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KETERAMPILAN MENGAJAR GURU DALAM MENINGKATKAN PRESTASI 

BELAJAR SISWA KELAS XI EKONOMI AKUNTANSI DI SMA NEGERI 1 

BOYOLALI TAHUN AJARAN 2018/2019 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan :  1. Untuk mendeskripsikan keterampilan mengajar guru Ekonomi 

Akuntansi dalam meningkatkan prestasi belajar siswa kelas XI Ekonomi Akuntansi di SMA 

Negeri 1 Boyolali. 2. Untuk mendeskripsikan tindakan guru Ekonomi Akuntansi dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa kelas XI Ekonomi Akuntansi di SMA Negeri 1 Boyolali. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Desain penelitian yang digunakan yaitu 

pendekatan etnografi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi 

partisipatif, dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan trianggulasi sumber. Teknik 

analisis data menggunakan model interaktif dengan langkah reduksi data, penyajian data, dan 

verifikasi data/penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa, (1) keterampilan 

mengajar guru ekonomi akuntansi yang diterapkan di SMA Negeri 1 Boyolali meliputi 

keterampilan menjelaskan, keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengadakan variasi, 

keterampilan bertanya, dan keterampilan mengelola kelas. (2) tindakan guru ekonomi akuntansi 

dalam meningkatkan prestasi belajar siswa kelas XI ekonomi akuntansi di SMA Negeri 1 

Boyolali meliputi pemberian motivasi, pembelajaran kontekstual, situasi dan kondisi kelas, 

pelatihan dalam meningkatkan keterampilan, pendekatan bagi siswa yang mengalami kesulitan, 

dan pemberian apresiasi kepada guru dan siswa yang berprestasi. 

 

Kata kunci : keterampilan mengajar, prestasi belajar 

 

Abstract 

This study aims: 1. To describe the teaching skills of Accounting Economics teachers in 

improving the learning achievement of class XI students in Accounting Economics at Boyolali 1 

Public High School. 2. To describe the actions of the Accounting Economics teacher in 

improving the learning achievement of class XI students in Accounting Economics at Boyolali 1 

Public High School. This type of research is qualitative research. The research design used was 

an ethnographic approach. The technique of collecting data uses interviews, participatory 

observation, and documentation. The validity of the data is done by source triangulation. Data 

analysis techniques use interactive models with data reduction steps, data presentation, and data 

verification / conclusion drawing. The results showed that, (1) the teaching skills of accounting 

economics teachers applied at SMA Negeri 1 Boyolali included the skills of explaining, skills of 

giving reinforcement, skills of variation, questioning skills, and classroom management skills. 

(2) the actions of accounting economics teachers in improving the learning achievement of class 

XI students in accounting economics at Boyolali 1 Public High School include giving 

motivation, contextual learning, class situations and conditions, training in improving skills, 

approaches for students who experience difficulties, and giving appreciation to teachers and 

students who excel. 

 

Keywords : teaching skills, learning achievement 
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1. PENDAHULUAN 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini 

jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (Undang-Undang no. 14 

tahun 2005 pasal 1 ayat 1).  

Menurut Usman (1994: 4) guru merupakan suatu profesi yang artinya suatu jabatan atau 

pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Jenis pekerjaan ini mestinya tidak 

dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang kependidikan walaupun kenyataannya 

masih terdapat dilakukan orang di luar kependidikan. Itulah jenis profesi ini paling mudah 

terkena pencemaran. Menurut Mulyasa (2007:58) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, 

guru harus mampu membangkitkan motivasi belajar peserta didik sehingga mencapai tujuan 

pembelajaran. Pendidik adalah komponen utama yang terdapat di lingkungan sekolah. Peran 

pendidik dalam proses pembelajaran antara lain sebagai fasilitator, informator, organisator, 

motivator, pengarah, pembimbing, pencetus ide, evaluator, organisator, dan pendidik. Dalam 

pendidikan proses belajar mengajar peran pendidik tidak dapat dikesampingkan, karena belajar 

adalah interaksi antara pendidik dan peserta didik untuk menghasilkan perubahan tingkah laku. 

