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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan suatu bangsa erat hubungannya dengan masalah 

pendidikan. Pendidikan adalah sebuah proses dengan metode-metode tertentu 

sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku 

yang sesuai dengan kebutuhan. Pendidikan tersebut mempunyai fungsi yang 

harus diperhatikan. Fungsi tersebut dapat dilihat pada UU No.20 tahun 2003 

Pasal 4 tentang sistem pendidikan nasional 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. 

Pendidikan menurut bentuknya dibedakan menjadi dua, yaitu pendidikan 

formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang 

berlangsung secara teratur, bertingkat dan berkesinambungan. Sedangkan 

pendidikan non formal adalah pendidikan yang dilakukan secara tertentu tetapi 
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tidak mengikuti peraturan yang ketat. Sekolah sebagai lembaga formal yang 

menyelenggarakan pendidikan bagi siswa. 

Sebagai penyelenggara pendidikan formal, sekolah mengadakan kegiatan 

secara berjenjang dan berkesinambungan. Di samping itu sekolah sebagai 

lembaga pendidikan formal juga berusaha semaksimal mungkin untuk 

meningkatkan prestasi belajar anak didiknya. Dalam proses belajar mengajar 

terdapat banyak hal yang mendukung dan saling berkaitan dalam dunia 

pendidikan dan proses belajar mengajar. 

Pendidikan diharapkan mampu menghasilkan output yang berkualitas. 

Dari berbagai macam karakteristik input yang masuk, bagaimana pendidikan itu 

mampu menghasilkan output yang baik dan berkualitas. Demikian itu merupakan 

tugas dari pendidikan yang tidak bisa diabaikan. Sebenarnya ini bukan hanya 

tugas yang dibebankan kepada guru saja tetapi ini juga merupakan tugas orang 

tua. Jadi untuk menghasilkan output yang berkualitas harus ada kerja sama antara 

guru dan orang tua di dalam mendidik siswa-siswinya. 

Berdasarkan yang saya lakukan selama penelitian di SMK Negeri 1 

Purwodadi Grobogan  pada bulan Februari-Maret tahun 2014 banyak siswa yang 

memperhatikan ketika diajar. Namun ada beberapa siswa yang kurang 

memperhatikan, kebanyakan siswa yang duduk didepan lebih memperhatikan 

gurunya dibanding mereka yang duduk di belakang dan di pojok-pojok. Sebagian 

siswa ada yang bercanda, mengantuk, dan ngobrol sendiri. Ketika saya memberi 

tugas/ulangan harian semuanya mengerjakan namun ketika diadakan evaluasi 
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hasilnya beranekaragam ada yang dibawah standar dan ada pula yang diatas 

standar. Standar nilai yang digunakan adalah 75. Sehingga siswa yang mendapat 

nilai 75 ke atas dikatakan berhasil, sedangkan siswa yang mendapatkan nilai 

dibawah 75 harus memperbaiki nilainya dengan remidial. 

Melalui usaha pendidikan diharapkan kualitas generasi muda yang cerdas, 

kreatif, dan mandiri dapat terwujud. Namun kenyataannya kreativitas siswa 

sekarang ini berkembang lambat dan pemanfaatan media pembelajaran yang 

kurang. Hal ini dikarenakan sistem pendidikan yang senantiasa bergantung pada 

pendidik. Akibatnya siswa kurang bersemangat untuk mencapai prestasi belajar 

yang tinggi. Siswa kurang memiliki tingkah laku yang kritis bahkan cara berfikir 

untuk mengeluarkan ide-ide yang sifatnya inovatif pun terkesan lambat. 

Dalam UU No.2 Tahun 1989 Sisdiknas bahwa “Pendidik dalam arti 

sederhana anggota masyarakat yang bertugas membimbing, mengajar, dan 

melatih peserta didik”. Menurut Djumali,dkk (2008:93). “UU Sisdiknas 

bertumpu pada kenyakinan pemerintah akan pentingnya pendidikan dalam 

kehidupan manusia”. Salah satu keberhasilan suatu pendidikan yaitu dengan 

tercapainya prestasi belajar siswa yang baik sehingga melahirkan generasi yang 

berkualitas dan mampu bersaing dalam era globalisasi. 

