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SARI 
 

Ahmad, Abdurrahman. 2011. “Pengaruh Kompetensi Siswa Terhadap 
Pemilihan Program Keahlian Akuntansi di SMK (SMEA) Negeri se Kota 
Semarang”. Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas 
Negeri Semarang. Pembimbing I. Drs. Tarsis Tarmudji, M.M. II. Drs. 
Fachrurrozie, M.Si. 
 
Kata kunci : Kompetensi Siswa, Pemilihan, Program Keahlian, Akuntansi. 
 

Sekolah menengah kejuruan (SMK) sebagai suatu bentuk satuan 
pendidikan merupakan semua program pendidikan di berbagai jenjang yang 
bertujuan untuk membantu anak didik mengembangkan kompetensinya ke arah 
suatu pekerjaan atau karir. Kompetensi yang dimilliki siswa dapat mendorong dan 
menunjang siswa untuk memilih program keahlian di SMK. Kompetensi inilah 
yang mendorong siswa terhadap pemilihan program keahlian akuntansi di SMK 
Negeri se Kota Semarang. Kebenaran argumen ini perlu dibuktikan melalui 
penelitian agar diperoleh jawaban yang akurat. Permasalahan yang dikaji dalam 
penelitian ini adalah: Apakah kompetensi siswa berpengaruh terhadap pemilihan 
program keahlian akuntansi di SMK Negeri se Kota Semarang?. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kompetensi siswa terhadap 
pemilihan program keahlian akuntansi di SMK Negeri se Kota Semarang. 

Populasi adalah seluruh siswa program keahlian akuntani di SMK Negeri 
se Kota Semarang sejumlah 754 orang. Sampel sebesar 261 orang di ambil secara 
proportional random sampling. Dalam penelitian ini ada dua variabel yaitu 
kompetensi siswa (X) dan pemilihan program keahlian akuntansi (Y). Metode 
pengumpulan data menggunakan kuesioner, studi pustaka, dokumentasi. Analisis 
data menggunakan teknik statistik deskriptif dan analisis regresi sederhana. 

Berdasarkan analisis data menggunakan statistik deskriptif, diketahui 
tingkat kompetensi siswa termasuk dalam kategori tinggi yaitu sebesar 81,9 %. 
Sementara pemilihan program keahlian akuntansi di SMK Negeri se Kota 
Semarang dalam kategori sangat tinggi yaitu sebesar 85,2 %. Dari hasil analisis 
regresi sederhana diperoleh persamaan Y=10.927 + 0,335 X. Berdasarkan hasil uji 
t diperoleh bahwa terdapat pengaruh kompetensi siswa terhadap pemilihan 
program keahlian akuntansi. 

Simpulannya adalah terdapat pengaruh kompetensi siswa terhadap 
pemilihan program keahlian akuntansi. Dari hasil penelitian ini peneliti 
menyarankan: siswa hendaknya lebih meningkatkan kompetensinya supaya dapat 
mengangkat citra SMK melalui Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang 
diselenggarakan kabupaten/ kota, provinsi, maupun nasional. Serta diharapkan ada 
penelitian lebih lanjut agar diperoleh kajian lebih mendalam terkait dengan 
kompetensi siswa, pemilihan program keahlian, maupun aspek lainnya. 
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ABSTRACT 
 

Ahmad, Abdurrahman. 2011. "The Influence of Student Competency toward 
Selection Accounting Program Expertise in SMK (SMEA) Negeri in Semarang 
City”. Final Project. Department of  Economic Education. Faculty of Economics. 
State University of Semarang. Advisor I. Drs. Tarsis Tarmudji, M.M. II. Drs. 
Fachrurrozie, M.Si. 
 
Keywords: Competency Students, Selection, Expertise Program, Accounting. 
 

Vocational schools (SMK) as a form of education unit is all education 
programs at all levels that aim to help students develop competencies in the 
direction of a job or career. Competencies students can encourage and support 
students to choose courses in vocational skills. Competence is what encourages 
students to the electoral program of accounting expertise in SMK in Semarang 
City. The truth of this argument needs to be proved through research in order to 
obtain accurate answers. 

The problems studied in this research is: Are students' competence 
influence the election program of accounting expertise in SMK in Semarang 
City?. This study aimed to determine whether there is influence students' 
competence on the election program of accounting expertise in SMK in Semarang 
City. 

The population is all students in vocational programs akuntani expertise 
Semarang City State a number of 754 people. The sample of 261 people taken by 
proportional random sampling. In this research, there are two variables, namely 
the competence of students (X) and the selection of program accounting expertise 
(Y). Methods of data collection using questionnaires, study libraries, 
documentation. Analysis of data using descriptive statistical techniques and 
simple regression analysis. 

Based on data analysis using descriptive statistics, known level of 
competence of students included in the high category that is equal to 81.9%. 
While the election program of accounting expertise in SMK State Semarang city 
in a very high category that is equal to 85.2%. From the results obtained by simple 
regression analysis equation Y = 10,927 + 0.335 X. T test results obtained at 
4.338 tcount> ttable of 0.138 with probability 0.000 < α = 0.05%, which means that 
there is influence students' competence on the election program of accounting 
expertise. 

Based on the research and discussion, it can be concluded that there is 
influence students' competence on the election program of accounting expertise. 
From these results the researchers suggest: students should further enhance their 

competence in order to lift the image of vocational school through Student 
Competency Competition (LKS) held district, provincial, and national. And 

expected no further research in order to obtain more in-depth studies related to the 
competence of students, the selection of program expertise, and other aspects.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat 

merupakan ciri utama dari globalisasi. Akibat semakin dahsyatnya perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) akan mempengaruhi segala aspek 

kehidupan manusia, baik bidang ekonomi, politik, budaya dan juga termasuk 

bidang pendidikan. Tentu juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

juga membawa dampak pada masalah ketenagakerjaan. Pada masa mendatang 

akan terjadi perubahan pada struktur ketenagakerjaan. Beberapa jenis pekerjaan 

yang kini masih mapan pada masa mendatang mungkin sudah tidak diperlukan 

lagi dan terkadang malah muncul pekerjaan baru. Tuntutan dari dunia kerja harus 

mendapat perhatian dari banyak pihak, salah satunya adalah dari lembaga 

pendidikan formal (sekolah) yang dalam hal ini berperan sebagai salah satu 

pencetak sumber daya manusia. 

Sekolah menengah kejuruan (SMK) sebagai suatu bentuk satuan 

pendidikan merupakan semua program pendidikan di berbagai jenjang yang 

bertujuan untuk membantu anak didik mengembangkan kompetensinya ke arah 

suatu pekerjaan atau karir. Dalam pengertian ini fokus utama pendidikan kejuruan 

adalah mengembangkan potensi yang ada pada diri siswa agar dapat memasuki 

lapangan pekerjaan. Oleh karena itu sekolah menengah kejuruan (SMK) perlu 
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membekali siswa dengan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mereka dapat 

mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dunia kerja. 

Dalam pendidikan kejuruan, proses pendidikan maupun proses 

pembelajarannya harus dilakukan pada dua tempat yaitu disekolah dan didunia 

kerja/ industri. Pemanfaatan dua tempat belajar yang berbeda inilah disebut  

dengan pendidikan/ pembelajaran sistem ganda. Pendidikan kejuruan pada 

dasarnya memang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja. Mengingat 

misi utama pendidikan kejuruan yang demikian, maka pelaksanan program 

pendidikan kejuruan disekolah harus sesuai dengan kebutuhan industri. 

Soewarni (1993) dan Sulaiman (1993) menyebutkan bahwa tujuan 

penyelenggaraan sistem ganda adalah: 

a. Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional dengan 

tingkat pengetahuan, keterampilan dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan 

lapangan kerja. 

b. Memperkokoh link and match antara sekolah dan dunia kerja. 

c. Meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang 

berkualitas dan profesional. 

d. Memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai 

bagian dari proses pendidikan. 

Oleh karena itu program keahlian di SMK menjadi hal yang sangat 

penting sebab berhubungan erat dengan prospek kerja di masa mendatang. 

Kemampuan yang dimiliki lulusan akan dipakai di lapangan kerja dan menjadi 

bekal untuk meningkatkan potensi diri. Sekolah menengah kejuruan memiliki 
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beberapa kelompok pendidikan kejuruan, diantaranya adalah kelompok pertanian 

dan kehutanan, kelompok teknologi, kelompok bisnis dan manajemen, kelompok 

kesejahteraan, kelompok pariwisata, kelompok seni dan kerajinan. 

Setiap kelompok pendidikan kejuruan mempunyai beberapa program 

pendidikan. Misalnya kelompok bisnis dan manajemen terdiri atas beberapa 

program pendidikan yang mempersiapkan tamatannya untuk dapat bekerja dan 

mengembangkan profesinya pada berbagai jenis pekerjaan di bidang bisnis dan 

manajemen, antara lain: administrasi perkantoran, kesekretarisan, akuntansi, 

keuangan dan perbankan, perdagangan usaha perjalanan dan perkoperasian. 

Menurut Fitriani (2005:88), Siswa memilih program keahlian di SMK di 

pengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah prospek dunia kerja, motivasi 

belajar, kompetensi yang dimiliki siswa, fasilitas sekolah, lingkungan sosial dan 

kapasitas program keahlian di SMK. Diantara faktor yang mempengaruhi siswa 

memilih program keahlian di SMK adalah faktor kompetensi siswa. Kompetensi 

individu dipengaruhi dan dibentuk oleh lingkungannya yang dalam pandangan 

teknologi pembelajaran lingkungan tersebut diposisikan sumber belajar. Selain itu 

sistem informasi yang diperoleh seseorang dari lingkungannya berupa 

pengalaman yang diperoleh secara empiris melalui observasi pengetahuan ilmiah 

yang diterimanya dari pendidikan formal, dan keterampilan yang dilakukannya 

secara mandiri turut mewarnai pembentukan kompetensi dirinya (Uno: 60). 

Kompetensi yang dimilliki siswa dapat mendorong dan menunjang siswa 

untuk memilih program keahlian di SMK. Di dalam kompetensi siswa terdapat 

unsur kemampuan dan bakat yang dimiliki siswa. Siswa yang mempunyai 
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kemampuan belajar yang baik akan dapat mengikuti proses belajar mengajar 

dengan baik, sehingga akan dapat berprestasi dengan baik pula. 

Belajar pada bidang yang sesuai dengan kemampuan akan memperbesar 

kemungkinan berhasilnya usaha tersebut. Oleh karena itu kompetensi yang 

dimiliki siswa  menjadi salah satu faktor yang menjadi pertimbangan siswa dalam 

memilih suatu program keahlian. Kompetensi yang dimiliki oleh seseorang tidak 

akan berkembang dengan baik tanpa didukung dengan minat yang tinggi terhadap 

suatu bidang tertentu. Siswa yang memiliki kompetensi yang tinggi di bidang 

akuntansi, akan cenderung memilih program keahlian akuntansi dibandingkan 

program keahlian lainnya. 

Pemilihan program keahlian yang tepat dapat menunjang kemampuan 

akademik siswa, namun apabila siswa tidak tepat dalam memillih program 

keahlian maka siswa akan cenderung malas belajar dan mengalami kesulitan 

dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu kompetensi siswa menjadi hal 

yang harus diperhitungkan supaya siswa dapat memilih program keahlian sesuai 

dengan kemampuannya. 

Di Kota Semarang terdapat dua SMK Negeri kelompok bisnis dan 

manajemen, yaitu SMK Negeri 2 Semarang dan SMK Negeri 9 Semarang. 

Dengan berubahnya Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) menjadi Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK), maka saat ini SMK Negeri 2 Semarang dan SMK 

Negeri 9 Semarang juga tengah mempersiapkan diri untuk mengembangkan diri 

agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan. SMK Negeri 2 

Semarang dan SMK Negeri 9 Semarang juga sedang mempersiapkan diri agar 
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mampu bersaing dengan sekolah–sekolah menengah kejuruan lainnya, agar 

nantinya menghasilkan lulusan–lulusan yang berguna di dunia kerja. Melihat 

fenomena di atas, ditambah dengan perkembangan IPTEK dan tuntutan dari dunia 

kerja yang semakin berat, maka SMK Negeri 9 mulai mengembangkan program 

keahlian–program keahlian yang diminati dan berguna bila diterapkan di dunia 

kerja. Oleh karena itu, peserta didik perlu dibekali dengan berbagai kecakapan, 

baik kecakapan adaptif, produktif dan normatif yang nantinya akan menjadi dasar 

kompetensi kerja yang sesuai Standar Kompetensi Nasional Indonesia (SKNI). 

Melihat fenomena di atas, SMK Negeri 2 Semarang membuka 5 program keahlian 

yaitu rekayasa perangkat lunak, administrasi perkantoran, akuntansi, penjualan 

dan usaha jasa pariwisata. Sedangkan SMK Negeri 9 membuka 3 program 

keahlian yaitu akuntansi, administrasi perkantoran dan penjualan.  

Salah satu program keahlian unggulan yang ada di SMK Negeri 2 

Semarang dan SMK Negeri 9 Semarang adalah program keahlian akuntansi. 

Program keahlian akuntansi menjadi salah satu program yang paling diminati 

siswa sebab memberikan pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat di dunia 

kerja, sehingga memudahkan siswa untuk mencari pekerjaan saat mereka lulus 

nanti. 

Setiap program keahlian memiliki peminat–peminat tersendiri, yang 

disesuaikan dengan bakat, minat dan prestasi yang dapat diketahui dari nilai 

raport. Berbeda dengan sekolah lainnya yang melakukan penjurusan pada kelas II, 

maka di SMK Negeri 2 dan SMK Negeri 9 pemilihan jurusan dilakukan sejak 

kelas I dan melalui sejumlah test seleksi yang dilakukan oleh pihak sekolah. 



6 

 

Pertimbangan setiap siswa berbeda antara siswa yang satu dengan yang lain dalam 

memilih program keahlian yang mereka pilih, baik faktor yang berasal dari luar 

ataupun dalam. Pertimbangan–pertimbangan tersebut disesuaikan dengan prestasi 

dan kompetensi yang ingin mereka capai. 

Untuk mengetahui sejauh mana kompetensi siswa berpengaruh pada 

keinginan siswa memilih program keahlian akuntansi, maka penulis bermaksud 

mengadakan penelitian di SMK Negeri se Kota Semarang pogram keahlian 

Akuntansi dengan judul “Pengaruh Kompetensi Siswa Tehadap Pemilihan 

Program Keahlian Akuntansi Di SMK (SMEA) Negeri Se Kota Semarang”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang diuraikan diatas maka permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah: 

Apakah kompetensi siswa berpengaruh terhadap pemilihan program keahlian 

akuntansi di SMK (SMEA) Negeri se Kota Semarang?. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kompetensi siswa terhadap pemilihan 

program keahlian akuntansi di SMK (SMEA) Negeri se Kota Semarang. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Secara Teoritis 

a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kompetensi siswa, 

pemilihan program keahlian. 

b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bahan kajian lebih lanjut dan 

lebih mendalam tentang permasalahan terkait. 

1.4.2. Manfaat Secara Praktis 

a. Sebagai data dan informasi bagi siswa dalam rangka meningkatkan 

kompetensinya. 

b. Sebagai bahan evaluasi bagi para guru sehingga dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran di SMK. 

 



 

8 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Tentang Belajar 

2.1.1 Pengertian Belajar 

Belajar merupakan proses internal yang kompleks. Hal ini karena 

melibatkan seluruh ranah mental, yang meliputi ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Dari segi guru, proses belajar tersebut dapat diamati secara 

langsung, artinya proses internal siswa dapat diamati dan dipahami oleh guru. 

Proses belajar tersebut terlihat melalui perilaku siswa ketika mempelajari bahan 

belajar. Perilaku tersebut merupakan respon siswa terhadap tindakan belajar dan 

mengajar dari guru. (Dimyati dan Mudjiono, 2002 :18). 

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku manusia dan 

mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. Belajar memegang 

peranan penting dalam perkembangan kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, 

kepribadian dan bahkan persepsi manusia. Oleh karena itu, dengan menguasai 

prinsip–prinsip tentang belajar, seseorang mampu memahami bahwa aktivitas 

belajar itu memegang peranan dalam proses psikologis. Beberapa ahli telah 

menyusun pengertian tentang belajar, yang perumusannya berbeda–beda, yaitu : 

a. Menurut Gagne dan Berliner (1983:252) menyatakan bahwa belajar 

merupakan proses di mana suatu organisme mengubah perilakunya karena 

hasil dari pengalaman. 
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b. Morgan et.al. (1986:140) menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan 

relatif permanen yang terjadi karena hasil dari praktik atau pengalaman. 

c. Slavin (1994:152) menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan individu 

yang disebabkan oleh pengalaman. 

d. Hamalik (2002:154), belajar merupakan perubahan tingkah laku yang relatif 

menetap berkat latihan dan pembelajaran. 

Dari beberapa pengertian tersebut tampak bahwa konsep tentang belajar 

memiliki beberapa unsur. Menurut Rifa’i dan Anni (2009:82), tiga unsur utama 

tersebut adalah: 

a. Belajar berkaitan dengan perubahan perilaku 

Perilaku mengacu pada suatu tindakan atau berbagai tindakan. 

Perilaku yang tampak (overt behavior) seperti berbicara, menulis puisi, 

mengerjakan metematika dapat memberi pemahaman tentang perubahan 

perilaku seseorang. Dalam kegiatan belajar disekolah, perubahan perilaku itu 

mengacu pada kemampuan mengingat atau menguasai berbagai bahan belajar 

dan kecenderungan peserta didik memiliki sikap dan nilai-nilai yang 

diajarkan oleh pendidik, sebagaimana telah dirumuskan di dalam tujuan 

peserta didikan. 

b. Perubahan perilaku itu terjadi karena didahului oleh proses pengalaman 

Perubahan perilaku karena pertumbuhan dan kematangan fisik, 

seperti tinggi dan berat badan, dan kekuatan fisik, tidak disebut dengan hasil 

belajar. 
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c. Perubahan perilaku karena belajar bersifat permanen 

Lamanya perubahan perilaku seseorang sangat sulit untuk diukur. 

Perubahan tersebut dapat berlangsung selama satu hari, satu minggu, satu 

bulan, atau bahkan bertahun-tahun. 

