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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Manusia dalam melaksanakan fungsi-fungsi kehidupan tidak lepas dan tidak 

akan lepas dari pendidikan, karena pendidikan berfungsi untuk meningkatkan 

kualitas manusia baik individu, kelompok, baik jasmani, rohani, spiritual, 

material maupun kematangan berpikir dengan kata lain untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. 

Pendidikan dilihat dari sudut pandang tertentu akan berbeda pengertiannya 

akan tetapi maksudnya tertuju pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

Pendidikan secara sempit adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah 

sebagai lembaga pendidikan formal. Menurut Ahmadi (2007 : 74) menjelaskan 

bahwa “Pendidikan adalah proses pengendalian secara sadar dimana perubahan-

perubahan dalam tingkah laku diprestasikan di dalam diri melalui suatu 

kelompok dan pandangan ini merupakan suatu proses yang mulai pada waktu 

lahir dan berlangsung sepanjang hidup”. Sedangkan pendidikan dalam arti luas 

terbatas, Muhdyaharjdo (2010 : 29) menjelaskan bahwa:  

Pendidikan dalam arti luas terbatas adalah usaha sadar yang dilakukan 
oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, 
pengajaran dan atau latihan, yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah 

sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan 
peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat dimasa yang akan 

datang.  
 

Dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melaju dengan 

pesat. Untuk menyikapi perkembangan dan kemajuan teknologi tersebut, dunia 

pendidikan harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. 

Terkait masalah tersebut nampaknya dunia pendidikan nasional kita sedang 

menghadapi tantangan yang cukup berat dan kompleks dalam menyiapkan sumber 

daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkuliatas diperlukan 
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untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan teknologi yang ada agar mampu 

bersaing di era globalisasi. 

Seperti yang telah diketahui bahwa masalah pendidikan yang dihadapi 

bangsa Indonesia saat ini adalah mengenai rendahnya kualitas pendidikan disetiap 

jenjang dari satuan pendidikan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan nasional, antara lain melalui bebagai pelatihan 

dan peningkatan kualifikasi guru, perbaikan sarana prasarana, penyempurnaan 

kurikulum dan lain sebagainya. Namun indikator kualitas pendidikan belum 

menunjukan kualitas sesuai dengan harapan. 

Kualitas pendidikan bisa dikatakan baik jika proses berlangsungnya kegiatan 

belajar mengajarnya baik. Dari hasil kegiatan belajar yang baik itulah maka 

diharapkan prestasi yang baik. Prestasi tersebut menunjukan seberapa jauh tingkat 

penguasaan siswa terhadap mata pelajaran yang ditempuh. Untuk jenjang 

pendidikan tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) program keahlian 

Akuntansi, kualitas pendidikan salah satunya dapat dilihat dari prestasi belajar 

akuntansi. 

“Hasil belajar atau achievement merupakan realisasi atau pemekaran dari 

kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang” Syaodih 

(2009 : 102). Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia (2001 : 895) 

bahwa “prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang 

dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukan dengan nilai tes atau 

angka nilai yang diberikan oleh guru”. Prestasi belajar akuntansi adalah hasil yang 

dicapai oleh siswa setelah siswa melakukan kegiatan belajar materi akuntansi 

yang dibuktikan melalu tes yang dinyatakan dalam bentuk angka atau simbol.  

SMK Pasundan 1 Banjaran merupakan sekolah kejuruan yang salah satu 

program keahliannya adalah akuntansi. Rata-rata nilai ujian akhir semester tahun 

ajaran 2013/2014 masih ada beberapa siswa yang memperoleh hasil dibawah 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) berdasarkan hal tersebut penulis tertarik dan 

menjadikan sekolah tersebut sebagai objek penelitian.  KKM pada mata pelajaran 

akuntansi yaitu 75, artinya siswa dituntut harus mencapai nilai paling rendah 



3 

 

 
 

sebesar 75 untuk mata pelajaran akuntansi. Adapun data hasil ujian akhir semester 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Nilai Ujian Akhir Semester Mata Pelajaran Akuntansi Siswa Kelas XI 

