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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus 

berkembang pesat sekarang ini, akan membawa dampak kemajuan diberbagai 

bidang kehidupan. Agar dapat mengikuti dan meningkatkan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi tersebut diperlukan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Salah satu usaha menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas 

adalah melalui pendidikan. 

Sebagai salah satu lembaga yang menyelenggarakan pendidikan secara 

formal, sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional melalui proses belajar mengajar. Pendidikan mempunyai 

fungsi yang harus diperhatikan, seperti dapat dilihat pada UU No. 20 Tahun 2003 

Pasal 3 yang menyatakan bahwa : 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membetuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk perkembangannya potensi peserta didik 
agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha 
Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi 
warga yang Demokratis dan tanggung jawab. 

Guru adalah faktor yang berperan penting dalam pendidikan menurut Cece 

Wijaya dan Tabrani Rusyan (1992:10) “Guru adalah faktor yang paling penting 

dalam pendidikan formal, karena guru terlibat langsung dalam pembentukan dan 

pengembangan intelektual dan kepribadian siswa “. Oleh karena itu guru sering 

dijadikan tokoh teladan bahkan dijadikan tokoh identitas diri, dengan demikian 

guru harus memiliki perilaku dan kemampuan yang memadai untuk melaksanakan 
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tugasnya dengan baik. Untuk itu guru harus menguasai berbagai hal sebagai 

kompetensi yang dimilikinya. 

Guru harus memahami dan menghayati para siswa yang dibinanya, karena 

wujud siswa pada setiap saat tidak akan sama, ini disebabkan oleh perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Berhasil tidaknya suatu proses belajar mengajar 

dapat diketahui dari hasil belajar mengajar yang diperoleh siswa. Keberhasilan 

belajar mengajar tersebut pada umumnya dikaitkan dengan tinggi rendahnya nilai 

yang dicapai siswa, daya serap siswa serta prestasi siswa yang berupa nilai hasil 

raport. 

Menurut Usman Uzer (1993:9) “prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh 

faktor yang berasal dari dalam diri siswa dan faktor yang berasal dari luar diri 

siswa “. Faktor yang terdapat dalam diri siswa adalah intelegensi, motivasi, minat, 

bakat, kondisi fisik, sikap dan kebiasaan siswa. Sedangkan yang termasuk faktor 

yang berasal dari luar diri siswa adalah keadaan sosial ekonomi, lingkungan atau 

sarana dan prasarana,guru dan cara mengajarnya, kurikulum dan sebagainya 

Lingkungan pendidikan adalah keadaan yang ada disekitar anak, baik itu 

berupa keluarga, sekolah dan masyarakat. Lingkungan pendidikan pertama bagi 

perkembangan kepribadian dan pendidikan anak yaitu keluarga. Komunikasi 

antara orang tua dan anak memberi pengaruh dalam perkembangan moral anak, 

dengan demikian orang tua mempunyai peran dan tanggung jawab dalam 

pendidikan anak. Para orang tua mempunyai harapan agar anak-anak mereka 

tumbuh dan berkembang menjadi anak yang berprestasi baik, disamping itu 
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diharapkan mereka mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, 

agar anak tidak berperilaku kedalam hal yang negatif. 

Bimbingan orang tua terhadap anaknya berbeda-beda antara keluarga yang 

satu dengan keluarga yang lain. Ada orang tua yang kurang memberikan perhatian 

kepada anak dan ada yang sangat memperhatikan sang anak, hal ini sangat 

berpengaruh sekali terhadap prestasi belajar sang anak. . 

Pekembangan dunia pendidikan sekarang ini, masih banyak guru yang 

kurang memiliki kompetensi yang dapat menunjang keberhasilan kegiatan belajar 

mengajar dan masih banyak pula para siswa yang kurang mendapatkan perhatian 

dari orang tuanya. Hal inilah yang dapat menyebabkan tingkat prestasi belajar 

siswa rendah sehingga akan mengalami kesulitan juga dalam mencapai tujuan 

pendidikan yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian mengenai “PENGARUH PERSEPSI SISWA 

TENTANG KOMPETENSI GURU DAN PERHATIAN ORANG TUA 

TERHADAP PRESTASI BELAJAR AKUNTANSI KELAS XI DI SMK 

GAJAH MADA O1 MARGOYOSO PATI TAHUN 2008/2009”. 

B. Pembatasan Masalah  

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya dilaksanakan pada Siswa Kelas XI di SMK Gajah 

Mada O1 Margoyoso PATI. 



 4

2. Penelitian ini terbatas pada persepsi siswa mengenai kompetensi guru 

dalam penguasaan bahan pelajaran dan kemampuan mengelola interaksi 

belajar mengajar. 

3. Perhatian Orang Tua Kepada anak 

4. Prestasi belajar Akuntansi Siswa Kelas XI di SMK Gajah Mada O1 

Margoyoso PATI. 

C. Perumusan Masalah   

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh persepsi siswa tentang kompetensi guru  terhadap 

Prestasi belajar Akuntansi Siswa Kelas XI di SMK Gajah Mada O1 

Margoyoso PATI. 

2. Bagaimana pengaruh perhatian orang tua terhadap Prestasi belajar 

Akuntansi Siswa Kelas XI di SMK Gajah Mada O1 Margoyoso PATI. 

3. Bagaimana pengaruh persepsi siswa tentang kompetensi guru dan 

perhatian orang tua terhadap Prestasi belajar Akuntansi Siswa Kelas XI di 

SMK Gajah Mada O1 Margoyoso PATI. 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi siswa tentang kompetensi guru 

terhadap Prestasi belajar Akuntansi Siswa Kelas XI di SMK Gajah Mada 

O1 Margoyoso PATI. 

2. Untuk mengetahui pengaruh perhatian orang tua terhadap Prestasi Belajar 

Siswa Kelas XI di SMK Gajah Mada O1 Margoyoso PATI. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi siswa tentang kompetensi guru dan 

perhatian orang tua terhadap Prestasi belajar Akuntansi Siswa Kelas XI di 

SMK Gajah Mada O1 Margoyoso PATI. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada 

sekolah bahwa kemampuan mengajar guru mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam peningkatan kualitas pendidikan. 

2. Bagi Penulis 

Untuk memperdalam pengetahuan dan untuk menerapkan ilmu yang telah 

diperoleh dibangku kuliah dalam kehidupan praktek belajar mengajar yang 

sesungguhnya dan sebagai bekal untuk terjun kedunia pendidikan. 

3. Bagi Pembaca 

Memberikan referensi bagi peneliti lain yang berminat dalam masalah 

yang serupa. 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Dalam hal ini penulis akan menggambarkan sedikit tentang materi yang 

akan penulis teliti. 

BAB I PENDAHUILUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,dan sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang pengertian prestasi belajar akuntansi, faktor-

faktor keberhasilan belajar akuntansi, ruang lingkup mata pelajaran 

akuntansi, persepsi siswa tentang kompetensi guru, macam-macam 

kompetensi keguruan, pengertian perhatian orang tua, tugas dan tanggung 

jawab orang tua, pengaruh lingkungan keluarga terhadap pendidikan anak, 

petunjuk-petunjuk penting bagi pendidikan dalam lingkungan keluarga. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan tentang pengertian metode penelitian, jenis 

penelitian, tempat penelitian, populasi, sampel, sampling, variable 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji instrument, try out 

angket, uji prasyarat analisis, teknik analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, data dan 

pembahasan dari hasil penelitian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini disajikan kesimpulan dari hasil analisis data yang dilakukan 

penulis dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  

 

 

 