2.1.2 Unsur-Unsur Belajar 

Belajar merupakan merupakan sebuah sistem yang saling berkaitan 

antara yang satu dengan yang lainnya. Menurut Gagne (1977:4) unsur tersebut 

adalah: 

a. Peserta didik 

Istilah peserta didik dapat diartikan sebagai peserta didik, warga 

belajar, dan peserta pelatihan yang sedang melakukan kegiatan belajar. 

b. Rangsangan (stimulus) 

Peristiwa yang merangsang penginderaan peserta didik disebut 

stimulus. Stimulus tersebut dapat berupa suara, sinar, panas, dingin, warna, 

tanaman, gedung dan orang. Agar peserta didik mampu belajar optimal, ia 

harus memfokuskan pada stimulus tertentu yang diminati. 

c. Memori 

Memori yang ada pada peserta didik berisi pelbagi kemampuan yang 

berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dihasilkan dari kegiatan 

belajar sebelumnya. 

d. Respon 

Tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori disebut dengan 

respon. Peserta didik yang sedang mengamati stimulus akan mendorong 
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memori memberikan respon terhadap stimulus tersebut. Respon dalam peserta 

didikan diamati pada akhir proses belajar yang disebut dengan perubahan 

perilaku, maka perubahan perilaku itu menjadi indikator bahwa peserta didik 

telah melakukan kegiatan belajar. 

2.1.3 Prinsip-Prinsip Belajar 

Prinsip-prinsip belajar adalah hal-hal yang sangat penting yang harus ada 

dalam suatu proses belajar dan pembelajaran. Agar kegiatan belajar yang 

dilakukan oleh siswa dapat mencapai tujuan, maka ada beberapa prinsip belajar 

yang perlu diperhatikan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: 

a. Kesiapan belajar. 

Faktor kesiapan baik fisik maupun psikologis, merupakan kondisi 

awal suatu kegiatan belajar. Kondisi fisik yang tidak kondusif, misalnya sakit 

pasti akan mempengaruhi faktor-faktor lain yang dibutuhkan untuk belajar. 

Demikian pula kondisi psikologis yang kurang baik, misalnya tertekan, 

gelisah, dan sebagainya merupakan kondisi awal yang tidak menguntungkan 

bagi kelancaran belajar. Kondisi fisik dan psikologis ini biasanya sudah 

terjadi pada diri siswa sebelum ia masuk kelas. Oleh karena itu sikap guru 

yang penuh pengertian dan mampu menciptakan situasi kelas yang 

menyenangkan merupakan implikasi dari prinsip belajar “kesiapan” ini. 

b. Perhatian 

Perhatian adalah pemusatan tenaga psikis tertuju pada suatu obyek. 

Dapat pula dikatakan bahwa perhatian adalah banyak sedikitnya kesadaran 

yang menyertai suatu aktivitas yang dilakukan. Belajar sebagai suatu aktivitas 
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yang kompleks, sangat membutuhkan perhatian dari siswa yang belajar. 

Perhatian ini pada siswa umumnya tidak timbul dengan sendirinya. Oleh 

karena itu guru perlu mengetahui berbagai kiat untuk menarik perhatian siswa 

pada saat awal dan selama proses pembelajaran berlangsung. 

c. Motivasi 

Motif adalah kekuatan yang terdapat dalam diri seseorang yang 

mendorong orang tersebut melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai 

tujuan. Motivasi adalah motif yang sudah menjadi aktif pada saat orang 

melakukan aktivitas. Motif ini tidak selaku aktif pada diri seseorang. Ada 

kalanya siswa bersemangat belajar, namun pada suatu saat motif tersebut 

tidak aktif sehingga siswa tidak terdorong untuk belajar. Oleh karena itu guru 

diharapkan dapat selalu memotivasi siswa untuk belajar. 

d. Keaktifan siswa 

Kegiatan belajar dilakukan oleh siswa, oleh karena itu siswa harus 

aktif tidak boleh pasif. Dengan bantuan guru siswa harus mampu mencari, 

menemukan, dan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya. Siswa harus 

dipandang sebagai makhluk yang dapat diajar dan mampu belajar. Ia telah 

dilengkapi dengan seperangkat kemampuan potensial baik fisik maupun 

psikologis. Dengan adanya pandangan seperti itu seyogyanya guru dapat 

membelajarkan siswa sedemikian rupa, sehingga keaktifan siswa betul-betul 

terwujud. 
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e. Mengalami sendiri 

Prinsip pengalaman ini sangat penting dalam belajar dan 

mengkaitkannya dengan prinsip keaktifan. Siswa yang belajar dengan 

melakukan sendiri akan memberikan hasil belajar yang lebih cepat dan 

pemahaman yang lebih mendalam. Lebih lanjut prinsip mengalami sendiri 

diartikan bahwa hendaknya siswa tidak hanya tahu secara teoritis, tetapi juga 

secara praktis. Agar prinsip ini dapat terwujud, guru harus melakukan 

pembelajaran yang memungkinkan siswa mengalami sendiri, misalnya 

dengan metode inquiry, eksperimen, metode unit dan sebagainya disamping 

penjelasan teoritis. 

f. Pengulangan 

Materi pelajaran ada yang mudah dan ada pula yang sukar. Dengan 

latihan berarti siswa mengulang-ulang materi yang dipelajari sehingga materi 

tersebut makin lama makin mudah diingat. Dengan pengulangan, tanggapan 

tentang materi makin segar dalam pikiran siswa, sehingga makin mudah 

direproduksi. Dalam hal melakukan pengulangan, guru dapat memberikan 

pekerjaan rumah, membuat laporan, mengadakan ulangan harian dan lain-

lain.  

g. Materi pelajaran yang menantang 

Keberhasilan belajar sangat dipengaruhi pula oleh rasa ingin tahu 

(curiosity) siswa terhadap suatu persoalan. Dengan sikap seperti ini motivasi 

siswa akan meningkat. Curiosity ini timbul bila materi pelajaran yang 

dihadapinya bersifat menantang atau problematis. Materi yang diterima siswa 
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dengan cara “tinggal menelan” biasanya kurang menantang dan membuat 

siswa pasif. Sebaliknya materi yang mengandung permasalahan membuat 

siswa harus “mencerna” yang membuat siswa menjadi aktif. Oleh karena itu 

hendaknya guru sering memberikan materi yang problematis untuk 

merangsang rasa ingin tahu siswa yang pada gilirannya membuat mereka 

aktif belajar. 

h. Balikan dan Penguatan 

Balikan ( feed back ) adalah masukan yang sangat penting baik bagi 

siswa maupun bagi guru. Dengan balikan siswa mengetahui sejauh mana 

kemampuannya dalam suatu hal, dimana letak kekuatan dan kelemahannya. 

Untuk menetralisir balikan ini guru hendaknya memberitahukan kemajuan 

belajar siswa, misalnya dengan mengembalikan kertas ulangan yang di 

dalamnya terdapat tanda-tanda atau arahan dari guru. Balikan ini juga 

berharga bagi guru untuk menentukan perlakuan selanjutnya dalam 

pembelajaran, seperti untuk melakukan remidial teaching. 

Penguatan (reinforcement) adalah suatu tindakan yang 

menyenangkan dari guru terhadap siswa yang telah berhasil melakukan suatu 

perbuatan belajar. Dengan penguatan diharapkan siswa akan “tuman” artinya 

mengulangi lagi perbuatan yang sudah baik itu. Prinsip balikan dan penguatan 

ini hendaknya diterapkan oleh guru dalam pembelajarannya, karena 

mempunyai dampak positif bagi belajar siswa. 
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i. Perbedaan individual 

Siswa-siswa dalam suatu kelas yang dihadapi oleh guru tidak boleh 

disamakan kondisinya seperti benda mati. Masing-masing siswa memiliki 

karakteristik, baik dilihat dari segi fisik maupun psikis. Dengan adanya 

perbedaan ini tentu kemampuan, minat serta kemampuan belajar mereka tidak 

sama persis. Oleh karena itu guru perlu memberikan perlakuan yang sama 

terhadap masing-masing siswa dalam proses pembelajaran. (Tim MKDK, 

2000:26). 

2.1.4 Pengertian Motivasi 

Melakukan perbuatan belajar secara konsisten tidak semudah melakukan 

kebiasaan yang rutin dilakukan. Oleh karena itu diperlukan adanya sesuatu yang 

mendorong kegiatan belajar agar semua tujuan yang diinginkan dapat tercapai. 

Hal tersebut adalah adanya motivasi. Menurut Nasution (2000:73) motivasi adalah 

segala daya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam 

psikologi motivasi diartikan sebagai suatu kekuatan yang terdapat dalam diri 

manusia yang dapat mempengaruhi tingkah lakunya untuk melakukan kegiatan. 

Sedangkan menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono (2004:83), 

motivasi sebagai faktor inner (batin) berfungsi menimbulkan, mendasari dan 

mengarahkan perbuatan belajar. "Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat 

dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang 

menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan kegiatan belajar dan 

yang memberikan arah kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh 

subyek belajar itu dapat tercapai" (Sardiman, 2006:75). 
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Menurut Whittaker yang dikutip Darsono (2000:61) motivasi adalah 

suatu istilah yang sifatnya luas yang digunakan dalam psikologi yang meliputi 

kondisi-kondisi atau keadaan internal yang mengaktifkan atau memberi kekuatan 

pada organisme dan mengarahkan tingkah laku organisme mencapai tujuan. 

Sedangkan menurut Winkel motivasi adalah motif yang sudah menjadi aktif pada 

saat-saat melakukan percobaan, sedangkan motif sudah ada dalam diri seseorang 

jauh sebelum orang itu melakukan suatu perbuatan. Sebagaimana pendapat 

Husaini Usman (2008:245) yang menyatakan bahwa motivasi seseorang 

ditentukan oleh intensitas motifnya. Motif merupakan segala sesuatu yang 

mendorong seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu (Purwanto, 2010:60). 

Atau seperti dikatakan oleh Sartain dalam Purwanto (2010:60), motif adalah suatu 

pernyataan yang kompleks di dalam suatu organisme yang mengarahkan tingkah 

laku atau perbuatan ke suatu tujuan atau perangsang. 

Sedangkan menurut Mc. Donald yang dikutip oleh Sardiman (2006:73) 

motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan 

munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. 

Jadi, dalam penelitian ini motivasi belajar diartikan sebagai dorongan yang ada 

dan timbul dalam diri siswa untuk memilih program keahlian akuntansi. 

Di dalam kenyataan motivasi untuk belajar di program keahlian 

akuntansi tidak selalu timbul dalam diri siswa. Ada sebagian siswa yang 

mempunyai motivasi tinggi namun ada juga yang rendah motivasinya. Motivasi 

tersebut timbul karena beberapa faktor yang mempengaruhi. 
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2.1.5 Ciri-ciri Motivasi 

Menurut Sardiman (2006:83) bahwa motivasi yang ada dalam diri 

seseorang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus-menerus dalam waktu yang 

lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai) 

2. Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa) 

3. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah (minat untuk 

sukses) 

4. Mempunyai orientasi ke masa depan 

5. Lebih senang bekerja mandiri 

6. Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (hal-hal yang bersifat mekanis, 

berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif) 

7. Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan sesuatu) 

8. Tidak pernah mudah melepaskan hal yang sudah diyakini 

9. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. 

Apabila seseorang memiliki ciri-ciri diatas maka orang tersebut memiliki 

motivasi yang kuat. Siswa yang tekun, ulet, mandiri serta konsisten 

mempertahankan pendapatnya akan dapat mencapai tujuan yang diinginkannya 

menjadi lebih mudah. 

2.1.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

Menurut Anni (2007:158), terdapat enam faktor yang didukung oleh 

sejumlah teori psikologi dan penelitian terkait yang memiliki dampak substansial 

terhadap motivasi belajar siswa. Keenam faktor tersebut adalah: 
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a. Sikap 

Sikap merupakan kombinasi dari konsep, informasi, dan emosi yang 

dihasilkan di dalam predisposisi untuk merespon orang, kelompok, gagasan, 

peristiwa, atau obyek tertentu secara menyenangkan atau tidak 

menyenangkan. Sikap memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku dan 

belajar siswa karena sikap itu membantu siswa dalam merasakan dunianya 

dan memberikan pedoman kepada perilaku yang dapat membantu dalam 

menjelaskan dunianya. Sikap merupakan produk dari kegiatan belajar. Sikap 

diperoleh melalui proses seperti pengalaman, pembelajaran, identifikasi, 

perilaku peran (guru-murid, orang tua-anak, dan sebagainya). Karena sikap 

itu dipelajari, sikap juga dapat dimodifikasi dan diubah. 

b. Kebutuhan 

Kebutuhan merupakan kondisi yang dialami oleh individu sebagai 

suatu kekuatan internal yang memandu siswa untuk mencapai tujuan. 

Perolehan tujuan merupakan kemampuan melepaskan atau mengakhiri 

perasaan kebutuhan atau tekanan. Semua orang merasakan kebutuhan yang 

tidak pernah berakhir. Kebutuhan yang dialami siswa sekarang ini akan 

bergantung pada sejarah belajar individu, situasi sekarang, dan kebutuhan 

terakhir yang dipenuhi. Beberapa kebutuhan tampak lebih dominan dan 

berkesinambungan sementara kebutuhan lainnya kurang dapat diprediksikan. 
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c. Rangsangan 

Rangsangan merupakan perubahan didalam persepsi atau 

pengalaman dengan lingkungan yang membuat seseoarang bersifat aktif. 

Seseorang melihat sesuatu dan tertarik padanya, mendengar sesuatu yang 

baru dan mendengarkan suara secara seksama, menyentuh sesuatu yang tidak 

diharapkan dan menarik tangan padanya. Semua itu merupakan pengalaman 

yang merangsang. Apapun kualitasnya, stimulus yang unik akan menarik 

perhatian setiap orang dan cenderung mempertahankan keterlibatan diri 

secara aktif tehadap stimulus tersebut. 

d. Afeksi 

Konsep afeksi berkaitan dengan pengalaman emosional, kecemasan, 

kepedulian dan pemilikan dari individu atau kelompok pada waktu belajar. 

Tidak ada kegiatan belajar yang terjadi di dalam kevakuman emosional. 

Siswa merasakan sesuatu saat belajar, dan emosi siswa tersebut dapat 

memotivasi perilakunya kepada tujuan. Beberapa pakar psikologi menyatakan 

bahwa emosi merupakan penggerak utama perilaku, dan banyak pakar 

psikologi menerima gagasan bahwa pikiran dan perasaan itu berinteraksi dan 

juga memandu pada perubahan perilaku. Weiner (1980), yang dikenal sebagai 

pakar psikologi kognitif, menyatakan bahwa perasaan di dalam dan pada diri 

individu dapat memotivasi perilaku. 

e. Kompetensi 

Manusia pada dasarnya memiliki keinginan untuk memperoleh 

kompetensi dari lingkungannya. Teori kompetensi mengasumsikan bahwa 
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siswa secara alamiah berusaha keras untuk berinteraksi dengan 

lingkungannya secara efektif. Siswa secara intrinsik termotivasi untuk 

menguasai lingkungan dan mengerjakan tugas-tugas secara berhasil agar 

menjadi puas. Demikian pula setiap orang secara genetik diprogram untuk 

menggali, menerima, berpikir, memanipulasi, dan mengubah lingkungan 

secara efektif. 

Dalam penelitian psikologi ditemukan bahwa siswa cenderung 

termotivasi apabila mereka menilai aktivitas belajar secara efektif. Karena 

kesadaran kompetensi memiliki pengaruh kuat terhadap perilaku, siswa yang 

sedang belajar dan dapat merasakan kemajuan belajarnya merupakan siswa 

yang termotivasi dengan baik untuk melanjutkan usaha belajarnya. 

Rasa kompetensi siswa akan muncul pada akhir proses belajar. 

Apabila siswa mengetahui seberapa baik dia mampu melakukan apa yang 

sedang dia pelajari dan dapat membuat pertanyaan internal, maka perasaan 

kompeten pada diri siswa akan muncul. Apabila siswa mengetahui bahwa dia 

merasa mampu terhadap apa yang dipelajari, dia akan merasa percaya diri. 

Hal ini datang dari kesadaran siswa bahwa dia secara intensional telah 

menguasai apa yang telah dipelajari berdasarkan pada kemampuan dan 

usahanya sendiri. 

f. Penguatan 

Penguatan merupakan peristiwa yang mempertahankan atau 

meningkatkan kemungkinan respon. Para pakar psikologi telah menemukan 

bahwa perilaku seseorang dapat dibentuk kurang lebih sama melalui 
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penerapan penguatan positif atau negatif. Penggunaan peristiwa penguatan 

yang efektif, seperti penghargaan tehadap karya siswa, pujian, penghargaan 

sosial, dan perhatian, dinyatakan sebagai variabel penting didalam 

perancangan pembelajaran. 

2.1.7 Teori Motivasi 

Banyak teori tentang motivasi siswa. Berikut disajikan tentang teori-teori 

kontemporer tentang motivasi yang menjelaskan alasan-alasan tentang mengapa 

anak melakukan sesuatu. Beberapa teori yang dibahas berikut adalah teori yang 

berasal dari belajar behavioral, kebutuhan manusia, disonansi, kepribadian, dan 

atribusi. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan penggunaan insentif belajar 

dan strategi meningkatkan motivasi siswa. 

1. Teori belajar behavioral 

Konsep motivasi erat hubungan dengan suatu prinsip bahwa perilaku 

yang diperkuat (reinforced) dimasa lalu adalah lebih mungkin diulangi lagi 

dibandingkan dengan perilaku yang tidak diperkuat atau dihukum. Para pakar 

behaviorisme menyatakan bahwa tidak perlu memisahkan teori belajar 

dengan motivasi, karena motivasi merupakan produk dari sejarah penguatan. 

Siswa diperkuat untuk belajar (seperti mendapat rangking nilai terbaik dari 

guru) akan termotivasi untuk belajar, namun bagi siswa yang tidak 

mendapatkan penguatan dalam belajar (mereka belajar namun tidak mendapat 

nilai yang baik atau karena guru atau orangtua tidak memberikan pujian pada 

saat belajar) maka anak itu tidak termotivasi untuk belajar. Demikian pula 

siswa yang memperoleh hukuman pada waktu belajar, misalnya dicemooh 
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oleh teman-temannya pada waktu belajar, akan termotivasi untuk tidak 

belajar. 

2. Teori kebutuhan manusia 

Sementara para pakar belajar behavioral berbicara motivasi 

berkenaan dengan upaya memperoleh penguatan dan menghindari hukuman, 

para pakar lain lebih menyukai konsep motivasi untuk memenuhi kebutuhan. 

Abraham Maslow merupakan pakar teori kebutuhan manusia yang 

menjelaskan konsep motivasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Banyak 

kebutuhan dasar yang semuanya harus dipenuhi, seperti makan, rasa aman, 

cinta, perawatan harga diri yang positif. Setiap anak berbeda kepentingannya 

didalam memenuhi kebutuhannya. Beberapa anak ada yang lebih 

membutuhkan peran afeksi dan perhatian, sementara yang lain memiliki 

kebutuhan psikologis dan keamanan. Banyak anak mempunyai kebutuhan 

yang berbeda pada waktu yang berbeda pula. 

