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SARI 

Dirmansyah, Yulia. 2005. Analisis Tingkat Kepuasan Siswa dalam Mempelajari 
Akuntansi (Studi Kasus pada Siswa Kelas XI Jurusan IPS SMAN 1 Purworejo Tahun 
Ajaran 2004/2005). Sarjana Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I Dr. H. Achmad Slamet, M.Si., Pembimbing II Dra. Sucihatiningsih, 
M.Si. 130 h. 
 
Kata Kunci: Satisfiers, Dissatisfiers, Kepuasan 

 
Aplikasi Teori Herzberg tentang kepuasan kerja pada pembelajaran siswa 

terhadap akuntansi adalah bahwa tingkat kepuasan siswa dalam mempelajari 
akuntansi dipengaruhi oleh dua faktor yaitu satisfiers dan dissatisfiers. Satisfiers 
mempunyai pengaruh memberikan motivasi untuk selanjutnya akan menciptakan 
kepuasan siswa dalam mempelajari akuntansi dan memberikan output optimum. 
Sedangkan dissatisfiers memberikan efek negatif yaitu akan menciptakan 
ketidakpuasan siswa dalam mempelajari akuntansi dan tentunya output yang tidak 
diharapkan. Namun, kebenaran argumen ini perlu dibuktikan melalui kegiatan 
penelitian agar diperoleh jawaban yang akurat. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah deskripsi 
faktor-faktor satisfiers dan dissatisfiers pada tingkat kepuasan siswa kelas XI jurusan 
IPS SMAN 1 Purworejo tahun ajaran 2004/2005 dalam  mempelajari akuntansi?. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor 
satisfiers dan dissatisfiers pada tingkat kepuasan siswa kelas XI jurusan IPS SMAN 
1 Purworejo tahun ajaran 2004/2005 dalam mempelajari akuntansi. 

Populasi dalam  penelitian ini adalah siswa kelas  XI  jurusan IPS SMAN 1 
Purworejo dengan ukuran populasi 68 siswa. Dikarenakan semua unit populasi dapat 
terjangkau dan dimungkinkan tidak terjadi kerusakan data, maka penelitian ini 
menggunakan penelitian sensus. Adapun variabel yang dikaji dalam penelitian ini, 
yaitu: (1) satisifier dalam mempelajari akuntansi yang meliputi pencapaian prestasi 
individual siswa dalam pelajaran akuntansi, pengakuan atau aktualisasi diri dalam 
PBM akuntansi, pembelajaran akuntansi itu sendiri, tanggungjawab diri untuk 
mempelajari akuntansi, dan pengembangan potensi individual siswa dalam 
mempelajari akuntansi, dan (2) dissatisfiers dalam mempelajari akuntansi yang 
meliputi kondisi sosial ekonomi keluarga, kondisi PBM akuntansi, kebijakan dan 
administrasi sekolah (guru), hubungan antar siswa, dan kualitas supervisi guru. Alat 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket. Data yang 
dikumpulkan dianalisis dengan teknik deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan siswa dalam mempelajari 
akuntansi dapat tercapai oleh faktor-faktor satisfiers. Ketidakpuasan siswa dalam 
mempelajari akuntansi akan terjadi oleh kondisi dissatisfier.  

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa apabila kondisi 
satisfiers dapat tercapai, maka akan memberikan motivasi untuk mempelajari 
akuntansi, sehingga dimungkinkan mampu menciptakan kepuasan siswa dalam 
mempelajari akuntansi, yang akhirnya akan diperoleh pencapaian prestasi yang baik 
dalam mempelajari akuntansi. Apabila kondisi dissatisfiers dapat tercapai, maka 
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tidak akan memberikan motivasi untuk mempelajari akuntansi, sehingga 
dimungkinkan mampu menciptakan ketidakpuasan siswa dalam mempelajari 
akuntansi, yang akhirnya tidak akan diperoleh pencapaian prestasi yang baik dalam 
mempelajari akuntansi. 

Karena terbukti faktor-faktor satisfiers dapat meningkatkan kepuasan siswa 
dalam mempelajari akuntansi, maka dalam proses belajar mengajar akuntansi, faktor-
faktor satisfiers haruslah dimaksimalkan. Karena terbukti faktor-faktor dissatisfiers 
dapat menciptakan ketidakpuasan siswa dalam mempelajari akuntansi, maka dalam 
proses belajar mengajar akuntansi faktor-faktor dissatisfiers  haruslah diminimalkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latarbelakang Masalah Penelitian 

Undang undang Sistem Pendidikan Nasional 2003 ( UU RI No. 20 Tahun 

2003 ) pasal 14 menyatakan bahwa jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan 

dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Selanjutnya dalam pasal 18 

disebutkan bahwa pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), 

Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah 

Kejuruan (MAK), atau bentuk lain sederajat. Khususnya untuk SMA, berdasarkan 

kurikulum terbaru, penjurusan dilakukan di kelas XI yang terdiri dari 3 jurusan yaitu 

IPA, IPS dan Bahasa. Materi Akuntansi diajarkan pada semua siswa dikelas X, kelas 

XI jurusan IPS dan kelas XII jurusan IPS.  

Fungsi pembelajaran akuntansi di SMA adalah untuk mengembangkan 

pengetahuan, keterampilan, sikap rasional, teliti, jujur dan bertanggungjawab melalui 

prosedur pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran transaksi keuangan yang terjadi 

selama periode pembukuan. Tujuan mempelajari akuntansi di sekolah adalah 

membekali siswa dengan berbagai kompetensi dasar. Dengan berbagai kompetensi 

tersebut siswa diharapkan mampu menguasai dan menerapkan konsep-konsep dasar, 

prinsip dan prosedur akuntansi yang benar, baik untuk kepentingan melanjutkan 

pendidikan ke perguruan tinggi maupun terjun ke masyarakat sehingga memberikan 

manfaat bagi kehidupan siswa dan masyarakat di sekitarnya (Depdiknas, 2003:2).  
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Porsi pembelajaran materi akuntansi di jurusan IPS lebih besar dibandingkan 

dengan kelas X. Bagi sebagian besar siswa, materi akuntansi biasanya dijadikan 

sesuatu yang sulit, karena tingkat kesulitan mempelajarinya lebih tinggi diantara 

ilmu-ilmu sosial yang lain, yang disebabkan materi akuntansi berhubungan dengan 

angka-angka yang menuntut ketelitian yang tinggi. Oleh karena itu sangat penting 

adanya sebuah kepuasan yang tinggi untuk mempelajari akuntansi ini agar output 

yang tinggi dapat dicapai. 

Teori Motivasi-higienis Herzberg (dalam Handoko, 1995:259 dan Robbins, 

2001:169) menyebutkan adanya dua kelompok faktor yang mempengaruhi kerja 

seseorang dalam organisasi. Faktor-faktor penyebab kepuasan kerja (job satisfaction) 

mempunyai pengaruh pendorong bagi prestasi dan semangat kerja, dan faktor-faktor 

penyebab ketidakpuasan kerja (job dissatisfaction) mempunyai pengaruh negatif. 

Herzberg membedakan antara faktor intrinsik yaitu motivators atau pemuas 

(satisfiers) dan faktor-faktor ekstrinsik yaitu faktor pemeliharaan atau hygienic 

factors (dissatisfiers). Motivator mempunyai pengaruh meningkatkan prestasi atau 

kepuasan kerja sedangkan faktor-faktor pemeliharaan mencegah merosotnya 

semangat kerja atau efisiensi, dan meskipun faktor-faktor ini tidak dapat memotivasi, 

tetapi dapat menimbulkan ketidakpuasan kerja atau menurunkan produktifitas. 

Perbaikan terhadap faktor-faktor pemeliharaan akan mengurangi atau menghilangkan 

ketidakpuasan kerja, tetapi tidak dapat dipergunakan sebagai sumber kepuasan kerja. 

Teori ini bila diaplikasikan pada pembelajaran siswa terhadap akuntansi yaitu 

satisfiers mempunyai pengaruh memberikan motivasi untuk selanjutnya akan 

menciptakan kepuasan siswa dalam mempelajari akuntansi dan memberikan output 
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optimum. Sedangkan dissatisfiers memberikan efek negatif yaitu akan menciptakan 

ketidakpuasan siswa dalam mempelajari akuntansi dan tentunya output yang tidak 

diharapkan. Dalam proses belajar mengajar (PBM) akuntansi pengkondisian satisfier 

sangat penting untuk dilakukan  dan dissatisfier sebaiknya diminimalkan. 

SMAN 1 Purworejo adalah salah satu SMA yang berada di kabupaten 

Purworejo. Sebagai SMA yang berprestasi, SMAN 1 Purworejo memiliki input siswa 

yang baik. Hal ini ditandai dengan passing grade yang tinggi pada saat proses seleksi 

penerimaan siswa baru  yaitu sebesar 21,87 dari 3 mata pelajaran dalam Nilai Ujian 

Akhir Nasional atau sekitar rata-rata 7,29. Penjurusan di SMAN 1 Purworejo 

dilakukan di kelas XI yang meliputi jurusan IPA dan IPS. Jumlah kelas untuk jurusan 

IPS sebanyak 2 kelas yaitu IPS 1 dan IPS 2 dengan jumlah siswa masing-masing 

kelas sebanyak 34 siswa. Di jurusan IPS ini siswa lebih banyak mendapatkan mata 

pelajaran yang  berhubungan dengan ilmu-ilmu sosial, salah satunya adalah mata 

pelajaran ekonomi. Mata pelajaran Ekonomi di SMAN 1 Purworejo memiliki jumlah 

jam pelajaran sebanyak 6 jam pelajaran dengan masing-masing adalah 45 menit. Dari 

jumlah tersebut dibagi untuk materi ekonomi sebanyak 4 jam pelajaran dan materi 

akuntansi sebesar 2 jam pelajaran. Namun hal ini disesuaikan dengan kondisi dan 

selesainya materi. Pembelajaran  akuntansi di SMAN 1 Purworejo memiliki 

dinamika tersendiri. Bagi siswa kelas XI jurusan IPS SMAN 1 Purworejo tingkat 

kepuasan dalam mempelajari akuntansi belum optimum. Hal ini  berdampak pada 

nilai-nilai materi akuntansi mereka di semester ganjil yang masih berada dibawah 

rata-rata. Dari hasil survai pendahuluan, dapat diketahui bahwa dari 2 kelas jurusan 

IPS, untuk kelas XI IPS 1 dan IPS 2 terdapat data sebagai berikut. 
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Tabel 1.1  Perbandingan Nilai Materi Ekonomi dan Akuntansi 
 

XI IPS 1 XI IPS 2  
NILAI 

 
Materi 

Ekonomi 
Materi 

Akuntansi 
Materi  

Ekonomi 
Materi 

Akuntansi
rata-rata nilai UHT 79,39 59,12 77,31 59,48 

rata-rata Tugas 77,93 71,67 76,04 70,91 
rata-rata nilai UAS 77,21 59,38 79,94 59,44 

Sumber: data sekunder, diolah.  

Dari tabel 1.1  tersebut dapat dilihat bahwa dibandingkan dengan nilai materi 

ekonomi, nilai materi akuntansi lebih rendah untuk masing-masing kelas. Rata-rata 

nilai UHT dan UAS  materi akuntansi masih  berada dibawah nilai 60,00.  

Hal ini mengindikasikan adanya ketidakpuasan siswa dalam  mempelajari 

materi akuntansi, sehingga output nilainya pun tidak sesuai dengan yang diharapkan. 

Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa dissatisfiers lebih mendominasi 

dibandingkan dengan satisfiers. 

Berangkat dari tantangan tersebut sangat relevan diadakan penelitian, kajian 

atau evaluasi untuk menganalis tingkat kepuasan siswa dalam mempelajari 

akuntansi. Hasil dari penelitian yang akan dilakukan diharapkan akan diidentifikasi 

dan dipahami tentang karakteristik dari faktor-faktor satisfiers dan dissatisfiers 

dalam mempelajari materi akuntansi untuk kemudian menetapkan alternatif 

kemungkinan pemecahannya.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Teori Motivasi-pemeliharaan Herzberg (dalam Malayu S.P Hasibuan, 

2001:228 dan Handoko, 1995:259) menyebutkan bahwa terdapat dua kelompok 

faktor yang mempengaruhi kerja seseorang dalam organisasi. Faktor-faktor penyebab 

kepuasan kerja (job satisfaction) mempunyai pengaruh pendorong bagi prestasi dan 

semangat kerja, dan faktor-faktor penyebab ketidakpuasan kerja (job dissatisfaction) 

mempunyai pengaruh negatif. Herzberg membedakan antara motivators atau pemuas 

(satisfiers) dan faktor-faktor pemeliharaan atau hygienic factors (dissatisfiers).  

Motivator mempunyai pengaruh meningkatkan prestasi atau kepuasan kerja 

sedangkan faktor-faktor pemeliharaan mencegah merosotnya semangat kerja atau 

efisiensi, dan meskipun faktor-faktor ini tidak dapat memotivasi, tetapi dapat 

menimbulkan ketidakpuasan kerja atau menurunkan produktifitas. Perbaikan 

terhadap faktor-faktor pemeliharaan akan mengurangi atau menghilangkan 

ketidakpuasan kerja, tetapi tidak dapat dipergunakan sebagai sumber kepuasan kerja.  

Teori ini bila diaplikasikan pada pembelajaran siswa terhadap akuntansi yaitu 

satisfiers mempunyai pengaruh memberikan motivasi untuk selanjutnya akan 

menciptakan kepuasan siswa dalam mempelajari akuntansi dan memberikan output 

optimum. Sedangkan dissatisfiers memberikan efek negatif yaitu akan menciptakan 

ketidakpuasan siswa dalam mempelajari akuntansi dan tentunya output yang tidak 

diharapkan. Dalam proses belajar mengajar (PBM) akuntansi pengkondisian 

satisfiers sangat penting untuk dilakukan  dan dissatisfier sebaiknya diminimalkan.  

 

 



 6

Selaras dengan uraian diatas maka timbul permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana deskripsi faktor-faktor satisfiers dalam mempelajari akuntansi pada 

siswa  kelas XI jurusan IPS SMAN 1 Purworejo tahun ajaran 2004/2005.  

2. Bagaimana deskripsi faktor-faktor dissatisfiers dalam mempelajari akuntansi 

pada siswa kelas XI jurusan IPS SMAN 1 Purworejo tahun ajaran 2004/2005. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk dapat melaksanakan penelitian dengan baik dan mengenai sasaran, 

maka penelitian harus mempunyai tujuan. Adapun tujuan diadakannya penelitian ini 

adalah ingin mendeskripsikan dan menganalisis: 

1. Faktor-faktor satisfiers dalam mempelajari akuntansi pada siswa kelas XI jurusan 

IPS SMAN 1 Purworejo tahun ajaran 2004/2005.  

2. Faktor-faktor dissatisfiers dalam mempelajari akuntansi pada siswa kelas XI 

jurusan IPS SMAN 1 Purworejo tahun ajaran 2004/2005. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan yakni: 

1.4.1 Kegunaan secara teoritik 

1. Secara teoritik mencoba menguji teori motivasi-higienis Herzberg tentang  

kepuasan siswa terhadap mata pelajaran akuntansi yang berkaitan dengan 

faktor satisfiers dan dissatisfiers. 

2. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan 

masalah secara ilmiah dan memberikan sumbangan pemikiran berdasarkan 

disiplin ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.  

3. Bagi civitas akademika dapat menambah informasi, sumbangan pemikiran 

dan bahan kajian dalam penelitian. 

1.4.2 Kegunaan secara praktis. 

- Sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi SMAN 1 

Purworejo dalam peningkatan kepuasan belajar pada mata pelajaran 

ekonomi akuntansi.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tingkat Kepuasan Siswa dalam Mempelajari Akuntansi 

2.1.1 Pengertian Kepuasan Kerja 

Sondang P. Siagian (1993:295) menyebutkan bahwa yang dimaksud 

kepuasan kerja adalah cara pandang seseorang baik yang bersifat positif maupun 

negatif. Sedangkan kepuasan kerja menurut Susilo Martoyo (1992:115) adalah 

keadaan emosional karyawan dimana terjadi ataupun tidak terjadi titik temu antara 

nilai balas jasa karyawan dari perusahaan dengan tingkat nilai balas jasa yang 

memang diinginkan oleh karyawan yang bersangkutan. Balas jasa karyawan tersebut, 

baik berupa financial maupun non financial.  

Foustino dalam Susilo Martoyo (1997:178) menyebutkan bahwa suatu 

kesimpulan menyeluruh tentang kepuasan hanya akan memberikan pertimbangan 

subyektif dari pegawai mengenai kepuasan sehubungan dengan gaji, keselamatan 

kerja, supervisi, relasi-relasi antar perorangan dalam bekerja, peluang-peluang di 

masa yang akan datang, dan pekerjaan itu sendiri. Selanjutnya dijelaskan bahwa 

kepuasan dari pegawai itu mungkin mempengaruhi kehadirannya pada kerja dan 

keinginan untuk ganti pekerjaan juga dapat mempengaruhi kesediaan untuk bekerja. 

Kepuasan kerja pada dasarnya merupakan salah satu aspek psikologis yang 

mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya, ia akan merasa puas 

apabila ada kesesuaian antara kemampuan, keterampilan dan harapannya dengan 

pekerjaan yang ia hadapi. Kepuasan sesungguhnya merupakan keadaan yang sifatnya 
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subjektif yang merupakan hasil simpulan yang didasarkan pada suatu perbandingan 

mengenai apa yang secara nyata diterima oleh pegawai dari pekerjaannya  

dibandingkan dengan apa yang diharapkan, diinginkan dan dipikirkannya sebagai hal 

yang pantas, atau berhak baginya.  Sementara setiap karyawan secara subjektif 

menentukan bagaimana pekerjaan itu memuaskan.  

2.1.2 Teori-Teori Kepuasan Kerja 

Menurut Wexley dan Yulk yang dikutip Moh. As’ad (1995:105) pada 

dasarnya teori-teori tentang kepuasan kerja yang lazim dikenal ada tiga macam, 

yaitu: (1) Discrepancy theory, (2) Equity theory, (3) Two factors theory. Berikut 

adalah penjelasan masing-masing dari teori tersebut. 

Discrepancy theory yang dipelopori oleh Porter menjelaskan bahwa kepuasan 

kerja seseorang diukur dengan menghitung selisih apa yang seharusnya dengan 

kenyataan yang dirasakan. Kemudian Locke dalam Moh As’ad (1995:105) 

menerangkan bahwa kepuasan kerja seseorang tergantung pada perbedaan antara apa 

yang diinginkan dengan apa yang menurut perasaannya atau persepsinya telah 

diperoleh atau dicapai melalui pekerjaannya. Orang akan puas bila tidak ada 

perbedaan antara yang diinginkan dengan persepsinya atas kenyataan, karena batas 

minimum yang diinginkan maka orang kan menjadi lebih puas lagi walaupun 

terdapat discrepancy tetapi merupakan discrepancy positif. Sebaliknya makin jauh 

makin jauh dari kenyataan yang dirasakan itu dibawah standar minimum sehingga 

menjadi negatif discrepancy maka makin besar pula ketidakpuasan seseorang dalam 

pekerjaannya. 
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Dalam equity theory kepuasan kerja seseorang tergantung apakah ia 

merasakan keadilan atau tidak atau suatu situasi. Perasaan keadilan atau 

ketidakadilan atas sesuatu diperoleh orang lain dengan cara membandingkan dirinya 

dengan orang lain yang sekelas, sekantor maupun tempat lain.  Elemen-elemen dari 

keadilan ada  tiga yaitu: input, outcomes, dan comparation person. Input adalah 

sesuatu yang berharga yang dirasakan karyawan sebagai sumbangan terhadap 

pekerjaannya seperti: pendidikan, pengalaman, dan kecakapan. Sedangkan outcomes 

adalah sesuatu yang berharga yang dirasakan sebagai hasil  dari pekerjaannya seperti: 

gaji, status, simbol, dan penghargaan. Comparation person adalah kepada orang lain 

dengan siapa karyawan membandingkan input-outcomes orang lain.  Bila 

perbandingan itu tidak seimbang tetapi menguntungkan bisa menimbulkan kepuasan 

kepuasan tetapi bisa pula tidak. Akan tetapi bila perbandingan itu tidak seimbang dan 

merugikan, akan menimbulkan ketidakpuasan (Moh As’ad, 1995:111). 

Menurut Two factors theory,  kepuasan kerja merupakan dua hal yang 

berbeda. Artinya kepuasan dan ketidakpuasan terhadap pekerjaan itu tidak 

merupakan suatu variabel yang kontinyu. Herzberg dalam bukunya Malayu S.P 

Hasibuan (2001:229), Handoko  (1995:259), dan Robbins (2001:169) menyebutkan 

bahwa terdapat dua kelompok faktor yang mempengaruhi kerja seseorang dalam 

organisasi. Faktor-faktor penyebab kepuasan kerja (job satisfaction) mempunyai 

pengaruh pendorong bagi prestasi dan semangat kerja, dan faktor-faktor penyebab 

ketidakpuasan kerja (job dissatisfaction) mempunyai pengaruh negatif. Herzberg 

membedakan antara motivators atau pemuas (satisfiers) dan faktor-faktor 

pemeliharaan atau hygienic factors (dissatisfiers).  Motivator mempunyai pengaruh 



 11

meningkatkan prestasi atau kepuasan kerja sedangkan faktor-faktor pemeliharaan 

mencegah merosotnya semangat kerja atau efisiensi, dan meskipun faktor-faktor ini 

tidak dapat memotivasi, tetapi dapat menimbulkan ketidakpuasan kerja atau 

menurunkan produktifitas. Perbaikan terhadap faktor-faktor pemeliharaan akan 

mengurangi atau menghilangkan ketidakpuasan kerja, tetapi tidak dapat 

dipergunakan sebagai sumber kepuasan kerja.  

