
PENGARUH RESPON SISWA PADA METODE PEMBERIAN TUGAS 

DAN KEDISIPLINAN SISWA TERHADAP PRESTASI BELAJAR PADA 

MATA PELAJARAN TATA BUKU SISWA KELAS VIII SMP N 2 SAWIT 

BOYOLALI TAHUN AJARAN 2008/2009  

 
SKRIPSI 

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan   

Guna Mencapai  Derajat Sarjana S-I  

Program Studi Pendidikan Akuntansi   

 
 

 

  
Oleh: 

NOFI MAYASARI 
A. 210 070 113 

 
 
 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2009 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sistem pendidikan nasional adalah suatu upaya yang dilaksanakan oleh 

pemerintah Indonesia untuk mencerdaskan bangsa. UU Republik Indonesia 

no. 20 tahun 2003 menyatakan bahwa “Pendidikan nasional adalah pendidikan 

yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai 

agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan jaman”. 

Selain itu pendidikan merupakan amanat UUD 1945 pasal 33 ayat 1 dan 2. 

Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan 

pendidikan, ayat 2 menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional, untuk meningkatkan 

keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa (UUD 1945). 

Pengertian pendidikan dalam UU Sisdiknas tahun 2003 adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. UU Sisdiknas bertumpu pada keyakinan 

pemerintah akan pentingnya pendidikan dalam kehidupan manusia. 
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Sedang tujuan pendidikan nasional menurut UU no. 20 tahun 2003 

adalah untuk mengembangkan potensi beserta anak didik agar menjadi 

manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab. 

Belajar mengajar adalah sebuah interaksi yang bernilai normatif, yang 

artinya didalam prosesnya anak didik berpegang pada ukuran, norma dan nilai 

yng diyakininya. Setiap interaksi belajar mengajar pasti bertujuan. Tujuan ini 

menentukan carak dan bentuk interaksi. Dalam mengajar terjadi suatu proses 

menguji strategi dan rencana yang memungkinkan timbulnya perbuatan 

belajar pada siswa . 

Interaksi edukatif harus menggambarkan hubungan aktif dua arah 

dengan sejumlah pengetahuan sebagai mediumnya, sehingga interaksi itu 

merupakan hubungan yang bermakna dan kreatif. Semua unsur interaksi 

edukatif harus berproses dalam ikatan tujuan pendidikan. Karena itu, interaksi 

edukatif adalah suatu gambaran hubungan aktif dua arah antara guru dan anak 

didik yang berlangsung dalam ikatan tujuan pendidikan. 

Guru harus melakukan banyak kegiatan dalam interaksi edukatif, 

diantaranya memahami prinsip-prinsip interaksi edukatif, menyiapkan bahan 

dan sumber belajar, memilih metode, alat dan alat bantu pengajaran, memilih 

pendekatan, dan mengadakan evaluasi setelah akhir kegiatan pengajaran. Guru 

tidak boleh mengabaikan komponen-komponen tersebut dalam perencanaan 

pengajaran, karena semua komponen saling terkait dan saling menunjang 
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dalam rangka pencapaian tujuan pengajaran. Metode merupakan salah satu 

dari komponen pengajaran yang memiliki arti penting dan patut 

dipertimbangkan dalam rangka pengajaran. Tanpa menggunakan metode, 

kegiatan interaksi edukatif tidak akan berproses. 

Tugas utama guru diantaranya adalah menciptakan suasana atau iklim 

belajar mengajar yang dapat memotivasi siswa untuk senantiasa belajar 

dengan baik dan bersemangat. Iklim belajar mengajar yang menantang 

berkompetisi secara sehat serta memotivasi siswa dalam belajar, akan 

berdampak positif dalam pencapaian prestasi hasil belajar yang optimal. 

Sebaiknya guru memiliki kamampuan dalam memilih dan menggunakan 

metode mengajar yang tepat. 