Maslow mengidentifikasi dua jenis kebutuhan, kebutuhan dasar 

merupakan kebutuhan akibat kekurangan (deficiency needs) dan meta 

kebutuhan untuk pertumbuhan (growth needs). Setiap anak termotivasi untuk 

memuaskan kebutuhan-kebutuhan dari hierarki paling bawah sebelum 

mencapai hierarki paling atas. 

3. Teori disonansi 

Teori disonansi menyatakan bahwa kebutuhan untuk 

mempertahankan citra diri yang positif merupakan motivator yang sangat 

kuat. Kebanyakan perilaku anak diarahkan pada upaya pemenuhan standar 
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personalnya. Misalnya jika anak memiliki keyakinan bahwa dirinya adalah 

anak yang baik dan jujur, maka anak itu akan berperilaku baik dan jujur 

walaupun tidak ada anak lain yang melihatnya. Fenomena ini merupakan 

kondisi dan anak selalu berkeinginan untuk mempertahankan citra diri yang 

positif. Demikian pula maka anak itu akan memenuhi dengan cara berperilaku 

yang intelegen. 

Bagaimanapun juga , realita kehidupan adalah tidak selamanya 

berjalan normal, sehingga perilaku dan keyakinan anak berlawanan dengan 

citra positif yang telah dimiliki atau bertentangan dengan perilaku dan 

keyakinan anak lain. Misalnya siswa yang ditegur oleh guru karena berbicara 

pada waktu ujian, anak itu akan berupaya membenarkan perilakunya dengan 

menyatakan bahwa anak yang lain juga berbicara sendiri; atau siswa yang 

ditegur oleh guru karena menyontek, dia akan menyatakan gurunya memberi 

soal ujian  yang sukar sehingga terpaksa menyontek. Fenomena ini seringkali 

muncul dalam mempertahankan citra diri yang positif dengan realita 

kehidupan yang dihadapi. 

Teori psikologi yang menjelaskan perilaku dan alasan tentang 

penampilan perilaku yang digunakan untuk mempertahankan citra diri yang 

positif oleh Festinger disebut teori disonansi kognitif (Slavin, 1994). Teori ini 

menyatakan bahwa anak akan mengalami tekanan dan ketidaknyamanan 

apabila keyakinan dan nilai yang dipegang berlawanan dengan keyakinan 

atau perilaku yang secara psikologis tidak konsisten. Untuk memecahkan 

kembali ketidaknyamanan itu, anak harus mengubah perilaku atau 
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keyakinannya, atau mengembangkan pembenaran atau alasan yang dapat 

digunakan dalam rangka memperoleh nilai tinggi. 

4. Teori kepribadian 

Istilah motivasi umumnya digunakan untuk menggambarkan suatu 

dorongan suatu kebutuhan atau keinginan untuk melakukan sesuau. Anak 

akan termotivasi untuk mencari buku yang dibutuhkan atau ingin memperoleh 

nilai yang baik pada semua mata pelajaran agar memperoleh rangking satu, 

dan sebagainya. Itulah sebabnya istilah motivasi dapat diterapkan pada 

perilaku di pelbagi situasi. 

Penggunaan konsep motivasi itu ditujukan untuk menggambarkan 

kecenderungan umum yang mendorong kearah tujuan tertentu. Dalam 

pengertian ini, motivasi seringkali dipandang sebagai karakteristik 

kepribadian yang relatif stabil. Banyak anak yang memotivasi untuk 

berprestasi, dan banyak pula yang termotivasi untuk bersosialisasi dengan 

anak lain. Demikian pula setiap anak mengekspresikan motivasinya yang 

berbeda dengan motivasi untuk melakukan sesuatu dalam situasi tertentu 

pula. Sebagai contoh, anak termotivasi untuk makan karena telah cukup lama 

tidak makan (motivasi situasional), tetapi ada anak yang lebih tertarik pada 

makanan dari pada yang lainnya (motivasi sebagai karakteristik kepribadian). 

Motivasi situasional dan kepribadian merupakan produk dari sejarah anak. 

5. Teori atribusi 

Teori ini berupaya memahami penjelasan dan alasan-alasan perilaku, 

terutama apabila diterapkan pada keberhasilan atau kegagalan anak. Wainer 
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menyatakan adanya tiga karakteristik dalam menjelaskan kegagalan atau 

keberhasilan anak, yaitu : (a) penyebab keberhasilan dan kegagalan itu 

dipandang dari dalam (dalam diri anak) atau dari luar; (b) keberhasilan atau 

kegagalan itu dipandang sebagai sesuatu yang bersifat stabil atau tidak stabil; 

dan (c) keberhasilan atau kegagalan itu dipandang sebagai sesuatu yang dapat 

dikendalikan atau tidak dapat dikendalikan. 

Sebagaimana dalam teori disonansi kognitif, asumsi utama teori 

atribusi adalah bahwa seseorang akan berupaya mempertahankan citra diri 

yang positif . Oleh karena itu apabila terjadi sesuatu yang baik, maka anak itu 

mengatribusikannya pada usaha atau kemampuannya sendiri, namun apabila 

terjadi sesuatu yang buruk, anak itu akan berkeyakinan bahwa penyebabnya 

adalah karena dia tidak mengendalikannya. 

6. Teori harapan 

Teori harapan (expectancy theory) pada mulanya dikembangkan oleh 

Edwards kemudian dilanjutkan oleh Atkinson. Rumus motivasi yang 

dikembangkan adalah sebagai berikut: 

M = P x I 

Dimana: 

M = motivasi 

P = probabilitas yang diyakini untuk berhasil 

Rumus tersebut disebut teori harapan atau model ekspektasi-valensi, 

karena motivasi itu tergantung pada produk dari estimasinya terhadap peluang 

mencapai keberhasilan (peluang yang diyakini untuk berhasil), dan nilai yang 
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ditempatkan atas keberhasilan yang dicapai). Misalnya, seorang siswa 

menyatakan bahwa, saya akan memperoleh nilai tinggi pada mata pelajaran 

fisika, maka siswa tersebut akan bekerja keras untuk memperoleh nilai tinggi. 

Namun demikian perlu diperhatikan bahwa rumus motivasi yang 

dikembangkan oleh Edwards dan Atkinson tersebut menunjukkan perkalian, 

sehingga jika anak percaya bahwa kemungkinan berhasil dalam mengerjakan 

sesuatu adalah nol, atau jika dia tidak menilai pentingnya insentif setelah 

mencapai keberhasilan, maka motivasinya akan nol. Misalnya, siswa percaya 

bahwa peluang untuk memperoleh nilai mata pelajaran matematika adalah 

tinggi, namun dia tidak  memandang bahwa nilai mata pelajaran itu penting 

bagi dirinya, maka siswa tersebut kurang memiliki motivasi untuk belajar 

mata pelajaran matematika. Demikian pula apabila siswa percaya bahwa dia 

memiliki peluang kecil untuk memperoleh nilai tinggi pada mata pelajaran 

matematika karena kemampuannya rendah, namun dia tahu bahwa nilai mata 

pelajaran matematika adalah penting bagi dirinya, maka siswa tersebut juga 

kurang termotivasi dalam belajar mata pelajaran matematika. 

7. Teori motivasi berprestasi 

Motivasi berprestasi merupakan keinginan untuk memperoleh 

keberhasilan dan berpartisipasi aktif didalam suatu kegiatan. Keberhasilan 

yang dicapai dipandang sebagai buah dari usaha dan kemampuan personal 

yang dicurahkan dalam mengerjakan tugas. Nicholls (1984) dalam mengkaji 

motivasi berprestasi mengklarifikasi siswa yang berorientasi pada tujuan 

belajar (learning goals atau mastery goals) dan siswa yang berorientasi pada 
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tujuan kinerja (performance goals). Siswa yang berorientasi pada motivasi 

tujuan belajar umumnya tujuan bersekolah adalah mamperoleh kompetensi 

atas ketrampilan yang diajarkan. 

McClelland menyatakan bahwa siswa yang memiliki intelegensi 

sama namun memiliki orientasi belajar yang berbeda, yakni berorientasi pada 

tujuan kinerja dan berorientasi pada tujuan belajar, kinerja mereka didalam 

kelas menunjukkan perbedaan yang signifikan. 

 

2.2 Kompetensi Siswa 

2.2.1 Konsep Kompetensi 

Kata “kompetensi” memiliki banyak pengertian yang masing-masing 

menyoroti aspek dan penekanan yang berbeda. Seseorang dikatakan memiliki 

kompetensi apabila dapat melakukan sesuatu. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Munandar bahwa kompetensi merupakan daya untuk melakukan suatu tindakan 

sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. Pendapat Munandar ini 

menginformasikan dua faktor yang mempengaruhi terbentuknya kompetensi, 

yakni: (a) faktor bawaan, seperti bakat, dan (b) faktor latihan seperti hasil belajar. 

Menurut Spencer, kompetensi sebagai penampilan kinerja atau situasi. Pengertian 

Spencer lebih menekankan pada wujud dari kompetensi. Kompetensi tersebut 

sebagai daya untuk melakukan sesuatu yang mewujud dalam bentuk unjuk kerja 

atau hasil kerja (Uno, 2008:61). 

Menurut Munsyi (dalam Uno, 2008:61), kompetensi mengacu pada 

kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan. 
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Kompetensi menunjuk kepada performance dan perbuatan yang rasional untuk 

memenuhi spesifikasi tertentu dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan. 

Dikatakan rasional karena mempunyai arah dan tujuan. Performance merupakan 

perilaku nyata dalam arti tidak hanya diamati, tetapi juga meliputi perihal yang 

tidak tampak. 

Istilah kompetensi berasal dari bahasa inggris competence sama dengan 

being competent dan berasal dari kata competent sama dengan having ability, 

power, authority, skill, knowledge, attitude, etc. Uno (2008:62) mengemukakan 

pendapat dari beberpa ahli tentang kompetensi. Menurut Fullan: 

Competence is broad capacities as fully human attribute. Competence is 

supposed to include all “qualities of personal effectiveness that are required in 

the workplace”, it is certain that we have here a very diverse set of qualities 

indeed: attitudes, motives, interests, personal attunements of all kinds, 

perceptiveness, receptivity,openness, creativity, sosial skills generally, 

interpersonal maturity, kinds of personal identification, etc. –as well as 

knowledge, understandings, action and skills. 

Inti dari pengertian menurut Fullan tersebut lebih cenderung pada apa 

yang dapat dilakukan seseorang atau masyarakat dari pada apa yang mereka 

ketahui. Hal ini ditandaskan oleh Houston (dalam Uno, 2008:62) bahwa 

kompetensi adalah kemampuan yang ditampilkan oleh guru dalam melaksanakan 

kewajibannya memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Sedangkan 

menurut PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 
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disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan 

lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

Menurut Littrell (dalam Uno, 2008:63) kompetensi adalah kekuasaan 

mental dan fisik untuk melakukan tugas atau keterampilan yang dipelajari melalui 

latihan dan praktik. Sedangkan menurut Stephen J. Kenezevich (dalam Uno, 

2008:63) kompetensi adalah kemampuan-kemampuan untuk mencapai tujuan 

organisasi. Kemampuan menurut Kenezevich merupakan hasil dari penggabungan 

dari kemampuan-kemampuan yang banyak jenisnya, dapat berupa pengetahuan, 

keterampilan, kepemimpinan, kecerdasan, dan lain-lain yang dimiliki seseorang 

untuk mencapai tujuan organisasi. 

Seseorang yang dinyatakan kompeten di bidang tertentu adalah seseorang 

yang mempunyai kecakapan kerja atau keahlian selaras dengan tuntutan bidang 

kerja yang bersangkutan. Spencer and Spencer (dalam Uno, 2008:63) 

mendefinisikan kemampuan sebagai karakteristik yang menonjol dari seorang 

individu yang berhubungan dengan kinerja efektif dan/ atau superior dalam suatu 

pekerjaan atau situasi. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi adalah merujuk pada kinerja seseorang dalam suatu pekerjaan yang 

bisa dilihat dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

2.2.2 Jenis Kompetensi 

Kurb dan Prokopenko (1991:21) mengemukakan bahwa kompetensi 

merupakan kemampuan melaksanakan pekerjaan tertentu atau beberapa pekerjaan 

dan mencapai tingkat kinerja tertentu. Kompetensi secara umum dilihat dalam 

bentuk knowledge, traits, attitude, dan skill. Knowledge merupakan diperolehnya 



30 

 

informasi yang berisi fakta, konsep, dan hubungan keduanya. Traits didefinisikan 

oleh Boyatzis (dalam Kurb dan Prokopenko, 1991:21) sebagai ciri mendasar atau 

karakteristik pandangan yang mempengaruhi responsi terhadap stimulus yang ada. 

Attitudes berisi perasaan atau pendapat terhadap atau melawan isu tertentu. Skill 

adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu, secara efektif menerapkan 

pengetahuan dan bakat atau kecerdasan individu dan sikap dalam situasi kerja. 

Sedangkan menurut Sumardjo (2001:132) keahlian adalah suatu kepandaian yang 

dimiliki seseorang yang diakui mampu menggunakan teori dan praktek untuk 

melaksanakan tugasnya. 

Selanjutnya Katz (dalam Koontz dkk, 1984:453) ada tiga jenis 

keterampilan (skill) yang dimiliki oleh administrator, yaitu: 

1. Keterampilan teknis adalah pengetahuan dan kemahiran dalam kegiatan-

kegiatan yang menyangkut metode, proses dan prosedur. Jadi ia menyangkut 

bekerja dengan alat-alat dan teknik-teknik tertentu. 

2. Keterampilan kemanusiaan adalah kemampuan untuk bekerja dengan 

memahami dan memotivasi orang lain, baik secara individu atau kelompok. 

3. Keterampilan konseptual berarti kemampuan mental untuk 

mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua kegiatan dan kepentingan 

organisasi. 

Didalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang pelajar, siswa 

memerlukan kemampuan untuk menunjang kegiatannya dalam belajar. Menurut 

Katz (1970) kemampuan-kemampuan ini terbagi dalam empat golongan: 

1. Kemampuan Teknis 
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Mencakup pengertian mengenai suatu aktivitas khusus dan 

kecakapan di dalamnya, terutama yang menyangkut metode-metode, proses-

proses, prosedur-prosedur, tehnik-tehnik. Misalnya dokter, insinyur, montir. 

2. Kemampuan manajerial 

Mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, 

pemonitoran, pengendalian, penilaian. 

3. Kemampuan kemanusiaan 

Berkaitan dengan kepandaian orang berhubungan dengan orang lain, 

mempengaruhi orang lain, memimpin orang lain, membangkitkan semangat 

tim, memberantas konflik dan lain-lain. 

4. Kemampuan konseptual 

Mencakup kemampuan untuk melihat perusahaan sebagai 

keseluruhan yang meliputi bagaimana beberapa fungsi organisasi saling 

bergantung dan bagaimana perubahan pada suatu bagian mempengaruhi 

seluruh bagian lain dan ia mencakup pula visualisasi hubungan antara usaha 

perorangan dengan industri, masyarakat dan kekuatan-kekuatan politis, sosial, 

ekonomis Negara sebagai keseluruhan. Kemampuan konseptual juga meliputi 

kemampuan memvisualisasikan hari depan organisasi dan visinya terhadap 

hari depan organisasi itu. 

Sedangkan Zwell (2002:25) mengkategorikan kompetensi ke dalam lima 

kelompok, yaitu: 
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1. Task achievement 

Prestasi kerja, kemampuan sejawat melaksanakan pekerjaan dengan 

baik. 

2. Relationship 

Kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama dengan pihak lain, dan 

memuaskan kebutuhan mereka. 

3. Pesonal attribute 

Kemampuan mendasar individu yang berhubungan dengan 

bagaimana seseorang berfikir, merasakan, belajar dan berkembang. 

4. Managerial 

Kemampuan yang secara khusus berkaitan dengan mengelola, 

mengawasi dan pengembangan personil. 

5. Leadership 

Kemampuan memimpin organisasi dan karyawan untuk mencapai 

tujuan, visi dan sasaran organisasi. 

Lebih lanjut Spencer and Spencer (1993:9) membagi lima karakteristik 

kompetensi sebagai berikut: 

1. Motif 

Yaitu sesuatu yang orang pikirkan dan inginkan yang menyebabkan 

sesuatu. Contohnya, orang yang termotivasi dengan prestasi akan mengatasi 

segala hambatan untuk mencapai tujuan, dan bertanggungjawab 

melaksanakannya. 
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2. Sifat 

Yaitu karakteristik fisik tanggapam konsisten terhadap situasi atau 

informasi. Contoh penglihatan yang baik adalah kompetensi sifat fisik bagi 

seorang pilot. Begitu halnya dengan kontrol diri emosional dan inisitif adalah 

lebih kompleks dalam merespons situasi secara konsisten. Kompetensi sifat 

ini pun sangat dibutuhkan dalam memecahkan masalah dan melaksanakan 

panggilan tugas. 

3. Konsep diri 

Yaitu sikap, nilai, image diri seseorang. Contohnya, kepercayaan 

diri. Kepercayaan atau keyakinan seseorang agar dia menjadi efektif dalam 

semua situasi adalah bagian dari konsep diri. 

4. Pengetahuan 

Yaitu informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu. 

Contohnya, Pengetahuan ahli bedah terhadap urat saraf dalam tubuh manusia. 

 

5. Keterampilan 

Yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan 

dengan fisik dan mental. Contoh kemampuan fisik adalah keterampilan 

programmer komputer untuk menyusun data secara beraturan. Sedangkan 

kemampuan berpikir analitis dan konseptual adalah berkaitan dengan 

kemampuan mental atau kognitif seseorang. 

Spencer and Spencer (1993:15) juga mengkategorikan kompetensi ke 

dalam dua bagian yaitu: 
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1. Threshold competences  

Threshold competences adalah karakteristik esensial (biasanya 

pengetahuan atau keterampilan dasar, seperti kemampuan membaca) yang 

seseorang butuhkan untuk menjadi efektif dalam suatu pekerjaan, tetapi 

bukan untuk membedakan pelaku superior dari yang rata-rata. Contohnya, 

pengetahuan pedagang tentang produk atau kemampuan mengisi faktur. 

2. Differentiating competences 

Differentiating competences membedakan pelaku yang superior dari 

yang biasanya. Contohnya, orientasi prestasi yang diekspresikan dalam tujuan 

seseorang adalah lebih tinggi dari yang dikehendaki oleh organisasi. 

Pakar lain bernama Gordon (1988) yang dikutip Sanjaya (2006:6) 

menjelaskan beberapa aspek yang harus terkandung dalam kompetensi sebagai 

berikut: 

1. Pengetahuan (knowledge), yaitu pengetahuan seseorang untuk melakukan 

sesuatu, misalnya akan dapat melakukan proses berpikir ilmiah untuk 

memecahkan suatu persoalan manakala ia memiliki pengetahuan yang 

memadai tentang langkah-langkah berpikir ilmiah. 