2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja 

Pendapat Horld E. Burt yang dikutip Moh As’ad (1995:112) tentang faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya kepuasan kerja sebagai berikut: 

a. Faktor hubungan antar karyawan, antara lain: 

1) hubungan antara manager dan karyawan 

2) faktor fisik dan kondisi kerja 

3) hubungan sosial diantara karyawan 

4) sugesti dari teman sekerja 

5) emosi dan situasi kerja 

b. Faktor individual, yaitu yang berhubungan dengan: 

1) sikap orang terhadap pekerjaannya 

2) umur orang sewaktu bekerja 

3) jenis kelamin 

c. Faktor-faktor luar yang berhubungan dengan: 

1) keadaan keluarga karyawan 

2) rekreasi  

3) pendidikan 
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Susilo Martoyo (1987:123) mengatakan bahwa salah satu faktor yang 

memungkinkan tumbuhnya kepuasan kerja adalah pengaturan yang tepat dan adil 

atas pemberian kompensasi.  Pendapat lain dari Blum dalam Moh As’ad (1995:114) 

tentang faktor-faktor yang memberikan kepuasan kerja adalah sebagai berikut: 

a. Faktor individual yang meliputi: umur, kesehatan, watak, dan harapan 

b. Faktor sosial yang meliputi: hubungan kekeluargaan, pandangan masyarakat, 

kesempatan berekreasi, kegiatan perserikatan pekerja, kebebasan berpolitik, dan 

hubungan kemasyarakatan. 

c. Faktor utama dalam pekerjaan meliputi: upah, pengawasan, ketentraman kerja, 

kondisi kerja dan kesempatan untuk maju. 

Moh As’ad (1995:115) membagi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan 

kerja menjadi: 

a. Faktor psikologik, merupakan faktor yang berhubungan dengan kejiwaan 

karyawan yang meliputi minat, ketentraman dalam kerja, sikap terhadap kerja, 

bakat dan keterampilan 

b. Faktor sosial, merupakan faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial baik 

antara sesama karyawan, dengan atasannya maupun karyawan yang berbeda jenis 

pekerjaannya. 

c. Faktor fisik, merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik 

lingkungan kerja dan kondisi fisik karyawan, meliputi: jenis pekerjaan, 

pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat, perlengkapan kerja, keadaan 

ruangan, suhu, penerangan, pertukaran udara, kondisi kesehatan keryawan, umur 

dan sebagainya. 
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Herzberg dengan two factors theory dalam Malayu S.P Hasibuan (2001:229) 

membagi faktor-faktor yang termasuk dalam kepuasan kerja kedalam 2 faktor yaitu: 

a. Faktor intrinsik atau faktor motivasional atau satisfiers terdiri dari  

1)  prestasi (achievement)  

2)  pengakuan (recognition) 

3)  pekerjaan itu sendiri (the work itself) 

4)  tanggungjawab (responsibility) 

5)  pengembangan potensi individu (advancement) 

b. Faktor ekstrinsik atau faktor higienis atau dissatisfiers terdiri dari:  

1)  gaji atau upah (wages or salaries)  

2)  kondisi kerja (working condition) 

3)  kebijaksanaan dan administrasi perusahaan (policy and administration) 

4)  hubungan antar pribadi (interpersonal relation) 

5)  kualitas supervisi (quality supervisor). 

Hasil penelitian Herzberg (Malayu S.P Hasibuan, 2001:229) menyarankan 

bahwa faktor-faktor seperti kondisi kerja dan gaji harus mencukupi untuk menjaga 

karyawan agar tetap merasa puas. Namun kondisi kerja yang dan gaji yang lebih dari 

cukup akan menyebabkan tingkat kepuasan yang tinggi tidak diperlukan. Selain itu, 

tingkat kepuasan karyawan yang tinggi akan dengan mudah dicapai dengan 

menawarkan insentif yang lain, seperti tanggung jawab. Jika manajer dapat 

meningkatkan kepuasan dengan memberi tanggungjawab yang lebih besar kepada 

karyawan, maka hal itu akan memotivasi karyawan untuk lebih produktif. Gambar 

berikut merupakan ringkasan penelitian kepuasan pekerjaan Herzberg. 
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Gambar 2.1 Tingkatan Kepuasan menurut Herzberg 
                       Tingkat 
    Faktor-faktor                   Kepuasan Pekerjaan

   
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Sumber: Jeff Madura (2001:6) 

Faktor-faktor higienis Herzberg biasanya berhubungan dengan kebutuhan 

dasar Maslow (seperti keamanan pekerjaan). Hal ini menyarankan jika faktor 

higienis sudah mencukupi, maka akan memenuhi kebutuhan dasar karyawan lebih 

banyak. Pemenuhan atas kebutuhan-kebutuhan itu dapat mencegah karyawan dari 

ketidakpuasan, sehingga karyawan menjadi termotivasi untuk meraih golongan 

kebutuhan yang lebih tinggi lagi. Faktor-faktor motivasional Herzberg (seperti 

pengakuan), umumnya berhubungan dengan hierarki Maslow yang lebih ambisius. 
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2.1.4 Kepuasan Siswa dalam Mempelajari Akuntansi 

Dari uraian mengenai teori-teori yang berkaitan dengan kepuasan kerja, maka 

dalam penelitian ini menggunakan teori Herzberg yaitu two factors theory. Hal ini 

juga berdasarkan pertimbangan dari Moh As’ad (1995:115) yang mengatakan bahwa 

orang yang akan mencari aspek-aspek pekerjaan yang merupakan sumber-sumber 

kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja di suatu tempat, maka teori dua faktor 

Herzberg merupakan pilihan yang tepat. Juga karena Teori Herzberg muncul 

berdasarkan hasil penelitian dan sudah diujicobakan kebenarannya. 

Kepuasan kerja pada dasarnya merupakan salah satu aspek psikologis yang 

mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya, ia akan merasa puas 

apabila ada kesesuaian antara kemampuan, keterampilan dan harapannya dengan 

pekerjaan yang ia hadapi. Kepuasan sesungguhnya merupakan keadaan yang sifatnya 

subjektif yang merupakan hasil simpulan yang didasarkan pada suatu perbandingan 

mengenai apa yang secara nyata diterima oleh pegawai dari pekerjaannya  

dibandingkan dengan apa yang diharapkan, diinginkan dan dipikirkannya sebagai hal 

yang pantas, atau berhak baginya.  Sementara setiap karyawan secara subjektif 

menetukan bagaimana pekerjaan itu memuaskan.  

Konsep kepuasan kerja berlaku dalam semua kondisi kerja, baik itu dalam 

perusahaan, pemerintahan, sekolah, termasuk dalam mempelajari pelajaran 

akuntansi. Tingkat kepuasan siswa dalam mempelajari akuntansi  merupakan salah 

satu aspek psikologis yang mencerminkan perasaan siswa terhadap pelajaran 

akuntansi. Siswa akan merasa puas apabila ada kesesuaian antara kemampuan, 

keterampilan dan harapannya dengan pelajaran akuntansi yang dihadapi. Sebaliknya 
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siswa akan merasa tidak puas apabila terdapat ketidakcocokan antara harapan, 

keterampilan dan kemampuannya terhadap materi akuntansi yang ia pelajari di 

sekolah. Aplikasinya  pada pembelajaran siswa terhadap akuntansi yaitu satisfiers 

mempunyai pengaruh memberikan motivasi untuk selanjutnya akan menciptakan 

kepuasan siswa dalam mempelajari akuntansi dan memberikan output optimum. 

Sedangkan dissatisfiers memberikan efek negatif yaitu akan menciptakan 

ketidakpuasan siswa dalam mempelajari akuntansi dan tentunya output yang tidak 

diharapkan. Dalam proses belajar mengajar (PBM) akuntansi pengkondisian satisfier 

sangat penting untuk dilakukan  dan dissatisfier sebaiknya diminimalkan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan siswa dalam mempelajari 

akuntansi bila dihubungkan dengan teori dua faktor Herzberg adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Satisfiers dan Dissatisfiers dalam Mempelajari Akuntansi 
 

Satisfiers Dissatisfiers 

1. Pencapaian prestasi individual siswa 
dalam pelajaran akuntansi 

2. Pengakuan atau aktualisasi diri dalam 
PBM akuntansi 

3. Pembelajaran akuntansi itu sendiri 
4. Tanggungjawab diri untuk 

mempelajari akuntansi 
5. Pengembangan potensi individu siswa 

dalam mempelajari akuntansi  
 

1.  Kondisi sosial ekonomi keluarga 
2.  Kondisi PBM akuntansi 
3.  Kebijaksanaan dan administrasi 

sekolah (guru) 
4.  Hubungan antar siswa 
5.  Kualitas supervisi guru  
 

 
 
  

Sumber: Teori Herzberg, dengan modifikasi. 
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2.2 Satisfiers pada Tingkat Kepuasan Siswa dalam Mempelajari Akuntansi 

2.2.1 Pengertian Motivasi 

Malayu S.P. Hasibuan (2001:219) membedakan antara motif dan motivasi. 

Motif  adalah suatu perangsang keinginan (want) dan daya penggerak kemauan 

bekerja seseorang. Setiap motif mempunyai tujuan tertentu untuk dicapai. Sedangkan 

motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja 

seseorang agar mereka mau bekerjasama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan 

segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. 

W.S. Winkel dalam Max Darsono (2001:61) mengatakan bahwa motif adalah 

daya penggerak di dalam diri orang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu 

demi mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi motif itu merupakan suatu kondisi internal 

atau disposisi internal. Dalam bahasa yang lebih sederhana, motif itu adalah 

“kesiapsiagaan” dalam diri seseorang. Motivasi diartikan sebagai motif yang sudah 

menjadi aktif pada saat-saat melakukan suatu perbuatan, sedangkan motif sudah ada 

dalam diri seseorang, jauh sebelum orang itu melakukan suatu perbuatan. 

Hal senada juga diungkapkan oleh Atkinson dalam Jeff Madura (2001:3) 

bahwa motif adalah suatu disposisi laten yang berusaha dengan kuat untuk menuju 

ke tujuan tertentu; tujuan ini dapat berupa prestasi, afiliasi, atau kekuasaan. 

Sedangkan motivasi adalah keadaan individu yang terangsang yang terjadi jika suatu 

motif telah dihubungkan deangn suatu pengharapan yang sesuai. Menurut James O 

Whittaker dalam Terry (2001: 186) motivasi adalah suatu istilah yang sifatnya luas, 

yang digunakan dalam psikologi, yang meliputi kondisi-kondisi atau keadaan 
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internal yang mengaktifkan atau memberi kekuatan pada organisme, dan 

mengarahkan tingkah laku organisme mencapai tujuan. 

Dari beberapa pendapat para ahli tentang motivasi dapat disimpulkan bahwa 

motivasi diartikan sebagai keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong 

keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai 

tujuan. Motif bersifat potensial, sedangkan motivasi bersifat aktual.   

2.2.2 Teori-Teori Motivasi 

Malayu S.P Hasibuan (2001:222) membagi teori motivasi kedalam tiga 

kelompok yaitu: 

a. Teori Isi (Content Theory) 

Teori kepuasan ini mendasarkan pendekatan atas faktor-faktor kebutuhan dan 

kepuasan individu yang menyebabkannya bertindak dan berperilaku dengan cara 

tertentu. Teori ini memusatkan perhatian pada faktor-faktor dalam diri orang yang 

menguatkan, mengarahkan, mendukung, dan menghentikan perilakunya. Teori ini 

mencoba menjawab pertanyaan kebutuhan apa yang memuaskan dan mendorong 

semangat bekerja seseorang. Hal yang memotivasi semangat bekerja adalah untuk 

memenuhi kebutuhan dan kepuasan material maupun non material yang diperolehnya 

dari hasil pekerjaannya. Jika kebutuhan dan kepuasannya semakin terpenuhi maka 

semangat bekerjanya akan semakin baik pula. Jadi pada dasarnya teori ini 

mengemukakan bahwa seseorang akan bertindak (bersemangat kerja) untuk dapat 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan (inner needs) dan kepuasannya. 

Content theory terbagi menjadi 7 yaitu: (1) Teori Motivasi Klasik oleh F .W. 

Taylor, (2) Maslow’s Need Hierarchy Theory ( A Theory of Human Motivation) oleh 
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A.H. Maslow, (3) Herzberg’s Two Factors Motivation Theory oleh Frederick 

Herzberg, (4) Mc. Clelland’s Achievement Motivation Theory oleh Mc Clelland, (5) 

Existence, Relatedness and Growth (ERG) Theory oleh Alderfer, (6) Teori Motivasi 

Human Relation, dan (7) Teori Motivasi Claude S. George. Teori yang akan dibahas 

disini adalah teori motivasi klasik, teori kebutuhan Maslow, dan teori motivasi-

higienis dari Herzberg. 

1) Teori Motivasi Klasik 

Teori motivasi klasik (teori kebutuhan tunggal) ini dikemukakan oleh 

Frederick Winslow Taylor. Menurut teori ini motivasi para pekerja hanya 

untuk dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan biologis saja. Kebutuhan 

biologis adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup seseorang. Kebutuhan dan kepuasan biologis ini akan 

terpenuhi, jika gaji atau upah (berupa uang atau barang) diberikan cukup 

besar. Jadi jika gaji atau upah karyawan dinaikkan maka semangat bekerja 

mereka akan meningkat. 

2) Maslow’s Need Hierarch Theory 

Teori ini menjawab bagaimana sebuah organisasi mungkin dapat 

membantu memuaskan kebutuhan-kebutuhan dasar. Teori ini berdasarkan 

asumsi: 

a) individu yang mempunyai berbagai kebutuhan-kebutuhan yang 

mempengaruhi perilakunya 

b) kebutuhan-kebutuhan tersebut ditata sesuai dengan suatu hierarki 

kepentingan. 
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c) kebutuhan-kebutuhan seorang individu pada tiap tingkat pada hierarki 

kebutuhan akan timbul hanya setelah kebutuhan tingkat bawah secara 

rasional terpuaskan dengan baik. 

Hierarki kebutuhan menurut Maslow terdiri dari: 

a) Kebutuhan fisik ( physiological needs)    

Kebutuhan fisik adalah kebutuhan yang diperlukan untuk 

mempertahankan hidup seseorang agar terus berlangsung. Teoritis: terdiri 

makan, minum, perumahan, seks, dan istirahat. Terapan: ruang istirahat, 

berhenti untuk makan siang, udara bersih untuk bernafas, air untuk 

minum, liburan, cuti, balas jasa, jaminan sosial, dan periode istirahat on 

the job ( T  Hani Handoko, 1995:256).  

b) Kebutuhan keamanan dan rasa aman (safety and security needs) 

Teoritis: terdiri dari perlindungan dan stabilitas. Penerapannya 

lewat pengembangan karyawan, kondisi kerja yang aman, rencana 

senioritas, serikat kerja, tabungan, uang pesangon, jaminan pensiun, 

asuransi, dan sistem penanganan keluhan 

c) Kebutuhan sosial (affiliation or acceptance needs) 

Ada empat kelompok kebutuhan sosial yaitu: kebutuhan akan 

perasaan, diterima orang lain di lingkungannya, kebutuhan akan perasaan 

dihormati, kebutuhan akan perasaan kemajuan, dan kebutuhan akan 

perasaan ikut serta dalam kegiatan perusahaan. Kebutuhan ini 

menggambarkan keinginan kasih sayang, afiliasi, dan persahabatan 

dengan orang lain. 
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d) Kebutuhan harga diri (esteem or status needs) 

Kebutuhan harga diri merupakan kebutuhan akan penghargaan 

prestasi dari karyawan dan masyarakat lingkungannya ( Malayu 

Hasibuan, 1996). Teoritisnya berupa status, kepercayaan diri, pengakuan, 

reputasi dan prestasi, apresiasi, kehormatan diri, dan penghargaan. 

Terapannya  adalah kekuasaan, promosi, ego, hadiah, status, simbol, 

pengakuan, jabatan, dan penghargaan  (T Hani Handoko, 1995:258). 

e) Kebutuhan perwujudan diri atau aktualisasi diri (self actualization) 

Merupakan kebutuhan akan aktualisasi diri dengan menggunakan 

kecakapan, kemampuan, keterampilan, dan potensi optimal untuk 

mencapai prestasi kerja. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan 

merealisasikan kapasitas seseorang serta potensinya untuk pencapaian 

tujuan. 

3) Teori motivasi-higienis Herzberg 

Dalam Malayu S.P Hasibuan (2001:225) disebutkan bahwa teori ini 

berasal dari penelitiannya tentang penentuan faktor-faktor yang menuntun 

pada kepuasan terhadap pekerjaan. Motivasi yang ideal yang dapat 

merangsang usaha adalah peluang untuk melaksanakan tugas yang lebih 

membutuhkan keahlian dan peluang untuk pengembangan kemampuan. 

Herzberg menyatakan bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya 

dipengaruhi oleh dua faktor yang merupakan kebutuhan, yaitu: 
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a) Maintenance Factors 

Maintenance factors adalah faktor-faktor pemeliharaan yang 

berhubungan dengan hakikat manusia yang ingin memperoleh 

ketentraman badaniah. Kebutuhan kesehatan ini menurut Herzberg 

merupakan kebutuhan yang berlangsung terus menerus, karena kebutuhan 

ini kembali pada titik nol setelah dipenuhi. Misalnya orang akan makan, 

kemudian lapar lagi, lalu makan lagi, dan seterusnya. 

 Faktor-faktor pemeliharaan ini meliputi hal-hal gaji, kondisi kerja 

fisik, kepastian pekerjaan, supervisi yang menyenangkan, mobil dinas, 

rumah dinas, dan macam-macam tunjangan lainnya. Hilangnya faktor-

faktor pemeliharaan ini dapat menyebabkan timbulnya ketidakpuasan dan 

absennya karyawan, bahkan dapat menyebabkan banyak karyawan yang 

keluar. Faktor-faktor pemeliharaan ini perlu mendapat perhatian yang 

wajar dari pimpinan agar kepuasan dan kegairahan bekerja bawahan dapat 

ditingkatkan. Maintenance factors ini bukanlah merupakan motivasi bagi 

karyawan, tetapi merupakan keharusan yang diberikan oleh pimpinan 

kepada mereka, demi kesehatan dan kepuasan bawahan. Menurut 

Herzberg maintenance factors bukan alat motivator sedangkan menurut 

Maslow merupakan alat motivator bagi karyawan. 

b) Motivation Factors 

Motivation factors adalah faktor motivator yang menyangkut 

kebutuhan psikologis seseorang yaitu perasaan sempurna dalam 

melaksanakan pekerjaan. Faktor motivasi ini berhubungan dengan 
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penghargaan terhadap pribadi yang langsung berkaitan dengan pekerjaan, 

misalnya kursi yang empuk, ruangan yang nyaman, penempatan yang 

tepat dan sebagainya.  

 Dari teori ini timbul pemahaman bahwa dalam perencanaan 

pekerjaan harus diusahakan sedemikian rupa, agar kedua faktor ini dapat 

dipenuhi. Banyak kenyataan yang dapat dilihat misalnya dalam suatu 

perusahaan, kebutuhan kesehatan mendapat perhatian yang lebih banyak 

daripada pemenuhan kebutuhan individu secara keseluruhan. Hal ini 

dapat dipahami, karena kebutuhan ini mempunyai pengaruh yang 

dominan terhadap kelangsungan hidup individu. Kebutuhan peningkatan 

prestasi dan pengakuan ada kalanya dapat dipenuhi dengan memberikan 

bawahan suatu tugas yang menarik untuk dikerjakan sedemikian rupa, 

sehingga dapat menstimulasi dan menantang si pekerja serta menyediakan 

kesempatan baginya untuk maju.   

Perbedaan antara Maslow’s Need Hierarchy Theory dengan 

Herzberg’s Two Factors Motivation Theory, yaitu: 

a) Maslow mengemukakan bahwa kebutuhan-kebutuhan manusia itu 

terdiri dari lima tingkat (Physiological, Safety, Affiliation, Esteem, dan 

Self Actualization) sedangkan Herzberg mengelompokkannya atas dua 

kelompok (satisfiers dan dissatisfiers)  

b) Menurut Maslow semua tingkat kebutuhan itu merupakan alat 

motivator sedang Herzberg (gaji, upah dan yang sejenisnya) bukan 

alat motivasi, hanya merupakan alat pemeliharaan (dissatisfiers) saja; 
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yang menjadi motivator (satisfiers) ialah yang berkaitan langsung 

dengan pekerjaan itu. 

c) Teori Maslow dikembangkan hanya atas pengamatan saja dan belum 

pernah diuji coba kebenarannya, sedang teori Herzberg didasarkan 

atas hasil penelitiannya.  

Pada dasarnya kedua teori ini sama-sama bertujuan mendapatkan 

alat dan cara yang terbaik dalam memotivasi semangat kerja karyawan, 

agar mereka mau bekerja giat untuk mencapai prestasi kerja yang optimal. 

b. Teori Proses 

Teori proses ini pada dasarnya berusaha untuk menjawab pertanyaan 

bagaimana menguatkan, mengarahkan, memelihara, dan menghentikan perilaku 

individu agar setiap individu bekerja giat sesuai dengan keinginan manajer. Apabila 

diperhatikan secara mendalam, teori ini merupakan proses sebab dan akibat 

bagaimana seseorang bekerja serta hasil apa yang diperolehnya. Jika bekerja baik 

saat ini maka hasilnya akan diperoleh untuk hari esok.  

Karena “ego” manusia yang selalu menginginkan hasil yang baik-baik saja 

maka daya penggerak yang memotivasi semangat kerja seseorang terkandung dari 

harapan yang akan diperolehnya pada masa depan. Inilah sebabnya teori ini disebut 

teori harapan (expectancy theory). Jika harapan itu menjadi kenyataan maka 

seseorang akan cenderung meningkatkan semangat kerjanya. Tetapi sebaliknya 

apabila harapan itu tidak tercapai akibatnya ia akan menjadi malas. Teori proses ini 

dibagi menjadi dua yaitu: 
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1) Teori Harapan (Expectancy Theory) 

2) Teori keadilan (Equity Theory) 

(Malayu S.P Hasibuan 2001:234) 

c. Teori Pengukuhan 

Teori ini didasarkan atas hubungan sebab akibat dari perilaku dengan 

pemberian kompensasi. Misalnya promosi tergantung dari prestasi yang selalu dapat 

dipertahankan. Bonus kelompok tergantung pada tingkat produksi kelompok itu. 

Sifat ketergantungan tersebut bertautan dengan hubungan antara perilaku dan 

kejadian yang mengikuti perilaku itu. Menurut Malayu S.P Hasibuan (2001:238) 

teori pengukuhan ini dibagi menjadi dua jenis yaitu: 

1) Pengukuhan positif (positive reinforcement), yaitu bertambahnya frekuensi 

perilaku, jika pengukuh positif diterapkan secara bersyarat. 

2) Pengukuhan negatif (negative reinforcement), yaitu bertambahnya frekuensi 

perilaku, jika terjadi pengukuhan negatif dihilangkan secara bersyarat. 

