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SARI 

Sumiati, Sri. 2009. Pengaruh Motivasi Belajar, Kompetensi Guru dan Fasilitas 
Belajar Terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Pada Siswa Kelas XII di  SMA TEUKU 
UMAR Semarang. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Semarang.69 hal.  

Kata Kunci: Motivasi Belajar, Kompetensi Guru, Fasilitas Belajar, Prestasi 
Belajar. 

 Prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari faktor intern 
maupun faktor ekstern. Salah satu faktor intern yang memberikan kontribusi terhadap 
pencapaian prestasi belajar adalah faktor Motivasi Belajar, sedangkan yang 
memberikan kontribusi terhadap pencapaian Prestasi Belajar dari faktor ekstern 
diantaranya adalah Kompetensi Guru dan Fasilitas Belajar. Permasalan yang dikaji 
dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah ada pengaruh Motivasi Belajar terhadap 
prestasi belajar akuntansi (2) Apakah ada pengaruh Kompetensi Guru terhadap 
prestasi belajar akuntansi (3) Apakah ada pengaruh Fasilitas Belajar terhadap prestasi 
belajar akuntansi (4) Apakah ada pengaruh Motivasi Belajar, Kompetensi Guru, dan 
Fasilitas Belajar terhadap prestasi belajar akuntansi. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui: (1) Ada tidaknya pengaruh Motivasi Belajar terhadap prestasi belajar 
akuntansi 2) Ada tidaknya pengaruh Kompetensi Guru terhadap prestasi belajar 
akuntansi (3) Ada tidaknya pengaruh antara motivasi belajar, kompetensi guru dan 
fasilitas belajar terhadap prestasi belajar akuntansi. 

 Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII IPS SMA TEUKU 
UMAR Semarang tahun 2008/2009 berjumlah 113 siswa yang terdiri dari 29 kelas 
XII IPS 1, 29 kelas XII IPS 2, 27 kelas XII IPS 3, 28 kelas XII IPS 4. Pengambilan 
Sampel berjumlah 113 siswa. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan 
menggunakan metode analisis deskriptif persentase dan analisis regresi linier 
berganda dengan alat bantu SPSS for windows Release 15.  

Berdasarkan Analisis Regresi Berganda diperoleh persamaan Y= 31,200 + 
0,352 X1 + 0,121 X2 + 0,539 X3. Hal ini dapat diketahui adanya pengaruh yang 
signifikan antara Motivasi belajar, Kompetensi Guru, dan Fasilitas Belajar terhadap 
Prestasi Belajar dengan kontribusi 73%. Sedangkan secara parsial Motivasi Belajar 
mempunyai kontribusi sebesar 13,69%, Kompetensi Guru mempunyai kontribusi 
sebesar 8,88% dan untuk Fasilitas Belajar mempunyai kontribusi sebesar 16,65%.  
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 Berdasarkan hasil penelitian disarankan guru seharusnya senantiasa berusaha 
memotivasi dan mendorong siswa untuk belajar aktif, serta diharapkan mampu 
meningkatkan Prestasi Belajar siswa, Pihak sekolah hendaknya memperhatikan 
pertimbangan sekolah dalam menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan 
Prestasi belajar serta memberikan fasilitas belajar untuk menunjang kegiatan 
pembelajaran. Dan untuk siswa sendiri hendaknya lebih menumbuhkan Motivasi 
Belajar sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar. 
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Lampiran 1 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS XII SMA TEUKU UMAR SEMARANG 
TAHUN PELAJARAN 2008/2009 

