276 dan nilai 

signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. Sumbangan relatif sebesar 12% dan sumbangan 

efektif sebesar 4,6%.  

 Variabel motivasi belajar  dan profesionalisme guru terhadap prestasi 

belajar. Hasil uji F atau uji keberartian regresi linier berganda diketahui bahwa 

nilai Fhitung > Ftabel 33,656 > 3,090 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. 

Kemudian koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,410  yang berarti 

bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 41,0%. 

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa variabel motivasi belajar memberikan 

sumbangan relatif sebesar 88% dan sumbangan efektif 36,4%. Variabel 

profesionalisme guru  memberikan sumbangan relatif sebesar 12% dan 

sumbangan efektif  4,6%. Dengan membandingkan nilai sumbangan relatif dan 

efektif nampak bahwa variabel profesionalisme guru memiliki pengaruh yang 

lebih dominan terhadap prestasi belajar dibandingkan variabel motivasi belajar. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan: (1) Analisis regresi linear ganda 

digunakan untuk memprediksi variabel (Y) yang dipengaruhi oleh variabel (X), 

dan dari hasil analisi regresi linear ganda yang telah diuji, membuktikan bahwa 

ada pengaruh motivasi belajar dan profesionalisme guru terhadap prestasi  belajar 

akuntansi siswa kelas XI SMK Batik 1 Surakarta tahun ajaran 2013/2014. (2) 

Berdasarkan uji signifikansi secara parsial (uji t1) pada lampiran 17 terdapat 

pengaruh yang signifikan yang ditimbulkan oleh motivasi belajar  terhadap 

prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI SMK Batik 1 Surakarta tahun ajaran 

2013/2014. (3) Berdasarkan uji signifikansi secara parsial (uji t2) pada lampiran 

17 terdapat pengaruh yang signifikan yang ditimbulkan oleh profesionalisme guru 

terhadap prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI SMK Batik 1 Surakarta tahun 

ajaran 2013/2014. (4) Berdasarkan uji signifikansi secara simultan (Uji F) pada 

lampiran 17 terdapat pengaruh yang signifikan yang ditimbulkan dari motivasi 

belajar dan profesionalisme guru secara bersama-sama terhadap prestasi  belajar 

akuntansi siswa kelas XI SMK Batik 1 Surakarta tahun ajaran 2013/2014. (5) 

Hasil perhitungan Sumbangan Efektif (SE) pada lampiran 18 menunjukkan bahwa 

kontribusi motivasi belajar adalah sebesar 36,4% dan variabel profesionalisme 

guru memberikan kontribusi sebesar 4,6% sehingga total sumbangan motivasi 

belajar dan profesionalisme guru dalam meningkatkan prestasi belajar belajar 

akuntansi siswa adalah sebesar 41%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka 

disimpulkan bahwa variabel profesionalisme guru mempunyai pengaruh terhadap 

prestasi belajar akuntansi dibandingkan variabel motivasi belajar. 
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