Jadi prinsip pengukuhan selalu berhubungan dengan bertambahnya frekuensi 

dan tanggapan, apabila diikuti oleh suatu stimulus yang bersyarat. Demikian juga 

prinsip hukuman (punishment) selalu berhubungan dengan berkurangnya frekuensi 

tanggapan, apabila tanggapan (response) itu diikuti oleh rangsangan yang bersyarat. 

Hukuman ada dua jenis yaitu: 

1) Hukuman dengan penghilangan (removed) terjadi, apabila suatu pengukuhan 

positif dihilangkan secara bersyarat. Misalnya: kelambatan seseorang 

menyebabkan kehilangan sejumlah uang dari upahnya 
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2) Hukuman dengan penerapan (application) terjadi, apabila suatu pengukuhan 

negatif diterapkan secara bersyarat. Misalnya: ditegur oleh atasan karena 

menjalankan tugas kurang baik. 

Sifat imbalan atau hukuman dan bagaimana itu dilaksanakan sangat 

mempengaruhi perilaku karyawan. Manajer perlu sekali mengatur waktu secara tepat 

dalam penggunaan imbalan dan hukuman dalam organisasi. Pengaturan waktu yang 

tepat dari perolehan ini dinamakan penjadwalan pengukuhan (reinforcement 

scheduling). Dalam jadwal yang paling sederhana tanggapan itu diberikan hanya 

sesudah beberapa kejadian dari suatu tanggapan dan tidak sesudah setiap tanggapan 

maka digunakan malar (terus menerus) dan sewaktu waktu akan menghasilkan 

prestasi yang sangat berbeda-beda. 

2.2.3 Satisfiers pada Tingkat Kepuasan Siswa dalam Mempelajari Akuntansi 

Dari uraian mengenai teori-teori yang berkaitan dengan motivasi, maka 

dalam penelitian ini menggunakan Teori Motivasi Higienis dari Herzberg, karena 

menurut teori ini motivators atau pemuas (satisfiers) dapat meningkatkan prestasi 

atau kepuasan kerja ( T. Hani Handoko, 1995:259).  

Faktor-faktor yang termasuk ke dalam satisfier ini adalah: 

1)  prestasi (achievement)  

2)  pengakuan (recognition) 

3)  pekerjaan itu sendiri (the work itself) 

4)  tanggungjawab (responsibility) 

5)  pengembangan potensi individu (advancement) 
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Teori ini bila diaplikasikan pada pembelajaran siswa terhadap akuntansi yaitu 

satisfiers mempunyai pengaruh memberikan motivasi untuk selanjutnya akan 

menciptakan kepuasan siswa dalam mempelajari akuntansi dan memberikan output 

optimum. 

Faktor-faktor satisfiers yang mempengaruhi tingkat kepuasan siswa dalam 

mempelajari akuntansi bila dihubungkan dengan teori motivasi pemeliharaan  

Herzberg adalah sebagai berikut: 

1) Pencapaian prestasi individual siswa dalam pelajaran akuntansi 

2) Pengakuan atau aktualisasi diri dalam PBM akuntansi 

3) Pembelajaran akuntansi itu sendiri 

4) Tanggungjawab diri untuk mempelajari akuntansi 

5) Pengembangan potensi individu siswa dalam mempelajari akuntansi 

Berikut ini penjelasan dari masing-masing faktor tersebut. 

1) Pencapaian Prestasi Individual Siswa dalam Pelajaran Akuntansi 

Prestasi adalah hasil yang telah dicapai, dilakukan, dikerjakan  

(Depdikbud,1996:768). Belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan 

dengan serangkaian kegiatan, seperti membaca, mengamati, mendengarkan, meniru 

dan sebagainya (Depdikbud,1996:14). 

Morris L Bigge dalam  Max Darsono (2001:3) mengemukakan “learning is 

an enduring change in a living individual that is not heralded by a genetic 

inheritance”. Belajar adalah perubahan yang menetap dalam kehidupan seseorang 

yang tidak diwariskan secara genetis. 
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Definisi akuntansi yang paling banyak digunakan adalah definisi yang 

ditetapkan oleh American acounting Association (AAA), yang mengemukakan 

bahwa accounting is the process of identifying,  measuring, and communicating 

economic information action judgement and decision by users of the information. 

Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan 

informasi ekonomi sebagai dasar pertimbangan dan pengambilan keputusan para 

pemakainya. Pelajaran akuntansi di SMA adalah sebagai bagian dari pembelajaran 

ekonomi. 

Pencapaian prestasi belajar akuntansi dalam penelitian  ini diartikan sebagai 

pencapaian pengetahuan dan keterampilan dalam bidang akuntansi atau hasil yang 

telah dicapai dalam penguasaan bahan mata pelajaran akuntansi secara keseluruhan 

yang telah dicapai oleh siswa setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

2) Pengakuan atau Aktualisasi Diri dalam PBM Akuntansi 

Dalam Teori Hierarki Kebutuhan Maslow, self actualization  diartikan 

kebutuhan akan aktualisasi diri dengan menggunakan kecakapan, kemampuan, 

keterampilan, dan potensi optimal untuk mencapai prestasi kerja yang sangat 

memuaskan atau luar biasa yang sulit dicapai orang lain. (Malayu S.P Hasibuan, 

2001:226). Kebutuhan ini merupakan realisasi lengkap potensi seseorang secara 

penuh. Keinginan seseorang untuk mencapai kebutuhan sepenuhnya dapat berbeda 

satu sama lainnya. 

Pengakuan atau aktualisasi diri dalam proses belajar mengajar (PBM) 

akuntansi adalah kemampuan siswa untuk menggunakan kecakapan, keterampilan, 
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dan potensi optimalnya untuk mencapai nilai yang memuaskan dalam pelajaran 

akuntansi yang berbeda atau luarbiasa sulit dicapai siswa-siswa yang lainnya. 

3) Pembelajaran Akuntansi Itu Sendiri 

Pembelajaran akuntansi itu sendiri maksudnya bagaimana proses belajar 

mengajar akuntansi dapat diikuti oleh siswa dalam kelas. Perlu diketahui apakah 

siswa bersemangat dalam mengikuti pelajaran akuntansi atau tidak. Hal ini 

bergantung pada semangat belajar siswa itu sendiri yang dipengaruhi oleh faktor dari 

dalam maupun dari luar. 

4) Tanggungjawab Diri Untuk Mempelajari Akuntansi 

Tanggungjawab diartikan keadaan wajib menanggung segala sesuatunya 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003). Tanggung jawab individu untuk 

mempelajari akuntansi diartikan bagaimana siswa dapat menanggung segala sesuatu 

yang berhubungan dengan pelajaran akuntansi. Apakah individu siswa ini akan 

menuntaskan pembelajaran dalam artian mengikuti proses pembelajaran akuntansi 

dalam kelas dari awal sampai akhir pembelajaran atau tidak.  

Tanggungjawab diri untuk mempelajari akuntansi tidak hanya terbatas pada 

PBM di dalam kelas saja, melainkan mempelajari akuntansi dan tugas-tugas yang 

diberikan oleh guru mata pelajaran diluar kelas, dalam hal ini di rumah.   

5) Pengembangan  Potensi Individu Siswa dalam Mempelajari Akuntansi 

Pengembangan dalam KBBI (2003) diartikan proses, cara, perbuatan 

mengembangkan. Sedangkan potensi diartikan kemampuan yang mempunyai 

kemungkinan untuk dikembangkan; kekuatan; kesanggupan; daya. 
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Pengembangan potensi individu siswa dalam mempelajari akuntansi 

maksudnya adalah proses yang dilakukan siswa untuk mengembangkan pelajaran 

akuntansi. Jadi, siswa tidak hanya mampu mempelajari materi yang diajarkan oleh 

guru yang berasal adari buku panduan atau buku wajib akuntansi, tetapi mampu 

mengembangkan sendiri materi yang telah diajarkan terutama kearah pendekatan 

praktis. Misalnya saja dalam materi bukti transaksi perusahaan dagang, siswa tidak 

hanya mampu mengenali faktur-faktur penjualan, pembelian dsb, tetapi mampu 

melihat secara riil bukti-bukti tersebut walaupun tidak disediakan di kelas oleh guru. 

  

2.3 Dissatisfiers pada Tingkat Kepuasan Siswa dalam Mempelajari Akuntansi 

2.3.1 Pengertian Dissatisfiers 

Herzberg mendefinisikan faktor-faktor higienis atau dissatisfiers sebagai 

faktor-faktor terkait dengan pekerjaan yang tidak mencukupi.( Jeff Madura, 2001:5). 

Dalam Malayu S.P Hasibuan (2001:228) Herzberg mengartikan maintenance factors 

adalah faktor-faktor pemeliharaan yang berhubungan dengan hakikat manusia yang 

ingin memperoleh ketentraman badaniah. Kebutuhan kesehatan ini menurut 

Herzberg merupakan kebutuhan yang berlangsung terus menerus, karena kebutuhan 

ini kembali pada titik nol setelah dipenuhi. Misalnya orang akan makan, kemudian 

lapar lagi, lalu makan lagi, dan seterusnya. 

Malayu S.P Hasibuan (2001:222) memandang dissatisfiers ini adalah jenis 

motivasi negatif, yaitu dengan cara menajer memotivasi bawahannya dengan 

memberikan hukuman kepada mereka yang pekerjaannya kurang baik. Dengan kata 
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lain dissatisfiers ini merupakan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan 

seseorang terhadap suatu pekerjaan tertentu. 

2.3.2 Teori-teori hygienic factors 

Teori motivasi-higiene yang dikemukakan oleh Herzberg menyebutkan 

bahwa hubungan seorang individu dengan pekerjaannya merupakan hubungan dasar 

dan bahwa sikapnya terhadap kerja dapat sangat menentukan suskses atau kegagalan 

individu itu. (Stephen P. Robbins, 2001: 168). Discrepancy theory yang dipelopori 

oleh Porter menjelaskan bahwa kepuasan kerja seseorang diukur dengan menghitung 

selisih apa yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan. Kemudian Locke 

dalam Moh As’ad (1995:105) menerangkan bahwa kepuasan kerja seseorang 

tergantung pada perbedaan antara apa yang diinginkan dengan apa yang menurut 

perasaannya atau persepsinya telah diperoleh atau dicapai melalui pekerjaannya. 

Orang akan puas bila tidak ada perbedaan antara yang diinginkan dengan persepsinya 

atas kenyataan, karena batas minimum yang diinginkan maka orang akan menjadi 

lebih puas lagi walaupun terdapat discrepancy tetapi merupakan discrepancy positif. 

Sebaliknya makin jauh makin jauh dari kenyataan yang dirasakan itu dibawah 

standar minimum sehingga menjadi negatif discrepancy maka makin besar pula 

ketidakpuasan seseorang dalam pekerjaannya. 

Faktor-faktor ekstrinsik yaitu faktor pemeliharaan atau hygienic factors 

(dissatisfiers) mencegah merosotnya semangat kerja atau efisiensi, dan meskipun 

faktor-faktor ini tidak dapat memotivasi, tetapi dapat menimbulkan ketidakpuasan 

kerja atau menurunkan produktifitas. Perbaikan terhadap faktor-faktor pemeliharaan 

akan mengurangi atau menghilangkan ketidakpuasan kerja, tetapi tidak dapat 
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dipergunakan sebagai sumber kepuasan kerja. Faktor-faktor ini dapat 

diperbandingkan dengan pasta gigi. Penyikatan gigi secara teratur tidak akan 

memperbaikinya, tetapi hal itu membantu pencegahan kerusakan lebih lanjut             

( T Hani Handoko, 1995:259).  

Peminimalan faktor-faktor pemeliharaan sebagai faktor negatif (yang 

ekstrinsik) dapat mengurangi dan menghilangkan ketidakpuasan kerja serta 

menghindarkan masalah, tetapi tidak akan dapat digunakan untuk memotivasi 

bawahan ( T Hani Handoko, 1995: 260). Faktor-faktor pemeliharaan ini meliputi hal-

hal gaji, kondisi kerja fisik, kepastian pekerjaan, supervisi yang menyenangkan, 

mobil dinas, rumah dinas, dan macam-macam tunjangan lainnya. Hilangnya faktor-

faktor pemeliharaan ini dapat menyebabkan timbulnya ketidakpuasan dan absennya 

karyawan, bahkan dapat menyebabkan banyak karyawan yang keluar. Faktor-faktor 

pemeliharaan ini perlu mendapat perhatian yang wajar dari pimpinan agar kepuasan 

dan kegairahan bekerja bawahan dapat ditingkatkan. Maintenance factors ini 

bukanlah merupakan motivasi bagi karyawan, tetapi merupakan keharusan yang 

diberikan oleh pimpinan kepada mereka, demi kesehatan dan kepuasan bawahan. 

Menurut Herzberg maintenance factors bukan alat motivator sedangkan 

menurut Maslow merupakan alat motivator bagi karyawan. 

Faktor ekstrinsik atau faktor higienis atau dissatisfiers terdiri dari:  

1) gaji atau upah (wages or salaries) 

2)  kondisi kerja (working condition) 

3)  kebijaksanaan dan administrasi perusahaan (policy and administration) 

4)  hubungan antar pribadi (interpersonal relation) 
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5)  kualitas supervisi (quality supervisor) 

2.3.3 Dissatisfiers pada Kepuasan Siswa dalam Mempelajari Akuntansi 

Dari teori-teori yang berkaitan dengan dissatisfiers diatas, maka dalam 

penelitian ini menggunakan Teori Motivasi Higienis dari Herzberg, karena menurut 

teori ini hygienic factors atau faktor-faktor pemeliharaan (dissatisfiers) mempunyai 

pengaruh menimbulkan ketidakpuasan kerja atau menurunkan produktifitas ( T. Hani 

Handoko, 1995:259).  Teori ini bila diaplikasikan pada pembelajaran siswa terhadap 

akuntansi yaitu dissatisfiers memberikan efek negatif yaitu akan menciptakan 

ketidakpuasan siswa dalam mempelajari akuntansi dan tentunya output yang tidak 

diharapkan. 

Faktor-faktor yang termasuk kedalam dissatisfiers yang mempengaruhi 

tingkat kepuasan siswa dalam mempelajari akuntansi bila dihubungkan dengan teori 

motivasi pemeliharaan  Herzberg adalah sebagai berikut: 

1) Kondisi sosial ekonomi keluarga 

2) Kondisi PBM akuntansi 

3) Kebijaksanaan dan administrasi sekolah (guru) 

4) Hubungan antar siswa 

5) Kualitas supervisi guru 

 Berikut ini penjelasan dari masing-masing faktor tersebut. 

1) Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga 

Dalam KBBI (2003) kodisi diartikan sebagai persyaratan, keadaan. Kondisi 

sosial keluarga adalah keadaan yang ada didalam keluarga yang meliputi interaksi 

dan hubungan komunikasi antar sesama anggota keluarga (Syaiful Bahri Djamarah, 
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2002:144). Kondisi ekonomi keluarga diartikan sebagai tingkat kesejahteraan 

keluarga yang meliputi tingkat pendapatan orang tua, sarana dan fasilitas belajar 

yang dimiliki siswa di rumah. 

Dari berbagai penelitian yang berhubungan dengan kondisi sosial dan 

ekonomi keluarga didapat bahwa kondisi ini mempengaruhi kepuasan belajar dan 

prestasi belajar siswa dalam pelajaran. Hal ini mengandung pengertian bahwa apabila 

keadaan sosial keluarga yang kondusif dan keadaan ekonomi keluarga yang cukup 

maka siswa akan belajar dengan tenang, mampu membeli perlengkapan pelajaran 

seperti buku paket, lembar kerja siswa, dan alat-alat penunjang belajar yang lain, 

maka akan meningkatkan semangat belajar siswa dalam mempelajari akuntansi. Hal 

ini secara otomatis meminimalkan ketidakpuasan siswa dalam mempelajari 

akuntansi. 

2) Kondisi PBM Akuntansi 

Kondisi proses belajar mengajar akuntansi diartikan suasana belajar mengajar 

akuntansi didalam kelas. Hal ini berhubungan dengan apakah susana didalam kelas 

ketika terjadi PBM akuntansi tersebut kondusif atau tidak. Tingkat kondusifitas 

pembelajaran akuntansi didalam kelas tergantung dari unsur-unsur dalam PBM itu 

sendiri yang terdiri dari: 

a) Tujuan ( pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang ingin dicapai atau 

ditingkatkan sebagai hasil kegiatan belajar mengajar) 

b) Isi dan struktur mata pelajaran 

c) Siswa (usia, kemampuan, latarbelakang, motivasi, dan lain-lain ) 
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d) Pengajar (filosofinya) tentang pendidikan dan pengajaran, kompetensinya 

dalam teknik mengajar, kebiasaan, dan lain-lain. 

e) Ketersediaan alat-alat atau dana untuk pengadaannya, waktu persiapannya. 

f) Besar kelas, jumlah jam pertemuan yang tersedia. 

(T. Raka Joni dalam Tim Pengembangan MKDK IKIP Semarang, 1990:159) 

3) Kebijaksanaan dan Administrasi Sekolah (Guru) 

Kebijaksanaan dalam KBBI (2003) diartikan rangkaian konsep dan asas yang 

menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan dalam suatu pekerjaan, 

kepemimpinan, dan cara bertindak (pemerintahan, organisasi, dsb). Sedangkan 

administrasi didefinisikan usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta 

penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Usaha dan kegiatan 

yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan 

(KBBI,2003).   

Kebijakan dan administrasi sekolah dalam hal ini guru diartikan sebagai 

policy atau aturan-aturan yang diterapkan guru kepada siswanya dalam hal 

pembelajaran akuntansi. Implementasinya berupa penugasan-penugasan terstruktur 

yang telah ditentukan waktu pengumpulannya, pengerjaan lembar kerja siswa, 

pekerjaan rumah, termasuk cara atau teknik guru dalam menilai perkembangan siswa 

dalam mempelajari akuntansi.  

4) Hubungan Antar Siswa 

Hubungan dalam KBBI (2003) diartikan sebagai keadaan berhubungan, 

kontak, sangkut paut. Dalam teori hierarki kebutuhan Maslow (Malayu S.P 

Hasibuan, 2001:225), disebutkan bahwa affiliation or acceptance needs diartikan 
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kebutuhan sosial, teman, dicintai dan mencintai serta diterima dalam pergaulan 

kelompok siswa dan lingkungannya. Manusia pada dasarnya selalu ingin hidup 

berkelompok dan tidak seorang pun manusia ingin hidup menyendiri di tempat 

terpencil. Karena manusia adalah mahluk sosial, sudah jelas ia menginginkan 

kebutuhan-kebutuhan sosial yang terdiri dari empat kelompok, yaitu: 

a) Kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain dilingkungan ia hidup dan 

tinggal (sense of belonging) 

b) Kebutuhan akan perasaan dihormati, karena setiap manusia merasa dirinya 

penting (sense of importance) 

c) Kebutuhan akan perasaan maju dan tidak gagal (sense of achievement) 

d) Kebutuhan akan perasaan ikut serta (sense of participation) 

Hubungan antar siswa dalam hal ini diartikan interaksi yang terjadi antara 

individu siswa dengan individu siswa yang lain dalam pembelajaran akuntansi. Hal 

ini bisa dilihat ketika mengerjakan tugas-tugas kelompok, maupun diskusi. Ketika 

siswa terlibat dalam pengerjaan tugas kelompok, maka bisa terlihat apakah siswa 

tersebut berperan aktif atau tidak. Apakah individualisme nya muncul atau tidak. 

Hubungan siswa yang terjalin baik, baik didalam kelas ketika PBM akuntansi terjadi 

maupun diluar PBM, meminimalkan ketidakpuasan siswa dalam mempelajari 

akuntansi.  

5) Kualitas Supervisi Guru 

Kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu; kadar derajat, atau taraf. 

Sedangkan supervisi diartikan pengawasan utama; pengontrolan tertinggi, dan 

penyeliaan (KBBI ,2003). Guru merupakan  unsur manusiawi dalam pendidikan. 
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Kehadiran guru mutlak diperlukan didalamnya. Kalau hanya ada anak didik tetapi 

guru tidak ada, maka tidak akan terjadi proses belajar mengajar. Guru  dituntut untuk 

bekerja secara profesional. Hal ini menjadikan guru harus memiliki tiga  macam 

kompetensi yaitu: kompetensi personal, kompetensi profesional, dan kompetensi 

sosial. Ketiganya mempunyai peranan masing-masing yang menyatu dalam diri 

pribadi guru dalam dimensi kehidupan sekolah, dan masyarakat. 

Kualitas pembelajaran guru bisa diihat dari indikator tiga kompetensi 

tersebut. Apabila ketiga kompetensi tersebut sudah bisa terpenuhi, maka kualitas 

guru pun sudah terukur. Begitu pula sebaliknya apabila seorang guru belum bisa 

memenuhi kompetensi tersebut, maka belum bisa diakatakan guru berkualitas. 

Kualitas pembelajaran guru akuntansi bisa diukur dari profesionalitas dalam 

mengajar akuntansi, memilki kepribadian yang baik juga mampu berinteraksi dengan 

lingkungan sekitarnya. Guru yang menyenangkan, tidak menakutkan, disegani 

muridnya tetapi tegas dalam mengambil tindakan akan membuat suasana kondusif 

sehingga akan meningkatkan semangat belajar siswa yang implikasinya akan 

mengeliminir ketidakpuasan siswa dalam mempelajari akuntansi.  

 

2.4 Kerangka Berfikir 

Pembelajaran akuntansi di jurusan IPS SMA merupakan satu kegiatan wajib 

yang dilakukan sesuai dengan amanat kurikulum. Fungsi pengajaran akuntansi di 

SMA adalah untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap rasional, 

teliti, jujur dan bertanggungjawab melalui prosedur pencatatan, pengelompokan, 

pengikhtisaran transaksi keuangan yang terjadi selama periode pembukuan. Tujuan 
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mempelajari akuntansi di sekolah adalah membekali siswa dengan berbagai 

kompetensi dasar. Dengan berbagai kompetensi tersebut siswa diharapkan mampu 

menguasai dan menerapkan konsep-konsep dasar, prinsip dan prosedur akuntansi 

yang benar, baik untuk kepentingan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi 

maupun terjun ke masyarakat sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan siswa 

dan masyarakat di sekitarnya (Depdiknas 2003:2).  