Menurut Sukmadinata (2008:101) “Prestasi belajar adalah realisasi atau 

pemakaran dari kecakapan-keccapkapan potensial atau kapasitas yang dimiliki 

seseorang”. Pengukuran prestasi belajar ini sangat penting untuk mengetahui 

tingkat pengusaan belajar siswa mendiagnosis kesulitan belajar dan membimbing 
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siswa untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Prestasi belajar juga dapat 

digunakan sebagai bahan evaluasi bagi siswa, guru maupun wali murid. 

Ketidakberhasilan prestasi belajar siswa seutuhnya disebabkan oleh siswa yang 

kurang pandai, namun prestasi belajar dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik 

dari dalam diri siswa maupun dari luar siswa. 

Kenyataan yang terjadi dalam prakteknya menyatakan bahwa masih terdapat 

siswa yang masih tergolong dalam prestasi belajar yang rendah. Sperti yang 

dihadapi oleh siswa kelas XI Sekolah Menengah kejuruan (SMK) Negeri 1 

Purwodadi Grobogan. Prestasi belajar siswa yang dapat dilihat dari nilai ulangan 

harian, masih banyak siswa yang memperoleh nilai dibawah KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal). Hampir 30% siswa yang prestasi belajarnya masih rendah. 

Siswa yang mengalami hal tersebut adalah siswa yang mengambil jurusan 

Akuntansi. 

Hal yang diharapkan adalah prestasi belajar siswa dapat meningkat, 

sehingga 100% siswa dapat mencapai KKM pada semua mata pelajaran. Apabila 

semua siswa mencapai prestasi belajar yang tinggi maka diharapkan dapat 

menjadi generasi yang cerdas dan dapat memajukan Indonesia. Keberhasilan 

siswa dalam belajar pada dasarnya dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor 

internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari diri siswa 

dan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar siswa. 

Menurut Ahmadi dan Supriyono (2008:138) faktor internal terdiri dari 

faktor jasmani (fisiologi), faktor psikologi, dan faktor kematangan fisik maupun 
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psikis. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor sosial, budaya, lingkungan 

fisik maupun lingkungan spiritual atau keamanan. Dalam kegiatan belajar 

mengajar (KBM), keterkaitan dan kecenderungan untuk memperhatikan dan 

terlibat dalam aktivitas belajar akan menumbuhkan motivasi dan minat belajar 

siswa untuk terus belajar sehingga siswa mampun menemukan ide-ide baru dan 

terdorong untuk memecahkan masalah dengan mencari solusi yang paling tepat. 

Motivasi merupakan faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

Peranan motivasi tidak diragukan dalam belajar. Banyak anak dengan intelegensi 

yang rendah disebabkan tidak ada motivasi dalam belajar. Menurut Hamalik 

dalam Djumarah (2002:114), Motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam 

pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif (perasaan) dan reaksi 

untuk mencapai tujuan. 

Seseorang yang melakukan aktivitas belajar secara terus menerus tanpa 

adanya motivasi dari luar dirinya merupakan motivasi instrinsik yang sangat 

penting dalam aktivitas belajar. Namun, seseorang yang tidak mempunyai 

keinginan untuk belajar, dorongan dari luar dirinya merupakan motivasi 

ekstrinsik yang diharapkan. Apabila motivasi belajar seseorang tinggi maka 

otomatis akan meningkatkan prestasi belajarnya. 

Prestasi belajar selain ditunjang dari motivasi siswa juga dapat ditunjang 

dari minat belajar siswa. Minat merupakan kecenderungan hati yang tinggi 

terhadap sesuatu. Menurut Slameto (2003:180) “Minat adalah suatu rasa lebih 

suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang 
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menyuruh”. Minat seseorang terhadap sesuatu akan di ekspresikan melalui 

kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan minatnya. Siswa yang memiliki 

minat belajar yang tinggi akan melakukan aktivitas yang mereka senangi dan ikut 

terlibat atau berpartisipasi dalam proses pembelajaran serta perhatian yang 

mereka berikan. 