No. Nama Kelas 

1. AFFANDI ROSYAD XII IS-1 

2. AGUNG SETYONO XII IS-1 

3. AGUSTIN SRI SULASTRI XII IS-1 

4. ALAN DIDI PRATOMO XII IS-1 

5. ANDRI SATRIAWAN XII IS-1 

6. ARI NUGROHO XII IS-1 

7. AYU SETYANINGRUM XII IS-1 

8. CAHYO NUGROHO XII IS-1 

9. EKO BUDIMAN XII IS-1 

10. ELYA NORMA YULITA XII IS-1 

11. FAJAR ADI F. XII IS-1 

12. HERI SETIAWAN XII IS-1 

13. INDAH PUSPITA SARI XII IS-1 

14. M.TAUFIQURRAHMAN XII IS-1 

15. MIFTAH ALI XII IS-1 

16. MUHAMMAD ISNAN DILA S. XII IS-1 

17. NINA LISTIANA XII IS-1 

18. NOVI KURNIAWAN XII IS-1 
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19. NUGROHO NURSETYANTO XII IS-1 

20. RETNO WATI XII IS-1 

21. RIANA NOVITA SARI XII IS-1 

22. RICA OKTAVIANI XII IS-1 

23. SRI NURYATI XII IS-1 

24. TADHQIROTUL WAFIROH XII IS-1 

25. THENDRY RINDANG DYAR R. XII IS-1 

26. TIKI KRISTIANTO XII IS-1 

27. VEDYANA ARDIYANSYAH XII IS-1 

28. VENNY SETYANINGSIH  XII IS-1 

29. YOKO SETIYONO XII IS-1 

30. AHMAD MUNIR XII IS-2 

31. AZAIN RISKA KUSUMA P. XII IS-2 

32. ERLYANA NURUL HUDA XII IS-2 

33. ERWAN PAUJI XII IS-2 

34. FAJAR BAYU WINARNO XII IS-2 

35. FITRI YANTO BUDI UTOMO XII IS-2 

36. GESANG REKAHARI P XII IS-2 

37. HARIYADI WAHYU UTOMO XII IS-2 

38. LUTVI NURUL HIDAYAH XII IS-2 

39. MIKA DEBY RAHMAWATI XII IS-2 

40. MUHAMMAD SOZY I. XII IS-2 

  xix



41. NOVAN ANGGA ADITYA XII IS-2 

42. NOVI PERTIWI XII IS-2 

43. PRANOTO DIGRO NUGROHO XII IS-2 

44. PRASETYO ARI WIBOWO XII IS-2 

45. PRIMA EVITA CAHYASARI XII IS-2 

46. RACHMAD SANTOSO XII IS-2 

47. RAHMAD SURYADI XII IS-2 

48. RESTI NUR UTAMI XII IS-2 

49. RIFKY NUR XII IS-2 

50 RIKA YULIANA W XII IS-2 

51. RUDI KURNIAWAN XII IS-2 

52. SENO ARDHIE KUSUMO XII IS-2 

53. SITI AMINATUL CHASANAH XII IS-2 

54. SRI KUSUMAWATI XII IS-2 

55. SUGAR M XII IS-2 

56. SUGIYANTO XII IS-2 

57. YOGA WIDYANTORO XII IS-2 

58. CATUR XII IS-2 

59. A. FATAH SABELLA XII IS-3 

60. AANG SUMBODO XII IS-3 

61. ADHETYA CHANDRA N XII IS-3 

62. AFIP SUBERI XII IS-3 
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63. AGUS IMAM SUBEKHI XII IS-3 

64. AYUNINGRUM MAHARANI XII IS-3 

65. CAHYO TRI PURNOMO XII IS-3 

66. DEVRI FAJAR UTOMO XII IS-3 

67. EXYZAN EL PRASETYA XII IS-3 

68. HARIYANTO YUSMAN XII IS-3 

69. HERI SETIAWAN XII IS-3 

70. IFA INDRIASARI XII IS-3 

71. IKA PUTRI SETYOWATI XII IS-3 

72. JAKA FEBRI WIJANARKO XII IS-3 

73. KURNIATI S. XII IS-3 

74. LENI DWI PRATIWI XII IS-3 

75. OKY AGUNG PRATOMO XII IS-3 

76. RADITA AGUS PRIHANDANA XII IS-3 

77. RINNO DEWI MUSTIKA XII IS-3 

78. RIO TRI H XII IS-3 

79. ROOS MADE F. D XII IS-3 

80. STYO AGENG W. XII IS-3 

81. VENDY TYA TRI K. XII IS-3 

82. WAWAN SUTRISNO XII IS-3 

83. YUDHA WIDYANTO XII IS-3 

84. YUVITA RAHAYU XII IS-3 

  xxi



85. ZUHRO FITDIYATUL M XII IS-3 

86. ADETYA PUTRA P XII IS-4 

87. ADI NUGROHO XII IS-4 

88. AGUNG WICAKSONO XII IS-4 

89. ANDIK WIBOWO XII IS-4 

90. ANDREAN HANA R XII IS-4 

91. ANDRI PRASETO XII IS-4 

92. ANJAS RAHMAT K XII IS-4 

93. ARI AGUS F XII IS-4 

94. BAYU PUJI K XII IS-4 

95. BETTY RIZKY AMELIA XII IS-4 

96. DARUQUTHNI AKHMAD XII IS-4 

97. DEDI ROMADHON XII IS-4 

98. HENDRA ARDIANTO XII IS-4 

99. HERI SUDARYANTO XII IS-4 

100. JOKO RIYADI XII IS-4 

101. LILIK DWI KUSUMA XII IS-4 

102. MUHAMMAD ROMADHON XII IS-4 

103. MUHAMMAD HUSNUL K XII IS-4 

104. RESTU SETAWATI XII IS-4 

105. RICKIRISA PRATAMA XII IS-4 

106. RUTH CORIANA P XII IS-4 

  xxii



107. SANTIKA AMESTI A XII IS-4 

108. TITO DWI P XII IS-4 

109. TOGARYAN ANANTO S XII IS-4 

110. TRISNAWATI XII IS-4 

111. TRIYONO XII IS-4 

112. TUTUT FARADILA R XII IS-4 

113. WISNU PRAMBODO XII IS-4 

Sumber: (Daftar nama siswa kelas XII sma TU Semarang) 
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Lampiran 2 