Kegiatan pendidikan di sekolah cukup banyak maka sangat menyita 

waktu siswa untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Untuk mengatasi 

keadaan tersebut guru perlu memberikan tugas-tugas di luar jam pelajaran. 

Apabila hanya menggunakan seluruh jam pelajaran yang ada tiap mata 

pelajaran maka tidak akan mencukupi tuntutan luasnya pelajaran yang 

diharuskan, seperti yang tercantum dalam kurikulum. Pemberian tugas-tugas 

tersebut sebagai selingan variasi teknik penyajian ataupun dapat berupa 

pekerjaan rumah. Tugas semacam itu dapat dikerjakan di luar jam pelajaran, di 

rumah maupun sebelum pulang, sehingga dapat dikerjakan bersama teman. 

Pelaksanaan pengerjaan tugas oleh siswa sebaiknya dapat dipantau sehingga 

dapat diketahui bahwa tugas tersebut betul-betul dikerjakan oleh siswa sendiri 
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terutama bila tugas itu dilakukan di luar sekolah atau di luar jam tatap muka 

(Roestiyah, 2001: 133).  

Teknik pemberian tugas bertujuan agar siswa memiliki hasil belajar 

yang lebih mantap, karena siswa melaksanakan latihan-latihan selama 

melakukan tugas. Banyak tugas yang harus dikerjakan siswa, hal ini 

diharapkan mampu menyadarkan siswa untuk selalu memanfaatkan hal yang 

menunjang belajarnya. Teknik pemberikan tugas sangat tepat digunakan 

dalam mata pelajaran  Tata Buku / akuntansi.  

Menurut AICPA (American Institute of Certified Public Accuntans), 
akuntansi adalah seni penggolongan dan peringkasan dengan suatu 
cara tertentu dan dalam nilai uang terhadap kejadian transakasi yang 
paling sedikit auat sebagian bersifat keuangan dan penafsiran terhadap 
hasil-hasilnya. Akuntansi membutuhkan kamampuan, keyakinan, 
insting dan kreativitas (www.websters.dictionary-online-net). 
 
Istilah tata buku di Indonesia sudah sejak lama dikenal, namun pada 

akhir tahun 50an masyarakat sudah mulai mengenalnya dengan istilah 

akuntansi. Istilah tata buku merupakan warisan dari Belanda yang sebenarnya 

merupakan sebagian dari proses akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan 

pencatatan. Tata buku adalah elemen prosedural dari akuntansi, seperti halnya 

aritmatika dalam matematika. Dengan kata lain tata buku merupakan bagian 

dari akuntansi yang dapat didefinisikan sebagai “proses pencatatan, 

penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan 

suatu organisasi” (Haryono J, 1992: 5) 

Selain guru, siswa atau peserta didik juga berperan penting dalam 

proses interaksi pembelajaran agar berjalan dengan baik dan sesuai tujuan 

pendidikan. Dalam proses pembelajaran di sekolah sering dijumpai kenakalan 
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atau pelanggaran yang dilakukan siswa, misalnya membolos, terlambat, 

membuat keributan, tidak mengerjakan tugas dan sebagainya. Hal-hal tersebut 

merupakan salah satu cerminan dari kurangnya disiplin siswa. Untuk 

mengatasinya, pihak sekolah membuat peraturan, tata tertib dan disertai sanksi 

bagi pelanggarnya dengan berbagai pertimbangan yang tidak memberatkan 

siswa dan untuk kebaikan siswa itu sendiri yaitu agar siswa dapat disiplin 

dalam kegiatan belajar mengajar. 

Prijodarminto dalam Tu’u (2004:30) mengartikan ”disiplin sebagai 

kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku 

yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan atau ketertiban. 

Nilai-nilai tersebut telah menjadi bagian dari perilaku dalam kehidupan. 

Perilaku itu tercipta melalui proses binaan melalui keluarga, pendidikan 

(sekolah) dan pengalaman”. 