2. Pemahaman (understanding), yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang 

dimiliki oleh individu. Misalnya siswa hanya mungkin dapat memecahkan 

masalah ekonomi manakala ia memahami konsep-konsep ekonomi. 

3. Keterampilan (skill), adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk 

melakukan tugas yang dibebankan. Misalnya siswa hanya mungkin dapat 
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melakukan pengamatan tentang mikroorganisme manakala ia memiliki 

keterampilan bagaimana cara menggunakan mikroskope sebagai alat. 

4. Nilai (value), adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara 

psikologis telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga akan mewarnai 

tindakannya. Misalnya standar perilaku siswa dalam melaksanakan proses 

berpikir seperti keterbukaan, kejujuran, demokratis, kasih sayang, dan lain 

sebagainya. 

5. Sikap (attitude) yaitu perasaan atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang 

datang dari luar, misalnya perasaan senang atau tidak senang terhadap 

munculnya aturan baru; reaksi terhadap diberlakukannya kurikulum berbasis 

kompetensi dan lain sebagainya. 

6. Minat (interest), yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu 

tindakan/ perbuatan. Misalnya minat untuk mempelajari dan memperdalam 

materi  pelajaran. 

Menurut Rao (1996:28) untuk mengembangkan kemampuan perlu 

diperhatikan 3 dimensi perilaku yang tercakup di dalam kemampuan pada 

umumnya yakni: 

1. Dimensi kognitif yaitu sebuah kemampuan meliputi perolehan pengertian, 

pengetahuan, informasi, pandangan dan sebagainya agar dapat melaksanakan 

tugasnya. 

2. Dimensi efektif yaitu berkaitan dengan perolehan motivasi dan keinginan 

untuk menggunakan pengetahuan dan pengertian yang dimiliki seseorang. 



36 

 

3. Dimensi aktif yaitu hubungannya dengan keterampilan yang diperlukan 

dalam pelaksanaan tugas. 

Kemudian Spencer (1993:159) mendefinisikan kompetensi generic 

pekerja sebagai “ karakter sikap dan perilaku, atau kemampuan pekerja yang 

relatif bersifat stabil ketika menghadapi suatu situasi di tempat kerja, yang 

terbentuk dari sinergi antara watak, konsep diri, motivasi internal serta kapasitas 

pengetahuan kontekstual”. 

Sedangkan kompetensi dapat digolongkan menjadi beberapa jenis. 

Menurut Tjakraatmadja yang dikutip oleh Bardiyati (2005:31) kompetensi generic 

pekerja dari Spencer dijabarkan kedalam tiga variabel kompetensi, yaitu: 

 

 

1. Kompetensi intelektual 

Kompetensi intelektual adalah karakter sikap dan perilaku atau 

kemauan dan kemampuan intelektual pekerja yang relatif bersifat stabil ketika 

menghadapi berbagai permasalahan di tempat kerja, yang terbentuk dari 

sinergi antara watak, konsep diri, motivasi internal serta kapasitas 

pengetahuan konseptualnya. 

2. Kompetensi emosional 

Kompetensi emosional adalah karakter sikap dan perilaku atau 

kemauan dan kemampuan untuk menguasai diri dan memahami lingkungan 

secara obyektif dan moralitas, karena pola emosinya yang relatif stabil ketika 

menghadapi berbagai tekanan permasalahan di tempat kerja, yang terbentuk 
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dari sinergi antara watak, konsep diri, motivasi internal serta kapasitas mental 

atau emosional. 

3. Kompetensi sosial 

Kompetensi sosial adalah karakter sikap, perilaku atau kemauan dan 

kemampuan membangun simpul-simpul kerjasama cerdas yang hangat dan 

akrab dengan orang lain atau kelompok lain, pada berbagai situasi 

permasalahan di tempat kerja yang terbentuk dari sinergi antara watak, 

konsep diri, motivasi internal, serta kapasitas pengetahuan sosial. 

Penjelasan tentang kompetensi adalah menurut beberapa ahli. Sedangkan 

menurut Permendiknas Nomor 23 tahun 2006 dijelaskan bahwa Standar 

Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, 

pengetahuan dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai 

pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan 

pendidikan. Dalam Permendiknas tersebut dijelaskan standar kompetensi lulusan 

untuk jenjang SMK adalah sebagai berikut: 

1. Berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut sesuai dengan 

perkembangan remaja. 

2. Mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan kelebihan diri 

serta memperbaiki kekurangannya. 

3. Menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas perilaku, 

perbuatan, dan pekerjaannya. 

4. Berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial.  
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5. Menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial 

ekonomi dalam lingkup global. 

6. Membangun dan menerapkan informasi dan pengetahuan secara logis, kritis, 

kreatif, dan inovatif. 

7. Menunjukkan  kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam 

pengambilan keputusan. 

8. Menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk 

pemberdayaan diri. 

9. Menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil yang 

terbaik. 

10. Menunjukkan kemampuan  menganalisis dan memecahkan masalah 

kompleks. 

11. Menunjukkan kemampuan menganalisis gejala alam dan sosial. 

12. Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan  bertanggung jawab. 

13. Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 

secara demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

14. Mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya. 

15. Mengapresiasi karya seni dan budaya. 

16. Menghasilkan karya kreatif, baik individual maupun kelompok. 

17. Menjaga kesehatan dan keamanan diri, kebugaran jasmani, serta kebersihan 

lingkungan. 

18. Berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif dan santun. 
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19. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di 

masyarakat. 

20. Menghargai adanya perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang lain. 

21. Menunjukkan keterampilan membaca dan menulis naskah secara sistematis 

dan estetis. 

22. Menunjukkan keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara 

dalam bahasa Indonesia dan Inggris. 

23. Menguasai kompetensi program keahlian dan kewirausahaan baik untuk 

memenuhi tuntutan dunia kerja maupun untuk mengikuti pendidikan tinggi 

sesuai dengan kejuruannya. 

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa kompetensi merupakan hal 

yang sangat penting untuk mencapai tujuan pembelajaran di sekolah. Siswa yang 

mempunyai kompetensi yang tinggi akan mempunyai motivasi untuk berkembang 

lebih besar dan lebih mempunyai kesempatan besar untuk mengembangkan 

potensinya dibanding dengan siswa yang mempunyai kompetensi yang rendah. 

Siswa yang mempunyai kompetensi yang tinggi juga lebih mempunyai 

kesempatan untuk memilih program keahlian yang paling difavoritkan di sekolah. 

Oleh karena itu kompetensi siswa mempunyai pengaruh yang besar terhadap 

keinginan siswa dalam memilih program keahlian di SMK. 

Kompetensi lulusan di atas merupakan kompetensi menurut 

Permendiknas Nomor 23 tahun 2006. Sedangkan jenis kompetensi menurut Foster 

(2002:2) adalah  functional competencies, personal competencies, dan broad 

business perspective competencies. 
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1. Functional competencies 

Functional competencies adalah kompetensi lulusan yang berkaitan 

erat dengan kemampuan teknis untuk memasuki profesi akuntansi. Lulusan 

yang mempunyai kompetensi fungsional adalah mereka yang memiliki 

kemampuan tinggi dalam: 

a. Pendekatan strategis dan kritis dalam pengambilan keputusan. 

b. Identifikasi dan manajemen risiko audit sebagai dasar pelaksanaan 

pemeriksaan laporan keuangan. 

c. Melaksanakan pengukuran yang reliabel dan relevan dengan pengambilan 

keputusan. 

d. Menyiapkan pelaporan profesional yang obyektif, jelas dan bisa diklarifikasi. 

 

2. Personal competencies 

Personal competencies adalah kompetensi lulusan yang berkaitan 

dengan sikap dan perilaku individual dalam memasuki profesi akuntansi. 

Lulusan yang mempunyai kompetensi personal adalah mereka yang memiliki 

kemampuan tinggi dalam: 

a. Komitmen menjaga sikap profesional, reputasi publik untuk mencapai kinerja 

yang excellence dalam rangka berperanan dalam bisnis dan masyarakat. 

b. Skill, wawasan luas dan judgment, inovatif dan kreatif dalam 

mengaplikasikan teknik-teknik pemecahan masalah. 

c. Interaksi dengan kolega dan orang lain dengan menghargai berbagai 

perbedaan kultur dalam tim. 
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d. Kepemimpinan yang efektif dalam berbagai situasi. 

e. Pengkomunikasian informasi keuangan dan non-keuangan sehingga mudah 

dipahami oleh orang lain.  

3. Broad business perspective competencies 

Broad business perspective compentencies berkaitan dengan konteks 

di mana akuntan malaksanakan tugas profesionalnya. Lulusan jurusan 

akuntansi FE UII harus mempunyai analisis tajam terhadap lingkungan bisnis 

internal dan eksternal untuk menentukan bagaimana pengaruhnya terhadap 

kesuksesan dan kegagalan profesinya. Lulusan yang mempunyai kompetensi 

perspektif bisnis yang luas adalah mereka yang memiliki kemampuan tinggi 

dalam: 

a. Berpikir kritis dan strategis dalam menganalisis kekuatan dan kelemahan 

pribadi dalam menghadapi skenario, kasus dan aktivitas bisnis tertentu. 

b. Identifikasi kondisi ekonomi, bisnis, risiko finansial setiap sektor industri. 

c. Identifikasi berbagai ancaman dan tantangan dalam bisnis global. 

d. Apresiasi terhadap sumber daya manajemen sebagai bagian penting dalam 

meraih sukses. 

e. Membaca perspektif perubahan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan 

bisnis. 

 

2.3 Tinjuan Tentang Program Keahlian Akuntansi 

Menurut Bardley dan Friendenberg (1987) yang dikutip Wena (1996:2) 

bahwa pendidikan kejuruan adalah pendidikan training, atau retraining mengenai 
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persiapan siswa dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan 

untuk benar-benar bekerja, memperbaharui keahlian dan pengembangan lanjut 

dalam pekerjaan. Pendidikan kejuruan pada hakikatnya mempersiapkan siswa 

untuk mampu memasuki suatu lapangan pekerjaan dan dapat mengembangkan diri 

dalam suatu pekerjaan. 

Pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mempunyai tujuan 

yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN) 

pasal 3 mengenai Tujuan Pendidikan Nasional dan penjelasan pasal 15 yang 

menyebutkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang 

mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. 

Secara khusus tujuan Program Keahlian Akuntansi adalah membekali peserta 

didik dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap agar kompeten dalam hal: 

a. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta diklat. 

b. Mendidik peserta diklat agar menjadi warga Negara yang bertanggung jawab. 

c. Mendidik peserta diklat agar dapat menerapkan hidup sehat, memiliki 

wawasan pengetahuan dan seni. 

d. Mendidik peserta diklat dengan keahlian dan keterampilan dalam bidang 

keahlian Bisnis dan Manajemen khususnya Program Keahlian Akuntansi agar 

dapat bekerja baik secara mandiri atau mengisi lowongan pekerjaan yang ada 

di dunia usaha dan dunia industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah. 

e. Mendidik pesrta diklat agar mampu memilih karir, berkompetisi dan 

mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian Bisnis dan 

Manajemen khususnya Program Keahlian Akuntansi. 
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f. Membekali peserta diklat dengan ilmu dan keterampilan sebagai bekal bagi 

yang berminat untuk melanjutkan pendidikan. 

Berikut ini adalah kompetensi dan subkompetensi mata pelajaran 

produktif jurusan akuntansi edisi 2004 (Kurikulun Sekolah Menengah Kejuruan, 

Dinas Menengah Kejuruan Departemen Pendidikan Nasional, 2004): 

Tabel 2.1 Daftar Kompetensi dan Sub Kompetensi Jurusan Akuntansi 2004 

Kompetensi Sub Kompetensi 
Bekerjasama 
dengan kolega-
kolega dan 
pelanggan- 

Berkomunikasi di tempat kerja 
Menyediaakan bantuan kepada pelanggan di dalam dan di 
luar perusahaan 
Memelihara standar presentasi pribadi 

Kompetensi Sub Kompetensi 
pelanggan Bekerja dalam tim 
Bekerjasama dalam 
lingkungan sosial 
berbeda 

Komunikasi dengan pelanggan-pelanggan 
Menghadapi kesalahpahaman antar budaya 

Berkomunikasi 
melalui telepon 
dan faksimili 

Menggunakan pesawat telepon untuk menunjang 
komunikasi bisnis 
Mengoperasikan pesawat faksimili untuk menunjang 
komunikasi bisnis 
Respon untuk panggilan telepon masuk 
Melakukan panggilan telepon 

Mengerjakan 
persamaan dasar 
akuntansi 

Kemampuan dasar-dasar akuntansi dan konsep double 
entry recording 
Mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi 

Mengelola buku 
jurnal 

Mengerjakan bukti transaksi 
Menyiapkan pengelolaan buku jurnal 
Melakukan pencatatan transaksi dalam jurnal 
Melakukan rekapitulasi jurnal 

Mengelola buku  
besar 

Mempersiapkan pengelolaan buku besar 
Membukukan jumlah angka dari jurnal ke buku besar 
Melakukan pencocokan saldo akun dalam buku besar 
dengan buku pembantu 
Menyusun daftar saldo akun dalam buku besar 

Menyelesaikan  
siklus akuntansi 
perusahaan jasa 
dan dagang 

Menyiapkan proses penyusunan laporan keuangan 
Menyiapkan proses penyusunan laporan keuangan 
Menyusun neraca lajur 
Menyusun laporan keuangan 
Membuat jurnal penyesuaian 
Membukukan jurnal penyesuaian 
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Membuat jurnal penutup 
Membukukan jurnal penutup 
Menyusun daftar saldo setelah penutupan 

Mengelola 
administrasi kas 
bank 

Mempersiapkan pengelolaan administrasi kas bank 
Mengidentifikasikan mutasi kas bank 
Membukukan mutasi kas bank 

Mengelola 
administrasi dana 
kas kecil 

Mempersiapkan pengelolaan admimnistrasi dana kas 
kecil 
Mengidentifikasi mutasi dana kas kecil 
Mencatat mutasi dana kas kecil ke buku kasir 
Menyusun laporan mutasi dana kas kecil 

Mengelola order 
penjualan 

Menerima dan memeriksa order dari pelanggan 
Menyiapkan dan mendistribusikan dokumen pengiriman  

Kompetensi Sub Kompetensi 
 dan faktur penjualan 

Membuka back order 
Membuat laporan penjualan 

Mengelola proses 
kredit 

Menyiapkan data pelanggan 
Menganalisis kelayakan pemberian kredit 
Mengajukan usulan kredit 
Mendistribusikan keputusan kredit 

Mengelola kartu 
piutang 

Mempersiapkan pengelolaan kartu piutang 
Mengidentifikasi dana mutasi piutang 
Membukukan data piutang ke masing-masing kartu 
piutang 
Melakukan konfirmasi saldo piutang 
Menyusun laporan rekapitulasi piutang 

Mengelola 
penagihan piutang 

Membuat surat penagihan berdasarkan faktur penjualan 
Mengirim surat pengiriman dilampiran faktur penjualan 
Menyediakan dan mendistribusikan copy faktur 

Mengelola 
administrasi 
pembelian 

Menerima dan memverifikasi permintaan pembelian 
Meminta surat penawaran harga kepada para pemasok 
Membuat rekap daftar penawaran harga dari para 
pemasok 
Membuat dan mengirim order pembelian 

Mengelola kartu 
utang 

Mempersiapkan pengelolaan kartu utang 
Mengidentifikasi dana mutasi utang 
Membukukan dana mutasi utang ke kartu utang 
Melakukan pengecekan saldo utang 
Membuat laporan utang 

Mengelola 
administrasi 
penerimaan barang 
supplies 

Mempersiapkan pengelolaan penerimaan barang supplies 
Mengidentifikasi data penerimaan barang supplies 
Membuat laporan penerimaan 

Mengelola kartu Mempersiapkan pengelolaan kartu persediaan supplies 
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persediaan supplies Mengidentifikasikan data mutasi persediaan supplies 
Membukukan data persediaan supplies ke kartu 
persediaan supplies 
Membuat laporan ikhtisar persediaan supplies 
Melakukan perhitungan fisik persediaan supplies secara 
periodik 

Mengelola kartu 
persediaan barang 
dagangan 

Mempersiapkan pengelolaan kartu persediaan supplies 
Mengidentifikasikan data mutasi persediaan supplies 
Membukukan data persediaan supplies ke kartu 
persediaan supplies 
Membuat laporan ikhtisar persediaan supplies 

Kompetensi Sub Kompetensi
 Melakukan perhitungan fisik persediaan supplies secara 

periodik 
Mengelola  
administrasi 
gudang 

Mengadministrasikan proses penerimaan barang 
Mengadministrasikan penyimpanan barang 
Menyiapkan dan mengirim dokumen pengiriman barang 
Melakukan pemeriksaan atas barang yang datang 
Membuat laporan gudang 

Mengelola kartu 
aktiva tetap 

Mempersiakan pengelolaan kartu aktiva tetap 
Mengidentifikasikan dana mutasi aktiva tetap 
Mengidentifikasikan penyusutan dan akumulasi 
penyusutan aktiva tetap 
Membukukan mutasi aktiva tetap ke kartu aktiva tetap 
Membukukan penyusutan dan akumulasi penyusutan ke 
kartu aktiva tetap 
Melakukan inventarisasi fisik aktiva tetap secara periodik 
Membuat laporan aktiva tetap 

Mengelola 
administrasi pajak 

Mempersiapkan pengelolaan perhitungan pajak 
Mengidentifikasi data transaksi 
Menghitung jumlah pajak yang harus dibayar 
Mengisi surat pemberitahuan pajak (SPT) 
Mengisi surat setoran pajak (SSP) 

Mengelola kartu 
persediaan bahan  
baku 

Mempersiapkan kartu pengelolaan persediaan bahan baku 
Mengidentifikasi data mutasi persediaan bahan baku 
Membukukan data persediaan bahan baku ke kartu 
persediaan bahan baku 
Membuat laporan ikhtisar persediaan bahan baku 
Melakukan pencocokan fisik dengan kartu persediaan 
bahan secara periodik 

Mengelola kartu  
persediaan barang 
jadi 

Mempersiapkan pengelolan kartu persediaan barang jadi 

Mengidentifikasi data mutasi persediaan barang jadi 
Membukukan mutasi persediaan barang jadi ke kartu 
persediaan barang jadi 
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Membuat laporan persediaan barang jadi 
Melakukan perhitungan fisik persediaan barang jadi 
secara periodik 

Mengelola 
administrasi gaji 
dan upah 

Menyiapkan pengelolaan administrasi gaji dan upah 
Menghitung gaji dan upah setiap karyawan 
Membuat daftar gaji dan upah karyawan 

Mengelola kartu  Menyiapkan pengelolaan kartu biaya produksi 
Kompetensi Sub Kompetensi

biaya produksi Mengidentifikasi data biaya produksi 
Membukukan biaya produksi 
Menghitung biaya produksi dalam kartu harga pokok 
produksi 
Menyusun laporan harga pokok produksi 

Menyelesaikan 
siklus akuntansi 
manufaktur 

Menyiapkan proses penyusunan laporan keuangan 
Menyusun neraca lajur 
Menyusun laporan keuangan 
Membuat jurnal penyesuaian 
Membukukan jurnal penyesuaian 
Membuat jurnal penutup 
Membukukan jurnal penutup 
Menyusun daftar saldo setelah penutupan 

Sumber: Kurikulum SMK Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen 

 

2.4 Kerangka Berfikir 

Menurut Anni (2007:158), setidak tidaknya terdapat enam faktor yang 

didukung oleh sejumlah teori psikologi dan penelitian terkait yang memiliki 

dampak substansial terhadap motivasi belajar siswa. Keenam faktor yang 

dimaksud yaitu: (1) sikap, (2) kebutuhan, (3) rangsangan, (4) afeksi, (5) 

kompetensi, dan (6) penguatan. Salah satu faktor tersebut yang penting untuk 

diperhatikan adalah faktor kompetensi. 