DAFTAR NILAI RESPONDEN SISWA KELAS XII SMA TEUKU UMAR 
SEMARANG TAHUN PELAJARAN 2008/2009 

No. Nama Kelas Nilai Keterangan 

1. AFFANDI ROSYAD XII IS-1 83 Baik 

2. AGUNG SETYONO XII IS-1  77 Baik 

3. AGUSTIN SRI SULASTRI XII IS-1  83 Baik 

4. ALAN DIDI PRATOMO XII IS-1  76 Cukup 

5. ANDRI SATRIAWAN XII IS-1  78 Baik 

6. ARI NUGROHO XII IS-1  68 Cukup 

7. AYU SETYANINGRUM XII IS-1  79 Baik 

8. CAHYO NUGROHO XII IS-1  84 Baik 

9. EKO BUDIMAN XII IS-1  73 Cukup 

10. ELYA NORMA YULITA XII IS-1  96 Sangat Baik 

11. FAJAR ADI F. XII IS-1  81 Baik 

12. HERI SETIAWAN XII IS-1  70 Cukup 

13. INDAH PUSPITA SARI XII IS-1  98 Sangat Baik 

14. M.TAUFIQURRAHMAN XII IS-1  70 Cukup 

15. MIFTAH ALI XII IS-1  62 Cukup 

16. MUHAMMAD ISNAN D S. XII IS-1  71 Cukup 

17. NINA LISTIANA XII IS-1  93 Sangat Baik 

18. NOVI KURNIAWAN XII IS-1  62 Cukup 
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19. NUGROHO NURSETYANTO XII IS-1  90 Sangat Baik 

20. RETNO WATI XII IS-1  75 Cukup 

21. RIANA NOVITA SARI XII IS-1  76 Cukup 

22. RICA OKTAVIANI XII IS-1  77 Baik 

23. SRI NURYATI XII IS-1  92 Sangat Baik 

24. TADHQIROTUL WAFIROH XII IS-1  88 Sangat Baik 

25. THENDRY R DYAR R. XII IS-1  83 Baik 

26. TIKI KRISTIANTO XII IS-1  87 Sangat Baik 

27. VEDYANA ARDIYANSYAH XII IS-1  75 Cukup 

28. VENNY SETYANINGSIH  XII IS-1  88 Sangat Baik 

29. YOKO SETIYONO XII IS-1  71 Cukup 

30. AHMAD MUNIR XII IS-2 62 Cukup 

31. AZAIN RISKA KUSUMA P. XII IS-2  62 Cukup 

32. ERLYANA NURUL HUDA XII IS-2  66 Cukup 

33. ERWAN PAUJI XII IS-2  75 Cukup 

34. FAJAR BAYU WINARNO XII IS-2  88 Sangat Baik 

35. FITRI YANTO BUDI U XII IS-2  71 Cukup 

36. GESANG REKAHARI P XII IS-2  66 Cukup 

37. HARIYADI WAHYU U XII IS-2  62 Cukup 

38. LUTVI NURUL HIDAYAH XII IS-2  62 Cukup 

39. MIKA DEBY RAHMAWATI XII IS-2  66 Cukup 

40. MUHAMMAD SOZY I. XII IS-2  71 Cukup 
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41. NOVAN ANGGA ADITYA XII IS-2  62 Cukup 