Disiplin juga merupakan sarana pendidikan. Dalam mendidik disiplin 

berperan mempengaruhi, mendorong, mengendalikan, mengubah, membina 

dan membentuk perilaku-perilaku tertentu sesuai dengan nilai-nilai yang 

ditanamkan, diajarkan dan diteladankan. Karena itu, perubahan perilaku 

seseorang, termasuk prestasinya merupakan hasil dari suatu proses pendidikan 

dan pembelajaran yang terencana, informal atau otodidak (Tulus Tu’u, 

2004:4).  

Timbulnya sikap disiplin pada siswa memerlukan proses dan latihan 

yang cukup lama. Diperlukan pengendalian dan pemahaman agar anak dapat 

berdisiplin di sekolah dan di rumah. 
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Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis mengambil judul: 

PENGARUH RESPON SISWA PADA METODE PEMBERIAN TUGAS 

DAN KEDISIPLINAN SISWA TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATA 

PELAJARAN TATA BUKU PADA SISWA KELAS VIII SMPN 2 SAWIT 

BOYOLALI TAHUN AJARAN 2008/2009. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas serta agar tidak terjadi 

pembiasan permasalahan, maka penulis membatasi permasalahan dalam 

penelitian ini yaitu tentang respon siswa pada metode pemberian tugas, 

kedisiplinan siswa dan prestasi belajar. Penelitian ini hanya dilakukan di SMP 

Negeri 2 Sawit, Boyolali tahun ajaran 2008/2009. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini 

dikemukakan perumusan masalah: 

1. Apakah respon siswa pada metode pemberian tugas berpengaruh terhadap 

prestasi belajar siswa SMP Negeri 2 Sawit dan berapa besar pengaruhnya? 

2. Apakah kedisiplinan siswa berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa 

SMP Negeri 2 sawit dan seberapa besar pengaruhnya? 

3. Apakah respon siswa pada metode pemberian tugas dan kedisiplinan 

siswa berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa SMP Negeri 2 Sawit 

dan seberapa besar pengaruhnya? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka dalam penelitian ini 

mempunyai tujuan: 

1. Untuk mengetahui pengaruh dan berapa besar pengaruh respon siswa pada 

metode pemberian tugas terhadap prestasi belajar siswa di SMP Negeri 2 

Sawit. 

2. Untuk mengetahui pengaruh dan berapa besar pengaruh kedisiplinan siswa 

terhadap prestasi belajar siswa di SMP Negeri 2 Sawit. 

3. Untuk mengetahui pengaruh dan berapa besar pengaruh respon siswa pada 

metode pemberian tugas dan kedisiplinan siswa terhadap prestasi belajar 

siswa di SMP Negeri 2 Sawit.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan 

masukan dan pertimbangan dalam menggunakan strategi pembelajaran 

mata pelajaran Tata Buku di SMP Negeri 2 Sawit. 

2. Penulis 

a. Mengembangkan pengalaman yang diperoleh di bangku kuliah. 

b. Mengembangkan dan mencoba mengaplikasikan teori-teori yang 

penulis peroleh di bangku kuliah. 

3. Ilmu Pengetahuan 

a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan praktis 

(penerapan teori) bagi ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan yang 
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sesungguhnya, sehingga dapat digunakan sebagai informasi bagi yang 

membutuhkan. 

b. Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi dan pembanding 

untuk penelitian berikutnya dalam konteks permasalahan yang 

berkaitan. 

 

F. Sistematika Skripsi  

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan diuraikan tentang pengertian metode, pemberian 

tugas, disiplin siswa dan teori tentang prestasi belajar, kerangka 

pemikiran dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang metode penelitian, penentuan 

obyek penelitian yang terdiri atas populasi, sampel, sampling, 

metode pengumpulan data dan teknik analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang sejarah berdirinya sekolah, 

struktur organisasi, penyajian data, analisis data dan pengujian 

hipotesi 