Porsi pembelajaran materi akuntansi di jurusan IPS lebih besar dibandingkan 

dengan kelas 10. Bagi sebagian besar siswa, materi akuntansi biasanya dijadikan 

momok, karena tingkat kesulitan mempelajarinya lebih tinggi diantara ilmu-ilmu 

sosial yang lain, yang disebabkan materi akuntansi berhubungan dengan angka-

angka yang menuntut ketelitian yang tinggi. Oleh karena itu sangat penting adanya  

sebuah kepuasan yang tinggi pula untuk mempelajari akuntansi ini agar output yang 

tinggi dapat dicapai. 

Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa satisfiers mempunyai pengaruh 

memberikan motivasi untuk selanjutnya akan menciptakan kepuasan siswa dalam 

mempelajari akuntansi dan memberikan output optimum. Sedangkan dissatisfiers 

memberikan efek negatif yaitu akan menciptakan ketidakpuasan siswa dalam 

mempelajari akuntansi dan tentunya output yang tidak diharapkan. Sehingga 

kerangka berfikirnya adalah sebagai berikut. 
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Gambar 2.2  Kerangka Berfikir 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Teori Herzberg, dengan modifikasi 
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4. Tanggungjawab diri untuk 

mempelajari akuntansi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah satisfiers dan dissatisfiers pada tingkat 

kepuasan siswa dalam mempelajari akuntansi pada siswa kelas XI jurusan IPS 

SMAN 1 Purworejo tahun ajaran  2004. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Apabila seseorang ingin 

meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya 

merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi 

atau studi sensus (Suharsimi Arikunto, 1998:115).  

Populasi dalam  penelitian ini adalah siswa kelas  XI  jurusan IPS SMAN 1 

Purworejo dengan ukuran populasi 68 siswa. Dikarenakan semua unit populasi dapat 

terjangkau dan dimungkinkan tidak terjadi kerusakan data, maka penelitian ini 

menggunakan penelitian sensus. 

 

3.3 Gambaran Umum SMAN 1 Purworejo 

SMAN 1 Purworejo berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0219/0/1955 pada tanggal 14 Juli 1955. 

Jumlah kelas pada waktu itu sebanyak 15 kelas dan hingga sekarang bertambah 

menjadi 24 kelas. Jumlah seluruh siswa pada tahun ajaran 2004/2005 adalah 964 
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siswa dengan rincian kelas X sebanyak 327 siswa, kelas XI 321 dan kelas XII 

sebanyak 316 siswa. Berdasarkan kurikulum terbaru, penjurusan dilakukan dikelas 

XI. Untuk kelas XI jumlah siswa jurusan  IPA sebanyak 253 dan siswa jurusan IPS 

sebanyak 68 siswa terbagi menjadi 2 kelas yaitu IPS 1 sebanyak 34 siswa dan IPS 2 

sebanyak 34 siswa. Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah 

siswa kelas XI  jurusan IPS. Jumlah sampel yang diambil  sebesar populasinya yaitu 

68 siswa dari jurusan IPS 1 dan IPS 2. 

Hingga tahun ajaran 2004/2005 jumlah seluruh pegawai dan karyawan di 

SMAN 1 Purworejo sebanyak 78 orang yang terdiri dari guru PNS 49 orang, guru 

tidak tetap 7 orang, karyawan tetap 9 orang dan karyawan tidak tetap 13 orang. 

Tenaga pengajar yang tersedia di SMAN 1 Purworejo cukup memenuhi syarat, 

seperti jumlah guru untuk satu bidang studi tersedia lebih dari 2 orang. Disamping itu 

jumlah tenaga pengajar senior lebih banyak dibandingkan dengan jumlah tenaga 

pengajar yang masih yunior. 

Sarana dan fasilitas belajar yang disediakan oleh SMAN 1 Purworejo cukup 

lengkap. Ruang kelas yang disediakan mampu menampung seluruh siswa yang 

masuk ke SMAN 1 Purworejo, sehingga tidak ada siswa yang masuk siang karena 

kekurangan tempat. Laboratorium untuk mata pelajaran yang bersifat terapan seperti 

fisika, kimia, dan biologi sudah disediakan secara terpisah. Tetapi laboratorium yang 

disediakan hanya khusus untuk mata pelajaran IPA, untuk mata pelajaran IPS 

khususnya akuntansi belum disediakan oleh pihak sekolah. Namun demikian sudah 

banyak terjadi perubahan-perubahan  yang bersifat positif di SMAN 1 Purworejo, 
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diantaranya adalah merehab total kantor kepala sekolah, ruang kantor tata usaha, 

ruang guru, ruang tamu, ruang komputer dan ruang internet. 

Seiring dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan waktu dalam 

menyongsong era globalisasi, dimana dituntut kompetisi sehat di berbagai bidang 

peningkatan mutu sumber daya manusia baik personal, kemampuan profesional, dan 

manajerial, maka SMAN 1 Purworejo ikut serta menciptakan sarana dan prasarana 

guna memenuhi kebutuhan pendidikan. Oleh karena itu langkah menuju peningkatan 

mutu SMAN 1 Purworejo melalui pengembangan-pengembangan profesionalisasi 

guru melaui MGMP, PGMP, regional maupun nasional. Peningkatan akademis siswa 

melalui pendalaman materi pelajaran. Selain itu mengikuti aktivitas lomba-lomba di 

tingkat kabupaten, provinsi, maupun tingkat nasional. 

Untuk meraih prestasi demi kemajuan SMAN 1 Purworejo harus didasari 

oleh rasa kebersamaan, kedisiplinan, dan ketertiban dari semua pihak yang terkait di 

SMAN 1 Purworejo, terutama para siswa. Proses seleksi penerimaan siswa baru 

merupakan langkah awal yang ditempuh SMAN 1 Purworejo dalam upaya 

meningkatkan prestasi. Untuk tahun ajaran 2004/2005 seleksi penerimaan siswa baru 

dilakukan dengan tes lokal yang diadakan oleh SMAN 1 Purworejo. Siswa-siswi 

yang diterima di SMAN 1 Purworejo sebagian besar berasal dari sekolah-sekolah 

negeri dan swasta yang berada di kabupaten Purworejo. Perbedaan asal sekolah 

tersebut tentunya disertai dengan kemampuan dan karakteristik siswa yang berbeda-

beda. Hal ini merupakan tantangan bagi SMAN 1 Purworejo untuk menumbuhkan 

rasa kebersamaan demi meraih satu tujuan yaitu prestasi yang baik bagi sekolah. 
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Untuk meningkatkan kedisiplinan, SMAN 1 Purworejo menerapkan adanya 

credit point pelanggaran yang telah diterapkan sejak tahun ajaran 1999/2000. Dengan 

aturan tersebut telah terjadi peningkatan ketertiban, kedisiplinan, dan rasa 

tanggungjawab masing-masing pribadi siswa. Saat  ini SMAN 1 Purworejo lebih 

meningkatkan kegiatan sekolah yang dapat menunjang preningkatan prestasi dan 

kualitas pada tahun-tahun yang akan datang di segala bidang. 

SMAN 1 Purworejo mempunyai tujuan yaitu unggul dalam prestasi, berahlak, 

dan mempunyai visi dan misi yang dapat menjadi contoh oleh sekolah-sekolah lain. 

Visinya adalah unggul dalam prestasi dan berahlak mulia. Sedangkan misinya adalah 

sesuai jenjang pendidikan menengah atas, mempersiapkan siswanya untuk 

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan mempersiapkan para siswa 

melalui pengembangan dan peningkatan di bidang akademik  serta non akademik.  

 

3.4 Variabel penelitian 

Sutrisno Hadi dalam Suharsimi Arikunto (1998:97) mendefinisikan variabel 

sebagai gejala yang bervariasi misalnya jenis kelamin, karena jenis kelamin 

mempunyai variasi: laki-laki dan perempuan; berat badan, karena ada 40 kg, 50 kg 

dan sebagainya. Gejala adalah obyek penelitian, sehingga variabel adalah obyek 

penelitian yang bervariasi. 

Suharsimi Arikunto (1998:97) menegaskan bahwa variabel adalah objek 

penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Tabel 3.1 berikut 

ini adalah operasional variabel dari penelitian. 
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Tabel 3.1 Operasional Variabel 
 

No Variabel Sub Variabel Indikator Skala 
1. Pencapaian prestasi 

individual siswa dalam 
pelajaran akuntansi 

 

- Pencapaian pengetahuan 
(kognitif) 

- Pencapaian keterampilan dalam 
akuntansi 

  
2. Pengakuan atau 

aktualisasi diri dalam 
PBM akuntansi 

 

- Keaktifan siswa 
- Aktualisasi diri siswa dalam 

PBM akuntansi 

3. Pembelajaran akuntansi 
itu sendiri 

 

- Peran siswa dan guru dalam 
PBM akuntansi 

- Porsi penyampaian materi 
akuntansi 

4. Tanggungjawab diri 
untuk mempelajari 
akuntansi 

 

- Tanggung jawab siswa dalam 
pengerjaan tugas 

- Tanggung jawab siswa untuk 
mempelajari akuntansi 

1 Satisfiers 

5. Pengembangan potensi 
individu siswa dalam 
mempelajari akuntansi  

 

- Pengembangan materi diluar 
buku paket dan catatan 

- Pembelajaran tambahan 
akuntansi diluar jam pelajaran 
sekolah 

Ordinal 

1. Kondisi sosial ekonomi 
keluarga 

 
 

- Dorongan semangat dan 
motivasi orang tua 

- Dukungan materil, sarana dan 
prasarana belajar 

2. Kondisi PBM 
akuntansi 

 

- Kondusifitas suasana 
pembelajaran akuntansi 

- Unsur-unsur pendukung dalam 
PBM akuntansi 

3. Kebijakan dan 
administrasi sekolah 
(guru) 

- Kebijakan guru dalam 
administrasi 

- Kebijakan guru dalam 
pemberian nilai 

4. Hubungan antar siswa - Hubungan individu siswa 
dengan teman sekelas 

- Hubungan siswa dengan siswa 
lain dalam pembelajaran 

2 Dissatisfiers 

5. Kualitas supervisi guru  - Kualitas guru secara personal, 
profesional, dan sosial 

- Metoda guru mengajar dalam 
mencapai kondusifitas PBM 

Ordinal 
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3.5 Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Observasi 

Metode Observasi digunakan untuk mengetahui keadaan SMAN 1 Purworejo 

dengan berbagai permasalahan yang relevan dengan permasalahan dalam 

penelitian. 

2. Metode Angket 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, 

atau hal-hal yang ia ketahui (Suharsimi Arikunto, 1998:140) 

Metode angket dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi 

tentang hal-hal yang berkaitan dengan satisfiers dan dissatisfiers sebagai 

bagian dari tingkat kepuasan siswa dalam mempelajari akuntansi. 

3. Metode Wawancara 

Metode ini digunakan sebagai metode penunjang dalam melengkapi data 

sehingga diperoleh deskripsi variabel yang komprehensif. 

4. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh 

melalui sumber tertulis (Suharsimi Arikunto, 1998:149). Metode dokumentasi 

digunakan untuk mengetahui data statistik seperti jumlah siswa, monografi 

sekolah, struktur organisasi sekolah, dan sebagainya. 
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3.6 Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

3.6.1 Validitas Instrumen 

Validitas instrumen adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

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

mempunyai kevalidan yang tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid memiliki 

validitas rendah. (Suharsimi Arikunto, 1998:160) 

Dalam penelitian ini menggunakan validitas internal yaitu dengan cara 

melakukan analisis butir. Validitas internal dicapai bila terdapat kesesuaian antara 

bagian-bagian instrumen dengan instrumen secara keseluruhan. Dengan kata lain 

sebuah instrumen dikatakan memiliki validitas internal apabila setiap bagian 

instrumen mendukung “missi” instrumen secara keseluruhan, yaitu mengungkap data 

dari variabel yang dimaksud. 

Untuk menguji validitas setiap butir maka skor-skor yang ada pada butir yang 

dimaksud dikorelasikan dengan skor total. Skor butir dipandang sebagai nilai X dan 

skor total dipandang sebagai nilai Y. Dengan diperolehnya indeks validitas setiap 

butir dapat diketahui dengan pasti butir-butir manakah yang tidak memenuhi syarat 

ditinjau dari validitasnya (Suharsimi Arikunto, 1998:169). 

Rumus yang digunakan adalah rumus korelasi product moment yaitu sebagai 

berikut:  

 

rxy  = 
( )( )
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Keterangan: 

rxy  = Koefisien korelasi skor item dan skor total 

ΣX  = Jumlah skor item 

ΣY  = Jumlah skor total 

ΣXY = Jumlah perkalian skor item dengan skor total 

ΣX2 = Jumlah kuadrat skor item 

ΣY2 = Jumlah kuadrat skor total 

N  = Banyaknya subyek 

(Suharsimi Arikunto, 2002:146) 

Untuk menentukan valid tidaknya alat ukur atau instrumen tersebut dengan 

cara mengkonsultasikan hasil perhitungan korelasi dengan tabel harga kritis dan r 

product moment pada taraf kepercayaan 95 % atau taraf signifikansi 5 %. Apabila 

perhitungan koefisien korelasi lebih besar dibandingkan dengan nilai yang ada pada  

rtabel , maka dinyatakan sudah valid sehingga instrumen sudah layak. 

Hasil  analisis validitas per butir angket dapat dilihat pada tabel  berikut. 

Tabel 3.2 Analisis Validitas Satisfiers 

Nomor 
Butir rxy rtabel Kriteria 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

0,7085188 
0,6683049 
0,5817313 
0,6271022 
0,7085188 
0,5978119 
0,6137737 
0,6437377 
0,5921294 
0,5961315 

0,444 
 

Valid 
 

Sumber: data primer, diolah. 
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Tabel 3.3        Analisis Validitas Dissatisfiers 

Nomor 
Butir rxy rtabel Kriteria 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

0,5909933 
0,6764947 
0,6072566 
0,6646724 
0,5872338 
0,7802831 
0,6322381 
0,6312091 
0,6468142 
0,6122711 

0,444 
 

Valid 
 

       Sumber: data primer, diolah. 

Berdasarkan hasil uji validitas tampak bahwa dari masing-masing butir item 

angket tersebut menunjukkan  rxy > rtabel, yang berarti valid. 

3.6.2 Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas instrumen menunjukkan suatu penelitian bahwa sebuah instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai pengumpulan data karena instrumen 

itu sudah baik, sehingga mampu dan dapat mengungkapkan data yang dipercaya. 

Rumus alpha digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya 

bukan 1 dan 0 misalnya angket atau soal bentuk uraian. 

r11  = ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
∑

2

2

1
1 t

b

k
k

σ

σ
   

Keterangan: r11 = reliabilitas instrumen 

  k = banyaknya butir atau banyaknya soal 

  ∑ 2
bσ = jumlah varians butir 

  ∑ 2
tσ = varians total 

(Suharsimi Arikunto, 1998:193) 
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Hasil reliabilitas menggunakan rumus alpha diperoleh r11 variabel satisfiers = 

0,8252055 dan r11 variabel dissatisfiers = 0,835976 sedangkan rtabel = 0,632. Karena   

r11 > rtabel  dengan demikian dapat disimpulkan bahwa angket tersebut reliabel.  

 

3.7 Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, 

terutama apabila penelitian tersebut bermaksud untuk mengambil kesimpulan dari 

masalah yang diteliti. Untuk menganalisis data diperlukan suatu cara/metode analisis 

data. Metode analisis data digunakan untuk mengubah atau menganalisis data hasil 

penelitian agar dapat diinterpretasikan sehingga laporan yang dihasilkan mudah 

dipahami.  

3.7.1 Analisis Deskriptif   

Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan masing-masing indikator dalam 

setiap variabel agar lebih mudah dalam memahaminya, maksudnya adalah data yang 

diperoleh dikuantitatifkan untuk mempermudah dalam menggambarkan keadaan 

suatu obyek atau peristiwa yang bersifat sebagai data kualitatif. Dalam penelitian ini, 

analisis deskriptif digunakan untuk  mengkaji variabel yang ada dalam penelitian 

dengan demikian dapat diketahui tingkat kepuasan siswa dalam mempelajari 

akuntansi. 

Secara garis besar analisis data meliputi tiga langkah yaitu: 

a. Persiapan 

b. Tabulasi  

c. Penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian 
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Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah: 

a. Mengecek kelengkapan data. 

b. Jenis pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel satisfiers dan 

dissatisfiers dilakukan dengan dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Untuk soal bernomor ganjil, yaitu sebanyak 50% (lima puluh persen) dari 

jumlah soal/item angket digunakan pertanyaan positif. 

2) Untuk soal bernomor genap, yaitu sebanyak  50% (lima puluh persen) dari 

jumlah soal/item angket digunakan pertanyaan negatif. 

c. Menghitung jumlah jawaban untuk masing-masing butir pertanyaan sesuai 

dengan kategori masing-masing. 

d. Menginterpretasikan jumlah yang diperoleh dengan menggunakan analisis 

deskriptif. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Faktor-Faktor Satisfiers pada Tingkat Kepuasan Siswa dalam 

Mempelajari Akuntansi  

Aplikasi Teori Herzberg tentang kepuasan kerja pada pembelajaran siswa 

terhadap akuntansi yaitu satisfiers mempunyai pengaruh memberikan motivasi untuk 

selanjutnya akan menciptakan kepuasan siswa dalam mempelajari akuntansi dan 

memberikan output optimum. Faktor-faktor satisfiers yang mempengaruhi tingkat 

kepuasan siswa dalam mempelajari akuntansi bila dihubungkan dengan teori 

motivasi pemeliharaan  Herzberg adalah sebagai berikut: 

1) Pencapaian prestasi individual siswa dalam pelajaran akuntansi 

2) Pengakuan atau aktualisasi diri dalam PBM akuntansi 

3) Pembelajaran akuntansi itu sendiri 

4) Tanggungjawab diri untuk mempelajari akuntansi 

5) Pengembangan potensi individu siswa dalam mempelajari akuntansi 

Berikut ini adalah pembahasan untuk masing-masing faktor. 

4.1.1 Pencapaian Prestasi Individual Siswa dalam Pelajaran Akuntansi 

Pencapaian prestasi individual siswa dalam pelajaran akuntansi diartikan 

sebagai pencapaian pengetahuan dan keterampilan dalam bidang akuntansi atau 

penguasaan materi akuntansi secara keseluruhan dalam kegiatan belajar mengajar 

akuntansi di sekolah. Pencapaian atau achievement ini tidak selalu dihubungkan 

dengan prestasi atau output dalam bentuk nilai. Pencapaian ini lebih dihubungkan 
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dengan kondisi psikologis dimana individu merasa sudah mencapai keterampilan dan 

pengetahuan dalam bidang akuntansi selama dan setelah proses belajar mengajar 

akuntansi berlangsung.  

4.1.1.1 Tingkat Kedalaman Pengetahuan Materi Akuntansi 

Tingkat kedalaman pengetahuan materi akuntansi mengandung pengertian 

seberapa dalam pengetahuan akuntansi diberikan oleh guru dalam pembelajaran 

akuntansi di kelas. Dari hasil penelitian dapat diketahui jawaban responden tentang 

tingkat kedalaman pengetahuan materi akuntansi yang tertera dalam tabel 4.1 

berikut. 

Tabel 4.1 Tingkat Kedalaman Pengetahuan Materi Akuntansi 
 

No Pilihan Jawaban Σ Responden % 
1 
2 
3 
4 
5 

Sangat Setuju 
Setuju 
Netral 
Kurang Setuju 
Tidak Setuju 

31 
26 
5 
5 
1 

45,6 
38,2 
7,4 
7,4 
1,5 

Jumlah 68 100 
Sumber: data primer yang diolah (lampiran 11) 

Berdasarkan tabel 4.1, dapat diketahui bahwa sebagian besar siswa setuju 

ketika pembelajaran akuntansi di dalam kelas, siswa mendapatkan pengetahuan yang 

mendalam tentang materi akuntansi. Jumlah persentase untuk jawaban ini adalah  

sebesar 83,8% (45,6% + 38,2%).  

Hal ini mengindikasikan adanya keinginan dari sebagian besar responden 

untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam tentang materi akuntansi, terlepas 

dari nilai akuntansi yang akan didapat. Pencapaian pengetahuan dan keterampilan 

dalam akuntansi lebih essensial daripada pencapaian output yang berupa nilai, karena 

nilai akhir tidak selalu menggambarkan pencapaian pengetahuan dan keterampilan 
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siswa dalam akuntansi. Hal ini disebabkan karena nilai akhir ditentukan dari berbagai 

faktor. Pencapaian pengetahuan dan keterampilan dalam akuntansi hanyalah salah 

satu faktor yang ikut berkontribusi pada penentuan nilai akhir siswa. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kepuasan siswa dalam mempelajari akuntansi dapat tercapai jika 

siswa mendapatkan pengetahuan materi akuntansi yang mendalam.  

4.1.1.2 Keseimbangan Penguasaan Teoritis dan Keterampilan 

Dalam PBM akuntansi dibutuhkan adanya keseimbangan penguasan teoritis 

dan keterampilan. Pemberian materi akuntansi teoritis saja tanpa diimbangi materi 

praktikal akan membuat pembelajaran menjadi pincang. Apabila terjadi kondisi 

bahwa pembelajaran materi akuntansi hanya ditujukan untuk penguasaan secara 

teoritis saja tanpa diikuti dengan penguasaan keterampilan pengerjaan soal-soal 

latihan, maka jawaban responden tertera dalam tabel 4.2 dibawah ini.  

Tabel 4.2 Keseimbangan Penguasaan Teoritis dan Keterampilan 
 

No Pilihan Jawaban Σ Responden % 
1 
2 
3 
4 
5 

Sangat Setuju 
Setuju 
Netral 
Kurang Setuju 
Tidak Setuju 

1 
5 
4 
17 
41 

1,5 
7,4 
5,9 
25 

60,3 
Jumlah 68 100 

        Sumber: data primer yang diolah (lampiran 11) 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas terlihat bahwa sebagian besar responden tidak 

setuju bila pemberian materi akuntansi hanya untuk penguasaan secara teori saja dan 

mengabaikan kemampuan penguasaan ketrampilan dalam mengerjakan soal. Jumlah 

persentase untuk jawaban ini adalah 85,3% (60,3% + 25%).  

Hal ini mengindikasikan keinginan dari sebagian besar responden akan 

adanya keseimbangan antara penguasaan teoritis dan penguasaan keterampilan 
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pengerjaan soal-soal latihan akuntansi. Pencapaian penguasaan teoritis tanpa diikuti 

oleh penguasaan keterampilan, tidak akan menuju pada kepuasan siswa dalam 

mempelajari akuntansi dan tentunya pencapaian tujuan pembelajaran akuntansi. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan siswa dalam mempelajari akuntansi 

akan tercapai jika terdapat keseimbangan antara penguasaan teoritis dan penguasaan 

keterampilan pengerjaan soal-soal latihan akuntansi. 