42. NOVI PERTIWI XII IS-2  75 Cukup 

43. PRANOTO DIGRO N XII IS-2  76 Cukup 

44. PRASETYO ARI WIBOWO XII IS-2  62 Cukup 

45. PRIMA EVITA CAHYASARI XII IS-2  65 Cukup 

46. RACHMAD SANTOSO XII IS-2  62 Cukup 

47. RAHMAD SURYADI XII IS-2  71 Cukup 

48. RESTI NUR UTAMI XII IS-2 63 Cukup 

49. RIFKY NUR XII IS-2  71 Cukup 

50 RIKA YULIANA W XII IS-2  66 Cukup 

51. RUDI KURNIAWAN XII IS-2  88 Sangat Baik 

52. SENO ARDHIE KUSUMO XII IS-2  71 Cukup 

53. SITI AMINATUL C XII IS-2  62 Cukup 

54. SRI KUSUMAWATI XII IS-2  74 Cukup 

55. SUGAR M XII IS-2  62 Cukup 

56. SUGIYANTO XII IS-2  80 Baik 

57. YOGA WIDYANTORO XII IS-2  62 Cukup 

58. CATUR XII IS-2  75 Cukup 

59. A. FATAH SABELLA XII IS-3  81 Baik 

60. AANG SUMBODO XII IS-3  62 Cukup 

61. ADHETYA CHANDRA N XII IS-3  71 Cukup 

62. AFIP SUBERI XII IS-3  83 Baik 
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63. AGUS IMAM SUBEKHI XII IS-3  88 Sangat Baik 

64. AYUNINGRUM MAHARANI XII IS-3  65 Cukup 

65. CAHYO TRI PURNOMO XII IS-3  66 Cukup 

66. DEVRI FAJAR UTOMO XII IS-3  65 Cukup 

67. EXYZAN EL PRASETYA XII IS-3  76 Cukup 

68. HARIYANTO YUSMAN XII IS-3  69 Cukup 

69. HERI SETIAWAN XII IS-3  71 Cukup 

70. IFA INDRIASARI XII IS-3  75 Cukup 

71. IKA PUTRI SETYOWATI XII IS-3  66 Cukup 

72. JAKA FEBRI WIJANARKO XII IS-3  62 Cukup 

73. KURNIATI S. XII IS-3  71 Cukup 

74. LENI DWI PRATIWI XII IS-3  62 Cukup 

75. OKY AGUNG PRATOMO XII IS-3  88 Sangat Baik 

76. RADITA AGUS P XII IS-3  65 Cukup 

77. RINNO DEWI MUSTIKA XII IS-3  74 Cukup 

78. RIO TRI H XII IS-3  79 Baik 

79. ROOS MADE F. D XII IS-3  66 Cukup 

80. STYO AGENG W. XII IS-3  89 Sangat Baik 

81. VENDY TYA TRI K. XII IS-3  62 Cukup 

82. WAWAN SUTRISNO XII IS-3  71 Cukup 

83. YUDHA WIDYANTO XII IS-3  73 Cukup 

84. YUVITA RAHAYU XII IS-3  63 Cukup 
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85. ZUHRO FITDIYATUL M XII IS-3 68 Cukup 

86. ADETYA PUTRA P XII IS-4 77 Baik 

87. ADI NUGROHO XII IS-4  77 Baik 

88. AGUNG WICAKSONO XII IS-4  77 Baik 

89. ANDIK WIBOWO XII IS-4  75 Cukup 

90. ANDREAN HANA R XII IS-4  62 Cukup 

91. ANDRI PRASETO XII IS-4  62 Cukup 

92. ANJAS RAHMAT K XII IS-4  75 Cukup 

93. ARI AGUS F XII IS-4  77 Baik 

94. BAYU PUJI K XII IS-4  62 Cukup 

95. BETTY RIZKY AMELIA XII IS-4  83 Baik 

96. DARUQUTHNI AKHMAD XII IS-4  62 Cukup 

97. DEDI ROMADHON XII IS-4  71 Cukup 

98. HENDRA ARDIANTO XII IS-4  62 Cukup 

99. HERI SUDARYANTO XII IS-4  62 Cukup 

100. JOKO RIYADI XII IS-4  77 Baik 

101. LILIK DWI KUSUMA XII IS-4  71 Cukup 

102. MUHAMMAD ROMADHON XII IS-4  76 Cukup 

103. MUHAMMAD HUSNUL K XII IS-4  62 Cukup 

104. RESTU SETAWATI XII IS-4  75 Cukup 

Sumber: (Daftar nilai siswa kelas XII SMA TU Semarang) 
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Lampiran 3 

KISI-KISI ANGKET PENELITIAN 

PENGARUH MOTIVASI BELAJAR, KOMPETENSI GURU DAN FASILITAS 
BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR AKUNTANSI PADA SISWA 

KELAS XII DI  SMA TEUKU UMAR SEMARANG. 