Bertolak dari paparan diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian 

untuk mengetahui dan meneliti lebih lanjut apakah ada pengaruh antara motivasi 

dan minat belajar siswa dengan prestasi belajar dengan judul penelitian 

PENGARUH MOTIVASI DAN MINAT BELAJAR SISWA TERHADAP 

PRESTASI BELAJAR AKUNTANSI KELAS XI SMK N 1 PURWODADI 

GROBOGAN TAHUN 2013/2014 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk mempermudah dan menghindari kemungkinan terjadinya 

kesalahan dalam pokok bahasan yang dipermasalahkan, maka penelitian ini 

hanya akan membahas tentang: 

1 Penelitian dilakukan pada siswa jurusan akuntansi kelas XI SMK N 1 

Purwodadi Grobogan tahun ajaran 2013/2014 

2 Motivasi dibatasi pada permasalahan dorongan belajar dari diri siswa 

3 Minat belajar yang dimaksud adalah kecenderungan dan gairah yang tinggi 

dalam mengikuti pelajaran 

4 Prestasi belajar dibatasi pada permasalahan ketuntasan belajar akuntansi 
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C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

dibuat rumusan masalah sebagai berikut: 

1 Apakah motivasi belajar siswa berpengaruh terhadap prestasi belajar akuntansi 

pada siswa kelas XI SMK N 1 Purwodadi Grobogan tahun ajaran 2013/2014 

2 Apakah minat belajar siswa berpengaruh terhadap prestasi belajar akuntansi 

pada siswa kelas XI SMK N 1 Purwodadi Grobogan tahun ajaran 2013/2014 

3 Apakah motivasi dan minat belajar siswa berpengaruh terhadap prestasi belajar 

akuntansi pada siswa kelas XI SMK N 1 Purwodadi Grobogan tahun ajaran 

2013/2014 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1 Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar 

akuntansi pada siswa kelas XI SMK N 1 Purwodadi Grobogan tahun ajaran 

2013/2014 

2 Untuk mengetahui pengaruh minat belajar siswa terhadap prestasi belajar 

akuntansi pada siswa kelas XI SMK N 1 Purwodadi Grobogan tahun ajaran 

2013/2014 

3 Untuk mengetahui pengaruh motivasi dan minat belajar siswa terhadap prestasi 

belajar akuntansi pada siswa kelas XI SMK N 1 Purwodadi Grobogan tahun 

ajaran 2013/2014 
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E. Manfaat Penelitian 

Dalam suatu penelitian diharapkan dapat menciptakan sesuatu yang 

bermanfaat, adapun manfaat yang peneliti harapkan dari penelitian ini adalah: 

1 Manfaat Teoritis 

Manfaat secara umum, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan 

pada dunia pendidikan untuk mengembangkan kemampuan dan 

ketrampilan di bidang penelitian dan ilmu pendidikan. 

2 Manfaat Praktis 

1) Bagi Sekolah 

Penelitian ini sebagai masukan bagi sekolah yang bersangkutan dalam 

usahanya meningkatkan kualitas pendidikan khususnya peningkatan prestasi 

2) Bagi Guru 

Memberikan sumbangan bagi guru agar dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa dan mendorong minat belajar siswa dalam setiap pembelajaran. 

3) Bagi Siswa 

Sebagai masukan bagi siswa yang menghendaki kemajuan dan peningkatan 

prestasi belajar. 

4) Bagi Penulis 

a) Menerapkan ilmu yang telah diperoleh dibangku perkuliahan 

b) Melatih penulis dalam membuat dan menyusun suatu karya ilmiah 

sekaligus dapat mengetahui pengaruh motivasi dan minat belajar siswa 
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terhadap prestasi belajar akuntansi pada siswa kelas XI SMK N 1 

Purwodadi Grobogan tahun ajaran 2013/2014. 

F. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang membahas pengertian 

belajar, unsur-unsur belajar, pengertian prestasi belajar, faktor-faktor 

yang mempengaruhi prestasi belajar, cara belajar yang baik, saran-

saran belajar yang baik, pengertian motivasi, indikator motivasi 

belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, cara 

membangkitkan motivasi belajar siswa, pengertian minat, indikator 

minat belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar, cara 

meningkatkan minat belajar, pengaruh motivasi belajar dan minat 

belajar terhadap prestasi belajar, kerangka pemikiran dan hipotesis. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 
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Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang yang berisi 

pengertian metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi, 

sampel, dan sampling, metode pengumpulan data, variabel penelitian, 

teknik pengujian instrumen, uji prasyarat analisis dan teknik analisis 

data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai objek/tempat 

penelitian, pengujian data, analisis data, pembahasan hasil penelitian 

BAB V PENUTUP 

  Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

 

 