4.1.2 Pengakuan atau Aktualisasi Diri Dalam PBM Akuntansi 

Pengakuan atau aktualisasi diri dalam PBM akuntansi diartikan sebagai 

kemampuan siswa untuk menggunakan kecakapan, keterampilan, dan potensi 

optimalnya untuk mengaktualisasikan dirinya dalam pembelajaran akuntansi. 

Kebutuhan aktualisasi diri dalam PBM akuntansi ini berbeda antara siswa yang satu 

dengan siswa yang lainnya. 

4.1.2.1 Persamaan Hak Siswa untuk Mengajukan Pertanyaan dalam Forum 

Diskusi 

Salah satu bentuk perwujudan persamaan hak dalam pembelajaran akuntansi 

adalah dengan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap siswa dalam forum 

diskusi untuk mengajukan pertanyaan. Dari hasil penelitian dapat diketahui jawaban 

responden tentang persamaan hak siswa untuk mengajukan pertanyaan dalam forum 

diskusi  yang tertera dalam tabel 4.3 berikut. 
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Tabel 4.3 Persamaan Hak Siswa untuk Mengajukan Pertanyaan 
dalam Forum Diskusi 

 
No Pilihan Jawaban Σ Responden % 
1 
2 
3 
4 
5 

Sangat Setuju 
Setuju 
Netral 
Kurang Setuju 
Tidak Setuju 

35 
16 
12 
4 
1 

51,5 
23,5 
17,6 
5,9 
1,5 

Jumlah 68 100 
        Sumber: data primer yang diolah (lampiran 11) 

Dari tabel 4.3 diatas dapat dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

setuju bila setiap siswa diberikan hak yang sama untuk mengajukan pertanyaan 

dalam forum diskusi pelajaran akuntansi. Hal ini tampak dari persentase jawaban 

sebesar 75% (51,5% + 23,5%).  

Hal ini mengindikasikan keinginan dari sebagian besar responden akan 

adanya persamaan hak siswa untuk mengajukan pertanyaan dalam forum diskusi 

akuntansi. Guru dituntut untuk tidak membeda-bedakan siswanya, karena setiap 

siswa memiliki hak yang sama dan ingin diperlakukan sama. Siswa ingin diberi 

kebebasan untuk mengaktualisasikan dirinya dalam pembelajaran akuntansi. Hal ini 

akan membuat siswa puas dalam mempelajari akuntansi. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kepuasan siswa dalam mempelajari akuntansi akan tercapai bila 

terdapat persamaan hak siswa untuk mengajukan pertanyaan dalam forum diskusi 

akuntansi.   

4.1.2.2 Persamaan Hak Setiap Siswa Untuk Mengerjakan Soal Latihan Di 

Papan Tulis dalam PBM Akuntansi 

Dalam PBM akuntansi pengerjaan soal-soal latihan biasanya dilakukan di 

papan tulis dengan tujuan agar guru bisa mengetahui keberanian dan tingkat 
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penguasaan materi akuntansi siswa. Apabila terdapat kondisi bahwa pengerjaan soal-

soal latihan hanya dilakukan oleh siswa yang paling pintar di kelas maka berdasarkan 

penelitian diketahui hasil jawaban responden terhadap permasalahan tersebut yang 

disajikan dalam tabel 4.4 berikut. 

Tabel 4.4 Pengerjaan Soal-Soal Latihan yang Hanya Dilakukan oleh 
Siswa yang Paling Pintar 

 
No Pilihan Jawaban Σ Responden % 
1 
2 
3 
4 
5 

Sangat Setuju 
Setuju 
Netral 
Kurang Setuju 
Tidak Setuju 

0 
4 
6 
9 
49 

0 
5,9 
8,8 
13,2 
72,1 

Jumlah 68 100 
        Sumber: data primer yang diolah (lampiran 11) 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa tidak ada seorang 

responden pun yang setuju bila pengerjaan soal-soal latihan akuntansi dipapan tulis 

hanya dilakukan oleh siswa yang paling pintar di kelas. Sedangkan yang tidak setuju 

mencapai 85,3% (72,1% + 13,2%) dari total responden. 

Hal ini mengindikasikan keinginan dari sebagian besar responden akan 

adanya persamaan hak siswa untuk mengerjakan soal-soal latihan di papan tulis. 

Guru pelajaran akuntansi hendaknya memberikan persamaan hak dalam 

pembelajaran akuntansi, tanpa pilih kasih terutama karena faktor kecerdasan siswa, 

karena hal ini akan membuat siswa merasa puas dalam mempelajari akuntansi. 

Individual differences yang dimiliki siswa yang heterogen hendaknya diperlakukan 

dengan sewajarnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan siswa dalam 

mempelajari akuntansi akan tercapai bila terdapat persamaan hak siswa untuk 

mengerjakan soal-soal latihan di papan tulis ketika PBM akuntansi terjadi. 
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4.1.3 Pembelajaran Akuntansi Itu Sendiri 

Pembelajaran akuntansi itu sendiri maksudnya bagaimana proses belajar 

mengajar akuntansi dapat diikuti oleh siswa dalam kelas. Perlu diketahui apakah 

siswa bersemangat dalam mengikuti pelajaran akuntansi atau tidak. Hal ini 

bergantung pada semangat belajar siswa itu sendiri yang dipengaruhi oleh faktor dari 

dalam maupun dari luar. 

4.1.3.1 Peran Guru sebagai Fasilitator dan Motivator dalam PBM Akuntansi 

Peran guru dalam pembelajaran akuntansi sekarang berbeda dari tahun-tahun 

sebelumnya yang menganggap guru sebagai sentral atau pusat dalam pembelajaran. 

Transfer ilmu pengetahuan dilakukan guru setiap kali masuk kelas untuk 

memberikan pelajaran akuntansi. Hal ini kemudian dirasakan hasilnya kurang efektif 

sehingga para penentu kebijakan pendidikan membuat penyempurnaan kurikulum.   

Penyempurnaan kurikulum sehingga menghasilkan Kurikulum Berbasis Kompetensi 

(KBK) lebih mengedepankan keaktifan siswa dalam pembelajaran akuntansi.  Dari 

hasil penelitian dapat diketahui jawaban responden tentang peran guru sebagai 

fasilitator dan motivator dalam PBM akuntansi yang tertera dalam tabel 4.5 berikut. 

Tabel 4.5 Peran Guru sebagai Fasilitator dan Motivator dalam PBM 
Akuntansi 

 
No Pilihan Jawaban Σ Responden % 
1 
2 
3 
4 
5 

Sangat Setuju 
Setuju 
Netral 
Kurang Setuju 
Tidak Setuju 

24 
22 
10 
9 
3 

35,3 
32,4 
14,7 
13,2 
4,4 

Jumlah 68 100 
        Sumber: data primer yang diolah (lampiran 11) 
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Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar siswa 

sangat setuju bila peran guru dalam pembelajaran adalah sebagai pemberi motivasi 

dan fasilitator saja, dan yang mengambil peran aktif adalah siswa-siswanya saja. Hal 

ini tampak pada persentase sebesar 67,7% (35,3% + 32,4%) dari jumlah siswa.  

Hal ini mengindikasikan keinginan dari sebagian besar siswa agar guru 

berperan sebagai fasilitator dan motivator saja dalam pembelajaran akuntansi di 

kelas. Hal ini juga mengindikasikan adanya keinginan dari sebagian besar siswa 

untuk aktif dalam pembelajaran akuntansi. Dominasi guru tidak diperlukan lagi 

dalam pembelajaran akuntansi, terlebih kurikulum yang terbaru mengharuskan siswa 

untuk mengambil peran aktif dalam PBM akuntansi. Metode ceramah yang biasa 

dipakai guru tidak akan efektif untuk semua materi akuntansi yang lebih banyak 

kearah praktikal. Metode ini sebaiknya dijadikan sebagai pelengkap untuk 

mengungkapkan hal-hal baru yang terjadi dalam perkembangan materi pelajaran 

akuntansi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan siswa dalam mempelajari 

akuntansi akan tercapai bila peran guru dalam PBM akuntansi hanya sebagai 

motivator dan fasilitator saja. 

4.1.3.2 Porsi Penyampaian Materi Akuntansi 

Dalam PBM akuntansi penyampaian materi akuntansi menuntut porsi yang 

proporsional. Terlebih pelajaran akuntansi lebih banyak ke arah pendekatan praktis. 

Porsi penyampaian materi akuntansi disesuaikan dengan pokok bahasan yang akan 

diajarkan. Perlu diketahui apakah pokok bahasan tersebut menuntut guru untuk 

memberikan materi teoritis lebih besar dibandingkan dengan praktik atau sebaliknya 

Apabila terdapat kondisi bahwa porsi penyampaian materi akuntansi secara teoritis 
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lebih besar dibandingkan dengan praktek latihan dalam semua materi akuntansi, 

maka berdasarkan penelitian diketahui hasil jawaban responden terhadap 

permasalahan tersebut yang disajikan dalam tabel 4.6 berikut. 

Tabel 4.6 Porsi Penyampaian Materi Akuntansi Secara Teoritis 
Lebih Besar Dibandingkan Praktik Latihan 

 
No Pilihan Jawaban Σ Responden % 
1 
2 
3 
4 
5 

Sangat Setuju 
Setuju 
Netral 
Kurang Setuju 
Tidak Setuju 

0 
2 
5 
29 
32 

0 
2,9 
7,4 
42,6 
47,1 

Jumlah 68 100 
            Sumber: data primer yang diolah (lampiran 11) 

Dari tabel 4.6 diatas tampak bahwa tidak seorang siswa pun setuju bila porsi 

penyampaian materi akuntansi secara teoritis lebih besar dibandingkan dengan 

praktek latihan. Jawaban tidak setuju mendominasi jumlah responden yaitu sebesar 

89,7 % (47,1% + 42,6%).  

Hal ini mengindikasikan keinginan sebagian besar responden akan adanya 

proporsionalitas porsi penyampaian materi akuntansi secara teoritis dan praktik 

latihan. Hal ini juga mengindikasikan adanya keinginan siswa agar porsi 

penyampaian materi akuntansi teoritis tidak harus mendominasi dalam pembelajaran. 

Porsi penyampaian materi akuntansi secara teoritis dan praktik harus disesuaikan 

dengan materi yang akan diajarkan. Untuk materi yang berhubungan dengan sejarah 

akuntansi dan perkembangannya misalnya, tentunya metode ceramah akan lebih 

efektif bila dibandingkan dengan metode lainnya. Akan tetapi bila materinya adalah 

pembuatan jurnal khusus misalnya, maka ceramah hanya dijadikan sebagai 

pelengkap. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan siswa dalam mempelajari 
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akuntansi akan tercapai bila terdapat proporsionalitas porsi penyampaian materi 

akuntansi secara teoritis dan praktik latihan. 

4.1.4  Tanggungjawab Diri untuk Mempelajari Akuntansi. 

Tanggungjawab diri untuk mempelajari akuntansi maksudnya adalah 

bagaimana siswa dapat menanggung segala sesuatu yang berhubungan dengan 

pelajaran akuntansi. Apakah individu siswa ini akan menuntaskan pembelajaran, 

yaitu mengikuti proses pembelajaran akuntansi dalam kelas dari awal sampai akhir 

pembelajaran atau tidak. Tanggungjawab diri untuk mempelajari akuntansi tidak 

hanya terbatas pada PBM di dalam kelas saja, melainkan mempelajari akuntansi dan 

tugas-tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran diluar kelas, dalam hal ini di 

rumah. 

4.1.4.1 Tanggungjawab Diri Siswa untuk Mengerjakan PR Akuntansi 

Pekerjaan rumah pelajaran akuntansi diberikan guru dengan tujuan agar siswa 

mempelajari materi akuntansi lebih intensif lagi di rumah. Hal ini menuntut 

tanggungjawab diri yang besar untuk mempelajari akuntansi. Akan tetapi tidak 

semua siswa mempunyai tanggungjawab yang besar untuk mengerjakan PR 

akuntansi di rumah. Pekerjaan rumah biasanya dikerjakan siswa untuk dibahas di 

dalam kelas. Apabila terdapat kondisi bahwa siswa yang tidak mengerjakan PR 

akuntansi tidak diperbolehkan untuk mengikuti pelajaran akuntansi, maka 

berdasarkan penelitian diketahui hasil jawaban responden terhadap permasalahan 

tersebut yang disajikan dalam tabel 4.7 berikut 
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Tabel 4.7 Tidak Diperbolehkannya Siswa untuk Mengikuti 
Pelajaran Akuntansi Karena Tidak Mengerjakan PR 

 
No Pilihan Jawaban Σ Responden % 
1 
2 
3 
4 
5 

Sangat Setuju 
Setuju 
Netral 
Kurang Setuju 
Tidak Setuju 

27 
13 
15 
7 
6 

39,7 
19,1 
22,1 
10,3 
8,8 

Jumlah 68 100 
       Sumber: data primer yang diolah (lampiran 11) 

Dari tabel 4.7 diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar siswa setuju 

apabila ada siswa yang tidak bertanggungjawab mengerjakan PR akuntansi, tidak 

diperkenankan mengikuti pelajaran akuntansi. Hal ini tampak pada jumlah persentase 

sebesar 58,8% (39,7% + 19,1) dari total responden. 

Hal ini mengindikasikan adanya keinginan siswa untuk memiliki 

tanggungjawab diri untuk mempelajari akuntansi, karena dalam  mastery learning 

(belajar tuntas) materi akuntansi, tanggungjawab diri ini sangat diperlukan. Bila 

seseorang sudah memiliki tanggungjawab diri untuk mempelajari akuntansi, maka 

seberapa besar hambatannya pun tidak akan mengabaikan tugas-tugas yang diberikan 

oleh guru akuntansi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan siswa dalam 

mempelajari akuntansi akan tercapai bila terdapat tanggungjawab diri yang besar 

untuk mempelajari akuntansi. 

4.1.4.2 Tanggungjawab untuk Mengerjakan Tugas  

Pemberian tugas akuntansi pada prinsipnya sama dengan pemberian 

pekerjaan rumah. Keduanya menuntut tanggungjawab diri siswa untuk mempelajari 

akuntansi diluar PBM akuntansi yang dilakukan di kelas. Pengerjaan tugas akuntansi 

menuntut keseriusan yang tinggi dari diri siswa. Siswa dituntut untuk 
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memprioritaskan pengerjaan tugas akuntansi dan mengesampingkan aktivitas-

aktivitas lain yang kurang perlu.  Apabila terdapat kondisi bahwa bila esok hari ada 

tugas akuntansi yang harus dikumpulkan pada jam pertama, sedangkan hari ini siswa  

menonton TV dirumah tanpa memperdulikan tugas tersebut, maka berdasarkan 

penelitian diketahui hasil jawaban responden terhadap permasalahan tersebut yang 

disajikan dalam tabel 4.8 berikut 

Tabel 4.8 Tanggungjawab Diri  Siswa untuk Mengerjakan Tugas  
 
No Pilihan Jawaban Σ Responden % 
1 
2 
3 
4 
5 

Sangat Setuju 
Setuju 
Netral 
Kurang Setuju 
Tidak Setuju 

3 
10 
5 
6 
44 

4,4 
14,7 
7,4 
8,8 
64,7 

Jumlah 68 100 
           Sumber: data primer yang diolah (lampiran 11) 

Dari data diatas diketahui bahwa 73,5% (64,7% + 8,8%) dari total responden 

tidak setuju terhadap permasalahan diatas. Hal ini mengindikasikan kepuasan siswa 

dalam mempelajari akuntansi dapat tercapai bila siswa memiliki rasa tanggungjawab 

diri yang besar dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru mata 

pelajaran akuntansi. 

4.1.5 Pengembangan Potensi Individu Siswa dalam  Mempelajari Akuntansi 

Pengembangan potensi individu siswa dalam mempelajari akuntansi diartikan 

proses yang dilakukan siswa untuk mengembangkan pelajaran akuntansi. Jadi, siswa 

tidak hanya mampu mempelajari materi yang diajarkan oleh guru yang berasal adari 

buku panduan atau buku wajib akuntansi, tetapi mampu mengembangkan sendiri 

materi yang telah diajarkan terutama kearah pendekatan praktis. Misalnya saja dalam 

materi bukti transaksi perusahaan dagang, siswa tidak hanya mampu mengenali 
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faktur-faktur penjualan, pembelian dan sebagainya, tetapi mampu melihat secara riil 

bukti-bukti tersebut walaupun tidak disediakan di kelas oleh guru. 

4.1.5.1 Tambahan Materi Akuntansi dari Literatur Lain 

Materi akuntansi yang diberikan guru biasanya hanya pengulangan dari 

materi yang diberikan tahun sebelumnya, tanpa mengikuti perkembangan yang 

terjadi dalam akuntansi secara aktual.  Pemberian materi dari  buku paket yang 

dicetak beberapa tahun sebelumnya seharusnya disesuaikan dengan materi-materi 

terbaru, dengan tujuan agar penambahan informasi dan perkembangan dalam 

akuntansi tidak terlewatkan diberikan kepada siswa. Bagi siswa yang memiliki 

kemauan untuk mengembangkan potensinya dalam mempelajari akuntansi, tentunya 

penguasaan materi akuntansi hanya dari buku paket dirasa masih kurang sehingga 

perlu mencari dan mempelajari materi tambahan dari literatur lain. Dari hasil 

penelitian dapat diketahui jawaban responden tentang tambahan materi dari literatur 

lain yang tertera dalam tabel 4.9 berikut. 

Tabel 4.9 Kurangnya Materi yang Diberikan oleh Guru dari Buku 
Paket, sehingga Perlu Mencari  Materi Tambahan dari 
Literatur Lain 

 
No Pilihan Jawaban Σ Responden % 
1 
2 
3 
4 
5 

Sangat Setuju 
Setuju 
Netral 
Kurang Setuju 
Tidak Setuju 

32 
26 
6 
3 
1 

47,1 
38,2 
8,8 
4,4 
1,5 

Jumlah 68 100 
            Sumber: data primer yang diolah (lampiran 11) 

Dari tabel 4.9 tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden setuju 

bahwa materi yang diajarkan oleh guru mata pelajaran akuntansi dari buku paket 
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masih kurang sehingga perlu mencari materi tambahan dari literatur lain. Hal ini 

tampak pada persentase sebesar 85,3% (47,1% +  38,2%) dari total responden. 

Hal ini mengindikasikan adanya  keinginan dari sebagian besar responden 

untuk lebih memantapkan pemahaman terhadap materi yang telah diajarkan yaitu 

dengan cara mencari materi lain diluar buku paket yang disarankan oleh guru 

akuntansi, karena hal ini akan meningkatkatkan kepuasan siswa dalam mempelajari 

akuntansi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan siswa dalam mempelajari 

akuntansi akan tercapai bila siswa dapat mencari dan mempelajari materi tambahan 

dari literatur lain. 

4.1.5.2 Pelajaran Tambahan Akuntansi 

Pengembangan potensi siswa untuk mempelajari akuntansi bisa dilakukan 

melalui mengikuti pelajaran tambahan akuntansi. Hal ini dapat dilakukan melalui 

lembaga bimbingan belajar yang tumbuh subur terutama dilingkungan sekitar 

sekolah. Keberadaan lembaga bimbingan belajar diperlukan bagi siswa yang kurang 

dapat mengikuti pelajaran di sekolah sehingga timbul ketidakmengertian siswa 

terhadap materi pelajaran akuntansi. Apabila ada pernyataan bahwa belajar akuntansi 

itu hanya di sekolah saja, dan siswa tidak harus mengikuti belajar tambahan 

akuntansi diluar jam pelajaran sekolah, maka berdasarkan penelitian diketahui hasil 

jawaban responden terhadap permasalahan tersebut yang disajikan dalam tabel 4.10 

berikut. 
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Tabel 4.10 Ketidakharusan Mengikuti Belajar Tambahan Akuntansi 
Diluar Jam Pelajaran Sekolah 

 
No Pilihan Jawaban Σ Responden % 
1 
2 
3 
4 
5 

Sangat Setuju 
Setuju 
Netral 
Kurang Setuju 
Tidak Setuju 

3 
4 
15 
14 
32 

4,4 
5,9 
22,1 
20,6 
47,1 

Jumlah 68 100 
           Sumber: data primer yang diolah (lampiran 11) 

Dari data diatas dapat diketahui bahwa hanya sebagian kecil siswa saja yang 

tidak membutuhkan belajar tambahan akuntansi. Sedangkan jumlah siswa yang 

merasa perlu adanya pelajaran tambahan diluar jam sekolah sebesar 67,7% (47,1% + 

20,6%) dari total responden. 

Hal ini mengindikasikan adanya keinginan responden untuk lebih memahami 

materi akuntansi diluar jam pelajaran sekolah. Adanya kemungkinan materi yang 

kurang dimengerti pada saat PBM akuntansi berlangsung dalam kelas oleh guru mata 

pelajaran akuntansi, mendorong siswa untuk mencari jawaban dari permasalahan 

tersebut dengan mengikuti belajar tambahan akuntansi yang banyak disediakan oleh 

lembaga bimbingan belajar atau pun dalam bentuk privat. Proses pembelajaran di 

lembaga bimbingan belajar apalagi secara privat akan lebih membuat siswa leluasa 

untuk mengungkapkan ketidakmengertian terhadap materi yang diajarkan di kelas. 

Implikasinya siswa lebih memahami materi yang telah, sedang dan akan diajarkan 

oleh guru akuntansi di sekolah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan siswa 

dalam mempelajari akuntansi akan tercapai bila siswa dapat lebih memahami materi 

akuntansi diluar jam pelajaran sekolah dengan mengikuti bimbingan belajar 

akuntansi. 
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4.2 Faktor-Faktor Dissatisfiers pada Tingkat Kepuasan Siswa dalam 

Mempelajari Akuntansi  

Aplikasi teori Herzberg  pada pembelajaran siswa terhadap akuntansi yaitu 

dissatisfiers memberikan efek negatif yaitu akan menciptakan ketidakpuasan siswa 

dalam mempelajari akuntansi dan tentunya output yang tidak diharapkan. 

Faktor-faktor yang termasuk kedalam dissatisfiers yang mempengaruhi 

tingkat kepuasan siswa dalam mempelajari akuntansi bila dihubungkan dengan teori 

motivasi pemeliharaan  Herzberg adalah sebagai berikut: 

1) Kondisi sosial ekonomi keluarga 

2) Kondisi PBM akuntansi 

3) Kebijaksanaan dan administrasi sekolah (guru) 

4) Hubungan antar siswa 

5) Kualitas supervisi guru 

 Berikut ini adalah pembahasan untuk masing-masing faktor. 