No. Variabel Indikator No.item Jumlah 
item 

1. Motivasi Belajar a. Tekun Menghadapi Tugas 1, 2, 3 3 

  b. Sering mencari da 
memecahkan masalah soal-
soal 

4, 5, 6 3 

  c. Ulet menghadapi kesulitan 7,  8, 9 3 

  d. Lebih sering belajar 
mendiri 

10, 11, 12 3 

2.  Kompetensi Guru a. Kompetensi Pedagogik 13, 14, 15, 16, 
17, 18 , 19, 20 

8 

  b. Kompetensi Kepribadian  21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28 

8 

  c. Kompetensi Sosial 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36 

8 

  d. Kompetensi Professional 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44 

8 

3. Fasilitas Belajar a. Tempat atau Ruang 
Belajar 

45,56 2 

  b. Buku-buku pegangan 47, 48 2 

  c. Peralatan Sekolah 49, 50 2 

  d. Penerangan cukup 51, 52 2 
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Lampiran 4 

ANGKET PENELITIAN 

PENGARUH MOTIVASI BELAJAR, KOMPETENSI GURU DAN FASILITAS 
BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR AKUNTANSI PADA SISWA 

KELAS XII DI  SMA TEUKU UMAR SEMARANG. 

Petunjuk pengisian angket: 

1. Sebelum anda mengisi jawaban angket ini, anda diharapkan mengisi identitas 

anda secara lengkap dan benar 

2. Bacalah baik-baik seluruh pertanyaan 

3. Berilah tanda cek (√) pada jawaban yang ada di sebelah kanan dari setiap 

pertanyaan yang tersedia 

SL : Selalu 

SR : Sering 

KD : Kadang-kadang 

JR : Jarang 

TP : Tidak pernah 

4. Selamat Mengerjakan!!! 

Nama lengkap  : …………………………….. 

Kelas/jurusan  : …………………………….. 

No. A. Motivasi Belajar SL SR KD JR TP 
 a. Tekun menghadapi tugas      
1. Apakah anda selalu mengerjakan tugas dari guru 

anda sepulang sekolah 
     

2. Apakah anda selalu senang bila mendapatkan 
tugas dari guru anda 

     

3. Apakah guru anda selalu memberikan tugas 
setiap akhir materi pelajaran 

     

 b. Sering mencari dan memecahkan      
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masalah soal-soal 
4. Apakah anda selalu mengerjakan soal dari 

sumber buku akuntansi lain 
     

5. Apakah anda sering mencari soal-soal ujian      
6. Apakah anda mempunyai teman belajar 

kelompok untuk menyelesaikan soal-soal 
akuntansi . 

     

 c. Ulet menghadapai kesulitan      
7. Apakah anda pantang menyerah untuk 

menyelesaikan soal bila menemui kesulitan. 
     

8. Apakah kesukaran soal akan melemahkan 
semangat belajar akuntansi anda 

     

9. Apakah setiap menemukan kesukaran anda akan 
menanyakan pada guru atau teman anda yang 
lebih bisa. 

     

 d. Lebih sering belajar mandiri      
10. Apakah anda selalu belajar sendiri tanpa bantuan 

orang lain 
     

11. Apakah anda selalu meminta bantuan orang lain 
ketika tidak mengerti tentang apa yang dipelajari 

     

12. Apakah anda selalu merasa puas ketika bisa 
mengerjakan soal tanpa bantuan orang lain 

     

 B. Kompetensi Guru      
 a. Kompetensi pedagogik      
 a.1. Kemampuan merumuskan indikator 

pembelajaran 
     

13. Pada setiap kegiatan belajar mengajar, guru 
akuntansi anda selalu menyampaikan tujuan 
pembelajaran terlebih dahulu. dimulai. 

     

14. Guru akuntansi anda memberikan kesempatan 
bertanya kepada siswa di akhir kegiatan belajar 
mengajar 

     

 a.2. Perencanaan pembelajaran      
15. Guru akuntansi anda selalu menyajikan materi 

pelajaran secara sistematis dan berurutan pada 
suatu pokok bahasan. 

     

16. Apakah setiap rencana pembelajaran yang akan 
disampaikan selalu tepat (sesuai dengan RPP 
yang dibuat) 

     

 a.3. Kemampuan menggunakan media 
pelajaran 

     

17. Guru akuntansi anda ketika memasuki materi      
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pelajaran selalu menggunakan alat bantu atau 
media pembelajaran 

18. Apakah guru akuntansi anda selalu bisa 
menggunakan media pembelajaran  

     

 a.4. Kemampuan mengevaluasi hasil belajar      
19. Guru akuntansi anda selalu mereview pelajaran 

yang disampaikan dengan bertanya pada siswa 
     

20. Guru akuntansi anda selalu menilai siswa secara 
obyektif 

     

 b. Kompetensi Kepribadian      
 b.1. Kestabilan emosi dalam menghadapi 

persoalan kelas/siswa 
     

21. Guru akuntansi anda selalu tenang dalam 
menghadapi masalah yang dihadapi siswa 

     

