
PENGARUH PENGELOLAAN KELAS DAN MOTIVASI BELAJAR 

SISWA TERHADAP PRESTASI BELAJAR AKUNTANSI PADA SISWA 

KELAS XI SMA N 2 SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2008/2009 

 

SKRIPSI 
 
 

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar 
Sarjana Strata-1 Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi  

 
 

 

 
 

 
 
 

Disusun Oleh : 
 

YULLY SUKMAWATY 
A 210 050 097 

 
 
 
 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
 

2009 
 
 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuh kembangkan potensi 

sumber daya manusia (SDM). Upaya peningkatan mutu pendidikan menjadi 

bagian terpadu dari upaya peningkatan kualitas manusia, baik aspek 

kemampuan, kepribadian, maupun tanggung jawab sebagai warga masyarakat. 

Keberhasilan dalam pendidikan tidaklah lepas dari proses belajar 

mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar terjadi hubungan timbal balik 

(interaksi) antara guru dengan siswa. Sebagaimana tertuang dalam Undang-

undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, 

digariskan bahwa: guru sebagai unsur pendidik ”merupakan tenaga profesional 

yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai 

hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan.” Guru sebagai 

pengelola kelas memerankan fungsi sebagai pengajar atau motivator dan 

fasilitator dalam belajar. Dalam mendidik siswa, guru harus mampu 

menciptakan pengelolaan kelas yang kondusif yang dapat membawa siswa 

tertarik pada pelajaran akuntansi. Pengelolaan kelas yang tidak kondusif 

berdampak negatif pada proses pembelajaran akuntansi dan sulitnya tercapai 

tujuan pembelajaran, siswa akan merasa gelisah, resah, bosan, dan jenuh. 

Sebaliknya pengelolaan kelas yang kondusif dan menarik dapat memudahkan 

tercapainya tujuan pembelajaran dan proses pembelajaran yang di lakukan 

menyenangkan bagi siswa. Djaramah (2000:74) mengemukakan bahwa salah 



satu syarat pengajaran yang baik ditentukan oleh pengelolaan dan 

pengendalian kelas yang baik. Suasana kelas yang kondusif sangat mendukung 

kegiatan interaksi edukatif. Kelas yang kondusif adalah suasana kegiatan 

belajar mengajar yang sebagian besar jauh dari hambatan dan gangguan, baik 

yang bersumber dari siswa maupun dari luar siswa. Indikator kelas yang 

kondusif dibuktikan dengan giat dan asyiknya siswa belajar dengan penuh 

perhatian mendengarkan penjelasan guru yang sedang memberikan bahan 

pelajaran. 

  Suharsimi Arikunto (1988:67), mengatakan bahwa ”Pengelolaan kelas 

adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar 

mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapai kondisi optimal 

sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan”. 

Pengelolaan kelas yang baik mampu mencapai tujuan dalam kegiatan belajar 

mengajar baik yang bersifat instruksional maupun pengiring secara optimal 

Suharsimi Arikunto (1988:68)  mengemukakan pengelolaan kelas meliput i 

dua hal yaitu : 

1. Pengelolaan yang menyangkut siswa 

2. Pengelolaan fisik seperti ruangan, perabot, dan alat pengajaran. 

Pengelolaan kelas tersebut dapat dilakukan dengan efektif dan saling 

menguntungkan. Pengelolaan kelas yang efektif dapat dilakukan oleh seorang 

guru dengan mengetahui terlebih dahulu: 

1. Mengetahui secara tepat faktor- faktor mana saja yang dapat menunjang 

tercapainya kondisi yang menguntungkan dalam proses belajar mengajar 

(KBM). 



2. Mengetahui masalah-masalah apa saja yang biasanya timbul dan dapat 

merusak proses belajar mengajar (KBM). 

3. Mengetahui waktu yang tepat untuk  menerapkan pendekatan dalam 

pengelolaan kelas. 

Motivasi belajar mempunyai peran sangat penting dalam proses belajar 

mengajar karena siswa yang mempunyai motivasi belajar yang tinggi lebih giat 

belajar dibanding dengan siswa dengan motivasi belajar rendah. Ini berarti 

keberhasilan belajar siswa dapat ditunjang seberapa besar motivasi belajar 

yang dimiliki siswa.  