Kompetensi siswa menjadi tolok ukur dalam memasuki program keahlian 

di SMK Negeri kelompok Bisnis dan Manajemen. Kompetensi tersebut diukur 

melalui tes atau ujian masuk sekolah serta dirangking menurut nilai Ujian 

Nasional SMP. Oleh karena itu kompetensi siswa sangat penting dalam 
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menentukan program keahlian yang paling diminati siswa. Kompetensi tersebut 

terdiri dari kompetensi fungsional, kompetensi personal, dan kompetensi 

perspektif bisnis. 

Dari kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan dalam bagan 

seperti berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berfikir 

 

2.5 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berfikir di atas penulis mengajukan hipotesis 

penelitian sebagai berikut: 

Ha : Ada pengaruh positif yang signifikan antara kompetensi siswa 

terhadap pemilihan program keahlian akuntansi di SMK Negeri se Kota 

Semarang. 

Kompetensi Siswa: 
1. Kompetensi fungsional 
2. Kompetensi personal 
3. Kompetensi perspektif 

bisnis 

Pemilihan program 
keahlian akuntansi 
a. Berorientasi jauh ke 

depan 
b. Lebih senang bekerja 

mandiri 
c. Dapat 

mempertahankan 
pendapat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan menggunakan 

pendekatan sampel. Menurut Arikunto (1998:117) penelitian sampel adalah 

penelitian yang hanya akan meneliti sebagian dari populasi. Metodologi penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

3.2.1. Populasi 

Menurut Arikunto (1998:115) populasi adalah keseluruhan subyek 

penelitian. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa SMK (SMEA) Negeri 

Program Keahlian Akuntansi se Kota Semarang. Dari data yang diperoleh dari 

survey pendahuluan diperoleh jumlah populasi yang digambarkan dalam tabel 

berikut: 

Tabel 3.1 Jumlah Populasi 

Nama Sekolah Kelas X Kelas XI Kelas XII Jumlah 
SMK Negeri 2 Semarang 160 118 157 435 
SMK Negeri 9 Semarang 120 119 80 319 

Jumlah Populasi 280 237 237 754 

Sumber: Data Sekunder SMK Negeri Kota Semarang 

3.2.2. Sampel 

Menurut Arikunto (1998:117) sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti. Sampel harus mencerminkan populasi, oleh karena itu 
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sampel harus representatif. Cara menentukan sampel dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan rumus Slovin, yaitu: 

 

Keterangan: 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

Ne = persen kelonggaran ketidaktelitian 

Dalam penelitian ini digunakan derajat kesalahan α = 5 % sebagai 

kelonggaran ketidaktelitian, agar kesalahan pengambilan sampel masih dapat 

ditolerir (Husain,1998:78). Jadi: 

N = 754 

e = 5% 

 

    = 261,3518198 

    = 261 

Sedangkan untuk pengambilan sampel menggunakan teknik stratifield 

proportional random sampling. Proporsional digunakan untuk menentukan 

besarnya sampel pada tiap-tiap kelas. Sedangkan random adalah pengambilan 

sampel dengan cara mengacak jumlah sampel yang ada yaitu dengan cara diundi. 
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Tabel 3.2 Perhitungan Proporsi Sampel 

No Kelas Jumlah 
Populasi 

Proporsi Sampel Jumlah 
Sampel 

1. X   SMK 2 160  x100% = 0,212201591 
0,212201591 x 261 = 55,38 

55 siswa 

2. XI  SMK 2 118  x 100% = 0,156798673 
0,156798673 x 261 = 40,92 

41 siswa 

3. XII SMK 2 157  x 100% = 0,208222811 
0,208222811 x 261 = 54,34 

54 siswa 

4. X   SMK 9 120  x 100% = 0,159151193 
0,159151193 x 261 = 41,53 

42 siswa 

5. XI  SMK 9 119  x 100% = 0,157024933 
0,157024933 x 261 = 40,98 

41 siswa 

6. XII SMK 9 80  x 100% = 0,106100795 
0,106100795 x 261 = 27,69 

28 siswa 

Jumlah 754  261 siswa 
 

3.3. Variabel Penelitian 

Variabel adalah obyek penelitian yang bervariasi (Arikunto, 1998:89). 

Dalam penelitian ini ada dua variabel, yaitu: 

1. Variabel Independent (X) 

Variabel independent adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

dependent. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independent adalah 

kompetensi siswa yaitu daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari 

pembawaan dan latihan. Kompetensi siswa terdiri dari: 

a. Kompetensi Fungsional yaitu kompetensi lulusan yang berkaitan erat dengan 

kemampuan teknis untuk memasuki profesi akuntansi. 

b. Kompetensi Personal yaitu kompetensi lulusan yang berkaitan dengan sikap 

dan perilaku individual dalam memasuki profesi akuntansi. 
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c. Kompetensi Perspektif Bisnis yaitu berkaitan dengan konteks di mana 

akuntan malaksanakan tugas profesionalnya. 

2. Variabel Dependent (Y) 

Variabel dependent adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

independent. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependent adalah 

pemilihan program keahlian akuntansi yaitu keinginan siswa untuk memasuki 

program keahlian akuntansi yang terdiri dari indikator sebagai berikut: 

a. Berorientasi jauh ke depan yaitu harapan siswa yang ingin diraih di masa 

depan. 

b. Lebih senang bekerja mandiri yaitu keinginan siswa untuk dapat bekerja 

dengan kemampuan yang dimilikinya. 

c. Dapat mempertahankan pendapat yaitu kemampuan siswa untuk 

mempertahankan sesuatu yang diyakini baik untuk dijalani. 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian, metode pengumpulan data merupakan faktor 

yang cukup penting dan mempengaruhi hasil penelitian. Hal ini disebabkan karena 

dengan pemilihan metode yang tepat, maka akan dapat diperoleh data yang tepat, 

relevan dan akurat. Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan 

data yaitu: 

3.4.1. Metode Kuesioner 

Menurut Arikunto (1998:140) kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 
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pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Angket ini digunakan 

untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pertanyaan yang diajukan. 

Dengan angket ini responden mudah memberikan jawaban karena alternatif 

jawaban sudah disediakan dan membutuhkan waktu singkat dalam menjawabnya. 

Metode ini digunakan untuk mengetahui kompetensi siswa. 

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

kuesioner tertutup, artinya kuesioner diberikan langsung kepada responden 

kemudian responden tinggal memilih alternatif jawaban yang sudah disediakan, 

(Arikunto, 1992:123). Metode kuesioner digunakan untuk memperoleh data 

tentang kompetensi siswa dan pemilihan program keahlian akuntansi. Penggunaan 

angket diharapkan akan memudahkan bagi responden dalam memberikan 

jawaban, karena alternatif jawaban telah tersedia sehingga hanya perlu waktu 

yang singkat untuk menjawabnya. Pada setiap item soal disediakan lima pilihan 

jawaban dengan skor masing-masing sebagai berikut : 

 Tabel 3.3 Skor Jawaban Kuesioner 

No Jawaban Skor Kategori 
1. Jawaban a 1 Sangat buruk / sangat rendah 
2. Jawaban b 2 Buruk / rendah  
3. Jawaban c 3 Cukup baik / cukup tinggi 
4. Jawaban d 4 Baik / tinggi 
5. Jawaban e 5 Sangat baik / sangat tinggi  

 

Sehingga jika jawaban yang diberikan semakin mendekati jawaban yang 

diharapkan, maka semakin tinggi skor nilai yang diperoleh. Namun apabila 

jawaban jauh dari yang diharapkan, maka semakin rendah skor nilai yang 

diperoleh. 
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3.5. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

3.5.1. Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas yang tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid atau 

sahih memiliki validitas yang rendah (Arikunto, 1998:136). Uji validitas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah validitas internal yaitu validitas yang 

dicapai apabila terdapat kesesuaian antara bagian-bagian instrumen dengan 

instrumen secara keseluruhan (Arikunto, 1998: 139). Dengan kata lain sebuah 

instrumen memiliki validitas internal apabila setiap instrumen mendukung misi 

instrumen secara keseluruhan yaitu mengungkap data dari variabel yang 

dimaksud. 

Uji validitas terhadap instrumen yang dipergunakan dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah instrument yang digunakan tersebut dapat mengungkap data 

dari variabel yang diteliti secara tepat. Pengujian validitas kompetensi siswa (X) 

dan pemilihan program keahlian akuntansi (Y) menggunakan analisis butir yaitu 

dengan mengkorelasikan skor setiap butir pertanyaan dengan skor total kemudian 

dikonsultasikan dengan rtabel dengan taraf signifikansi 5%. Jika diperoleh harga 

rhitung > rtabel maka butir instrumen dapat dikatakan valid, akan tetapi sebaliknya 

jika harga rhitung < rtabel, maka dapat dikatakan bahwa instrumen tidak valid. 

Perhitngan menggunakan SPSS For Windows Release 15. 

Uji coba instrumen untuk penelitian ini dilakukan terhadap 40 siswa (di 

luar sampel penelitian). Hasil uji coba instrumen menyatakan dari 20 item 
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pertanyaan tentang kompetensi siswa seluruhnya valid. Karena setelah 

dikonsultasikan dengan rtabel diketahui rhitung > rtabel. Validitas tiap butir tersebut 

ditunjukkkan pada Tabel 3.3 berikut. 

Tabel 3.4. Ringkasan Hasil Uji Validitas Butir Soal Kompetensi Siswa 

No. Item R hitung R Tabel Validitas 

Pertanyaan 1 0,373 0,320 Valid 

Pertanyaan 2 0,466 0,320 Valid 

Pertanyaan 3 0,543 0,320 Valid 

Pertanyaan 4 0,657 0,320 Valid 

Pertanyaan 5 0,689 0,320 Valid 

Pertanyaan 6 0,504 0,320 Valid 

Pertanyaan 7 0,735 0,320 Valid 

Pertanyaan 8 0,656 0,320 Valid 

Pertanyaan 9 0,542 0,320 Valid 

Pertanyaan 10 0,550 0,320 Valid 

Pertanyaan 11 0,555 0,320 Valid 

Pertanyaan 12 0,703 0,320 Valid 

Pertanyaan 13 0,579 0,320 Valid 

Pertanyaan 14 0,733 0,320 Valid 

Pertanyaan 15 0,604 0,320 Valid 

Pertanyaan 16 0,598 0,320 Valid 

No. Item R hitung R Tabel Validitas 

Pertanyaan 17 0,595 0,320 Valid 

Pertanyaan 18 0,767 0,320 Valid 

Pertanyaan 19 0,747 0,320 Valid 

Pertanyaan 20 0,732 0,320 Valid 

Sumber : Data hasil penelitian (setelah diolah) 
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Demikian pula item pertanyaan tentang pemilihan program keahlian 

akuntansi yang berjumlah 9 pertanyaan seluruhnya valid. Karena setelah 

dikonsultasikan dengan rtabel diketahui rhitung > rtabel. Validitas tiap butir tersebut 

ditunjukkkan pada Tabel 3.4 berikut. 

Tabel 3.5. Ringkasan Hasil Uji Validitas Butir Soal Pemilihan Program 

Keahlian Akuntansi 

No. Item R hitung R Tabel Validitas 

Pertanyaan 21 0,830 0,320 Valid 

Pertanyaan 22 0,547 0,320 Valid 

Pertanyaan 23 0,871 0,320 Valid 

Pertanyaan 24 0,724 0,320 Valid 

Pertanyaan 25 0,763 0,320 Valid 

Pertanyaan 26 0,860 0,320 Valid 

Pertanyaan 27 0,876 0,320 Valid 

Pertanyaan 28 0,641 0,320 Valid 

Pertanyaan 29 0,692 0,320 Valid 

Sumber : Data hasil penelitian (setelah diolah) 

 

3.5.2. Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas artinya dapat dipercaya, jadi dapat 

diandalkan (Arikunto, 1998:142). Untuk menguji instrumen digunakan teknik 

Alpha Cronbach. Alpha Cronbach merupakan salah satu koefisien reliabilitas 

yang sering digunakan. Skala pengukuran yang reliabel sebaiknya memiliki nilai 
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Alpha Cronbach minimal 0,60 (Nunnaly and Bernstem, 1994). Perhitngan 

menggunakan SPSS For Windows Release 15. 

Hasil uji coba instrumen mengenai kompetensi siswa tehadap 40 siswa 

diperoleh Alpha Cronbach sebesar 0,933 Nilai Alpha Cronbach ini jelas berada 

diatas batas minimal 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa skala pengukuran 

kompetensi siswa memiliki reliabilitas yang baik. 

Demikian pula hasil uji coba instrumen mengenai pemilihan program 

keahlian akuntansi tehadap 40 siswa diperoleh Alpha Cronbach sebesar 0,935 

Nilai Alpha Cronbach ini jelas berada diatas batas minimal 0,60 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa skala pengukuran pemilihan program keahlian akuntansi 

memiliki reliabilitas yang baik. 

Oleh karena instrumen telah dinyatakan valid dan reliabel, maka 

instrumen tersebut layak disebarkan kepada responden untuk mengadakan 

penelitian. 

 

3.6. Metode Analisis Data 

3.6.1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

kegunaan dari masing-masing variabel bebas dengan cara membandingkan jumlah 

skor dengan skor maksimalnya. Hasil skor dari masing-masing responden 

dibandingkan dengan kriteria yang digunakan untuk menentukan tingkatan 

kompetensi siswa dan pemilihan program keahlian akuntansi. Rumus yang 

digunakan adalah: 



57 

 

 

Keterangan : 

% = persentase 

n = jumlah skor maksimum 

N = jumlah skor yang diperoleh 

Kemudian setelah proses penjumlahan skor dari setiap item instrumen, 

skor tersebut ditransfer dalam rentangan skor selanjutnya dipersentasekan, 

kemudian ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat kualitatif berdasarkan kriteria 

yang dicari dari rumus sebagai berikut: 

a. Menentukan angka persentase tertinggi 

 × 100 % = 100 % 

b. Menentukan angka persentase terendah 

 × 100 % = 20 % 

c. Menentukan rentang persentase 

% tertinggi - % terendah = 100 % - 20 % = 80 % 

d. Menentukan kelas interval persentase 

% tertinggi : skor maksimal = 80 % : 5 = 16 % 

Untuk mengetahui kriteria tersebut, skor yang diperoleh dengan analisis 

deskriptif persentase selanjutnya dikonsultasikan dengan tabel kriteria. 

Tabel 3.6 Kriteria Analisis Deskriptif Persentase 
No Persentase Kriteria 

Kompetensi Siswa Pemilihan Program
1 84<% skor ≤100% Sangat baik   Sangat tinggi 
2 68<% skor ≤84% Baik  Tinggi 
3 52<% skor ≤68% Cukup baik   Cukup tinggi 
4 36<% skor ≤52% Buruk  Rendah 
5 20≤% skor ≤36% Sangat buruk  Sangat rendah 

 

% =  × 100 % 
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3.6.2. Analisis Statistik 

3.6.2.1. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan analisis regresi sederhana, dilakukan uji asumsi 

klasik yang terdiri dari uji normalitas, dan uji heterokedastisitas. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dua model regresi 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau 

mendekati normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat 

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat 

histogram dari residualnya. 

Untuk menguji normalitas data cara yang digunakan adalah dengan 

melihat normal probability plot  yang membandingkan distribusi kumulatif dari 

distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk garis lurus diagonal dan 

ploting data akan dibandingkan dengan garis normal. Jika distribusi datanya 

normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis 

diagonalnya. 

Uji normalitas dapat juga menggunakan One Sample Kormogorov-

Smirnov Test dengan program SPSS. Diantaranya adalah sampel yang akan 

dipakai untuk analisis haruslah berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

dengan tingkat signifikansi α = 0.05, jika signifikansi < 0.05 maka distribusi data 

dikatakan tidak normal. Sebaliknya jika signifikansi > 0.05 maka distribusi data 

dapat dikatakan normal. 
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2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi 

penyimpangan model karena gangguan varian yang berbeda antar observasi yang 

satu ke observasi yang lain. Untuk mengetahuinya dengan cara mengamati grafik 

scatter plot melalui SPSS. Model yang bebas heteroskedastisitas mempunyai 

grafik scatter plot dengan pola titik yang menyebar diatas dan dibawah sumbu Y. 

3.6.2.2. Analisis Regresi Sederhana 

Analisis regresi sederhana digunakan untuk memprediksi nilai suatu 

variabel dependen Y berdasarkan nilai variabel independen X. Analisis regresi 

juga dapat digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen X terhadap 

variabel dependen Y. Variabel independen X sering disebut sebagai variabel 

prediktor, sedangkan variabel dependen Y sering disebut sebagai variabel respons. 

Model regresi sederhana dapat dinyatakan sebagai persamaan linier 

berikut: 

Y = α + β X + ε 

Keterangan: 

Y = pemilihan program keahlian akuntansi 

α = konstanta regresi 

β = koefisien regresi 

X = variabel kompetensi siswa 

ε = faktor error 

3.6.2.3. Uji Hipotesis 

a. Uji Ketepatan Parameter Penduga (Estimate) 
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Uji-t digunakan untuk menguji apakah pertanyaan hipotesis benar. Uji 

statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel 

penjelas secara individual dalam menerangkan variabel terikat. Adapun 

prosedurnya sebagai berikut: 

1) Menentukan Ho dan Ha (hipotesis nihil dan hipotesis alternatif) 

2) Dengan melihat hasil print out komputer melalui program SPSS for 

windows, diketahui nilai t-hitung dengan nilai signifikansi nilai t. 