22. Guru akuntansi anda selalu tegas dalam 
pengambilan keputusan 

     

 b.2. Kedisiplinan dalam menjalankan tugas      
23. Guru akuntansi anda selalu tepat waktu dalam 

pemberian tugas 
     

24. Guru akuntansi anda selalu tepat waktu saat 
masuk maupun usai pelajaran 

     

 b.3. Ketaatan dalam tata tertib      
25. Guru akuntansi anda selalu memakai pakaian 

yang rapi dan sopan 
     

26. Guru akuntansi anda selalu hadir setiap jam mata 
pelajaran akuntansi 

     

 b.4. Berakhlak mulia sebagai seorang guru      
27. Guru akuntansi anda selalu taat dalam beribadah      
28. Guru akuntansi anda selalu peka terhadap 

kondisi sosial 
     

 c.Kompetensi Sosial      
 c.1. Kemampuan berkomunikasi dengan 

peserta didik 
     

29. Guru akuntansi anda memiliki hubungan yang 
baik dengan siswa. 

     

30. Memberikan kesempatan pada siswa untuk 
bertanya apabila menghadapi suatu masalah 
dalam pembelajaran 

     

 c.2. Kemampuan berkomunikasi dengan 
sesama pendidik 

     

31. Guru akuntansi anda menunjukkan sikap saling 
menghormati dan menghargai dengan sesama 
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guru 
32. Guru akuntansi anda tidak pernah ada masalah 

dengan sesama guru 
     

 c.3. Kemampuan berkomunikasi dengan 
pimpinan sekolah 

     

33. Guru akuntansi anda memiliki hubungan yang 
baik dengan pimpinan sekolah 

     

34. Guru akuntansi anda selalu menghormati dan 
menghargai pimpinan sekolah 

     

 c.4. Kemampuan berkomunikasi dengan 
orang tua/wali siswa 

     

35. Guru akuntansi anda selalu mendiskusikan 
permasalahan yang dihadapai siswa dengan 
orang tua/wali siswa 

     

36. Guru akuntansi anda selalu ramah dan sopan 
setiap berkomunikasi dengan orang tua/wali 
siswa 

     

 d. Kompetensi Professional      
 d.1. Penguasaan materi      
37. Guru akuntansi anda bisa menguasai materi 

dengan baik 
     

38. Cakupan materi akuntansi yang diberikan oleh 
guru akuntansi anda cukup luas dan mendalam. 

     

 d.2. Kejelasan dalam menyampaikan materi      
39. Guru akuntansi anda selalu dapat menyampaikan 

materi dengan jelas  dan mudah diterima oleh 
siswa 

     

40. Guru akuntansi anda selalu mengembangkan 
materi pelajaran yang diberikan 

     

 d.3. Kemampuan mengelola kelas      
41. Guru akuntansi anda bisa mengendalikan kelas 

dengan baik  
     

42. Guru akuntansi anda selalu bertindak tegas 
ketika ramai 

     

 d.4. Kemampuan mengadakan variasi 
pembelajaran 

     

43. Guru akuntansi anda selalu menggunakan 
metode pembelajaran yang bervariasi 

     

44. Selain menjelaskan materi pelajaran akuntansi 
secara teoritis, guru akuntansi anda juga selalu 
memberikan contoh nyata yang berkaitan dengan 
materi pelajaran. 
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 C. Fasilitas Belajar      
 c.1. Tempat atau ruang belajar      
45. Apakah anda selalu nyaman dengan kondisi  

ruang kelas anda 
     

46. Apakah ruang kelas anda selalu bersih      
 c.2. Buku-buku pegangan      
47. Apakah di perpustakaan selalu ada referensi 

buku akuntansi lain 
     

48. Apakah anda menggunakan referensi buku 
akuntansi lebih dari satu 

     

 c.3. Peralatan sekolah      
49. Apakah di setiap kelas terdapat peralatan belajar 

yang membantu proses pelajaran akuntansi  
     

50. Apakah anda selalu merasa kurang dengan 
peralatan sekolah yang tersedia 

     

 c.4. Penerangan cukup      
51. Apakah penerangan di ruang kelas anda selalu 

terkena sinar matahari (terang) 
     

52. Apakah anda selalu terganggu dengan lampu 
yang ada di ruang kelas (kurang terang atau 
rusak) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan dalam suatu kehidupan bangsa mempunyai peranan penting 

untuk kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara karena pendidikan merupakan 

tempat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya yang 

berkualitas, dalam konteks pendidikan adalah output pendidikan yang mampu 

memenuhi harapan masyarakat, mampu menjawab tantangan perubahan, bahkan 

mampu mempelopori perubahan. Lembaga pendidikan dituntut untuk 

menghasilkan lulusan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan global, mampu 

menyiasati perubahan, atau mampu berfikir, bersikap dan berperilaku sesuai 

dengan tuntutan zaman. 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuhkembangkan potensi 

sumber daya manusia melalui kegiatan pengajaran. UU Sistem Pendidikan 

Nasional No.20 tahun 2003 menyatakan, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia 

seutuhnya yaitu manusia yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan 

berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani 

dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan. Sekolah Menengah Atas (SMA) mempunyai 

tujuan yaitu menciptakan atau menyiapkan peserta didik agar mempunyai 

kemampuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu 

1 
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Perguruan Tinggi. Salah satu usaha yang digunakan untuk mewujudkan tujuan 

tersebut adalah meningkatkan prestasi belajar. 