Sardiman (2001:75) mengemukakan bahwa,” Dalam kegiatan belajar, 
motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam 
diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin 
kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan 
belajar, sehingga tujuan yang di kehendaki oleh subjek belajar itu dapat 
tercapai”. 
 
Membangkitkan motivasi siswa dalam belajar tidak kalah penting 

peranannya. Guru tidak boleh lepas tangan melihat siswa yang tidak atau 

kurang berminat dalam belajar. 

Pengelolaan kelas dan motivasi siswa belajar adalah satu kesatuan yang 

mampu mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar yaitu pencapaian 

prestasi. Prestasi belajar merupakan bagian akhir dari proses belajar atau 

dengan kata lain tujuan dari belajar adalah mendapat prestasi. Dengan kata lain 

prestasi belajar peserta didik dapat ditingkatkan dengan menciptakan 

pengelolaan kelas yang kondusif. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memilih judul 

“PENGARUH PENGELOLAAN KELAS DAN MOTIVASI BELAJAR 



SISWA TERHADAP PRESTASI BELAJAR AKUNTANSI  PADA SISWA 

KELAS XI SMA N 2 SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2008/2009”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk melengkapi dan mendukung hasil yang lebih baik dan agar 

permasalahan tidak meluas dan menghindari kesalahan maksud sehingga 

penelitian lebih efektif dan efisien  dan terarah maka penulis membatasi 

permasalahan adalah sebagai berikut: 

1. Pengelolaan kelas dalam kelas itu sendiri, pengelolaan siswa,  pengelolaan 

ruang kelas pada saat mata pelajaran akuntansi. 

2. Motivasi belajar  dalam penelitian ini di batasi pada motivasi siswa dalam 

mengikuti belajar mengajar akuntansi meliputi unsur yang mempengaruhi 

motivasi belajar siswa, ciri motivasi yang ada pada diri siswa dan bentuk 

motivasi yang di berikan guru kepada siswa. 

3. Prestasi belajar yang dibatasi nilai raport semester I yang telah dicapai oleh 

siswa pada mata pelajaran akuntansi.    

 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengangkat rumusan 

masalah adalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh  pengelolaan kelas terhadap prestasi belajar akuntansi 

pada siswa kelas XI  SMA N 2 Sukoharjo tahun ajaran 2008/2009 ? 



2. Adakah pengaruh  motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar 

akuntansi pada siswa kelas XI  SMA N 2 Sukoharjo tahun ajaran 

2008/2009 ? 

3. Adakah pengaruh  pengelolaan kelas dan motivasi belajar siswa terhadap 

prestasi belajar akuntansi pada siswa kelas XI SMA N 2 Sukoharjo tahun 

ajaran 2008/2009 ? 

 

D. Tujuan Penelitiaan 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan kelas terhadap prestasi belajar 

akuntansi pada siswa kelas XI SMA N 2 Sukaharjo tahun ajaran 

2008/2009. 

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar 

akuntansi pada siswa kelas XI SMA N 2 Sukoharjo tahun ajaran 

2008/2009. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan kelas dan motivasi belajar siswa  

terhadap prestasi belajar akuntansi pada siswa kelas XI SMA N 2 

Sukoharjo tahun ajaran 2008/2009. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi semua pihak 

antara lain: 

 



1. Bagi guru 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi guru sebagai salah satu 

alternatif dalam mengelola suatu kelas agar memiliki dampak yang positif 

dalam meningkatkan prestasi siswa. 

2.  Bagi  siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi siswa sebagai acuan dalam 

motivasi belajar akuntansi.  

3. Bagi penelitian selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi dan dasar 

bagi penelitian selanjutnya. 

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Bagian awal 

Bagian awal meliputi : Halaman judul, Halaman pengesahan, Motto, Prakata, 

Daftar isi, Daftar tabel, Abstraksi 

BAB I  : PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, sistematika penulisan skripsi. 

 

 

BAB II   : LANDASAN TEORI 



   Bab ini terdiri dari penjelasan teori – teori tentang 

pengertian prestasi belajar, pengertian pengelolaan kelas 

dan pengertian motivasi belajar. 

BAB III   : METODE PENELITIAN  

 Bab ini berisi tentang metode penelitian, tempat penelitian, 

populasi, sampel, sampling, sumber data, variabel 

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. 

BAB IV   : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, 

penyajian data, pembahasan penelitian 

BAB V   : PENUTUP 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran 

Bagian akhir 

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka beserta lampiran-lampiran 

 

 

 

 