Salah satu keberhasilan suatu pendidikan yaitu dengan tercapainya prestasi belajar 

peserta didik yang baik. Prestasi belajar menjadi faktor yang berperan penting untuk 

mewujudkan keberhasilan pendidikan yang dilakukan disekolah maupun perguruan tinggi.  

Pengertian prestasi belajar yaitu menurut Winkel (2007:162), Prestasi belajar adalah suatu bukti 

keberhasilan belajar atau kemampuan siswa dalam melakukan kegiatan belajarnya sesuai dengan 

bobot yang dicapainya. Pengertian tersebut membuktikan bahwa prestasi belajar merupakan hasil 

atau bukti keberhasilan belajar dari usaha seseorang melalui kemampuan atau potensi yang ada 

pada dirinya untuk mengetahui sejauh mana kapasitas kemampuan yang dimilikinya. 

Keberhasilan mahasiswa dalam pembelajaran pada dasarnya dipengaruhi oleh kepercayaan diri 

mahasiswa. Perhatian mahasiswa dalam pembelajaran merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar. Keberhasilan seseorang dalam menempuh pendidikan dapat 

dilihat dari prestasi yang diperoleh. Menurut Slameto (2005:53) Ada dua faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern terdiri dari 

faktor jasmani, psikolog dan kelelahan,misalnya kesehatan, kondisi tubuh, Intelgence Quotient 

(IQ), minat, perhatian, bakat dan kematangan. Sedangkan faktor ekstern terdiri dari faktor 
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keluarga dan sekolah, misalnya dari orang tua mendidik anak, relasi antar keluarga, suasana 

rumah, metode mengajar, bahan sarana prasarana. Era kaitannya dengan faktor ekstern diatas, 

guru memegang peranan penting dalam meningkatkan prestasi belajar siswa, untuk itu dalam 

pelaksanaan pembelajaran guru harus bersikap professional. Selain itu dalam proses pelaksanaan 

pembelajaran, guru hendaknya dapat menguasai materi pembelajaran. Guru mempunyai tugas 

untuk mendorong, membimbing dan memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. 

Guru bertanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk membantu 

perkembangan siswa. Guru dapat berperan aktif untuk mengakibatkan motivasi siswa dalam 

belajar.  

Untuk mewujudkan hal-hal diatas guru adalah sebagai faktor yang paling mendukung 

dalam peningkatan hasil belajar siswa disekolah, oleh karena itu guru hendaknya menguasai 

keterampilan mengajar dan menerapkannya dalam proses belajar mengajar. Untuk mewujudkan 

hal-hal diatas maka ada beberapa faktor yang hendaknya dikuasai oleh guru dalam proses 

peningkatan hasil belajar mengajar disekolah, ada tujuh keterampilan guru mengajar yang 

diharapkan di miliki oleh setiap guru dalam proses belajar mengajar, meliputi keterampilan 

bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan 

menjelaskan, keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil, dan keterampilan mengelola kelompok kelas. Guru yang memiliki keterampilan 

mengajar yang baik dalam kegiatan belajar mengajar akan merangsang dan mengarahkan siswa 

untuk mencapai tujuan belajar, sehingga diperoleh hasil belajar yang baik sesuai dengan tujuan 

yang dicapai. 

Berdasarkan observasi kelas yang dilakukan di SMA Negeri  1 Boyolali diketahui bahwa 

prestasi belajar siswa kelas XI pada mata pelajaran ekonomi akuntansi meningkat dengan  

jumlah 30 siswa kelas XI, siswa yang mencapai KKM sebanyak 93% yaitu 25 siswa dan sisanya 

belum mencapai KKM. Nilai KKM mata pelajaran ekonomi akuntansi yaitu 70, rata – rata nilai 

siswa yaitu 73 dengan nilai terendah 69 dan nilai tertinggi 82.  Prestasi lainnya yang di dapatkan 

dari siswa kelas XI ekonomi akuntansi adalah berhasil mendapat juara 1 dan 2 Olimpiade 