3) Jika signifikansi nilai t < 0,05 maka ada pengaruh yang signifikan 

antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 

4) Jika signifikan nilai t > 0,05 maka tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Artinya Ho 

diterima dan menolak Ha, pada tingkat signifikansi α = 5%. Namun 

bila nilai t sig < 0,10 maka ada pengaruh yang signifikan pada 

signifikansi α = 1%. 

b. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien Korelasi (r) yaitu angka yang menyatakan eratnya hubungan 

antara variabel-variabel dalam model penelitian (Arikunto, 1998:265). Koefisien 

korelasi dinyatakan dengan bilangan, antara 0 sampai +1 atau 0 sampai –1. 

Apabila korelasi mendekati +1 atau –1 berarti terdapat hubungan yang kuat, 

sebaliknya korelasi yang mendekati nilai 0 bernilai lemah. Apabila korelasi sama 

dengan 0, antara kedua variabel tidak terdapat hubungan. Pada korelasi +1 atau –1 

terdapat hubungan yang sempurna antara kedua variabel. Notasi positif (+) 
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menunjukan bahwa hubungan kedua variabel searah. Sedangkan notasi negatif (-) 

menunjukan bahwa kedua variabel berhubungan terbalik. 

Nilai koefisien determinasi (R
2
) yang diperoleh digunakan untuk 

mengetahui besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam 

penelitian ini, proses penghitungan selengkapnya dilakukan dengan menggunakan 

program komputer SPSS Release 15.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

1. SMK Negeri 2 Semarang 

Sekolah Menengah Kejuruan 2 Semarang berdiri pada tanggal 26 Juni 

1961 berdasarkan SK No. 2681/B.3/KEJ/51. SMK Negeri 2 Semarang ditunjuk 

oleh pemerintah sebagai salah satu sekolah model dari 5 (lima) sekolah model di 

Indonesia yang memperoleh bantuan konsultan dari Jerman (1995 s.d. 2001). 

SMK Negeri 2 Semarang telah memiliki sertifikat ISO 9001 : 2008. SMK Negeri 

2 Semarang beralamat di jalan Dr. Cipto No. 121 A, desa Karangturi kecamatan 

Semarang Timur Kota Semarang. Sekolah ini didirikan di atas tanah seluas 4745 

m2 dengan luas bangunan 4906 m2. SMK Negeri 2 Semarang memiliki 1 ruang 

kepala sekolah, 1 ruang guru, 1 ruang pelayanan administrasi, 27 ruang kelas, 1 

ruang praktek, 1 ruang lab. bahasa, 1 ruang praktek komputer, 3 ruang pramuka/ 

koperasi/ UKS, 1 ruang ibadah, 1 ruang bersama, 5 ruang kantin, 6 toilet, 1 

gudang, 1 perpustakaan. SMK Negeri 2 Semarang memiliki siswa 1327 orang, 

guru 87 orang dan jumlah tenaga administrasi 21 orang. 

SMK Negeri 2 Semarang memiliki visi Mewujudkan Sekolah Menengah 

Kejuruan yang berkualitas dan religius di bidang bisnis, pariwisata, dan teknologi 

untuk menanggapi persaingan di era global. Sedangkan misi SMK Negeri 2 

Semarang adalah: 
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a. Membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang 

bermartabat serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Membangun institusi tangguh dan kreatif yang berbasis kerjasama dengan 

berbagai pihak. 

c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kecakapan hidup 

sesuai dengan kebutuhan dunia usaha/ dunia industri. 

d. Menghasilkan lulusan tenaga kerja tingkat menengah yang kompeten dan 

profesional, mampu hidup mandiri serta dapat melanjutkan pendidikan yang 

lebih tinggi. 

e. Menjadikan sekolah sebagai pusat uji kompetensi dan sertifikasi. 

f. Menjadikan SMK Negeri 2 Semarang sebagai sekolah Nasional berstandar 

Internasional.  

SMK Negeri 2 Semarang memberikan layanan yang menyenangkan 

kepada masyarakat,siswa dan guru. Layanan tersebut adalah: 

a. Layanan Orientasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik memahami 

lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah/madrasah dan obyek-obyek 

yang dipelajari, untuk menyesuaikan diri serta mempermudah dan 

memperlancar peran peserta didik di lingkungan yang baru. 

b. Layanan Informasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik menerima 

dan memahami berbagai informasi diri, sosial, belajar, karir/jabatan, dan 

pendidikan lanjutan. 

c. Layanan Penempatan dan Penyaluran, yaitu layanan yang membantu peserta 

didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat di dalam kelas, 
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kelompok belajar, jurusan/program studi, program latihan, magang, dan 

kegiatan ekstra kurikuler. 

d. Layanan Penguasaan Konten, yaitu layanan yang membantu peserta didik 

menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan atau kebiasaan yang 

berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, industri dan masyarakat. 

e. Layanan Konseling Perorangan, yaitu layanan yang membantu peserta didik 

dalam mengentaskan masalah pribadinya. 

f. Layanan Bimbingan Kelompok, yaitu layanan yang membantu peserta didik 

dalam pengembangan pribadi, kemampuan hubungan sosial, kegiatan 

belajar, karir/jabatan, dan pengambilan keputusan, serta melakukan kegiatan 

tertentu melalui dinamika kelompok. 

g. Layanan Konseling Kelompok, yaitu layanan yang membantu peserta didik 

dalam pembahasan dan pengentasan masalah pribadi melalui dinamika 

kelompok. 

h. Layanan Konsultasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik dan atau 

pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang 

perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan atau masalah peserta 

didik. 

i. Layanan Mediasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik 

menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki hubungan antar mereka. 

Selain layanan tersebut SMK Negeri 2 Semarang juga mempunyai 

kegiatan pendukung sebagai berikut: 
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a. Aplikasi Instrumentasi, yaitu kegiatan mengumpulkan data tentang diri 

peserta didik dan lingkungannya, melalui aplikasi berbagai instrumen, baik 

tes maupun non-tes. 

b. Himpunan Data, yaitu kegiatan menghimpun data yang relevan dengan 

pengembangan peserta didik, yang diselenggarakan secara berkelanjutan, 

sistematis, komprehensif, terpadu, dan bersifat rahasia. 

c. Konferensi Kasus, yaitu kegiatan membahas permasalahan peserta didik 

dalam pertemuan khusus yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat 

memberikan data, kemudahan dan komitmen bagi terentaskannya masalah 

peserta didik, yang bersifat terbatas dan tertutup. 

d. Kunjungan Rumah, yaitu kegiatan memperoleh data, kemudahan dan 

komitmen bagi terentaskannya masalah peserta didik melalui pertemuan 

dengan orang tua dan atau keluarganya. 

e. Tampilan Kepustakaan, yaitu kegiatan menyediakan berbagai bahan pustaka 

yang dapat digunakan peserta didik dalam pengembangan pribadi, 

kemampuan sosial, kegiatan belajar, dan karir/jabatan. 

f. Alih Tangan Kasus, yaitu kegiatan untuk memindahkan penanganan 

masalah peserta didik ke pihak lain sesuai keahlian dan kewenangannya. 

SMK Negeri 2 Semarang memiliki 5 program keahlian, yaitu: program 

keahlian akuntansi, administrasi perkantoran, penjualan, usaha jasa pariwisata dan 

rekayasa perangkat lunak. Program keahlian akuntansi merupakan program 

keahlian yang paling banyak diminati oleh siswa. Program keahlian akuntansi 

memiliki 435 siswa dan memiliki kompetensi keahlian sebagai berikut: 
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a. Menyusun Laporan Keuangan 

b. Mengelola adm. Kas, Piutang, Utang, Persediaan Supplies 

c. Mengelola aktiva tetap 

d. Menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan jasa dan dagang 

e. Mengelola administrasi pajak 

f. Mengelola administrasi biaya produksi 

g. Mengerjakan siklus akuntansi manufaktur, dll. 

2. SMK Negeri 9 Semarang 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 9 didirikan pada tahun 1976. 

Sebelumnya sekolah ini dikenal dengan nama Sekolah Menengah Ekonomi Atas 

(SMEA) Negeri 2 Semarang. Tapi semenjak tahun 1997 berubah nama menjadi 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 9 Semarang, dengan SK. Nomor 036/0/1997, 

yang dikeluarkan pada tanggal 7 Maret 1997.  

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 9 Semarang merupakan lembaga 

pendidikan menegah kejuruan yang beralamat di Jalan Peterongansari No. 2, Desa 

Peterongan Kecamatan Semarang Selatan,50242. Sekolah ini didirikan di atas 

tanah seluas 3803 m2 dengan luas bangunan 1894 m2. SMK Negeri 9 Semarang 

memiliki 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang guru, 1 ruang pelayanan administrasi, 

14 ruang kelas, 1 ruang praktek, 1 ruang lab. bahasa, 2 ruang praktek komputer,1 

ruang pramuka/ koperasi/ UKS, 1 ruang ibadah, 1 ruang bersama, 6 toilet, 1 

gudang, 1 perpustakaan. SMK Negeri 9 Semarang memiliki siswa 756 orang, guru 

50 orang dan jumlah tenaga administrasi 14 orang. SMK Negeri 9 Semarang 
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memiliki 3 macam program keahlian, yaitu program keahlian akuntansi, 

administrasi perkantoran dan penjualan. 

SMK Negeri 9 Semarang memiliki visi menghasilkan tenaga kerja yang 

berakhlak mulia, profesional dan kompeten di bidangnya untuk memenuhi 

tuntutan dunia kerja baik saat ini maupun pada masa mendatang serta mampu 

berwirausaha. Sedangkan misi SMK Negeri 9 Semarang adalah: 

a. Mengembangkan iklim belajar yang berpedoman pada norma-norma nilai 

budaya bangsa. 

b. Mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan yang adaptif, fleksibel, 

dan berwawasan global. 

c. Menyiapkan tamatan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan agar 

mampu berkarier dalam bidangnya, berwirausaha dan melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

d. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam mewujudkan 

program pemerintah. 

Program keahlian akuntansi merupakan salah satu program keahlian yang 

ada di SMK Negeri 9 Semarang. Program keahlian ini merupakan program 

keahlian yang paling diminati siswa disusul program keahlian administrasi 

perkantoran, dan penjualan. Program keahlian ini diminati siswa karena 

menawarkan pengetahuan dan wawasan yang berguna bagi siswa dalam dunia 

kerja bila mereka telah lulus. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 

tingkat satuan pendidikan (KTSP). Program keahlian akuntansi mempunyai 

jumlah siswa sebanyak 319 siswa. 



68 

 

4.1.2. Analisis Statistik Deskriptif 

1. Analisis Deskriptif Pemilihan Program Keahlian Akuntansi 

Berdasarkan hasil analisis data variabel pemilihan program keahlian 

akuntansi dengan menggunakan analisis deskriptif persentase, diperoleh 

persentase sebesar 85,2 %. Berdasarkan nilai konversi persentase, nilai 85,2 % 

tersebut menunjukkan tingkat pemilihan program keahlian akuntansi dalam 

kategori sangat tinggi. Pemilihan program keahlian akuntansi dipengaruhi oleh 

indikator berorientasi jauh ke depan, lebih senang bekerja mandiri dan dapat 

mempertahankan pendapat. Analisis deskriptif ketiga indikator tersebut disajikan 

pada tabel berikut. 

Tabel 4.1 Hasil Analisis Deskriptif Variabel Pemilihan Program Keahlian 

Akuntansi 

No Indikator Persentase Kategori 
1. Berorientasi jauh ke depan 84,60 % Tinggi 
2. Lebih senang bekerja mandiri 85,71 % Sangat Tinggi 
3. Dapat mempertahankan pendapat 85,48 % Sangat Tinggi 

Sumber: Data Hasil Penelitian (setelah diolah) 

Berdasarkan Tabel tersebut tampak bahwa indikator berorientasi jauh ke 

depan mempengaruhi pemilihan program akuntansi sebesar 84,60 %, lebih senang 

bekerja mandiri sebesar 85,71 % serta dapat mempertahankan pendapat sebesar 

85,48 %. 

Dari ketiga indikator tersebut, berdasarkan analisis terhadap jawaban 

responden dengan menggunakan statistik deskriptif dapat dijelaskan sebagai 

berikut. 
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a. Berorientasi Jauh ke Depan 

Kontribusi yang tinggi (84,60 %) dari indikator berorientasi jauh ke 

depan dapat dianalisis lebih lanjut berdasarkan distribusi frekuensi jawaban 

responden yang disajikan pada tabel 4.2 berikut. 

Tabel 4.2 Hasil Analisis Distribusi Frekuensi Jawaban Responden 

Angket Berorientasi Jauh ke Depan 

Faktor Sangat 
Tinggi 

Tinggi Sedang Rendah Sangat 
Rendah 

F % F % F % F % F % 
1. Prospek bekerja di bidang 

akuntansi 

116

 

44,4% 116

 

44,4% 27

 

10,3% 2 

 

0,7% -

 

-

 

2. Bekerja di bidang 

akuntansi sesuai dengan 

kemampuan 

53

 

20,3% 140 53,6% 60 22,9% 8 3% - -

3. Kebutuhan akan akuntan 160 61,3% 61 23,4% 38 14,6% 2 0,7% - -

Sumber: Data Hasil Penelitian (setelah diolah) 

Lebih jelasnya hasil penelitian pada tabel di atas dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

 

Gambar 4.1 Grafik distribusi berorientasi jauh ke depan 
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Pada tabel dan grafik tersebut terlihat bahwa sebesar 44,4 % atau 

sejumlah 116 dari 261 responden menjawab bekerja di bidang akuntansi 

mempunyai prospek yang sangat baik, 44,4 % atau sejumlah 116 responden 

menjawab baik, 10,3 % atau sejumlah 27 responden menjawab sedang, dan 0,7 % 

atau sejumlah 2 responden menjawab buruk. 

Pada distribusi frekuensi jawaban responden mengenai bekerja di bidang 

akuntansi sesuai dengan kemampuan sebanyak 53 orang (20,3 %) menjawab 

sangat sesuai, 140 orang (53,6 %) menjawab sesuai, 60 orang (22,9 %) menjawab 

cukup sesuai, dan 8 orang (3 %) menjawab kurang sesuai. 

Mengenai kebutuhan akan akuntan sebesar 61,3 % atau 160 orang 

menjawab sangat dibutuhkan, 23, 4 % atau 61 orang menjawab dibutuhkan, 14,6 

% atau 38 orang menjawab cukup dibutuhkan, dan 0,7 % atau 2 orang yang 

menjawab kurang dibutuhkan. 

b. Lebih Senang Bekerja Mandiri 

Kontribusi yang sangat tinggi (85,71 %) dari indikator lebih senang 

bekerja mandiri dapat dianalisis lebih lanjut berdasarkan distribusi frekuensi 

jawaban responden yang dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut. 

Tabel 4.3 Hasil Analisis Distribusi Frekuensi Jawaban Responden 

Angket Lebih Senang Bekerja Mandiri 

Faktor Sangat 
Tinggi 

Tinggi Sedang Rendah Sangat 
Rendah 

F % F % F % F % F % 
1. Senang belajar 

akuntansi 

90 34,5% 131

 

50,2% 38

 

14,5% 2 

 

0,7% 0 -

2. Keinginan bekerja di 

bidang akuntansi 

154 59% 68 26,1% 30 11,5% 4 1,5% 5 1,9%

Sumber: Data Hasil Penelitian (setelah diolah) 
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Lebih jelasnya hasil penelitian pada tabel di atas dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

 

Gambar 4.2 Grafik distribusi lebih senang bekerja mandiri 

Pada tabel dan grafik tersebut dapat diketahui bahwa sebesar 34,5 % 

sangat senang belajar akuntansi, 50,2 % senang belajar akuntansi, 14,5 % 

menyatakan cukup senang belajar akuntansi dan 0,7 % kurang senang belajar 

akuntansi. 

Sedangkan dari distribusi frekuensi jawaban responden mengenai 

keinginan bekerja di bidang akuntansi, sebanyak 59 % sangat ingin bekerja di 

bidang akuntansi, 26,1 % berkeinginan untuk dapat menciptakan lapangan 

pekerjaan sendiri, 11,5 % mengikuti permintaan orang tua, 1,5% mengikuti 

temannya dan 1,9 % tidak ingin bekerja di bidang akuntansi. 

c. Dapat Mempertahankan Pendapat 

Dari indikator dapat mempertahankan pendapat juga memberikan 

kontribusi yang sangat tinggi yaitu sebesar 85,48 %. Indikator tersebut dapat 
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dianalisis lebih lanjut berdasarkan distribusi frekuensi jawaban responden dengan 

menggunakan statistik deskriptif yang dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut. 

Tabel 4.4 Hasil Analisis Distribusi Frekuensi Jawaban Responden 

Angket Dapat Mempertahankan Pendapat 

Faktor Sangat 
Tinggi 

Tinggi Sedang Rendah Sangat 
Rendah 

F % F % F % F % F % 
1. Dorongan masuk program 

keahlian akuntansi 

177

 

67,8% 18

 

6,9% 57

 

21,8% 2 

 

0,7% 7 2,7%

2. Dukungan keluarga untuk 

masuk program keahlian 

akuntansi 

146

 

55,9% 92

 

35,2% 19

 

7,3% 3 

 

1,1% 1

 

0,4%

3. Keinginan untuk 

berkompetensi dengan  

orang lain 

68

 

26%

 

137

 

52,5%

 

52

 

19,9% 

 

4 

 

1,5%

 

0

 

-

 

4. Kemampuan 

mempertahankan keinginan 

142 54,4% 55 21,1% 55 21,1% 5 1,9% 4 1,5%

Sumber: Data Hasil Penelitian (setelah diolah) 

Lebih jelasnya hasil penelitian pada tabel di atas dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

 

Gambar 4.3 Grafik distribusi dapat mempertahankan pendapat 
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Dari tabel dan grafik tersebut dapat diketahui bahwa sebanyak 67,8 % 

siswa masuk program keahlian akuntansi atas dorongan dari diri sendiri, 6,9 % 

siswa atas dorongan dari guru, 21,8 % atas dorongan dari keluarga, 0,7 % 

mengikuti teman dan sebanyak 2,7 % asal daftar. 

Sementara dari distribusi jawaban responden tentang dukungan keluarga 

untuk masuk program keahlian akuntansi, sebanyak 55,9 % mendapatkan 

dukungan yang kuat dari keluarga, 35,2 % keluarga mendukung untuk masuk 

program keahlian akuntasi, 7,3 % keluarga netral atau memberi kebebasan pada 

anaknya, 1,1 % kurang mendukung dan 0,4 % menyatakan bahwa keluarganya 

tidak memberi dukungan untuk masuk program keahlian akuntansi. 