Semester Gasal SMK Pasundan 1 Banjaran Tahun Pelajaran 2013/2014 

Kelas Nilai Dibawah  
KKM 75 

Nilai Diatas  
KKM 75 

Jumlah Siswa 

XI AKT – 8 5 siswa 31 siswa 36 siswa 

XI AKT – 9 11 siswa 24 siswa 35 siswa 

Jumlah 16 siswa 55 siswa 71 siswa 

Presentase 22,54% 77,46% 100% 

Sumber :Daftar Kumpulan Nilai (DKN) Akhir Semester Gasal Tahun Pelajaran 

2013/2014 Kelas XI AKT – 7 dan 8 SMK Pasundan 1 Banjaran 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa di SMK Pasundan 1 

Banjaran memperoleh nilai ujian akhir semester dengan nilai dibawah KKM yaitu 

sebanyak 22,54%. Sedangkan yang memperoleh nilai diatas KKM sebanyak 

77,46%. Walaupun siswa yang telah mencapai nilai diatas KKM lebih dari 50% 

tetapi jumlah itu belum mencapai target yaitu sebanyak 100%. Dari data tersebut 

terlihat bahwa terdapat beberapa siswa yang belum mencapai nilai minimum yang 

telah ditentukan berdasarkan KKM. Adapun dampak yang akan terjadi apabila 

siswa tidak mencapai  nilai KKM tersebut yaitu siswa akan mengalami kesulitan 

untuk memahami materi pelajaran pada semester berikutnya, karena pada 

dasarnya materi pelajaran akuntansi itu saling berkaitan antara satu dengan yang 

lain. Maka dikhawatirkan akan berdampak pada adanya siswa yang harus tinggal 

kelas atau tidak naik kelas. Selain itu dampak yang lebih luas apabila prestasi 

yang rendah dibiarkan yaitu akan berdampak pada kualitas sumber daya manuasia 

yang pada akhirnya akan menghambat pada pembangunan bangsa.  

Hal ini menunjukan adanya fenomena prestasi belajar siswa dalam mata 

pelajaran akuntansi yang kurang memuaskan dan masih perlu dibenahi. Karena 

prestasi belajar siswa menjadi tolak ukur dalam keberhasilan pembelajaran untuk 

meningkatkan proses belajar yang efektif, sedangkan mata pelajaran akuntansi 

tersebut merupakan mata pelajaran penting yang masuk ke dalam Ujian Nasional 
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(UN). Maka dari itu tentu para guru harus mengetahui faktor yang menyebabkan 

rendahnya prestasi belajar siswa.  

Faktor yang dianggap dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa dalam 

mata pelajaran akuntansi yaitu disiplin belajar, motivasi belajar dan lingkungan 

belajar siswa. Karena siswa di SMK dituntut untuk teliti dan terampil dalam mata 

pelajaran akuntansi sehingga memerperlukan disiplin, motivasi dan lingkungan 

belajar yang mendukung, dengan disiplin siswa dapat teratur dalam belajar baik di 

sekolah maupun di rumah, dengan motivasi yang dimiliki siswa akan lebih 

bersamangat dan bergairah dalam belajar, sedangkan dengan lingkungan yang 

mendukung belajar siswa akan meningkatkan prestasi belajar. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Untuk menjelaskan fenomena prestasi belajar akuntansi di atas, maka 

dilakukan pengkajian teori, khususnya teori belajar dari pandangan Behaviorisme. 

Dalam teori belajar psikologi Behaviorisme yang dikemukakan oleh Thorndike 

(dalam Dalyono, 2009 : 30) mengemukakan bahwa “tingkah laku manusia 

dikendalikan oleh ganjaran (reward) atau penguat (reinforcement) dari 

lingkungan”. Dengan demikian dalam tingkah laku belajar terdapat jalinan yang 

erat antara reaksi behavioral dengan stimulusnya. Tingkah laku para siswa 

merupakan reaksi-reaksi terhadap lingkungan mereka pada masa lalu dan masa 

sekarang dan bahwa segenap tingkah laku merupakan hasil belajar. Kita dapat 

menganalisis kejadian tingkah laku dengan jalan mempelajari latar belakang 

penguatan (reinforcement) terhadap tingkah laku tersebut. 