Ekonomi Akuntansi yang diadakan oleh Pendidikan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta adalah siswa kelas XI ekonomi akuntansi SMA Negeri 1 Boyolali. Sehingga peneliti 

berinisiatif untuk menggali lebih jauh apakah peran keterampilan mengajar guru telah berjalan 

dengan baik dalam proses pembelajaran sehingga prestasi belajar siswa menjadi meningkat. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“KETERAMPILAN MENGAJAR GURU DALAM MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR 

SISWA KELAS XI EKONOMI AKUNTANSI DI SMA NEGERI 1 BOYOLALI TAHUN 

AJARAN 2018/2019. 

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pedekatan etnografi. 

Penelitian etnografi merupakan inti dari etnografi adalah upaya seseorang untuk memperhatikan 

makna-makna tindakan dari kejadian yang menimpa orang yang akan kita pahami. Beberapa 

makna tersebut banyak yang disampaikan secara tidak langsung melalui kata-kata dan perbuatan 

yang dilakukan. Dalam masyarakat orang mengungkapkan makna yang kompleks untuk 

mengatur tingkah laku, memahami diri sendiri, dan orang lain, serta memahami dunia tempat 

mereka hidup. Sistem makna itu merupakan kebudayaan mereka dan etnografi selalu 

mengimplikasikan teori kebudayaan. (Spradley 2007: 5) 

Objek dalam penelitian  ini adalh SMA Negeri 1 Boyolali. Subjek dalam penelitian ini 

meliputi guru kelas XI ekonomi akuntansi dan siswa kelas Xi ekonomi akuntansi. Data uraian 

dalam penelitian ini ialah keterampilan mengajar guru dalam meningkatkan prestasi belajar 

siswa kelas XI ekonomi akuntansi di SMA Negeri 1 Boyolali. Sumber data dalam penelitian ini 

ialah kata-kata atau tindakan dari guru kelas XI ekonomi akuntansi  dan siswa kelas XI ekonomi 

akuntansi di SMA Negeri 1 Boyolali. Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan 

teknik wawancara , observasi partisipatif, dan dokumentasi. 

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik trianggulasi. Dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan trianggulasi sumber. Trianggulasi sumber dapat dilakukan dengan 

penggunaan lebih dari satu metode pegumpulan data yaitu mlalui wawancara, obeservasi dan 

dokumentasi. 

Teknik analisis data dalam penelitian inimenggunakan analisis data dari (Sugiono 2010: 

247). (1) Pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. (2) 

Reduksi data berarti merangkum dan memilih hal-hal pokok, menfokuskan pada hal-hal yang 

penting. (3) Penyajian data dalam penelitian ini berupa dskripsi, uraian singkat mengenai upaya 

apa saja yang dilakukan guru dalam meningkatkan prestasi belajar (4) Penarikan kesimpulan 

denga disertai bukti-bukti yang valid. 
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3. HASIL PEMBAHASAN 

3.1 Keterampilan mengajar guru ekonomi akuntansi di SMA Negeri 1 Boyolali 

Pada penelitian ini  menunjukan bahwa : (1) Keterampilan mengajar guru yang diterapkan di 

SMA Negeri 1 Boyolali sudah berjalan secara efektif. Keterampilan mengajar yang sudah 

diterapkan yaitu keterampilan menjelaskan, keterampilan memberi penguatan, keterampilan 

mengadakan variasi, keterampilan bertanya, dan keterampilan mengelola kelas. Dalam 

keterampilan menjelaskan guru memiliki gaya tersendiri untuk menciptakan fokus siswa, 

menjelaskan materi dengan bahasa yang mudah dipahami dan juga menggunakan contoh dan 

ilsutrasi pada peristiwa sehari-hari. (2) Keterampilan memberi penguatan yaitu dengan 

memberikan motivasi untuk berkreasi dalam arti motivasi kepada siswa untuk aktif dalam 

pembelajaran. Selain pemberian motivasi, pemberian rewad atau tambahan nilai kepada siswa 

yang aktif atau mendapat nilai baik sehingga siswa merasa kemampuannya dihargai. (3) 

Keterampilan mengadakan variasi yaitu variasi gaya mengajar dan interaksi, guru tidak hanya 

menjelaskan didepan kelas tapi juga berkeliling kelas agar pandangan siswa terfokus pada guru, 

variasi media dan bahan pembelajaran dengan pemberian materi melalui email dan whatsaap jadi 

siswa bisa pelajari di rumah dan tidak bosan dengan materi yang hanya diberikan lewat paper. 