Dari distribusi frekuensi jawaban responden mengenai keinginan untuk 

berkompetisi dengan orang lain diketahui sebanyak 26 % menyatakan sangat 

senang, 52,5 % senang untuk berkompetisi dengan orang lain, 19,9 % cukup 

senang, dan 1,5% menyatakan kurang senang berkompetisi dengan orang lain. 

Sementara dari distribusi jawaban responden mengenai kemampuan 

mempertahankan keinginan, sebanyak 54,4 % sangat tinggi, 21,1 % tinggi, 21,1 % 

sedang, 1,9 % rendah, dan 1,5 % sangat rendah mempertahankan keinginan. 

2. Analisis Deskriptif Kompetensi Siswa 

Berdasarkan penskoran hasil angket variabel kompetensi siswa dengan 

menggunakan analisis deskriptif persentase, diperoleh hasil persentase sebesar 

81,9%. Berdasarkan nilai konversi persentase dapat diketahui bahwa secara umum 

kompetensi siswa dalam kategori yang tinggi. 

Kompetensi siswa dipengaruhi oleh kompetensi fungsional sebesar 

81,53%, kompetensi personal sebesar 84,23 % dan kompetensi perspektif bisnis 



74 

 

sebesar 80,34% yang semuanya dalam kategori tinggi. Analisis deskriptif 

persentase ketiga indikator tersebut tampak pada tabel berikut. 

Tabel 4.5 Hasil Analisis Deskriptif Variabel Kompetensi Siswa 

No Indikator Persentase Kategori 
1. Kompetensi fungsional 81,53 % Tinggi 
2. Kompetensi personal 84,23 % Tinggi 
3. Kompetensi perspektif bisnis 80,34 % Tinggi 

Sumber: Data Hasil Penelitian (setelah diolah) 

Dari ketiga indikator tersebut, berdasarkan analisis terhadap jawaban 

responden dengan menggunakan statistik deskriptif dapat dijelaskan sebagai 

berikut. 

a. Kompetensi Fungsional 

Tingkat yang tinggi sebesar 81,53 % dari indikator kompetensi siswa 

berupa kompetensi fungsional, dapat dianalisis lebih lanjut berdasarkan distribusi 

frekuensi jawaban responden pada tabel 4.6 berikut. 

Tabel 4.6 Hasil Analisis Distribusi Frekuensi Jawaban Responden 

Angket Kompetensi Fungsional 

Faktor Sangat 
Baik 

Baik Sedang Buruk Buruk 
Sekali 

F % F % F % F % F % 
1. Mengambil keputusan dengan 

pendekatan strategis dan kritis 

35

 

13,4%

 

168 64,4%

 

56

 

21,4% 

 

2 

 

0,7%

 

0

 

-

2. Identifikasi dan manajemen 

risiko audit sebagai dasar 

pelaksanaan pemeriksaan 

laporan keuangan 

40 15,3% 177

 

67.8%

 

43

 

16,5% 

 

1 

 

0,3%

 

0

 

 

-

3. Melaksanakan pengukuran 

yang reliable dan relevan 

dengan pengambilan 

keputusan 

44

 

16.8%

 

157

 

60,1%

 

60

 

22,9% 

 

0 

 

-

 

0

 

-
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Faktor Sangat 
Baik 

Baik Sedang Buruk Buruk 
Sekali 

F % F % F % F % F % 
4. Menyiapkan pelaporan 

profesional yang obyektif, 

jelas dan bisa diklarifikasi 

94

 

36%

 

134

 

51,3%

 

31

 

 

11,9% 

 

2 

 

0,7%

 

0

 

-

 

5. Menggunakan teknologi dan 

informasi untuk 

mengembangkan dan 

meningkatkan kompetensi 

fungsional 

113 43,3% 122 46,7% 26 9,9% 0 - 0 -

 

Sumber: Data Hasil Penelitian (setelah diolah) 

Lebih jelasnya hasil penelitian pada tabel di atas dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

 

Gambar 4.4 Grafik distribusi kompetensi fungsional 

Dari tabel dan grafik tersebut dapat diketahui sebanyak 13,4 % responden 

menjawab sangat baik, 64,4 % menjawab baik, 21,4 % menjawab sedang bahwa 

siswa dapat mengambil keputusan dengan pendekatan strategis dan kritis. 

Sedangkan 15,3% responden menjawab sangat baik, 67,8 % menjawab baik, dan 
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16,5 % menjawab sedang bahwa siswa dapat mengidentifikasi dan manajemen 

risiko audit sebagai dasar pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan. 

Demikian juga halnya jawaban responden mengenai pelaksanaan 

pengukuran yang reliable dan relevan dengan pengambilan keputusan, sebanyak 

16,8% menjawab sangat baik, 60,1 % baik, dan 22,9 % menjawab sedang. 

Akan halnya dengan pernyataan penyiapan pelaporan profesional yang 

obyektif, jelas dan bisa diklarifikasi, sebagian besar menjawab baik (51,3 %) dan 

36% menjawab sangat baik, 11,9 % menjawab sedang dan hanya 0,7 % yang 

menjawab buruk dalam hal tersebut. Siswa sebanyak 46,7 % dapat dengan baik 

menggunakan teknologi dan informasi untuk mengembangkan dan meningkatkan 

kompetensi fungsional, 43,3 % menjawab sangat baik, dan 9,9 % yang menjawab 

sedang. 

b. Kompetensi Personal 

Tingkat yang tinggi juga ditunjukkan pada indikator kompetensi siswa 

berupa kompetensi personal sebesar 84,23 %. Kompetensi personal tersebut dapat 

dianalisis lebih lanjut berdasarkan distribusi frekuensi jawaban responden pada 

tabel 4.7 berikut. 

Tabel 4.7 Hasil Analisis Distribusi Frekuensi Jawaban Responden 

Angket Kompetensi Personal 

Faktor Sangat 
Baik 

Baik Sedang Buruk Buruk 
Sekali 

F % F % F % F % F % 
1. Komitmen menjaga sikap 

profesional,reputasi publik 

untuk mencapai kinerja yang 

excellence dalam rangka  

105

 

40,2%

 

132

 

50,6%

 

24

 

9,2% 

 

0 

 

- 0 -
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Faktor Sangat 
Baik 

Baik Sedang Buruk Buruk 
Sekali 

F % F % F % F % F % 
berperanan dalam bisnis dan 

masyarakat 

  

2. Berpikir kritis dan kreatif 

dalam memecahkan masalah 

dan mengambil keputusan 

106

 

40,6%

 

127

 

48,6%

 

27

 

10,3% 

 

1 

 

0,3%

 

0

 

-

 

3. Bekerja produktif dan 

harmonis untuk mencapai 

tujuan dalam keragaman 

anggota tim 

97

 

37,2%

 

147

 

56,3%

 

17

 

6,5% 

 

0 

 

 

-

 

 

0

 

-

 

4. Melaksanakan kepemimpinan 

yang efektif dalam berbagai 

situasi 

60

 

22,9%

 

142

 

54,4%

 

56

 

21,4% 

 

3 

 

1,1%

 

0

 

-

 

 

5. Melakukan komunikasi 

dengan efektif untuk 

pertukaran informasi 

104

 

39,8%

 

125 47,9%

 

29

 

11,1% 

 

3 

 

1,1%

 

0

 

-

 

6. Mengggunakan teknologi 

untuk mengembangkan dan 

meningkatkan kompetensi 

personal 

76

 

29,1%

 

152

 

 

58,2%

 

32

 

12,3% 

 

1 

 

0,3%

 

0

 

-

 

7. skill, wawasan luas dan 

judgment, inovatif dan kreatif 

dalam mengaplikasikan 

teknik-teknik pemecahan 

masalah 

88 33,7% 124 47,5% 49 18,8% 0 - 0 -

 

Sumber: Data Hasil Penelitian (setelah diolah) 

Lebih jelasnya hasil penelitian pada tabel di atas dapat dilihat pada 

gambar berikut: 
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Gambar 4.5 Grafik distribusi kompetensi personal 

Dari tabel dan grafik di atas dapat diketahui bahwa responden paling 

banyak menjawab baik (50,6 %) dan sangat baik (40,2 %) bahwa siswa dapat 

berkomitmen menjaga sikap profesional, reputasi publik untuk mencapai kinerja 

yang excellence dalam rangka berperanan dalam bisnis dan masyarakat. 

Sedangkan siswa yang merasa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan 

masalah dan mengambil keputusan dengan sangat baik sebesar 40,6 % dan 10,3 % 

yang menjawab sedang. 

Sikap bekerja produktif dan harmonis siswa ditunjukkan dengan 

persentase 37,2 % untuk jawaban sangat baik, 56,3 % untuk jawaban baik, dan 6,5 

% untuk jawaban sedang. Sedangkan kemampuan melaksanakan kepemimpinan 

yang efektif dalam berbagai situasi ditunjukkan dengan persentase sebesar 22,9 % 

untuk jawaban sangat baik, 54,4 % untuk jawaban baik dan 21,4 % untuk jawaban 

sedang. Sedangkan sisanya sebesar 1,1 % menjawab buruk dalam hal tersebut. 

Dari distribusi frekuensi jawaban responden mengenai komunikasi yang 

efektif untuk pertukaran informasi, sebanyak 39,8 % menjawab sangat baik, 47,9 
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% menjawab baik dan 11,1 % menjawab sedang, sedangkan sisanya 1,1 % 

menjawab buruk. Adapun penggunaan teknologi untuk mengembangkan 

kompetensi personal ditunjukkan dengan persentase yang baik yaitu sebesar 58,2 

% dan yang mampu menggunakan sangat baik sebesar 29,1 %. 

Skill, wawasan luas dan judgement, inovatif dan kreatif dalam 

mengaplikasikan teknik-teknik pemecahan masalah mempunyai persentase 33,7 

% untuk jawaban sangat baik, 47,5 % untuk jawaban baik dan 18,8 % untuk 

jawaban sedang. 

c. Kompetensi Perspektif Bisnis 

Kompetensi perspektif bisnis yang merupakan salah satu indikator dari 

variabel kompetensi siswa mempunyai kontribusi sebesar 80,34 % yang termasuk 

dalam kategori tinggi. Indikator kompetensi perspektif bisnis tesebut dapat 

dianalisis lebih lanjut berdasarkan distribusi frekuensi jawaban responden yang 

dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut. 

Tabel 4.8 Hasil Analisis Distribusi Frekuensi Jawaban Responden 
Angket Kompetensi Perspektif Bisnis 

Faktor Sangat 
Baik 

Baik Sedang Buruk Buruk 
Sekali 

F % F % F % F % F % 
1. Berpikir kritis dan strategis 

dalam menganalisis kekuatan 

dan kelemahan pribadi dalam 

menghadapi skenario, kasus 

dan aktivitas bisnis tertentu. 

41

 

15,7%

 

168

 

 

64,4%

 

50 

 

19,1% 

 

 

2 

 

 

0,7%

 

0

 

 

-

 

 

2. Memahami situasi bisnis dari 

industri/ sektor. 

51

 

19,5% 131 50,2% 76 

 

29,1% 2 0,7% 1

 

0,3%

3. Mengidentifikasi berbagai 

ancaman dan tantangan dalam 

bisnis global. 

55 21% 138 52,9% 64 24,5% 4 1,5% 0 -
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Faktor Sangat 
Baik 

Baik Sedang Buruk Buruk 
Sekali 

F % F % F % F % F % 
4. Mengapresiasikan terhadap 

sumber daya manejemen 

sebagai bagian penting dalam 

meraih sukses 

79

 

30,3%

 

148

 

56,7%

 

33 

 

12,6% 

 

1 

 

0,3%

 

0

 

-

 

5. Membaca perspektif perubahan 

hukum dan peraturan yang 

berkaitan dengan bisnis 

30

 

11,5%

 

121

 

46,4%

 

105 

 

 

40,2% 

 

5 

 

1,9%

 

0

 

-

 

6. Memiliki wawasan bisnis 

global 

86

 

32,9% 96

 

36,8% 72 

 

27,6% 6 

 

2,3% 1

 

0,3%

7. Memahami bagaimana menjalin 

hubungan kerja yang baik 

dengan atasan dan pelanggan 

118

 

45,2%

 

114

 

43,7%

 

29 

 

11,1% 0 - 0 -

8. Menggunakan teknologi untuk 

mengembangkan dan 

meningkatkan kompetensi 

perspektif bisnis 

92

 

35,2% 127

 

 

48,6% 42 

 

16% 0 - 0

 

-

Sumber: Data Hasil Penelitian (setelah diolah) 

Lebih jelasnya hasil penelitian pada tabel di atas dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

 

Gambar 4.6 Grafik distribusi kompetensi perspektif bisnis 
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Dari grafik diatas dapat diketahui sebanyak 64,4 % siswa dapat berpikir 

kritis dan kreatif dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan dengan 

baik, 15,7 % dapat melakukan dengan sangat baik, 19,1 % sedang saja, dan 0,7 % 

buruk dalam melaksanakan hal tesebut. 

Beberapa siswa dapat memahami situasi bisnis dari industri atau sektor 

dengan sangat baik sebesar 19,5 % , 50,2 % memahami secara baik, 29,1 % cukup 

memahami, 0,7 % kurang memahami dan hanya 0,3 % yang tidak memahami 

situasi bisnis dari industri atau sektor. Sedangkan kesiapan siswa dalam 

mengidentifikasi berbagai ancaman dan tantangan dalam bisnis global, sebanyak 

21 % menjawab sangat baik, 52,9 % menjawab baik, dan 24,5 % yang menjawab 

sedang, sedangkan 1,5 % menjawab buruk. 

Sedangkan beberapa siswa yang dapat mengapresiasikan sumber daya 

manajemen sebagai bagian penting dalam meraih sukses dengan sangat baik 

sebesar 30,3 %, sebesar 56,7 % mengapresiasikan dengan baik, 12,6 % cukup baik 

dan 0,3 % yang mengapresiasikan dengan buruk. 

Kemampuan siswa membaca perspektif perubahan hukum dan peraturan 

yang berkaitan dengan bisnis yang sangat baik ditunjukkan dengan persentase 

sebesar 11,5 %, yang berkemampuan baik sebesar 46,4 %, yang berkemampuan 

sedang 40,2 % dan 1,9 % berkemampuan buruk. Sedangkan siswa yang memiliki 

wawasan bisnis global yang sangat baik ditunjukkan dengan persentase sebesar 

32,9 %, berwawasan baik sebesar 36,8 % dan yang berwawasan sedang sebesar 

27,6 %. 
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Sedangkan jawaban responden mengenai memahami bagaimana menjalin 

hubungan kerja yang baik dengan atasan dan pelanggan, sebanyak 45,2 % 

menjawab sangat baik, 43,7 % menjawab baik dan 11,1 % menjawab sedang. 

Siswa yang dapat menggunakan teknologi untuk mengembangkan dan 

meningkatkan kompetensi perspektif bisnis dengan sangat baik sebesar 35,2 %, 

yang dapat menggunakan dengan baik sebesar 48,6 % dan sebesar 16 % yang 

dapat menggunakan dengan cukup baik. 

4.1.3. Analisis Statistik 

4.1.3.1. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan analisis regresi sederhana, dilakukan uji asumsi 

klasik yang terdiri dari uji normalitas dan uji heterokedastisitas. 

1. Uji Normalitas Data 

Normalitas data dapat dilihat dari grafik normal P-P Plot dengan bantuan 

program SPSS. Apabila titik-titik mendekati garis diagonal, dapat disimpulkan 

bahwa data berdistribusi normal. 
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Dependent Variable: Pemilihan Program Akuntansi

 
Gambar 4.7 Normal P-P Plot Regresi 
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Terlihat bahwa titik yang terbentuk mendekati garis diagonal, yang 

berarti data berdistribusi normal. Uji normalitas juga dapat dihitung dengan uji 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test (lihat lampiran 7). Jika Asymp. Sig. > 

0,05 maka data berdistribusi normal. Dari data hasil penelitian diperoleh Asymp 

Signifikansi (2-tailed) sebesar 0,369 > 0,05 yang berarti data berdistribusi normal. 

2. Uji Heterokedastisitas 

Uji Heterokedastisitas dimaksudkan untuk mendeteksi gangguan yang 

diakibatkan faktor-faktor dalam model tidak memiliki varians yang sama. Jika 

varians berbeda disebut homokedastisitas, model regresi yang baik jika tidak 

terjadi heterokedastisitas.  

Pengujian heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan scatter plot. 

Jika tidak terdapat pola tertentu menunjukkan bahwa model regresi tersebut bebas 

dari masalah heterokedastisitas. Contoh hasil perhitungan dengan SPSS untuk 

variabel kompetensi siswa adalah sebagai berikut: 
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Dependent Variable: Pemilihan Program 
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Gambar 4.8 Scatterplot 
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Gambar tersebut menunjukkan bahwa titik tidak membentuk pola 

tertentu. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa model regresi tersebut bebas 

dari gejala heterokedastisitas. 

4.1.3.2. Analisis Regresi Sederhana 

Berdasarkan perhitungan komputer dengan menggunakan program SPSS 

release 15 diperoleh hasil perhitungan pada tabel ringkasan hasil analisis regresi 

pada tabel 4.9 berikut. 

Tabel 4.9 Ringkasan Perhitungan Analisis Regresi Antara Kompetensi 

Siswa Terhadap Pemilihan Program Keahlian Akuntansi di 

SMK Negeri Se Kota Semarang. 

No Keterangan Nilai 

1. Konstanta 10.927 

2. Kompetensi siswa 0,335 

3. Koefisien korelasi r 0,562 

4. R2 0,316 

5. t hitung 4,338 

6. F hitung 119.673 

7. Probabilitas (Sig.) 0,000 

Sumber: Data Hasil Penelitian 

Dari Tabel 4.9, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

Y=10.927 + 0,335 X 

Persamaan regresi tersebut mempunyai makna bahwa konstanta sebesar 

10.927 jika X (kompetensi siswa) sebesar 0 maka Y (Pemilihan program keahlian 

akuntansi) sebesar 10.927. Koefisien X sebesar 0,335 berarti jika kompetensi 

siswa naik 1 point maka akan menyebabkan kenaikan pengaruh terhadap 

pemilihan program keahlian akuntansi sebesar 0,335 point. 
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4.1.3.3. Uji Hipotesis 

1. Uji Ketepatan Parameter Penduga (Uji t) 

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas, diketahui dari hasil uji t diperoleh thitung 

sebesar 4,338 dengan probabilitas 0,000 dan nilai ttabel sebesar 0,138. Oleh karena 

thitung > ttabel dan probabilitas (Sig.) 0,000 < 0,05 maka hipotesis diterima. Dengan 

diterimanya hipotesis penelitian, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang 

positif dan signifikan antara variabel kompetensi siswa (X) terhadap variabel 

pemilihan program keahlian akuntansi di SMK Negeri se Kota Semarang (Y). 