Untuk mencapai prestasi belajar akuntansi yang baik tidaklah mudah banyak 

hal atau faktor yang bisa mempengaruhi terhalangnya pencapaian prestasi yang 

baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar menurut Slameto (2010 : 

54-72) bahwa: 

Ada dua faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu: faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri 
individu yang sedang belajar, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang 

ada di luar individu. Adapun faktor internal yang mempengaruhi belajar 
meliputi: faktor jasmaniah yaitu faktor kesehatan dan cacat tubuh, faktor 
psikologis yaitu intelegensi, perhatian, minat, bakat, disiplin, motivasi, dan 
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faktor kelelahan. Sedangkan faktor eksternal meliputi: faktor keluarga yaitu 

cara orang tua mendidik, relasi antara anggota, suasana rumah, keadaan 
ekonomi keluarga, perhatian orang tua, latar belakang kebudayaan; faktor 
sekolah yaitu metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi 

siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pengajar, waktu sekolah, standar 
pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, tugas rumah; dan 

faktor masyarakat yaitu kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman 
bergaul, bentuk kehidupan masyarakat. 

Berdasarkan faktor internal dan eksternal tersebut, faktor internal yang 

dianggap dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran 

akuntansi yaitu disiplin belajar dan motivasi belajar sedangkan faktor eksternal 

yaitu lingkungan belajar siswa.  

Siswa yang melaksanakan kegiatan belajar secara teratur baik dalam 

mengerjakan latihan maupun tugas akan lebih terlatih sehingga akan terampil 

dalam mata pelajaran akuntansi. Dari keteraturan dalam belajar tersebut 

diharapkan akan meningkatkan prestasi belajar, maka dari itu siswa perlu 

memiliki sikap disiplin dalam belajar. Disiplin belajar menurut Unaradjan (2003 : 

62) “disiplin belajar yaitu upaya sadar dan bertanggung jawab dari seorang peserta 

didik yang mengatur, mengendalikan dan mengontrol tingkah laku dan sikap 

hidupnya agar membuahkan hal-hal positif baik bagi diri sendiri maupun orang 

lain”.  

Siswa dalam belajar tidak hanya memerlukan masukan-masukan dari luar 

siswa saja tetapi diperlukan adanya dorongan atau hasrat dari dalam diri siswa 

agar belajar penuh dengan semangat. Maka dari itu siswa memerlukan motivasi 

dalam belajar. Menurut Sardiman (2007 : 73) “motif merupakan daya penggerak 

dari dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai 

suatu tujuan”. Sedangkan menurut Purwanto (2004 : 50) “motivasi adalah 

“pendorongan” yang disadari untuk memengaruhi tingkah laku seseorang untuk 

bertindak mencapai hasil atau tujuan tertentu”. Motivasi belajar memiliki peran 

yang sangat penting bagi siswa yaitu dapat menumbuhkan gairah, rasa senang dan 

semangat bagi siswa untuk belajar. Apabila seorang siswa memiliki motivasi 

belajar yang tinggi, maka siswa tersebut akan memiliki dorongan dan energi untuk 

melakukan kegiatan belajar sehingga akan memperoleh hasil belajar yang tinggi.  
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Kondisi belajar siswa yang kurang baik dan tidak mendukung seperti 

kondisi kelas yang tidak kondusif, fasilitas belajar yang tidak memadai, 

lingkungan yang bising dan gaduh akan mempengaruhi proses belajar sehingga 

berdampak pada prestasi belajar yang kurang baik. Maka dari itu lingkungan 

belajar perlu diperhatikan. Menurut Slameto (2010 : 2) “belajar adalah suatu 

proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya”. Menurut Rohani (2004 : 19) “lingkungan 

adalah segala sesuatu yang ada di luar diri individu”. Lingkungan (environment) 

ini merupakan faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar diri siswa. 

Menurut Dalyono (2009 : 59-60) “faktor eksternal (yang berasal dari luar diri) 

yang mempengaruhi belajar yaitu keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan 

sekitar.  