Prestasi belajar merupakan salah satu tolak ukur yang utama untuk 

mengetahui keberhasilan belajar seseorang. Seseorang yang prestasinya tinggi 

dapat dikatakan bahwa ia telah berhasil dalam belajar. Prestasi belajar adalah 

tingkat pengetahuan sejauh mana anak terhadap materi yang diterima (Slameto, 

2003: 17). Prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau ketrampilan yang 

dikembangakan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes angka 

nilai yang diberikan oleh guru (Tu’u, 2004: 75). Prestasi belajar yang dicapai oleh 

siswa dapat dipengaruhi oleh dua faktor, baik yang berasal dari diri siswa (faktor 

internal) maupun dari luar diri siswa (faktor eksternal). Faktor internal diantaranya 

adalah motivasi, tingkat intelegensi, bakat, minat sedangkan faktor eksternal 

diantaranya adalah faktor kompetensi guru dan fasilitas sekolah. 

Salah satu faktor dari dalam diri siswa yang menentukan berhasil tidaknya 

siswa dalam belajar mengajar adalah motivasi belajar. Dalam kegiatan belajar, 

motivasi merupakan keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang 

menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar 

(Sardiman, 2006: 75). Menurut Fillmore H. Stanford dalam Mangkunegara (2001: 

93) menyebutkan bahwa “motivation as an energizing condition of the organism 

that serves to direct that organism toward the goal of a certain class” (Motivasi 

sebagai suatu kondisi yang menggerakkan manusia kearah suatu tujuan tertentu). 

Motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat nonintelektual. Seorang 

siswa yang mempunyai intelegensi yang cukup tinggi, bisa gagal karena kurang 

adanya motivasi dalam belajarnya. Motivasi mempunyai peranan penting dalam 
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proses belajar mengajar baik bagi guru maupun bagi siswa. Bagi guru mengetahui 

motivasi belajar dari siswa sangat diperlukan guna memelihara dan meningkatkan 

semangat belajar siswa. Bagi siswa motivasi belajar dapat menumbuhkan 

semangat belajar sehingga siswa terdorong untuk melakukan perbuatan belajar. 

Dari observasi yang telah dilakukan di SMA TEUKU UMAR 

SEMARANG, motivasi yang dimiliki oleh siswanya kurang, hal ini dapat dilihat 

dari kurangnya perhatian siswa dalam menerima pelajaran akuntansi di kelas, 

misalnya: mengantuk pada saat pelajaran berlangsung, berbicara sendiri dengan 

temannya (observasi awal). Selain itu masih ada siswa yang terlambat 

mengerjakan tugas (wawancara dengan guru akuntansi), tidak memiliki 

kelengkapan belajar akuntansi misalnya: kalkulator, penggaris, penghapus. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di SMA TEUKU UMAR Semarang, 

prestasi belajar masih rendah, hal ini bisa dilihat dari beberapa nilai ujian harian 

kelas ilmu sosial kelas XII dari 113 jumlah siswa yang ada di SMA TEUKU 

UMAR yang tidak berhasil lulus dalam ulangan harian akuntansi selama dua kali 

berturut-turut terdapat 73 anak yang tidak lulus dalam standar nilai sekolah yaitu 

62 (Data dokumentasi Guru SMA TEUKU UMAR). Data yang diperoleh dari 

kelas IPS 1 terdapat 23 siswa yang tuntas, 6 siswa yang belum tuntas; kelas IPS 2 

terdapat 5 siswa yang tuntas dan 24 siswa yang belum tuntas; kelas IPS 3 terdapat 

7 siswa yang tuntas dan 20 siswa yang belum tuntas; dan untuk kelas IPS 4 

terdapat 5 siswa yang tuntas dan 23 siswa yang belum tuntas dalam ulangan 

harian akuntansi.  
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Tabel 1.1 

Rata-rata nilai ulangan harian 

No. Kelas Jumlah siswa Rata-rata ulangan 
harian (2x) 

1. IPS 1 29 siswa 76,20 
2. IPS 2 29 siswa 42,98 
3. IPS 3 27 siswa 55,29 
4. 1PS4 28 siswa 46,25 
 Jumlah 113 siswa 55,18 

Sumber: data primer SMA TEUKU UMAR Semarang yang diolah 

Faktor dari luar diri siswa yang dapat mempengaruhi belajar adalah 

kompetensi guru, Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan 

lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan, dan akan lebih mampu mengelola 

kelasnya, sehingga belajar para siswa berada pada tingkat optimal (Hamalik, 

2004: 36). Kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan 

perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam 

melaksanakan tugas keprofessionalan (UU Guru dan Dosen, 2005 Bab I pasal 1). 