4.2.1 Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga 

Kondisi sosial ekonomi keluarga diartikan sebagai tingkat kondusifitas 

komunikasi keluarga dan tingkat kesejahteraan keluarga yang meliputi tingkat 

pendapatan orang tua, sarana dan fasilitas belajar yang dimiliki siswa di rumah. Dari 

berbagai penelitian yang berhubungan dengan kondisi sosial dan ekonomi keluarga 

didapat bahwa kondisi ini mempengaruhi kepuasan belajar dan prestasi belajar siswa. 

Hal ini mengandung pengertian bahwa apabila keadaan sosial keluarga yang 

kondusif dan keadaan ekonomi keluarga yang cukup maka siswa akan belajar dengan 

tenang, mampu membeli perlengkapan pelajaran seperti buku paket, lembar kerja 
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siswa, dan alat-alat penunjang belajar yang lain, maka akan meningkatkan semangat 

belajar siswa dalam mempelajari akuntans dan akan meminimalkan ketidakpuasan 

siswa dalam mempelajari akuntansi. 

4.2.1.1 Dorongan Semangat Belajar yang Tinggi dari Orangtua 

Salah satu peran orangtua dalam membantu anaknya untuk mempelajari 

akuntansi adalah dengan memberikan dorongan semangat. Kondisi sosial dan 

kondusifitas lingkungan keluarga yaitu komunikasi dan interaksi yang baik antar 

sesama anggota keluarga akan membantu siswa dalam mempelajari akuntansi.  

Orang tua dituntut untuk memberikan dorongan semangat belajar karena dorongan 

materi saja tidak cukup untuk menumbuhkan semangat belajar akuntansi. Banyak 

kasus yang terjadi dimana orang tua hanya memberikan materi saja tanpa diikuti 

dengan perhatian penuh terhadap perkembangan belajar anaknya terbukti tidak 

berhasil menuju pencapaian tujuan belajar. Dari hasil penelitian dapat diketahui 

jawaban responden tentang peran orangtua dalam menumbuhkan semangat belajar 

akuntansi anaknya yang tertera dalam tabel 4.11 berikut. 

Tabel 4.11 Dorongan Semangat Belajar yang Tinggi dari Orangtua 
No Pilihan Jawaban Σ Responden % 
1 
2 
3 
4 
5 

Sangat Setuju 
Setuju 
Netral 
Kurang Setuju 
Tidak Setuju 

34 
21 
9 
4 
0 

50 
30,9 
13,2 
5,9 
0 

Jumlah 68 100 
           Sumber: data primer yang diolah (lampiran 12) 

Dari data diatas diketahui bahwa 80,9% (50% + 30,9%) responden setuju 

apabila orangtua mendukung sepenuhnya dengan memberi dorongan dan semangat 

yang tinggi untuk mempelajari akuntansi. Tidak seorang siswa pun yang tidak setuju. 



 68

Hal ini mengindikasikan keinginan dari sebagian besar reponden agar 

orangtua mendukung sepenuhnya dengan memberi dorongan dan semangat yang 

tinggi untuk mempelajari akuntansi. Pemberian perhatian berbentuk materi saja tidak 

cukup untuk menumbuhkan semangat belajar siswa dalam mempelajari akuntansi. 

Dorongan perhatian akan mengembangkan semangat yang sudah tumbuh dalam diri 

siswa, dan membuat siswa lebih semangat lagi untuk mempelajari akuntansi. Siswa  

yang tidak diberikan dorongan semangat belajar oleh orangtuanya tidak akan 

semangat untuk mempelajari akuntansi Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

ketidakpuasan siswa dalam mempelajari akuntansi dapat terjadi bila orangtua tidak 

mendukung sepenuhnya dengan tidak memberi dorongan dan semangat yang tinggi 

untuk mempelajari akuntansi. 

4.2.1.2 Dukungan Orangtua dalam Bentuk Materi 

Pemberian materi dari orangtua untuk menunjang keberhasilan anaknya 

dalam mempelajari akuntansi juga sangat diperlukan selain pemberian dorongan 

semangat. Apabila ada pernyataan bahwa orangtua tidak memiliki anggaran khusus 

untuk menyediakan sarana belajar dalam membantu siswa belajar akuntansi, maka 

berdasarkan penelitian diketahui hasil jawaban responden terhadap permasalahan 

tersebut yang disajikan dalam tabel 4.12 berikut. 
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Tabel 4.12 Orang Tua Tidak Memiliki Anggaran Khusus untuk 
Menyediakan Sarana Belajar  

 
No Pilihan Jawaban Σ Responden % 
1 
2 
3 
4 
5 

Sangat Setuju 
Setuju 
Netral 
Kurang Setuju 
Tidak Setuju 

4 
5 
15 
11 
33 

5,9 
7,4 
22,1 
16,2 
48,5 

Jumlah 68 100 
           Sumber: data primer yang diolah (lampiran 12) 

Berdasarkan tabel 4.12 tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar siswa 

setuju jika orang tua memiliki anggaran khusus untuk menyediakan sarana belajar 

demi kelancaran dalam mempelajari akuntansi. Hal ini tampak pada jumlah 

persentase sebesar 64,7% (48,5% + 16,2%) dari total responden. 

Hal ini mengindikasikan keinginan dari sebagian besar siswa agar orang tua 

memiliki anggaran khusus untuk menyediakan sarana belajar demi kelancaran dalam 

mempelajari akuntansi. Kontribusi orangtua terhadap anaknya dalam pembelajaran 

akuntansi meliputi dorongan berbentuk semangat moril dan materil. Dorongan 

berbentuk materil seperti penyediaan sarana dan prasarana belajar akuntansi di 

rumah akan menunjang keberhasilan pembelajaran dalam pelajaran akuntansi. 

Bagaimana siswa akan belajar dengan nyaman apabila tidak memiliki sarana belajar 

yang lengkap dirumah terutama untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Oleh karena itu 

dukungan materil sangat diperlukan untuk memperlancar proses belajar siswa dalam 

apelajaran akuntansi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketidakpuasan siswa dalam 

mempelajari akuntansi dapat terjadi bila orangtua tidak memiliki anggaran khusus 

untuk menyediakan sarana belajar demi kelancaran dalam mempelajari akuntansi. 
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4.2.2 Kondisi Proses Belajar Mengajar (PBM) Akuntansi 

Kondisi proses belajar mengajar (PBM) akuntansi diartikan suasana belajar 

mengajar akuntansi didalam kelas. Hal ini berhubungan dengan kondusifitas suasana 

didalam kelas ketika terjadi PBM akuntansi tersebut. Tingkat kondusifitas 

pembelajaran akuntansi didalam kelas tergantung dari unsur-unsur dalam PBM itu 

sendiri yang terdiri dari: tujuan ( pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang ingin 

dicapai atau ditingkatkan sebagai hasil kegiatan belajar mengajar); isi dan struktur 

mata pelajaran, siswa (usia, kemampuan, latarbelakang, motivasi, dan lain-lain ); 

pengajar (filosofinya) tentang pendidikan dan pengajaran, kompetensinya dalam 

teknik mengajar, kebiasaan, dan lain-lain; ketersediaan alat-alat atau dana untuk 

pengadaannya, waktu persiapannya; dan besar kelas, jumlah jam pertemuan yang 

tersedia. 

4.2.2.1 Tingkat Kondusifitas PBM Akuntansi 

Suasana kondusif dalam PBM akuntansi akan membantu dalam pencapain 

tujuan belajar akuntansi. Dengan suasana yang kondusif  siswa dan guru akan merasa 

nyaman dalam proses pembelajaran akuntansi. Dari hasil penelitian dapat diketahui 

jawaban responden tentang tingkat kondusifitas PBM akuntansi yang tertera dalam 

tabel 4.13 berikut. 
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Tabel 4.13 Suasana Kondusif dalam PBM Akuntansi akan Membantu 
Pencapaian Tujuan Pembelajaran Akuntansi 

 
No Pilihan Jawaban Σ Responden % 
1 
2 
3 
4 
5 

Sangat Setuju 
Setuju 
Netral 
Kurang Setuju 
Tidak Setuju 

35 
22 
5 
6 
0 

51,5 
32,4 
7,4 
8,8 
0 

Jumlah 68 100 
           Sumber: data primer yang diolah (lampiran 12) 

Dari tabel 4.13 diatas dapat diketahui bahwa tidak seorang responden pun 

yang tidak setuju bila suasana kondusif dalam PBM akuntansi akan membantu 

pencapaian tujuan pembelajaran akuntansi. Sedangkan responden yang setuju 

sebanyak 83,9% (51,5% + 32,4%). 

Hal ini mengindikasikan keinginan dari sebagian besar responden agar terjadi 

suasana kondusif dalam PBM akuntansi. Suasana di dalam kelas yang tenang dan 

tidak kacau misalnya, akan memperlancar guru untuk memberikan materi pelajaran 

akuntansi sehingga siswa pun akan lebih mudah lagi untuk menyerap materi 

pelajaran. Sebaliknya, suasana kelas yang tidak kondusif membuat siswa tidak 

semangat belajar dan tidak puas dalam mempelajari akuntansi. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ketidakpuasan siswa dalam mempelajari akuntansi dapat terjadi 

bila tidak terdapat suasana kondusif dalam PBM akuntansi. 

4.2.2.2 Sarana dan Prasarana dalam PBM Akuntansi 

Tersedianya sarana dan prasarana untuk PBM akuntansi akan membantu 

pencapaian tujuan pembelajaran akuntansi. Dengan sarana dan prasarana yang 

lengkap, akan semakin memudahkan guru dan siswa untuk lebih memahami materi 

yang diajarkan. Setiap sekolah memiliki tingkat kelengkapan yang berbeda dalam 
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sarana dan prasarana belajar akuntansinya. Keberadaan laboratorium akuntansi 

sangat diperlukan dalam materi praktek akuntansi. Apabila ada pernyataan bahwa 

sarana dan prasarana dalam PBM akuntansi tidak harus lengkap, maka berdasarkan 

penelitian diketahui hasil jawaban responden terhadap permasalahan tersebut yang 

disajikan dalam tabel 4.14 berikut. 

Tabel 4.14 Ketidaklengkapan Sarana dan Prasarana dalam PBM 
Akuntansi  

 
No Pilihan Jawaban Σ Responden % 
1 
2 
3 
4 
5 

Sangat Setuju 
Setuju 
Netral 
Kurang Setuju 
Tidak Setuju 

4 
2 
3 
20 
39 

5,9 
2,9 
4,4 
29,4 
57,4 

Jumlah 68 100 
           Sumber: data primer yang diolah (lampiran 12) 

Berdasarkan data pada tabel 4.14 diatas terlihat bahwa 86,8% (57,4% + 

29,4%) dari total 68 siswa tidak setuju apabila sarana dan prasarana tidak harus 

lengkap. Sedangkan yang menjawab sebaliknya sebanyak 6 orang responden saja. 

Hal ini mengindikasikan keinginan dari sebagian besar siswa agar adanya 

kelengkapan  sarana dan prasarana di kelas. Kelengkapan sarana dan prasarana akan 

membantu dalam pencapaian tujuan pelajaran akuntansi, dan memperlancar proses 

belajar mengajar akuntansi. Terutama karena materi akuntansi lebih banyak 

praktikal, maka sarana untuk menunjang paktek pun penting adanya. Dengan sarana 

dan prasarana yang lengkap akan membuat siswa lebih nyaman, leluasa dan 

mencapai kepuasan dalam mempelajari akuntansi. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa ketidakpuasan siswa dalam mempelajari akuntansi dapat terjadi bila tidak 

terdapat kelengkapan sarana dan prasarana di kelas. 
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4.2.3  Kebijakan dan Administrasi Sekolah (Guru) 

Kebijakan dan administrasi sekolah (guru) diartikan sebagai policy atau 

aturan-aturan yang diterapkan guru kepada siswanya dalam hal pembelajaran 

akuntansi. Implementasinya berupa penugasan-penugasan terstruktur yang telah 

ditentukan waktu pengumpulannya, pengerjaan lembar kerja siswa, pekerjaan rumah, 

termasuk cara atau teknik guru dalam menilai perkembangan siswa dalam 

mempelajari akuntansi.  

4.2.3.1 Kebijakan Guru Memperbolehkan Ujian Susulan Ketika Siswa 

Berhalangan Hadir 

Menurut ketentuan yang berlaku, ujian wajib diikuti oleh semua siswa sesuai 

dengan jadwal yang telah ditentukan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan 

adanya siswa yang belum mengikuti ujian sesuai dengan jadwal. Hal ini tentunya 

menimbulkan masalah tersendiri bagi guru dan siswa tersebut. Guru yang baik dapat 

memaklumi alasan yang kuat dari siswa yang bersangkutan dengan melihat bukti 

surat keterangan sakit dari dokter atau orangtua siswa. Dari hasil penelitian dapat 

diketahui jawaban responden tentang kebijakan guru yang memperbolehkan ujian 

susulan ketika siswa berhalangan hadir yang tertera dalam tabel 4.15 berikut. 

 Tabel 4.15 Kebijakan Guru Memperbolehkan Siswa untuk Mengikuti 
Ujian Susulan  

 
No Pilihan Jawaban Σ Responden % 
1 
2 
3 
4 
5 

Sangat Setuju 
Setuju 
Netral 
Kurang Setuju 
Tidak Setuju 

26 
27 
6 
9 
0 

38,2 
39,7 
8,8 
13,2 

0 
Jumlah 68 100 

           Sumber: data primer yang diolah (lampiran 12) 
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Berdasarkan data pada tabel 4.15 diatas tampak bahwa tidak seorang pun 

responden yang tidak setuju bila tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian susulan 

ketika berhalangan hadir dengan menunjukkan surat dari dokter atau orang tua. 

Persentase tertinggi terletak pada alternatif jawaban setuju yaitu 77,7% (38,2% + 

39,7%). 

Hal ini mengindikasikan adanya keinginan siswa agar guru akuntansi 

memberi kebijakan memperbolehkan siswa untuk mengikuti ujian susulan ketika 

berhalangan hadir, dengan syarat menunjukkan surat keterangan dari dokter atau 

orang tua. Guru yang otoriter dengan tidak memperdulikan kondisi siswanya benar-

benar sakit atau tidak, akan membuat hubungan antara siswa dengan guru menjadi 

tidak kondusif. Bagaimanapun juga guru hendaklah bersikap arif dan bijaksana 

dalam mengambil kebijakan dalam PBM akuntansi. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa ketidakpuasan siswa dalam mempelajari akuntansi dapat terjadi bila guru 

akuntansi tidak memberi kebijakan memperbolehkan siswa untuk mengikuti ujian 

susulan ketika berhalangan hadir. 

4.2.3.2 Pemberian Nilai untuk Tugas Harian 

Pemberian tugas harian dilakukan guru setelah pemberian materi teori 

akuntansi dengan tujuan agar pemahaman terhadap materi akuntansi tersebut menjadi 

utuh, komprehensif, dan integral. Penentuan nilai untuk tugas harian ini berdasarkan 

kemampuan masing-masing dari diri siswa dalam mengerjakan tugas tersebut. 

Kemampuan masing-masing siswa berbesa satu sama lain.   Apabila terdapat kondisi 

bahwa guru akuntansi memberikan nilai yang seragam untuk nilai tugas harian, maka 
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berdasarkan penelitian diketahui hasil jawaban responden terhadap permasalahan 

tersebut yang disajikan dalam tabel 4.16 berikut. 

Tabel 4.16 Pemberian Nilai yang Seragam untuk Tugas Harian 
 

No Pilihan Jawaban Σ Responden % 
1 
2 
3 
4 
5 

Sangat Setuju 
Setuju 
Netral 
Kurang Setuju 
Tidak Setuju 

1 
3 
6 
13 
45 

1,5 
4,4 
8,8 
19,1 
66,2 

Jumlah 68 100 
           Sumber: data primer yang diolah (lampiran 12) 

Berdasarkan data diatas nampak bahwa 85,3% (66,2% + 19,1%) dari total 

responden tidak setuju bila guru memberikan nilai yang seragam untuk nilai tugas 

harian. Hanya  4 responden saja yang memilih setuju agar nilai tugas harian seragam 

untuk semua siswa.  

Hal ini mengindikasikan keinginan dari sebagian besar responden agar guru 

pelajaran akuntansi memberikan kebijakan yang adil kepada siswanya, salah satunya 

dengan memberikan nilai sesuai dengan kemampuan masing-masing individu siswa, 

karena kemampuan individu siswa yang satu dengan yang  lainnya pastilah berbeda. 

Individual differences berperan dalam hal ini, maka dimungkinkan tidak ada nilai 

tugas yang seragam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketidakpuasan siswa dalam 

mempelajari akuntansi dapat terjadi bila guru akuntansi tidak memberi kebijakan 

yang adil kepada siswanya, yaitu dengan memberikan nilai yang seragam untuk 

semua siswa. 
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4.2.4 Hubungan Antar Siswa 

Hubungan  antar siswa diartikan sebagai interaksi yang terjadi antara individu 

siswa dengan individu siswa yang lain dalam pembelajaran akuntansi. Hal ini bisa 

dilihat ketika mengerjakan tugas-tugas kelompok, maupun diskusi. Ketika siswa 

terlibat dalam pengerjaan tugas kelompok, maka bisa terlihat apakah siswa tersebut 

berperan aktif atau tidak. Apakah individualismenya muncul atau tidak. Hubungan 

siswa yang terjalin baik, baik didalam kelas ketika PBM akuntansi terjadi maupun 

diluar PBM, meminimalkan ketidakpuasan siswa dalam mempelajari akuntansi.  

4.2.4.1 Komunikasi Timbal Balik dan Kekompakan Kerjasama Antar Siswa 

Hubungan antar siswa yang terjalin dengan baik akan membuat suasana yang 

kondusif dalam pembelajaran. Suasana tegang, permusuhan, dan penuh persaingan 

akan membuat siswa menjadi cepat stress, dan tentunya hasil belajar yang kurang 

optimum. Suasana hubungan antar teman harus dijaga dengan baik, saling 

menghormati, menghargai dan kerjasama. Dari hasil penelitian dapat diketahui 

jawaban responden tentang hubungan antar teman yang harus dijaga dengan baik 

yang tertera dalam tabel 4.17 berikut. 

Tabel 4.17 Hubungan Siswa dengan Teman Sekelas yang Terjalin 
Komunikasi dengan Baik 

 
No Pilihan Jawaban Σ Responden % 
1 
2 
3 
4 
5 

Sangat Setuju 
Setuju 
Netral 
Kurang Setuju 
Tidak Setuju 

49 
16 
1 
2 
0 

72,1 
23,5 
1,5 
2,9 
0 

Jumlah 68 100 
           Sumber: data primer yang diolah (lampiran 12) 
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Dari tabel 4.17 diatas nampak bahwa 95,6% (72,1% + 23,5%) dari total 

responden sangat setuju bila hubungan sesama teman sekelas harus terjalin dengan 

baik dan kompak. Hal ini mengindikasikan adanya keinginan dari sebagian besar 

responden agar hubungan antara siswa dengan teman sekelas harus terjalin 

komunikasi timbal balik dan kekompakan kerjasama di dalam maupun di luar kelas. 

Hal ini dikarenakan siswa jurusan IPS cenderung mudah untuk bersosialisasi antar 

teman. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketidakpuasan siswa dalam mempelajari 

akuntansi dapat terjadi bila hubungan antara siswa dengan teman sekelas tidak 

terjalin komunikasi timbal balik dan kekompakan kerjasama di dalam maupun di luar 

kelas.  

4.2.4.2 Hubungan Antar Siswa yang Memiliki Keterbatasan Pengetahuan  

Kemampuan masing-masing individu siswa berbeda satu sama lain. Dalam 

hal ini termasuk juga keterbatasan pengetahuan. Tidak ada siswa yang bodoh tetapi 

hanya kurang rajin dalam mempelajari akuntansi. Ketika diskusi pelajaran akuntansi 

setiap siswa idealnya mempunyai peran aktif dalam mengajukan pertanyaan maupun 

memberi jawaban. Akan tetapi apabila ada kondisi dimana ada teman sekelas yang 

dikucilkan ketika diskusi materi akutansi, hanya karena memiliki keterbatasan 

kemampuan dalam pelajaran akuntansi, maka berdasarkan penelitian diketahui hasil 

jawaban responden terhadap permasalahan tersebut yang disajikan dalam tabel 4.18 

berikut. 
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Tabel 4.18 Hubungan Antar Teman Sekelas Siswa yang Dikucilkan 
Ketika Diskusi Materi Akutansi  

 
No Pilihan Jawaban Σ Responden % 
1 
2 
3 
4 
5 

Sangat Setuju 
Setuju 
Netral 
Kurang Setuju 
Tidak Setuju 

2 
4 
7 
4 
51 

2,9 
5,9 
10,3 
5,9 
75 

Jumlah 68 100 
           Sumber: data primer yang diolah (lampiran 12) 

Berdasarkan tabel 4.18 diatas dapat dilihat bahwa 80,9% (75% + 5,9%) dari 

total responden tidak setuju bila ada temannya yang dikucilkan dalam diskusi 

pelajaran akuntansi karena keterbatasan kemampuannya. Hal ini mengindikasikan 

adanya keinginan agar tercapai harmonisasi diantara sesama kelas, tanpa membeda-

bedakan latar belakang, status, kondisi sosial ekonomi, kemampuan intelektual dan 

sebagainya. Perbedaan tersebut hanya diperlakukan sebagai differensiasi sosial saja, 

bukan sebagai strata sosial. Jadi setiap individu siswa menganggap posisinya sama 

antara yang satu dengan yang lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

ketidakpuasan siswa dalam mempelajari akuntansi akan terjadi bila terdapat 

hubungan yang tidak baik antara siswa yang satu dengan siswa yang memiliki 

keterbatasan pengetahuan. 

4.2.5 Kualitas Supervisi Guru 

Kualitas pembelajaran guru bisa diihat dari indikator tiga kompetensi yaitu 

kompetensi personal, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Ketiganya 

mempunyai peranan masing-masing yang menyatu dalam diri pribadi guru dalam 

dimensi kehidupan sekolah, dan masyarakat. Apabila ketiga kompetensi tersebut 

sudah bisa terpenuhi, maka kualitas guru pun sudah terukur. Begitu pula sebaliknya 
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apabila seorang guru belum bisa memenuhi kompetensi tersebut, maka belum bisa 

dikatakan guru berkualitas. 