2. Koefisien Korelasi (r) dan Determinasi (R2) 

Dari tabel 4.9 ringkasan hasil regresi tersebut, dapat diketahui nilai 

koefisien korelasi (r) antara variabel kompetensi siswa (X) terhadap pemilihan 

program keahlian akuntansi (Y) sebesar 0,562 yang artinya hubungan antara 

kedua variabel tersebut sebesar 56,20 %. Sedangkan hasil koefisian korelasi 

sebesar 0,562 yang bernilai positif maka sifat hubungan kedua variabel tersebut 

searah, artinya semakin tinggi kompetensi siswa maka menunjukkan semakin 

positif pemilihan program keahlian akuntansi. 

Nilai koefisien determinasi (R2) diketahui sebesar 0,316 yang berarti 

pengaruh variabel kompetensi siswa (X) terhadap variabel pemilihan program 

keahlian akuntansi (Y) sebesar 31,6 % dan selebihnya sebesar 68,4% dipengaruhi 

oleh faktor lain diluar penelitian ini. 

 

4.2. Pembahasan 

4.2.1. Pemilihan Program Keahlian Akuntansi di SMK Negeri se Kota 

Semarang 
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Ketika siswa mendaftar di SMK mereka dihadapkan pada pilihan untuk 

memasuki program keahlian yang ada. Keinginan mereka untuk memasuki 

program keahlian akuntansi timbul  karena motivasi yang tinggi sehingga timbul 

keinginan untuk memperoleh keberhasilan dan berpartisipasi aktif di dalam suatu 

kegiatan yang berhubungan dengan keinginan mereka. Keberhasilan yang dicapai 

dipandang sebagai buah dari usaha dan kemampuan personal yang dicurahkan. 

Nicholls (1984) dalam mengkaji motivasi berprestasi mengklarifikasi siswa yang 

berorientasi pada tujuan belajar dan siswa yang berorientasi pada tujuan kinerja. 

Siswa yang berorientasi pada motivasi tujuan belajar umumnya tujuan bersekolah 

adalah untuk memperoleh kompetensi atas keterampilan yang diajarkan. Siswa 

memiliki kompetensi tertentu yang mengakibatkan siswa tersebut terdorong untuk 

memasuki program keahlian akuntansi di SMK. 

Berdasarkan analisis deskriptif diketahui bahwa dorongan untuk 

memasuki program keahlian akuntansi adalah sangat tinggi yang ditunjukkan 

dengan perolehan persentase sebesar 85,2 %. Hal ini ditunjukkan dengan 

keinginan siswa yang tinggi untuk masuk program keahlian akuntansi. Karena 

program keahlian akuntansi merupakan program unggulan di SMK Negeri se 

Kota Semarang. 

Dorongan untuk memasuki program keahlian akuntansi tersebut 

dipengaruhi oleh faktor orientasi ke depan dengan persentase sebesar 84,60 %. 

Faktor ini tergolong dalam kategori yang tinggi. Siswa beranggapan bahwa 

bekerja di bidang akuntansi mempunyai prospek yang bagus dan dibutuhkan di 

berbagai bidang. Selain faktor tersebut, dorongan untuk memasuki program 
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keahlian akuntansi juga dipengaruhi oleh aspek siswa yang lebih senang bekerja 

mandiri dengan kategori yang sangat tinggi, yaitu sebesar 85,71 %. Sebagian 

besar siswa di SMK Negeri se Kota Semarang sangat suka belajar akuntansi dan 

mereka ingin untuk dapat bekerja di bidang akuntansi. 

Yang terakhir adalah faktor siswa yang mampu mempertahankan 

pendapat dengan persentase sebesar 85,48 % atau temasuk dalam kategori yang 

tinggi. Dalam situasi apapun siswa berusaha untuk selalu konsisten dengan 

pilihannya. Mereka juga selalu berusaha untuk mendapatkan dukungan dari 

berbagai pihak terutama keluarga. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dorongan untuk memasuki program 

keahlian akuntansi di SMK Negeri se Kota Semarang dipengaruhi oleh berbagai 

aspek. Siswa harus mampu memilih sesuai dengan kemampuan dan keinginannya 

agar mereka selalu semangat dalam menuntut ilmu. 

4.2.2. Kompetensi Siswa di SMK Negeri se Kota Semarang Kelompok Bisnis 

dan Manajemen 

Dalam penelitian tentang pengaruh kompetensi siswa terhadap pemilihan 

program keahlian akuntansi di SMK Negeri se Kota Semarang, tingkat pemilihan 

program keahlian akuntansi yang sangat tinggi tersebut dipengaruhi oleh 

kompetensi siswa. Hal tersebut terbukti dengan hasil analisis deskriptif yang 

menunjukkan bahwa tingkat kompetensi siswa tersebut termasuk dalam kategori 

tinggi, yaitu sebesar 81,9 % (lihat halaman 75). 

Kompetensi siswa tersebut terdiri dari kompetensi fungsional sebesar 

81,53 % (lihat halaman 76) dalam kategori tinggi, kompetensi personal sebesar 
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84,23 % (lihat halaman 76) dalam kategori tinggi, dan kompetensi perspektif 

bisnis sebesar 80,34 % (lihat halaman 76) yang juga dalam kategori tinggi. 

Kompetensi fungsional tersebut di antaranya adalah mengambil 

keputusan dengan pendekatan strategis dan kritis, mengidentifikasi dan 

manajemen risiko audit sebagai dasar pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan, 

melaksanakan pengukuran yang reliable dan relevan dengan pengambilan 

keputusan, menyiapkan pelaporan profesional yang obyektif, jelas dan bisa 

diklarifikasi, menggunakan teknologi dan informasi untuk mengembangkan dan 

meningkatkan kompetensi fungsional. Sedangkan kompetensi personal terdiri dari 

komitmen menjaga sikap profesional, reputasi publik untuk mencapai kinerja 

yang excellence dalam rangka berperanan dalam bisnis dan masyarakat, berpikir 

kritis dan kreatif dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan, bekerja 

produktif dan harmonis untuk mencapai tujuan dalam keragaman anggota tim, 

melaksanakan kepemimpinan yang efektif dalam berbagai situasi, melakukan 

komunikasi dengan efektif untuk pertukaran informasi, mengggunakan teknologi 

untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi personal, skill, wawasan 

luas dan judgment, inovatif dan kreatif dalam mengaplikasikan teknik-teknik 

pemecahan masalah. 

Adapun kompetensi perspektif bisnis di antaranya adalah berpikir kritis 

dan strategis dalam menganalisis kekuatan dan kelemahan pribadi dalam 

menghadapi skenario, kasus dan aktivitas bisnis tertentu, memahami situasi bisnis 

dari industri/ sektor, mengidentifikasi berbagai ancaman dan tantangan dalam 

bisnis global, mengapresiasikan terhadap sumber daya manejemen sebagai bagian 
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penting dalam meraih sukses, membaca perspektif perubahan hukum dan 

peraturan yang berkaitan dengan bisnis, memiliki wawasan bisnis global, 

memahami bagaimana menjalin hubungan kerja yang baik dengan atasan dan 

pelanggan, menggunakan teknologi untuk mengembangkan dan meningkatkan 

kompetensi perspektif bisnis. 

4.2.3. Pengaruh Kompetensi Siswa Terhadap Pemilihan Program Keahlian 

Akuntansi di SMK Negeri se Kota Semarang 

SMK Negeri kelompok bisnis dan manajemen di Kota Semarang terdiri 

dari dua sekolahan, yaitu SMK Negeri 2 Semarang dan SMK Negeri 9 Semarang. 

Kedua SMK tersebut mempunyai program unggulan yang selalu menjadi impian 

setiap siswa untuk dapat belajar di program keahlian akuntansi. Sampai saat ini 

akuntansi selalu menjadi tujuan siswa yang belajar di SMK. Siswa bersaing 

dengan temannya untuk dapat berebut masuk program keahlian akuntansi. 

Kebanyakan dari mereka yang ingin memasuki program keahlian akuntansi 

memiliki kompetensi dan kemampuan yang lebih dari standar minimal. 

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan analisis regresi 

sederhana, dapat diketahui bahwa hipotesis kompetensi siswa berpengaruh positif 

yang signifikan terhadap pemilihan program keahlian akuntansi di SMK Negeri se 

Kota Semarang diterima. Semakin tinggi kompetensi siswa akan menyebabkan 

semakin tinggi pula pemilihan program keahlian akuntansi. Hal ini ditunjukkan 

oleh perolehan nilai koefisien korelasi sebesar 0,562 (lihat lampiran 6) atau 

sebesar 56,20 % yang bernilai positif menunjukkan bahwa hubungan kedua 

variabel tersebut searah. Sedangkan besarnya pengaruh variabel kompetensi siswa 
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terhadap pemilihan program keahlian akuntansi sebesar 31,6 % (lihat lampiran 6) 

sedangkan sisanya yaitu 68,4 % harus dijelaskan oleh faktor penyebab lainnya 

yang berasal dari luar model regresi ini. 

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kompetensi siswa 

berpengaruh terhadap pemilihan program keahlian akuntansi di SMK. Hal ini 

sebagaimana dinyatakan oleh Fitriani (2005: 88) bahwa kompetensi siswa 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemilihan program keahlian di 

SMK. Program keahlian akuntansi sebagai program keahlian yang paling diminati 

di SMK menjadi ajang persaingan bagi siswa yang memiliki kemampuan yang 

mumpuni. Siswa akan tertarik untuk masuk program keahlian akuntansi karena 

standar kemampuan baik rata-rata ingin masuk program keahlian akuntansi 

sehingga siswa akan terdorong untuk berkompetisi dengan temannya. 

Keterkaitan antara kompetensi siswa dengan pemilihan program keahlian 

akuntansi perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak terutama dari pihak 

keluarga. Hal ini agar siswa tidak merasa tertekan dengan kemauan orang tuanya 

dan siswa akan merasa mendapatkan dukungan penuh dari keluarga sehingga 

semangat yang dibawa siswa akan membawanya pada cita-cita yang ingin diraih. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil 

simpulan sebagai berikut: 

1. Kompetensi siswa program keahlian akuntansi di SMK Negeri se Kota 

Semarang termasuk dalam kategori tinggi yaitu sebesar 81,9 %. 

2. Pemilihan program keahlian akuntansi di SMK Negeri se Kota Semarang 

dalam kategori sangat tinggi yaitu sebesar 85,2 %. 

3. Terdapat pengaruh kompetensi siswa terhadap pemilihan program keahlian 

akuntansi di SMK Negeri se Kota Semarang, yang ditunjukkan dari hasil uji 

t diperoleh thitung sebesar 4,338 > ttabel sebesar 0,138 dengan probabilitas 

0,000 < α =0,05 %, yang berarti bahwa variabel kompetensi ini signifikan. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi siswa, akan 

diikuti pula dengan kenaikan pemilihan program keahlian akuntansi. 

Kompetensi siswa memberikan kontribusi terhadap kenaikan dan penurunan 

pemilihan program keahlian akuntansi sebesar 31,6 %. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Siswa hendaknya lebih meningkatkan kompetensinya supaya dapat 

mengangkat citra SMK melalui Lomba Kompetensi Siswa (LKS) yang 

diselenggarakan kabupaten/ kota, provinsi, maupun nasional. 

2. Diharapkan ada penelitian lebih lanjut agar diperoleh kajian lebih mendalam 

terkait dengan kompetensi siswa, pemilihan program keahlian, maupun 

aspek lainnya. 
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Hasil Uji Validitas dan reliabilitas Kompetensi Siswa 
 
 Case Processing Summary 
 
  N % 
Cases Valid 40 100.0

Excluded(
a) 0 .0

Total 40 100.0
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
.933 .932 20

 
 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
Q-01 76.2500 73.321 .373 . .934 
Q-02 76.1000 73.528 .466 . .932 
Q-03 76.2250 71.666 .543 . .931 
Q-04 75.9000 69.477 .657 . .929 
Q-05 75.8000 70.882 .689 . .929 
Q-06 75.8500 72.438 .504 . .932 
Q-07 75.6000 68.605 .735 . .927 
Q-08 75.8000 70.677 .656 . .929 
Q-09 76.0750 71.712 .542 . .931 
Q-10 75.9250 70.840 .550 . .931 
Q-11 75.9000 71.836 .555 . .931 
Q-12 75.9750 69.102 .703 . .928 
Q-13 76.1000 71.169 .579 . .930 
Q-14 76.1500 68.746 .733 . .927 
Q-15 76.2500 70.500 .604 . .930 
Q-16 76.0000 70.462 .598 . .930 
Q-17 76.3750 69.830 .595 . .930 
Q-18 75.9750 66.640 .767 . .927 
Q-19 75.8500 68.592 .747 . .927 
Q-20 75.9000 68.195 .732 . .927 
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Hasil Uji Validitas dan reliabilitas Pemilihan Program 
Akuntansi 

 
 Case Processing Summary 
 
  N % 
Cases Valid 40 100.0

Excluded(
a) 0 .0

Total 40 100.0
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
.935 .934 9

 
 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
Q-21 34.2000 28.267 .830 .733 .923 
Q-22 34.3750 32.240 .547 .471 .938 
Q-23 34.1250 26.933 .871 .832 .920 
Q-24 34.1500 29.515 .724 .705 .929 
Q-25 34.1250 27.856 .763 .753 .927 
Q-26 33.9500 27.895 .860 .784 .921 
Q-27 34.0000 27.795 .876 .824 .920 
Q-28 34.3000 30.933 .641 .497 .934 
Q-29 34.1750 28.815 .692 .552 .932 
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Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kompetensi Siswa 
 

 
 
 Case Processing Summary 
 
  N % 
Cases Valid 261 100.0

Excludeda 0 .0
Total 261 100.0

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
.898 .897 20

 
 
 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
Q-01 78.0920 57.899 .383 .234 .897 
Q-02 78.0153 57.784 .422 .312 .896 
Q-03 78.0575 57.670 .393 .334 .897 
Q-04 77.7701 56.139 .514 .418 .894 
Q-05 77.6628 56.117 .543 .476 .893 
Q-06 77.6858 55.855 .590 .451 .892 
Q-07 77.7011 55.610 .584 .386 .892 
Q-08 77.6897 57.269 .475 .290 .895 
Q-09 78.0038 55.742 .534 .393 .893 
Q-10 77.7318 56.551 .456 .340 .896 
Q-11 77.8352 56.938 .467 .404 .895 
Q-12 77.8467 55.107 .589 .462 .892 
Q-13 78.0460 57.067 .472 .318 .895 
Q-14 78.1188 55.190 .559 .427 .893 
Q-15 78.0613 55.073 .586 .454 .892 
Q-16 77.8276 56.682 .486 .337 .895 
Q-17 78.3218 55.442 .566 .424 .892 
Q-18 78.0000 53.154 .635 .561 .890 
Q-19 77.6552 55.019 .640 .531 .890 
Q-20 77.8046 55.635 .554 .414 .893 
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Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pemilihan Program 
Keahlian Akuntansi 

 
 
 
 Case Processing Summary 
 
  N % 
Cases Valid 261 100.0

Excludeda 0 .0
Total 261 100.0

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
.823 .831 9

 
 
 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
Q-21 34.0307 17.830 .617 .431 .797 
Q-22 34.4444 18.256 .487 .286 .809 
Q-23 33.9042 17.410 .609 .451 .796 
Q-24 34.1724 18.005 .572 .375 .801 
Q-25 33.9693 17.238 .523 .340 .806 
Q-26 33.9923 16.577 .515 .315 .809 
Q-27 33.9042 17.695 .614 .408 .796 
Q-28 34.3257 18.690 .429 .244 .815 
Q-29 34.1073 17.419 .447 .217 .817 
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Analisis Regresi Sederhana 

 
 
 Descriptive Statistics 
 
  Mean Std. Deviation N 
Pemilihan Program 
Akuntansi 38.3563 4.67886 261

Kompetensi Siswa 81.9962 7.86301 261
 
 
 Correlations 
 

    

Pemilihan 
Program 
Akuntansi 

Kompetensi 
Siswa 

Pearson Correlation Pemilihan Program 
Akuntansi 1.000 .562 

Kompetensi Siswa .562 1.000 
Sig. (1-tailed) Pemilihan Program 

Akuntansi . .000 

Kompetensi Siswa .000 . 
N Pemilihan Program 

Akuntansi 261 261 

Kompetensi Siswa 261 261 
 
 
 Variables Entered/Removedb 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 Kompetensi 
Siswaa . Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: Pemilihan Program Akuntansi 
 
 
 Model Summaryb 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Std. Error of 
the Estimate 

  
R Square 
Change F Change df1 df2 df2 

1 .562a .316 .313 3.87699 .000 
a  Predictors: (Constant), Kompetensi Siswa 
b  Dependent Variable: Pemilihan Program Akuntansi 
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 ANOVAb 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1798.816 1 1798.816 119.673 .000a

Residual 3893.046 259 15.031    
Total 5691.862 260     

a  Predictors: (Constant), Kompetensi Siswa 
b  Dependent Variable: Pemilihan Program Akuntansi 
 
 
 Coefficientsa 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta Zero-order Partial 
1 (Constant) 10.927 2.519   4.338 .000

Kompetensi Siswa .335 .031 .562 10.940 .000
a  Dependent Variable: Pemilihan Program Akuntansi 
 
 
 Residuals Statisticsa 
 
  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 29.6602 43.3754 38.3563 2.63031 261
Std. Predicted Value -3.306 1.908 .000 1.000 261
Standard Error of 
Predicted Value .240 .830 .327 .090 261

Adjusted Predicted Value 29.7400 43.4185 38.3587 2.62754 261
Residual -12.35050 9.32918 .00000 3.86953 261
Std. Residual -3.186 2.406 .000 .998 261
Stud. Residual -3.195 2.433 .000 1.002 261
Deleted Residual -12.42590 9.53711 -.00236 3.90385 261
Stud. Deleted Residual -3.254 2.456 -.001 1.007 261
Mahal. Distance .000 10.931 .996 1.323 261
Cook's Distance .000 .098 .004 .010 261
Centered Leverage Value .000 .042 .004 .005 261

a  Dependent Variable: Pemilihan Program Akuntansi 
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Charts 
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Dependent Variable: Pemilihan Program Akuntansi

 Mean =2.22E-16
 Std. Dev. =0.998
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Dependent Variable: Pemilihan Program Akuntansi
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Regression Standardized Predicted 
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Dependent Variable: Pemilihan Program 
Akuntansi

 
UJI ASUMSI KLASIK 

1. Uji Normalitas 
 

 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  
Unstandardize

d Residual 
N 261

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000
Std. Deviation 3.86952890

Most Extreme 
Differences 

Absolute .057
Positive .031
Negative -.057

Kolmogorov-Smirnov Z .918
Asymp. Sig. (2-tailed) .369

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
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Dependent Variable: Pemilihan Program Akuntansi

 
 


