
 
 

 
 

 

PERSEPSI SISWA MENGENAI KOMPETENSI GURU 

TERHADAP PRESTASI BELAJAR AKUNTANSI 

 SISWA KELAS XI PROGRAM KEAHLIAN 

AKUNTANSI  

DI SMK YPPM BOJA TAHUN AJARAN 2010/2011 

 

SKRIPSI 

 

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan 

Pada Universitas Negeri Semarang   

 

 

 

Oleh : 

Fitri Pangestuti 

7101406088 

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI  

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  

2012 



 
 

viii 
 

SARI 
 

 
Pangestuti, Fitri. 2012. Persepsi Siswa Mengenai Kompetensi Guru Terhadap 

Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI Program Keahlian Akuntansi Tahun 

Ajaran 2010/2011. Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Drs. Subkhan. Pembimbing II. 

Maylia Pramono Sari, S.E,M.Si.Akt 

 

Kata Kunci: Persepsi siswa mengenai kompetensi guru, Prestasi belajar 

 

Prestasi belajar merupakan penilaian terhadap hasil belajar seorang siswa 

dalam  rangka untuk mengetahui keberhasilan anak didik dalam  mencapai tujuan 

belajar. Prestasi belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor baik faktor internal 

maupun faktor eksternal. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa prestasi 

akuntansi yang diperoleh siswa kelas XI Program keahlian akuntansi di SMK 

YPPM Boja tergolong rendah. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini 

adalah adakah  Persepsi siswa mengenai kompetensi guru terhadap prestasi belajar 

akuntansi siswa kelas XI Program keahlian akuntansi di SMK YPPM Boja tahun 

ajaran 2010/2011 baik secara simultan maupun parsial. Tujuan dari penelitian ini 

yaitu untuk mengetahui pengaruh persepsi siswa mengenai kompetensi guru 

terhadap prestasi belajar akuntansi siswa baik secara simultan maupun parsial. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI program keahlia 

akuntansi di SMK YPPM Boja  tahun  ajaran 2010/2011 sebanyak 83 siswa. 

Penelitian ini merupakan penelitian populasi dimana seluruh populasi penelitian 

dijadikan objek penelitian. Variabel yang dikaji adalah prestasi belajar akuntansi, 

kompetensi guru. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan metode kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisis data 

menggunakan analisis deskriptif persentase dan analisis inferensial. 

Hasil perhitungan besarnya pengaruh secara simultan persepsi siswa 

mengenai kompetensi guru memberikan kontribusi terhadap prestasi belajar 

sebesar 66,4%. Secara parsial besarnya pengaruh persepsi siswa mengenai 

kompetensi pedagogik terhadap prestasi belajar akuntansi sebesar 28,2%,, 

besarnya pengaruh persepsi siswa mengenai kompetensi profesional terhadap 

prestasi belajar akuntansi sebesar 9,4%, besarnya pengaruh persepsi siswa 

mengenai kompetensi sosial terhadap prestasi belajar akuntansi sebesar 11,4%, 

sedangkan besarnya pengaruhpersepsi siswa mengenai kompetensi kepribadian  

sebesar 8,5%.  

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan antara persepsi siswa mengenai kompetensi guru 

terhadap prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI program keahlian akuntansi di 

SMK YPPM Boja tahun  ajaran 2010/2011 baik secara simultan maupun parsial. 

Saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yaitu  bagi guru hendaknya dapat 

meningkatkan kompetensi agar proses pembelajaran lebih baik sehingga dapat 

meningkatkan pemahaman dan prestasi belajar siswa.  
 