Keterampilan bertanya yang diterapkan guru ekonomi akuntansi yaitu pertanyaan mengulang, 

petanyaan untuk mengetahui sampai dimana pemahaman siswa pada materi yang sudah 

dijelaskan. (4) Keterampilan mengelola kelas dalam penerapannya guru selalu berusaha agar 

kondisi kelas selalu kondusif dan tercipta hubungan yang harmonis antara guru dan siswa 

sehingga menciptakan suasana yang sanati dan edukatif. 

Mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Muhadir (2017) menunjukan 

bahwa : (1) Penerapan keterampilan mengajar guru pendidikan agama Islam pada SMA Negeri I 

Tinambung Kecamatan Balanipa kabupaten Polewali Mandar secara umum dapat dikatakan 

sudah berjalan secara optimal, indikasinya adalah bahwa penerapan keterampilan mengajar yang 

dilakukan guru pendidikan agama Islam dalam proses pembelajaran peserta didik sudah banyak 

yang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran dan mereka sudah rajin dalam mengikuti 

kegiatan- kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan agama Islam. (2) Penerapan 

keterampilan membuka dan menutup pelajaran harus dikuasai oleh guru agar dapat mencapai 

tujuan pembelajaran yang efektif, efisien dan menarik. Keberhasilan pembelajaran sangat 
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dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam membuka dan menutup pelajaran dari awal hingga 

akhir pelajaran. Menerapkan variasi dalam mengajar oleh guru pendidikan agama islam sudah 

dilakukan dengan baik namun variasi yang dilakukan belum maksimal sehingga proses interaksi 

yang dilakukan antara guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran tidak terlalu menarik. 

Olehnya itu harapan guru untuk bisa menerapkan variasi mengajar dengan baik sangat penting 

untuk dilakukan agar suasana dalam kelas selama proses pembelajaran berlangsung peserta didik 

tidak mengalami kejenuhan, bosan dan tidak antusias yang pada akhirnya adalah tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. (3) Penerapan keterampilan menjelaskan guru pendidikan agama 

Islam sudah diterapkan akan tetapi penerapannya belum maksimal sehingga hasil yang 

diinginkan oleh peserta didik dalam penyajian pembelajaran masih kurang, sebagai guru yang 

profesional tentunya menjadi tugas yang harus diemban dan dilaksanakan dengan baik, guru 

harus menguasai beberapa bentuk kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dan kompetensi 

yang berkaitan dengan keterampilan menjelaskan adalah kompetensi profesional, yaitu guru 

harus bisa menjelaskan dan memberikan informasi dengan baik yang dapat dipahami dengan 

baik oleh peserta didik dengan menyesuaikan tingkat kemampuannya sehingga apa yang menjadi 

tujuan pendidikan tercapai. (4) Guru dalam mengelola kelas berusaha untuk menciptakan kondisi 

belajar yang optimal sehingga kondisi pembelajaran berjalan dengan efektif dan peserta didik 

bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran, penglolaan kelas yang baik adalah 

merupakan tanggung jawab guru yang perlu dipehatikan agar tujuan pembelajaran tercapai, 

ruang kelas harus ditata dengan rapi, bangku dan meja juga sebagai fasilitas yang perlu ditata 

dengan rapih agar dapat memberikan kesegaran berfikir serta kenyamanan kepada peserta didik. 