4.2.5.1 Kualitas Mengajar Guru 

Kualitas pembelajaran guru akuntansi bisa diukur dari profesionalitas dalam 

mengajar akuntansi, memiliki kepribadian yang baik juga mampu berinteraksi 

dengan lingkungan sekitarnya. Guru yang menyenangkan, tidak menakutkan, 

disegani muridnya tetapi tegas dalam mengambil tindakan akan membuat suasana 

kondusif sehingga akan meningkatkan semangat belajar siswa yang implikasinya 

akan mengeliminir ketidakpuasan siswa dalam mempelajari akuntansi. Dari hasil 

penelitian dapat diketahui jawaban responden tentang kualitas mengajar guru 

akuntansi yang tertera dalam tabel 4.19 berikut. 

Tabel 4.19 Kualitas Mengajar Guru Akuntansi Sudah Cukup Baik  
 

No Pilihan Jawaban Σ Responden % 
1 
2 
3 
4 
5 

Sangat Setuju 
Setuju 
Netral 
Kurang Setuju 
Tidak Setuju 

35 
23 
3 
4 
3 

51,5 
33,8 
4,4 
5,9 
4,4 

Jumlah 68 100 
           Sumber: data primer yang diolah (lampiran 12) 

Berdasarkan tabel 4.19 diatas nampak bahwa 85,3% (51,5% + 33,8%) dari 

total responden sangat setuju bila guru pelajaran akuntansinya sudah cukup baik 

secara pribadi, profesional dan kemasyarakatan. Hal ini mengindikasikan adanya 

keinginan siswa untuk mendapatkan sosok guru akuntansi  yang baik yaitu bisa 

memiliki kompetensi profesional, personal, dan sosial. Sosok guru tersebut tampak 

pada sikap guru, baik di dalam kelas maupun diluar kelas. Di dalam kelas, guru akan 

bersikap sabar, mengetahui kelemahan dan kelebihan masing-masing dari siswanya, 
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tetapi tetap tegas dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Di luar kelas dan 

lingkungan sekolah, guru mempunyai kepribadian yang menarik dan supel mudah 

bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Sosok guru tersebut akan menambah 

kepuasan siswa dalam mempelajari akuntansi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

ketidakpuasan siswa dalam mempelajari akuntansi akan terjadi bila kualitas mengajar 

guru kurang baik. 

4.2.5.2 Cara Guru Mengajar Akuntansi 

Cara guru mengajar akuntansi harus membuat suasana kondusif dalam kelas. 

Akan tetapi apabila ada kondisi dimana cara guru mengajar akuntansi membuat 

suasana mencekam dan tidak menyenangkan dalam kelas, maka berdasarkan 

penelitian diketahui hasil jawaban responden terhadap permasalahan tersebut yang 

disajikan dalam tabel 4.20 berikut.  

Tabel 4.20 Cara Guru Mengajar Akuntansi Harus Membuat Suasana 
Mencekam dan  Tidak Menyenangkan dalam Kelas 

 
No Pilihan Jawaban Σ Responden % 
1 
2 
3 
4 
5 

Sangat Setuju 
Setuju 
Netral 
Kurang Setuju 
Tidak Setuju 

0 
3 
7 
20 
38 

0 
4,4 
10,3 
29,4 
55,9 

Jumlah 68 100 
           Sumber: data primer yang diolah (lampiran 12) 

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah siswa yang tidak setuju cara 

guru mengajar harus mencekam dan tidak menyenangkan lebih dari tiga perempat 

dari jumlah responden yaitu 85,3% (55,9% + 29,4%). Tidak seorang responden pun 

yang menginginkan hal sebaliknya. 



 81

Hal ini mengindikasikan adanya keinginan dari sebagian besar responden 

agar cara guru mengajar akuntansi tidak membuat suasana mencekam dan tidak 

menyenangkan dalam kelas. Dampaknya, hal ini menimbulkan kondisi kondusif 

dalam PBM akuntansi. Karena bila hal sebaliknya terjadi, akan membuat image yang 

negatif tentang pelajaran akuntansi, implikasinya pelajaran akuntansi semakin tidak 

disukai oleh siswa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketidakpuasan siswa dalam 

mempelajari akuntansi akan terjadi bila cara guru mengajar akuntansi membuat 

suasana mencekam dan tidak menyenangkan dalam kelas. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1     SIMPULAN 

          Berdasarkan hasil penelitian tingkat kepuasan siswa  dalam mempelajari 

akuntansi pada siswa kelas XI jurusan IPS SMAN 1 Purworejo tahun ajaran 

2004/2005, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Apabila kondisi satisfiers dapat tercapai, maka akan memberikan motivasi 

untuk mempelajari akuntansi, sehingga dimungkinkan mampu menciptakan 

kepuasan siswa dalam mempelajari akuntansi, yang akhirnya akan diperoleh 

pencapaian prestasi yang baik dalam mempelajari akuntansi. 

2. Apabila kondisi dissatisfiers dapat tercapai, maka tidak akan memberikan 

motivasi untuk mempelajari akuntansi, sehingga dimungkinkan mampu 

menciptakan ketidakpuasan siswa dalam mempelajari akuntansi, yang akhirnya 

tidak akan diperoleh pencapaian prestasi yang baik dalam mempelajari 

akuntansi. 
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5.2    SARAN 

   Berdasarkan simpulan yang dikemukakan diatas, maka penulis mengajukan 

beberapa saran, yaitu: 

1. Karena terbukti faktor-faktor satisfiers dapat meningkatkan kepuasan siswa 

dalam mempelajari akuntansi, maka proses belajar mengajar akuntansi haruslah 

dikondisikan: 

a. Pengetahuan materi akuntansi haruslah mendalam 

b. Penguasaan teoritis dan penguasaan keterampilan pengerjaan soal-soal 

latihan akuntansi haruslah seimbang 

c. Siswa harus mendapatkan persamaan hak untuk mengerjakan soal-soal 

latihan di papan tulis ketika PBM akuntansi terjadi. 

d. Siswa harus mendapatkan persamaan hak untuk mengajukan pertanyaan 

dalam forum diskusi akuntansi akuntansi 

e. Peran guru akuntansi dalam PBM akuntansi haruslah sebagai motivator dan 

fasilitator. 

f. Porsi penyampaian materi akuntansi akuntansi secara teoritis dan praktik 

haruslah proporsional 

g. Siswa harus memiliki tanggungjawab diri yang besar untuk mempelajari 

akuntansi. 

h. Siswa harus memiliki tanggungjawab untuk mengerjakan tugas-tugas yang 

diberikan oleh guru akuntansi. 

i. Siswa harus mampu mengembangkan  potensi individunya dengan mencari 

dan mempelajari materi tambahan dari literatur yang lain 
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j. Siswa harus memahami materi akuntansi diluar jam pelajaran sekolah 

dengan mengikuti bimbingan belajar akuntansi.   

2. Karena terbukti faktor-faktor dissatisfiers dapat menciptakan ketidakpuasan 

siswa dalam mempelajari akuntansi, maka proses belajar mengajar akuntansi 

haruslah dikondisikan: 

a. Orangtua haruslah memberikan dorongan semangat yang tinggi untuk 

mempelajari akuntansi, misalnya bagi orang tua yang memiliki kesibukan 

yang tinggi, mampu menyempatkan diri untuk menemani anaknya belajar 

akuntansi di rumah dan membuat suasana rumah tenang untuk belajar 

akuntansi. 

b. Orangtua harus memiliki anggaran khusus untuk menyediakan sarana 

belajar demi kelancaran dalam mempelajari akuntansi. Disamping itu, 

pemerintah dalam hal ini sekolah harus membantu siswa yang orangtuanya 

kurang mampu misalnya dengan cara memberikan buku paket secara cuma-

cuma memberikan beasiswa atau membebaskan siswa tersebut dari 

pembayaran SPP. 

c. Suasana PBM akuntansi haruslah kondusif, yaitu suasana yang tenang dan 

dinamis sehingga PBM akuntansi tidak terganggu. 

d. Sarana dan prasarana  untuk menunjang PBM akuntansi di kelas haruslah 

lengkap. 

e. Guru akuntansi harus memberikan kebijakan memperbolehkan siswa untuk 

mengikuti ujian susulan ketika berhalangan hadir, dengan syarat 
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menunjukkan surat keterangan sakit dari dokter atau orangtua siswa 

tersebut. 

f. Guru akuntansi harus memberi kebijakan yang adil kepada siswanya, yaitu 

dengan memberikan nilau yang sesuai dengan kemampuan siswa, 

mengedepankan objektivitas dan meminimalisir unsur subjektivitas dalam 

penilaian. 

g. Hubungan antara siswa dengan teman sekelas haruslah terjalin komunikasi 

timbal balik dan kekompakan kerjasama di dalam maupun diluar kelas, 

misalnya dengan cara membuat kelompok belajar akuntansi untuk 

membahas dan mengerjakan tugas-tugas pelajaran akuntansi. 

h. Hubungan antar siswa yang satu dengan siswa yang memiliki keterbatasan 

pengetahuan haruslah terjalin dengan baik, misalnya berupa pembelajaran 

tutor sebaya, yaitu siswa yang lebih dulu memahami materi akuntansi 

mengajari temannya yang belum bisa memahami materi yang diajarkan 

guru di kelas. 

i. Guru harus memiliki kualitas mengajar yang baik, yaitu baik secra personal, 

profesional, dan sosial. 

j. Cara guru mengajar akuntansi haruslah membuat suasana kondusif dan 

menyenangkan dalam kelas, yaitu dengan memilih metoda mengajar yang 

tepat dan disesuaikan dengan materi dan kondisi kelas.        
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UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)    
 



 

KATA PENGANTAR 

 

Kepada Yth :  Siswa/Siswi 

    Kelas XI Jurusan IPS 1 dan IPS 2 

    SMAN 1 Purworejo 

    di 

  Purworejo 

 

 Dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : “ ANALISIS TINGKAT 

KEPUASAN SISWA DALAM MEMPELAJARI AKUNTANSI ( Studi Kasus pada 

Siswa Kelas XI Jurusan IPS SMAN 1 Purworejo Tahun Ajaran 2004 / 2005 ) “, saya 

mohon bantuan siswa/siswi untuk mengisi angket penelitian ini guna mengumpulkan 

data yang diperlukan. 

 Perlu saya sampaikan disini, bahwa jawaban yang siswa/siswi berikan akan 

dijamin kerahasiaannya dan tidak berpengaruh terhadap prestasi/nilai anda. Oleh  

karena itu, saya mohon agar jawaban yang siswa/siswi berikan, sesuai dengan 

kondisi yang sebenarnya. 

 Adapun cara pengisiannya cukup memberi tanda silang ( X ) pada salah satu 

jawaban yang paling sesuai. 

 Atas kerjasama dan bantuan siswa/siswi, saya ucapkan terimakasih. 

 

         

          

         Semarang, Mei 2005 

            Peneliti, 

 

         

         Yulia Dirmansyah 

   

 

 



 

DAFTAR PERTANYAAN 

SATISFIERS 

A. Pencapaian Prestasi Individual Siswa dalam Pelajaran Akuntansi 

1. Apakah anda setuju ketika pembelajaran akuntansi di dalam kelas, anda 

mendapatkan pengetahuan yang mendalam tentang materi akuntansi? 

a. Sangat setuju. 

b. Setuju. 

c. Netral. 

d. Kurang setuju. 

e. Tidak setuju. 

2. Tidak setujukah anda bila pembelajaran materi akuntansi hanya ditujukan 

untuk penguasaan secara teoritis saja  tanpa diikuti dengan penguasaan 

keterampilan pengerjaan soal-soal latihan?   

a. Sangat setuju. 

b. Setuju. 

c. Netral. 

d. Kurang setuju. 

e. Tidak setuju. 

 

B. Pengakuan atau Aktualisasi Diri dalam PBM Akuntansi 

3. Setujukah anda bila setiap siswa diberikan hak yang sama untuk mengajukan 

pertanyaan dalam forum diskusi pelajaran akuntansi? 

a. Sangat setuju. 

b. Setuju. 

c. Netral. 

d. Kurang setuju. 

e. Tidak setuju. 

4. Apakah anda tidak setuju bila pengerjaan soal-soal latihan akuntansi di papan 

tulis hanya dilakukan oleh siswa yang paling pintar di kelas anda? 

a. Sangat setuju. 

b. Setuju. 



 

c. Netral.  

d. Kurang setuju. 

e. Tidak setuju. 

 

C. Pembelajaran Akuntansi Itu Sendiri 

5. Apakah anda setuju bila pembelajaran akuntansi di dalam kelas, guru hanya 

sebagai fasilitator dan motivator saja, sedangkan yang aktif dalam 

pembelajaran adalah siswa-siswanya? 

a. Sangat setuju 

b. Setuju . 

c. Netral. 

d. Kurang setuju. 

e. Tidak setuju. 

6. Tidak setujukah anda bila porsi penyampaian materi akuntansi secara teoritis 

lebih besar dibandingkan dengan praktek latihan? 

a. Sangat setuju. 

b. Setuju. 

c. Netral. 

d. Kurang setuju. 

e. Tidak setuju. 

 

D. Tanggungjawab Diri untuk Mempelajari Akuntansi 

7. Setujukah anda apabila siswa yang tidak mengerjakan PR akuntansi, tidak 

diperbolehkan untuk mengikuti pelajaran akuntansi? 

a. Sangat setuju. 

b. Setuju.  

c. Netral. 

d. Kurang Setuju. 

e. Tidak setuju 



 

8. Apakah anda tidak setuju, apabila esok hari ada tugas akuntansi yang harus 

dikumpulkan pada jam pertama, sedangkan hari ini anda menonton TV di 

rumah tanpa memperdulikan tugas tersebut? 

a. Sangat setuju. 

b. Setuju  

c. Netral . 

d. Kurang setuju 

e. Tidak setuju 

 

E. Pengembangan Potensi Individu Siswa dalam Mempelajari Akuntansi 

9. Setujukah anda, bahwa materi yang diberikan oleh guru dari buku paket 

masih kurang sehingga  anda perlu mencari dan mempelajari materi 

tambahan dari literatur lain? 

a. Sangat setuju. 

b. Setuju. 

c. Netral. 

d. Kurang setuju. 

e. Tidak setuju. 

10. Tidak setujukah anda, bahwa belajar akuntansi itu hanya di sekolah saja , dan 

anda tidak harus mengikuti les (belajar tambahan)akuntansi diluar jam 

pelajaran sekolah? 

a. Sangat setuju. 

b. Setuju. 

c. Netral.  

d. Kurang setuju. 

e. Tidak setuju. 

 

 

 

 

 



 

DISSATISFIERS 

A. Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga  

11. Setujukah anda apabila orang tua mendukung anda sepenuhnya dalam 

mempelajari akuntansi, dengan memberikan dorongan dan semangat belajar 

yang tinggi? 

a. Sangat setuju. 

b. Setuju.  

c. Netral.  

d. Kurang setuju. 

e. Tidak setuju. 

12. Apakah anda tidak setuju, jika orang tua tidak memiliki anggaran khusus 

untuk menyediakan sarana belajar dalam membantu anda belajar akuntansi? 

a. Sangat setuju. 

b. Setuju. 

c. Netral.  

d. Kurang setuju. 

e. Tidak setuju. 

 

B. Kondisi Proses Belajar Mengajar (PBM) Akuntansi 

13. Apakah anda setuju, bila suasana kondusif dalam PBM akuntansi akan 

membantu pencapaian tujuan pembelajaran akuntansi? 

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Netral 

d. Kurang setuju 

e. Tidak setuju 

14. Apakah anda tidak setuju, bahwa sarana dan prasarana dalam PBM akuntansi 

tidak harus lengkap? 

a. Sangat setuju. 

b. Setuju . 

c. Netral 



 

d. Kurang setuju 

e. Tidak setuju 

 

C. Kebijakan dan Administrasi Sekolah (Guru) 

15. Setujukah anda apabila guru akuntansi memberi kebijakan memperbolehkan 

anda untuk mengikuti ujian susulan ketika anda berhalangan hadir, dengan 

syarat menunjukkan surat keterangan dari dokter atau orang tua anda? 

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Netral  

d. Kurang setuju 

e. Tidak setuju. 

16. Tidak setujukah anda apabila guru akuntansi anda memberikan nilai yang 

seragam untuk nilai tugas harian?  

a. Sangat setuju. 

b. Setuju  

c. Netral  

d. Kurang setuju 

e. Tidak setuju. 

 

D. Hubungan antar Siswa 

17. Setujukah anda bila hubungan anda dengan teman sekelas anda  terjalin 

komunikasi timbal balik dan kekompakan kerjasama didalam maupun diluar 

kelas? 

a. Sangat setuju. 

b. Setuju  

c. Netral  

d. Kurang setuju 

e. Tidak setuju. 



 

18. Apakah anda tidak setuju apabila ada teman sekelas anda yang dikucilkan 

ketika diskusi materi akuntansi, hanya karena memiliki keterbatasan 

kemampuan dalam pelajaran akuntansi?  

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Netral  

d. Kurang setuju 

e. Tidak setuju 

 

E. Kualitas Supervisi Guru 

19. Apakah anda setuju, bahwa kualitas mengajar guru akuntansi anda sudah 

cukup baik secara personal, profesional dan sosial? 

a. Sangat setuju. 

b. Setuju  

c. Netral  

d. Kurang setuju. 

e. Tidak setuju 

20. Tidak setujukah anda, bahwa cara guru mengajar akuntansi itu harus 

membuat suasana mencekam dan tidak menyenangkan dalam kelas? 

a. Sangat setuju. 

b. Setuju  

c. Netral  

d. Kurang setuju. 

e. Tidak setuju. 

 



No Kode Nama
1 R1 Agata Ika  P
2 R2 Ahmad Zarkasi
3 R3 Arif Dyatmo
4 R4 Arika Artiningsih
5 R5 Bugi Dwi Saputri
6 R6 Dwi Karina I
7 R7 Dwi Utami
8 R8 Efrina Cahyanti
9 R9 Esti Yuwanti

10 R10 Felasufazain
11 R11 Adi Wicaksono
12 R12 Amaliyah Ulfah
13 R13 Andhon Asmoro
14 R14 Antonius Cipto W
15 R15 Astri Utami
16 R16 Cahyo Riatmojo
17 R17 Dewi Setyowati
18 R18 Dian Rini Hastuti
19 R19 Dwi Purwanti
20 R20 Dwi Ratna W

DAFTAR NAMA RESPONDEN
UJI COBA ANGKET



No Kode Nama No Kode Nama
1 R1 Agata Ika  P 35 R35 Adi Wicaksono
2 R2 Ahmad Zarkasi 36 R36 Amaliyah Ulfah
3 R3 Arif Dyatmo 37 R37 Andhon Asmoro
4 R4 Arika Artiningsih 38 R38 Antonius Cipto W
5 R5 Bugi Dwi Saputri 39 R39 Astri Utami
6 R6 Dwi Karina I 40 R40 Cahyo Riatmojo
7 R7 Dwi Utami 41 R41 Dewi Setyowati
8 R8 Efrina Cahyanti 42 R42 Dian Rini Hastuti
9 R9 Esti Yuwanti 43 R43 Dwi Purwanti
10 R10 Felasufazain 44 R44 Dwi Ratna W
11 R11 Fitri Setiya N 45 R45 Eko Yudho S
12 R12 Ganis Martalina 46 R46 Erva Yuly S
13 R13 Gita Royani 47 R47 Febri Nugroho
14 R14 Hari Sucipto 48 R48 Gilang Nurcahyo
15 R15 Henik Ernawati 49 R49 Happy Oktaviani
16 R16 Ida Yulia 50 R50 Ika Widiawati
17 R17 Ines Endah S 51 R51 Irna Setyowati
18 R18 Istiqomah 52 R52 Kristin Rahayu
19 R19 Izza Alfa I 53 R53 Lina Kristiani
20 R20 Leo Kafila Hasan 54 R54 Monika Jayatri
21 R21 Lestari Wijayanti 55 R55 Nurhidayati
22 R22 Listawati 56 R56 Rahayu Piji L
23 R23 Lopiana Sita H 57 R57 Ratih Sukma
24 R24 Nika F 58 R58 Reni Arbania
25 R25 Nita P 59 R59 Rina Setyarini
26 R26 Nurhuda F 60 R60 Roudhotul Jannah
27 R27 Pradana WN 61 R61 Tito Dwi A
28 R28 Priskila S 62 R62 Ulfah Hidayati
29 R29 Rudi Prastianto 63 R63 Vandi Melianova
30 R30 Sri Sugiarti 64 R64 Victy Vidya
31 R31 Sulastri 65 R65 Wahida Febrisadina
32 R32 Swastika KD 66 R66 Wahyu Wijayanti
33 R33 Teguh Febriyanto 67 R67 Wening Susanti
34 R34 Umu Kulsum 68 R68 Yogi Endarweni

DAFTAR NAMA RESPONDEN



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Y Y2

1 UC1 2 3 4 2 2 3 4 2 4 5 31 961
2 UC2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 48 2304
3 UC3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 48 2304
4 UC4 5 4 2 5 5 4 5 5 5 5 45 2025
5 UC5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 47 2209
6 UC6 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 43 1849
7 UC7 3 5 2 5 3 5 3 5 3 2 36 1296
8 UC8 4 4 3 2 4 4 2 2 4 3 32 1024
9 UC9 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 48 2304
10 UC10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 2500
11 UC11 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 49 2401
12 UC12 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 46 2116
13 UC13 5 4 4 2 5 5 5 5 2 5 42 1764
14 UC14 4 5 5 5 4 4 4 2 5 5 43 1849
15 UC15 4 2 3 2 4 4 3 1 3 1 27 729
16 UC16 3 2 3 5 3 3 5 4 4 3 35 1225
17 UC17 4 4 5 2 4 4 5 2 4 5 39 1521
18 UC18 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 47 2209
19 UC19 5 5 3 5 5 5 3 5 5 4 45 2025
20 UC20 2 2 4 5 2 4 4 5 5 5 38 1444

SX 84 81 83 82 84 87 87 79 87 85 839 36059
(SX)2 7056 6561 6889 6724 7056 7569 7569 6241 7569 7225 703921
SX2 372 351 367 370 372 387 395 349 393 389
SXY 3615 3492 3563 3547 3615 3701 3723 3429 3716 3658
rxy 0.70851885 0.66830489 0.5817313 0.62710217 0.70851885 0.59781193 0.61377374 0.64373769 0.59212939 0.59613149
rtabel 0.4444 0.4444 0.4444 0.4444 0.4444 0.4444 0.4444 0.4444 0.4444 0.4444
Kriteria VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID
s2

i 0.96 1.1475 1.1275 1.69 0.96 0.4275 0.8275 1.8475 0.7275 1.3875
Ss2

i 11.1025
s2

t 43.1475
r11 0.82520553
rtabel 0.632
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UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