Beberapa hasil penelitian tentang pengaruh disiplin belajar, motivasi belajar 

dan lingkungan belajar terhadap prestasi belajar, yaitu penelitian dari Presilya 

(2012) menyebutkan bahwa “siswa yang memiliki disiplin belajar yang tinggi 

akan memiliki gairah yang tinggi dalam kegiatan belajarnya sehingga dapat 

menghindarkan rasa malas untuk belajar yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

hasil belajar”. Penelitian dari Palupi (2014) menyebutkan bahwa “dengan 

motivasi, siswa juga mempunyai dorongan untuk terus belajar dan menghargai 

setiap detik pembelajaran yang diadakan di sekolah, sehingga siswa dapat 

mencapai keberhasilan belajarnya dengan lebih mudah”. Selanjutnya Penelitian 

dari Apriliyanti (2012) menyebutkan bahwa “lingkungan siswa baik teman 

sepermainan, keluarga, bahkan lingkungan sekolah yang tidak mendukung proses 

belajar anak, maka akan dapat membawa dalam kondisi lingkungan tersebut dan 

dapat mempengaruhi prestasi belajarnya. Pada penelitian sebelumnya hanya 

meneliti satu variabel bebas saja, tetapi dalam penelitian ini tidak hanya meneliti 

satu variabel saja melainkan tiga variabel bebas yaitu disiplin belajar, motivasi 

belajar dan lingkungan belajar.  
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Berdasarkan hal tersebut, judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah 

“Pengaruh Disiplin belajar, Motivasi Belajar dan Lingkungan Belajar 

Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Akuntansi Kelas XI 

SMK Pasundan 1 Banjaran”. 

 

C. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas peneliti merumuskan 

masalah penelitian ini sebagai berikut: “bagaimanakah pengaruh disiplin belajar, 

motivasi belajar dan lingkungan belajar siswa terhadap prestasi belajar akuntansi 

siswa kelas XI SMK Pasundan 1 Banjaran”. Permasalahan tersebut selanjutnya 

dijabarkan dalam beberapa pertanyaan peneliti sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran disiplin belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi 

siswa kelas XI SMK Pasundan 1 Banjaran. 

2. Bagaimana gambaran motivasi belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi 

siswa kelas XI SMK Pasundan 1 Banjaran.  

3. Bagaimana gambaran lingkungan belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi 

siswa kelas XI SMK Pasundan 1 Banjaran.  

4. Bagaimana Prestasi belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi siswa kelas 

XI SMK Pasundan 1 Banjaran. 

5. Bagaimana pengaruh disiplin belajar terhadap prestasi belajar akuntansi siswa 

kelas XI SMK Pasundan 1 Banjaran. 

6. Bagaimana pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar akuntansi 

siswa kelas XI SMK Pasundan 1 Banjaran. 

7. Bagaimana pengaruh lingkungan belajar terhadap prestasi belajar akuntansi 

siswa kelas XI SMK Pasundan 1 Banjaran. 

 

D. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini untuk mengetahui secara mendalam mengenai 

pengaruh disiplin belajar, motivasi belajar dan lingkungan belajar siswa terhadap 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi kelas XI SMK Pasundan 1 

Banjaran. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah: 
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1. Mendeskripsikan disiplin belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi siswa 

kelas XI SMK Pasundan 1 Banjaran. 

2. Mendeskripsikan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi siswa 

kelas XI SMK Pasundan 1 Banjaran. 

3. Mendeskripsikan lingkungan belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi 

siswa kelas XI SMK Pasundan 1 Banjaran. 

4. Mendeskripsikan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi siswa 

kelas XI SMK Pasundan 1 Banjaran. 

5. Memverifikasi pengaruh disiplin belajar terhadap prestasi belajar akuntansi 

siswa kelas XI SMK Pasundan 1 Banjaran. 

6. Memverifikasi pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar akuntansi 

siswa kelas XI SMK Pasundan 1 Banjaran. 

7. Memverifikasi pengaruh lingkungan belajar terhadap prestasi belajar 

akuntansi siswa kelas XI SMK Pasundan 1 Banjaran. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:  

a. Sekolah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan yang baik bagi 

sekolah yang bersangkutan atau sekolah lain untuk memperbaiki atau 

mengembangkan sistem pembelajaran akuntansi. 

b. Guru, diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai 

disiplin belajar, motivasi belajar dan lingkungan belajar siswa dengan tujuan 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

c. Peneliti, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman melalui 

penelitian ini, serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan belajar mengajar 

mata pelajaran akuntansi. 