Mengacu pada penelitian sebelumnya yang di lakukan Suriani (2016) menunjukkan 

bahwa : (1) Metode efektif merupakan metode yang tepat dan sesuai yang digunakandalam 

proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat berjalan secara maksimal. Metode efektif 

dalam penerapannya adalah metode yang mampu menarik perhatian peserta didik, sehingga 

selama proses pembelajaran berlangsung peserta didik tetap fokus dengan materi yang diajarkan 

karena peserta didik merasa senang dan semangat dalam belajar atau merasa bosan. Hal ini 

didukung oleh penguasaan guru dalam memilih dan menerapkan metode yang efektif yang 

mampu mendukung berhasilnya proses belajar mengajar. penerapan metode efektif mampu 

mengoptimalkan prestasi belajar peserta didik, hal ini dapat dilihat dari hasil belajar yang 

diperoleh peserta didik. (2) Ada beberapa faktor pendukung dalam penerapan metode efektif 
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yaitu faktor tenaga pengajar, faktor sarana dan prasarana, dan  faktor keadaan sekolah, 

sedangkan untuk faktor penghambatnya itu berasal dari dalam diri peserta didik itu sendiri yakni 

minat dan perhatian peserta didik. Terdapat 3 hal yang dilakukan oleh pendidik dalam 

menerapkan metode efektif yaitu melihat kondisi kelas, melihat keadaan peserta didik, dan  

menyesuaikan metode dengan materi pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut apabila dibandingkan dengan keterampilan 

mengajar guru dalama meningkatkan prestasi belajar siswa kelas XI di SMA Negeri 1 Boyolali 

terdapat persamaan dalam menerapkan keterampilan mengajar guru meliputi keterampilan 

menjelaskan, keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan 

bertanya, dan keterampilan mengelola kelas. Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian 

tersebut yaitu pada penelitian ini difokuskan pada keterampilan mengajar guru dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa kelas XI ekonomi akuntansi sedangkan penelitian 

sebelumnya penerapan metode efektif untuk menarik perhatian siswa, dan keterampilan 

membuka dan menutup pelajaran pada mata pelajaran pendidikan agama islam. 

3.2 Tindakan guru ekonomi akuntansi dalam meningkatkan prestasi belajar siswa kelas XI 

ekonomi akuntansi di SMA Negeri 1 Boyolali 

Pada penelitian ini menunjukan bahwa : (1) Tindakan guru dalam meningkatkan prestasi belajar 

siswa dengan memberikan motivasi yang menyenangkan kepada siswa-siswa agar dapat mudah 

memahami pembelajaran dengan cepat. Selain motivasi, pemberian pembelajaran kontektual 

memberikan dampak positif kepada pemahaman siswa sebagai contoh nyata materi 

pembelajaran. (2) Situasi dan kondisi kelas saat mempengaruhi fokus siswa dalam memahami 

pelajaran, hal itu karena tingkat aktivitas dan fokus siswa dalam jam pelajaran berbeda-beda. 

Pemberian pelatihan kepada guru-guru di SMA Negeri 1 Boyolali untuk meningkatkan 

keterampilan mengajar dan menggunakan IT, hal itu diperlukan untuk meningkatkan mutu 

pengajar di SMA Negeri 1 Boyolali agar lebih baik. (3) Pendekatan kepada siswa yang memiliki 

kesulitan atau masalah. Siswa yang memiliki masalah atau kesulitan akan dilakukan pendekatan, 

dicari apa kesulitannya dan diberikan solusi. (4) Apresiasi bagi guru dan siswa yang  berhasil 

mendapat prestasi dengan memberikan penghargaan berupa beasiswa melanjutkan pendidikan 

untuk guru dan tambahan nilai untuk siswa yang berhasil menjuarai lomba atau sepuluh besar 

saat ulangan. 
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Mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tahir, Tuti Auliyah (2014)  

menunjukkan:  (1) Kreatifitas dalam pelaksanaan pengajaran yang diperlukan untuk dapat 

memunculkan kreatifitas kepada peserta didik, menambah minat belajar, dan juga untuk 

membuat peserta didik minat terhadap pelajaran yang diberikan oleh guru. Ditambah dengan 