SATISFIERS

No Kode
SATISFIERS TOTAL



Kriteria Reliabel
R



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Y
1 UC1 5 3 4 5 4 3 3 2 3 5 37
2 UC2 2 5 2 4 4 4 4 2 5 5 37
3 UC3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 48
4 UC4 5 3 3 5 5 4 4 2 4 3 38
5 UC5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
6 UC6 3 5 2 4 4 4 4 3 2 2 33
7 UC7 5 4 5 3 5 4 4 5 5 5 45
8 UC8 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 47
9 UC9 4 4 5 5 5 4 5 3 5 5 45
10 UC10 5 4 5 5 4 4 5 4 4 2 42
11 UC11 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 49
12 UC12 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 49
13 UC13 4 2 5 5 2 2 5 3 5 2 35
14 UC14 2 1 3 1 2 1 4 4 2 3 23
15 UC15 5 5 4 4 5 5 4 2 1 3 38
16 UC16 5 5 2 4 4 5 5 3 5 4 42
17 UC17 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 47
18 UC18 5 3 5 5 5 3 5 5 5 4 45
19 UC19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
20 UC20 5 5 4 4 2 5 5 5 5 5 45

ΣX 87 84 83 89 84 83 92 78 84 81 845
(ΣX)2 7569 7056 6889 7921 7056 6889 8464 6084 7056 6561 714025
ΣX2 399 380 369 415 374 369 430 334 382 353
ΣXY 3757 3656 3598 3848 3631 3624 3937 3400 3655 3515
rxy 0.5909933 0.67649475 0.60725658 0.66467236 0.58723377 0.78028311 0.63223808 0.63120911 0.64681419 0.61227108
rtabel 0.4444 0.4444 0.4444 0.4444 0.4444 0.4444 0.4444 0.4444 0.4444 0.4444
Kriteria VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID
σ2

i 1.0275 1.36 1.2275 0.9475 1.06 1.2275 0.34 1.49 1.46 1.2475
Σσ2

i 11.3875
σ2

t 45.9875
r11 0.83597596
rtabel 0.632
Kriteria Reliabel

V
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s
R
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ia

bi
lit

as
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

DISSATISFIERS

No Kode
DISSATISFIERS TOT



Y2

1369
1369
2304
1444
2500
1089
2025
2209
2025
1764
2401
2401
1225
529
1444
1764
2209
2025
2500
2025
36621

TAL



  

CONTOH PERHITUNGAN VALIDITAS ITEM 

SATISFIERS 
 

Item Nomor 3 

Diketahui  ΣX = 83  

  (ΣX)2 = (83)2  = 6889 

  ΣX2 = 367 

  ΣXY = 3563 

  ΣY = 839 

  (ΣY)2 = 703921 

  ΣY2 = 36059 

Rumus yang digunakan adalah : 

( )( )
( ){ } ( ){ }2222 ∑∑∑∑

∑∑∑
−−

−
=

yyNxxN

yxxyN
rxy  

{ }{ }7039213605920688936720
83983356320

−−
−

=
xx

xxrxy  

{ }{ }70392172118068897340
6963771260

−−
−

=xyr  

{ }{ }17259451
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7783809
1623
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2789.9478
1623
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0.5817=xyr  

 

Harga rhitung tersebut kemudian dikonsultasikan dengan harga rtabel. Harga rtabel  untuk 

jumlah responden 20 dan taraf signifikansi 5% adalah sebesar 0,444. 

Karena harga rhitung (0,5817) lebih besar dari harga rtabel (0,444) maka disimpulkan 

bahwa item nomor 3 adalah VALID. 



CONTOH PERHITUNGAN RELIABILITAS 

SATISFIERS 
a. Menghitung varians skor tiap item dengan menggunakan rumus 

N
N
X

X∑ ∑−
=

2
2

1
2
1

)(

σ  

Misalnya untuk item  nomor 1 96.0
20

20
7056372

2
1 =

−
=σ  

    nomor 2 1475.1
20

20
6561351

2
1 =

−
=σ  

Kemudian dihitung jumlah varians tiap item  

Σσ2
i  = σ2

1 + σ2
2 + σ2

3 + … + σ2
10   

= 0,96 + 1,1475 + 1,1275 + … + 1,3875. 

  = 11,1025 

b. Menghitung varians total 

N
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Xt t
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70392136059
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c. Masukkan varians item dan varians total ke dalam rumus Alpha 
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Hasil r11 kemudian dikonsultasikan dengan rtabel. Untuk n = 10 dan taraf signifikansi 

5% diperoleh harga rtabel = 0,632. Karena rhitung > rtabel maka disimpulkan angket 

variabel satisfiers adalah RELIABEL. 



CONTOH PERHITUNGAN VALIDITAS ITEM 

DISSATISFIERS 
 

Item Nomor 1 

Diketahui  ΣX = 87  

  (ΣX)2 = (87)2  = 7569 

  ΣX2 = 399 

  ΣXY = 3757 

  ΣY = 845 

  (ΣY)2 = 714025 

  ΣY2 = 36621 

Rumus yang digunakan adalah : 
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( ){ } ( ){ }2222 ∑∑∑∑
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yxxyN
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{ }{ }7140253662120756939920
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{ }{ }18395411
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7560345
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2749.6081
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=xyr  

0.5909=xyr  

 

Harga rhitung tersebut kemudian dikonsultasikan dengan harga rtabel. Harga rtabel  untuk 

jumlah responden 20 dan taraf signifikansi 5% adalah sebesar 0,444 

Karena harga rhitung (0,5909) lebih besar dari harga rtabel (0,444) maka disimpulkan 

bahwa item nomor 1 adalah VALID. 



CONTOH PERHITUNGAN RELIABILITAS 

DISSATISFIERS 
a. Menghitung varians skor tiap item dengan menggunakan rumus 

N
N
X

X∑ ∑−
=

2
2

1
2
1

)(

σ  

Misalnya untuk item  nomor 1 0275,1
20

20
7569399

2
1 =

−
=σ  

    nomor 2 36,1
20

20
7056380

2
1 =

−
=σ  

Kemudian dihitung jumlah varians tiap item  

Σσ2
i  = σ2

1 + σ2
2 + σ2

3 + … + σ2
10   

= 1,0275 + 1,36 + 1,2275 + … + 1,2475. 

  = 11,3875 

b. Menghitung varians total 

N
N
X

Xt t
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20
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71402536621
2

−
=tσ  

9875,452 =tσ  

c. Masukkan varians item dan varians total ke dalam rumus Alpha 
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Hasil r11 kemudian dikonsultasikan dengan rtabel. Untuk n = 10 dan taraf signifikansi 

5% diperoleh harga rtabel = 0,632. Karena rhitung > rtabel maka disimpulkan angket 

variabel satisfiers adalah RELIABEL. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 R1 4 5 4 5 2 5 4 2 4 5 5 3 4 5 4 4 5 5 4 5
2 R2 5 5 5 5 4 3 1 5 5 5 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5
3 R3 4 5 5 4 4 4 1 5 4 2 5 4 3 3 4 1 5 5 4 5
4 R4 4 5 4 5 1 5 2 5 4 5 4 5 5 5 2 5 5 5 5 5
5 R5 5 5 5 5 3 5 2 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5
6 R6 5 5 5 5 2 5 4 5 4 3 5 3 4 5 5 5 4 5 4 5
7 R7 5 5 5 5 4 5 1 2 5 5 5 3 4 3 4 5 4 3 5 5
8 R8 5 1 4 5 5 5 2 5 4 5 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5
9 R9 5 5 5 5 4 5 2 5 3 3 5 3 5 5 4 5 5 4 4 5

10 R10 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
11 R11 4 5 5 5 3 4 2 3 4 3 4 3 4 4 5 5 5 5 3 5
12 R12 4 4 5 5 2 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5
13 R13 5 5 4 5 2 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5
14 R14 4 5 5 5 3 5 3 5 4 2 5 3 5 5 4 4 5 5 5 5
15 R15 4 5 4 5 3 5 1 5 4 3 4 3 4 3 5 5 5 5 4 5
16 R16 5 5 5 5 5 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
17 R17 3 5 5 5 2 5 1 3 1 3 4 3 5 3 4 4 4 1 5 5
18 R18 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 2 4 4 5 5 5 5 5 5
19 R19 5 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5
20 R20 5 5 5 4 5 3 5 4 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5
21 R21 4 5 5 5 1 5 2 5 4 2 5 5 5 5 2 5 4 5 5 5
22 R22 4 5 5 5 5 4 2 5 5 3 5 4 4 2 5 5 4 5 4 5
23 R23 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 4 4 3 1 3 1 2 5 5 5
24 R24 4 1 1 4 4 2 3 5 5 3 5 3 5 5 4 4 5 5 5 5

Tabulasi Data Hasil Penelitian

NO KODE
SATISFIERS DISSATISFIERS



25 R25 5 5 4 4 3 4 2 5 5 4 5 3 5 5 4 3 5 5 4 5
26 R26 5 5 5 5 1 4 5 4 5 2 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5
27 R27 5 5 4 5 4 4 2 5 5 5 5 3 5 4 4 5 5 5 4 5
28 R28 4 5 5 5 2 5 3 5 4 5 4 4 5 5 2 5 5 5 5 5
29 R29 4 2 4 5 1 5 1 2 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 3
30 R30 4 5 5 5 4 4 2 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5
31 R31 4 5 5 5 3 4 4 5 4 3 5 3 4 4 4 5 4 5 4 5
32 R32 5 5 4 4 5 5 3 5 4 2 4 2 4 4 3 4 5 5 4 5
33 R33 5 5 5 5 4 5 1 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5
34 R34 2 5 4 5 4 4 3 5 4 3 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5
35 R35 4 5 5 5 2 4 1 4 4 4 4 3 5 4 4 4 5 5 4 5
36 R36 5 5 4 4 3 4 3 5 4 4 5 3 5 3 4 5 4 5 4 5
37 R37 4 5 5 5 3 4 5 5 3 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
38 R38 5 5 5 5 1 4 2 5 4 4 5 4 5 4 5 3 5 5 4 5
39 R39 4 5 5 5 5 5 1 4 4 2 5 3 5 4 5 5 5 5 2 5
40 R40 4 2 5 5 4 4 5 4 4 2 4 3 5 5 2 5 5 4 4 5
41 R41 5 5 4 4 2 5 2 4 4 3 4 3 4 5 4 5 5 5 2 5
42 R42 3 5 4 5 3 5 3 5 2 3 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5
43 R43 5 5 4 5 3 5 1 3 4 3 4 3 5 5 4 5 5 5 4 5
44 R44 5 5 5 5 4 4 1 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3
45 R45 5 5 5 5 2 5 1 5 5 5 2 3 5 3 5 5 3 5 5 5
46 R46 4 5 4 5 2 5 1 5 4 3 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5
47 R47 4 5 5 4 3 4 1 4 3 3 5 3 4 4 4 2 5 5 5 5
48 R48 4 5 5 5 2 4 1 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5
49 R49 3 3 5 5 4 4 3 4 5 4 5 3 4 4 4 5 4 5 5 5
50 R50 4 5 5 5 3 5 1 3 3 4 4 3 5 2 5 5 4 5 4 5
51 R51 4 5 4 5 4 5 1 5 3 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
52 R52 3 3 5 5 4 4 3 4 5 4 5 3 4 4 4 5 4 5 5 5
53 R53 5 5 5 4 2 5 4 3 4 2 5 3 4 4 3 5 4 5 5 5



54 R54 4 4 5 5 5 3 1 3 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5
55 R55 5 5 5 5 2 4 3 4 5 3 5 1 5 2 4 5 5 5 5 5
56 R56 5 5 5 5 2 4 2 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5
57 R57 4 4 2 5 4 4 1 4 4 5 5 3 4 4 5 4 4 5 5 5
58 R58 5 5 5 5 3 4 2 2 4 4 5 1 5 5 4 4 5 4 4 5
59 R59 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5
60 R60 3 5 3 5 3 5 2 3 5 5 5 3 3 4 5 5 5 5 5 5
61 R61 5 5 5 5 4 5 1 4 3 5 4 5 4 5 5 5 5 5 3 3
62 R62 5 5 5 5 1 5 1 4 5 4 5 3 5 5 4 5 5 5 4 5
63 R63 4 5 4 5 4 5 1 5 4 5 4 5 4 2 4 5 4 5 4 5
64 R64 5 4 5 5 4 4 5 5 3 3 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5
65 R65 1 5 5 3 4 5 1 3 4 3 4 1 5 5 5 5 5 5 3 3
66 R66 4 5 5 5 4 5 4 5 4 3 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5
67 R67 4 5 5 5 4 5 1 5 4 3 5 3 4 5 2 5 5 5 4 5
68 R68 5 2 4 3 2 2 5 3 3 3 5 4 4 2 5 4 5 1 4 3

293 315 313 326 217 302 166 293 278 256 309 240 309 286 287 309 317 327 294 330Jumlah



TABEL FREKUENSI JAWABAN RESPODEN 

SATISFIERS 

 
Pencapaian Prestasi Individual Siswa Dalam Pelajaran Akuntansi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASPEK_A1

SANGAT SETUJU

SETUJU

NETRAL

KURANG SETUJU

TIDAK SETUJU

ASPEK_A2

TIDAK SETUJU

KURANG SETUJU

NETRAL

SETUJU

SANGAT SETUJU

ASPEK_A2

1 1.5 1.5 1.5 
5 7.4 7.4 8.8 
4 5.9 5.9 14.7 

17 25.0 25.0 39.7 
41 60.3 60.3 100.0 
68 100.0 100.0

SANGAT SETUJU 
SETUJU 
NETRAL 
KURANG SETUJU 
TIDAK SETUJU 
Total 

Valid 
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 
Percent 

ASPEK_A1

1 1.5 1.5 1.5
5 7.4 7.4 8.8
5 7.4 7.4 16.2

26 38.2 38.2 54.4
31 45.6 45.6 100.0
68 100.0 100.0

TIDAK SETUJU
KURANG SETUJU
NETRAL
SETUJU
SANGAT SETUJU
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent



Pengakuan atau Aktualisasi Diri dalam PBM Akuntansi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASPEK_B1

SANGAT SETUJU

SETUJU

NETRAL

KURANG SETUJU

TIDAK SETUJU

ASPEK_B1

1 1.5 1.5 1.5
4 5.9 5.9 7.4

12 17.6 17.6 25.0
16 23.5 23.5 48.5
35 51.5 51.5 100.0
68 100.0 100.0

TIDAK SETUJU
KURANG SETUJU
NETRAL
SETUJU
SANGAT SETUJU
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

ASPEK_B2

4 5.9 5.9 5.9
6 8.8 8.8 14.7
9 13.2 13.2 27.9

49 72.1 72.1 100.0
68 100.0 100.0

SETUJU
NETRAL
KURANG SETUJU
TIDAK SETUJU
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

ASPEK_B2

TIDAK SETUJU

KURANG SETUJU

NETRAL

SETUJU



Pembelajaran Akuntansi Itu Sendiri 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASPEK_C1

3 4.4 4.4 4.4
9 13.2 13.2 17.6

10 14.7 14.7 32.4
22 32.4 32.4 64.7
24 35.3 35.3 100.0
68 100.0 100.0

TIDAK SETUJU
KURANG SETUJU
NETRAL
SETUJU
SANGAT SETUJU
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

ASPEK_C1

SANGAT SETUJU

SETUJU

NETRAL

KURANG SETUJU

TIDAK SETUJU

ASPEK_C2

2 2.9 2.9 2.9
5 7.4 7.4 10.3

29 42.6 42.6 52.9
32 47.1 47.1 100.0
68 100.0 100.0

SETUJU
NETRAL
KURANG SETUJU
TIDAK SETUJU
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

ASPEK_C2

TIDAK SETUJU

KURANG SETUJU

NETRAL

SETUJU



Tanggungjawab Diri untuk Mempelajari Akuntansi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASPEK_D1

6 8.8 8.8 8.8
7 10.3 10.3 19.1

15 22.1 22.1 41.2
13 19.1 19.1 60.3
27 39.7 39.7 100.0
68 100.0 100.0

TIDAK SETUJU
KURANG SETUJU
NETRAL
SETUJU
SANGAT SETUJU
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

ASPEK_D1

SANGAT SETUJU

SETUJU

NETRAL

KURANG SETUJU

TIDAK SETUJU

ASPEK_D2

3 4.4 4.4 4.4
10 14.7 14.7 19.1

5 7.4 7.4 26.5
6 8.8 8.8 35.3

44 64.7 64.7 100.0
68 100.0 100.0

SANGAT SETUJU
SETUJU
NETRAL
KURANG SETUJU
TIDAK SETUJU
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

ASPEK_D2

TIDAK SETUJU
KURANG SETUJU

NETRAL

SETUJU

SANGAT SETUJU



Pengembangan Potensi Individu Siswa dalam mempelajari Akuntansi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASPEK_E1

1 1.5 1.5 1.5
3 4.4 4.4 5.9
6 8.8 8.8 14.7

26 38.2 38.2 52.9
32 47.1 47.1 100.0
68 100.0 100.0

TIDAK SETUJU
KURANG SETUJU
NETRAL
SETUJU
SANGAT SETUJU
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

ASPEK_E1

SANGAT SETUJU

SETUJU

NETRAL

KURANG SETUJU

TIDAK SETUJU

ASPEK_E2

3 4.4 4.4 4.4
4 5.9 5.9 10.3

15 22.1 22.1 32.4
14 20.6 20.6 52.9
32 47.1 47.1 100.0
68 100.0 100.0

SANGAT SETUJU
SETUJU
NETRAL
KURANG SETUJU
TIDAK SETUJU
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

ASPEK_E2

TIDAK SETUJU

KURANG SETUJU

NETRAL

SETUJU

SANGAT SETUJU



TABEL FREKUENSI JAWABAN RESPODEN 

DISSATISFIERS 

 

Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASPEK_A1

4 5.9 5.9 5.9
9 13.2 13.2 19.1

21 30.9 30.9 50.0
34 50.0 50.0 100.0
68 100.0 100.0

KURANG SETUJU
NETRAL
SETUJU
SANGAT SETUJU
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

ASPEK_A1

SANGAT SETUJU

SETUJU

NETRAL

KURANG SETUJU

ASPEK_A2

4 5.9 5.9 5.9
5 7.4 7.4 13.2

15 22.1 22.1 35.3
11 16.2 16.2 51.5
33 48.5 48.5 100.0
68 100.0 100.0

SANGAT SETUJU
SETUJU
NETRAL
KURANG SETUJU
TIDAK SETUJU
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

ASPEK_A2

TIDAK SETUJU

KURANG SETUJU

NETRAL

SETUJU

SANGAT SETUJU



Kondisi Proses Belajar Mengajar Akuntansi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASPEK_B1

6 8.8 8.8 8.8
5 7.4 7.4 16.2

22 32.4 32.4 48.5
35 51.5 51.5 100.0
68 100.0 100.0

KURANG SETUJU
NETRAL
SETUJU
SANGAT SETUJU
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

ASPEK_B1

SANGAT SETUJU

SETUJU

NETRAL

KURANG SETUJU

ASPEK_B2

4 5.9 5.9 5.9
2 2.9 2.9 8.8
3 4.4 4.4 13.2

20 29.4 29.4 42.6
39 57.4 57.4 100.0
68 100.0 100.0

SANGAT SETUJU
SETUJU
NETRAL
KURANG SETUJU
TIDAK SETUJU
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

ASPEK_B2

TIDAK SETUJU KURANG SETUJU

NETRAL

SETUJU

SANGAT SETUJU



Kebijakan dan Administrasi Sekolah (Guru) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASPEK_C1

9 13.2 13.2 13.2
6 8.8 8.8 22.1

27 39.7 39.7 61.8
26 38.2 38.2 100.0
68 100.0 100.0

KURANG SETUJU
NETRAL
SETUJU
SANGAT SETUJU
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

ASPEK_C1

SANGAT SETUJU

SETUJU

NETRAL

KURANG SETUJU

ASPEK_C2

1 1.5 1.5 1.5
3 4.4 4.4 5.9
6 8.8 8.8 14.7

13 19.1 19.1 33.8
45 66.2 66.2 100.0
68 100.0 100.0

SANGAT SETUJU
SETUJU
NETRAL
KURANG SETUJU
TIDAK SETUJU
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

ASPEK_C2

TIDAK SETUJU

KURANG SETUJU

NETRAL

SETUJU

SANGAT SETUJU



Hubungan Antar Siswa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASPEK_D1

2 2.9 2.9 2.9
1 1.5 1.5 4.4

16 23.5 23.5 27.9
49 72.1 72.1 100.0
68 100.0 100.0

KURANG SETUJU
NETRAL
SETUJU
SANGAT SETUJU
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

ASPEK_D1

SANGAT SETUJU

SETUJU

NETRAL

KURANG SETUJU

ASPEK_D2

2 2.9 2.9 2.9
4 5.9 5.9 8.8
7 10.3 10.3 19.1
4 5.9 5.9 25.0

51 75.0 75.0 100.0
68 100.0 100.0

SANGAT SETUJU
SETUJU
NETRAL
KURANG SETUJU
TIDAK SETUJU
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

ASPEK_D2

TIDAK SETUJU

KURANG SETUJU

NETRAL

SETUJU

SANGAT SETUJU



Kualitas Supervisi Guru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASPEK_E1

3 4.4 4.4 4.4
4 5.9 5.9 10.3
3 4.4 4.4 14.7

23 33.8 33.8 48.5
35 51.5 51.5 100.0
68 100.0 100.0

TIDAK SETUJU
KURANG SETUJU
NETRAL
SETUJU
SANGAT SETUJU
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

ASPEK_E1

SANGAT SETUJU

SETUJU

NETRAL

KURANG SETUJU

TIDAK SETUJU

ASPEK_E2

3 4.4 4.4 4.4
7 10.3 10.3 14.7

20 29.4 29.4 44.1
38 55.9 55.9 100.0
68 100.0 100.0

SETUJU
NETRAL
KURANG SETUJU
TIDAK SETUJU
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

ASPEK_E2

TIDAK SETUJU
KURANG SETUJU

NETRAL

SETUJU
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