etika dalam pengajaran, sebagai seorang guru wajib memberikan contoh yang baik kepada 

peserta didik maupun orang lain baik berada di sekolah maupun di luar sekolah. Dengan adanya 

suatu etika yang baik merupakan bukti bahwa guru merupakan sosok yang patut diteladani. Dan 

tentang prestasi belajar siswa di MI Yaspi Sambung Jawa Makassar dapat dilihat dari tingkat 

pemahaman terhadap pelajarannya yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan peserta 

didik dalam belajar. (2) peranan guru dalam meningkatkan prestasi belajar siswa perlu 

diterapkan dengan baik, hal ini didasarkan pada asumsi bahwa kinerja guru di MI Yaspi 

Sambung Jawa Makassar meliputi kemampuan individu guru dalam mengajar yang didalamnya 

berisi mengenai tanggung jawab memantau hasil belajar mengajar sebagai kewajiban guru dalam 

mencerdaskan anak bangsa. Selain itu disiplin dalam mengajar dan tugas lainnya berkaitan 

dengan pelaksanaan tugas-tugas guru sebagai seorang pendidik dalam rangka mencapai 

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, dan juga melakukan interaksi dengan murid untuk 

menimbulkan motivasi belajar agar lebih berprestasi dan juga sebagai bentuk perhatian antara 

guru dengan muridnya. Diimbangi dengan suatu kepribadian yang baik, jujur, dan obyektif 

dalam membimbing siswa diperlukan agar dapat tercipta suasana harmonis dalam mengajar, 

serta juga dengan perasaan senang dalam pekerjaan, dapat dilihat dari semangat guru dalam 

mengajar dan profesional guru dalam mengajar peserta didiknya yang telah menjadi tugas dan 

tanggung jawabnya. (3) Selain itu proses belajar mengajar yang meliputi penguasaan bahan 

pelajaran dan mengembangkan metode pembelajaran sebagai penunjang keberhasilan dalam 

mengajar. Pemahaman dalam administrasi pengajaran agar proses belajar mengajar bisa berjalan 

dengan teratur. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut apabila dibandingkan dengan keterampilan 

mengajar guru dalam meningkatkan prestasi belajar siswa kelas XI ekonomi akuntansi di SMA 

Negeri 1 Boyolali terdapat persamaan yakni pemberian motivasi, pembelajaran kontekstual, 

situasi dan kondisi kelas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu pada 

penelitian sebelumnya lebih mengacu pada kinerja guru dan kreatifitas mengajar guru di MI 

Yaspi Sambung Jawa Makassar sedangkan penelitian ini mengacu pada keterampilan mengajar 
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guru dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dan hasil deskripsi serta interpretasi data yang 

penulis lakukan dalam bab IV maka penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

a. Keterampilan mengajar guru kelas XI ekonomi akuntansi secara umum sudah berjalan 

maksimal, karena dari aspek-aspek keterampilan mengajar seperti keterampilan menjelaskan, 

keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan bertanya, 

dan keterampilan mengelola kelas sudah dilakukan dengan baik oleh guru hal ini sangat 

berpengaruh besar dalam meningkatan prestasi belajar peserta didik pada SMA Negeri 1 

Boyolali. Hal ini ditandai dengan sikap peserta didik yang sudah gairah dan minat dalam 

mengikuti proses pembelajaran ekonomi akuntansi, sehingga sudah bisa diharapkan 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik. 

b. Tindakan guru kelas XI ekonomi akuntansi dalam meningkatkan prestasi belajar diterapkan 

dengan baik, hal itu karena pemberian motivasi, pembelajaran konstektual, situasi dan kondisi 

kelas, pelatihan dalam meningkatkan keterampilan mengajar, pendekatan bagi siswa yang 

mengalami kesulitan, dan apresiasi siswa dan guru yang berprestasi sudah diterapkan secara 

optimal dan berhasil meningkatkan prestasi belajar siswa kelas XI ekonomi akuntansi di SMA 

Negeri 1 Boyolali. 
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