Kompetensi guru selain bersumber dari bakat seseorang juga dari pendidikan guru 

yang diperolehnya sebagai perwujudan dari pelaksanaan tugas. 

Guru dikatakan berkompeten menurut UU No.14 tahun 2005 tentang guru 

dan dosen apabila telah menguasai 4 kompetensi dasar, yaitu kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi 

professional. Kompetensi Pedagogik adalah kemampuan pengelolaan 

pembelajaran peserta didik. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan 

kepribadian yang mantap, stabil, arif, dewasa, menjadi teladan bagi peserta didik 

dan berakhlak mulia. Kompetensi sosial adalah kemampuan komunikasi dan  

berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang 

tua/wali dan masyarakat sekitar. Kompetensi Professional adalah kemampuan 
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penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Pemahaman penguasaan 

seorang guru mengenai kompetensi dasar yang harus dimilikinya akan 

memberikan pengaruh yang positif terhadap pelaksaanaan tugasnya terutama 

dalam melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah. Oleh karena itu, salah 

satu faktor penting yang dapat mempengaruhi peningkatan prestasi belajar siswa 

adalah penguasaan guru dalam kompetensi dasar yang dimilikinya dan 

menerapkannya dengan baik dalam proses belajar mengajar. 

Selain faktor kompetensi guru, faktor eksternal yang dapat mempengaruhi 

prestasi belajar adalah faktor fasilitas belajar. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2002: 314) “Fasilitas belajar adalah sarana untuk melancarkan 

pelaksanaan fungsi kemudahan”. Dalam pegertian tersebut dapat diartikan sebagai 

segala sesuatu yang memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha yang 

dapat memudahkan beberapa benda atau alat-alat. Jadi dalam hal ini fasilitas dapat 

disamakan dengan sarana.  

Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai siswa diharapkan 

dapat memperoleh hasil belajar yang baik. Adapun faktor yang berkaitan dengan 

sarana belajar diantaranya: perpustakaan, dan alat-alat pelajaran serta mesin-mesin 

yang biasanya digunakan untuk praktik. Termasuk juga kalkulator, buku pegangan 

dan buku pelajaran lain yang berhubungan dengan akuntansi. Dari pernyataan 

diatas, maka fasilitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fasilitas yang 

meliputi segala sesuatu yang memudahkan dan melancarkan proses belajar 

mengajar akuntansi. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar, 

kompetensi guru dan juga fasilitas belajar akan mempengaruhi prestasi belajar. 
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Sehingga dengan ini peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul 

“PENGARUH MOTIVASI BELAJAR, KOMPETENSI GURU DAN 

FASILITAS BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR AKUNTANSI 

PADA SISWA KELAS XII ILMU SOSIAL DI SMA TEUKU UMAR 

SEMARANG”. 

 

1.2  Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang peneliti kemukakan di atas maka dapat 

diambil permasalahan yaitu: 

1. Apakah ada pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar akuntansi 

siswa kelas XII Ilmu sosial di SMA TEUKU UMAR SEMARANG? 

2. Apakah ada pengaruh kompetensi guru terhadap prestasi belajar akuntansi 

siswa kelas XII Ilmu sosial di SMA TEUKU UMAR SEMARANG? 

3. Apakah ada pengaruh fasilitas belajar terhadap prestasi belajar akuntansi siswa 

kelas XII Ilmu sosial di SMA TEUKU UMAR SEMARANG? 

4. Apakah ada pengaruh motivasi belajar, kompetensi guru, dan fasilitas belajar 

terhadap prestasi belajar akuntansi di SMA TEUKU UMAR SEMARANG? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dengan adanya rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan : 

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi 

belajar akuntansi siswa kelas XII Ilmu sosial di SMA TEUKU UMAR 

SEMARANG? 
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2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh kompetensi guru terhadap prestasi 

belajar akuntansi siswa kelas XII ilmu sosial di SMA TEUKU UMAR 

SEMARANG? 

3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh fasilitas belajar terhadap prestasi 

belajar akuntansi siswa kelas XII ilmu sosial di SMA TEUKU UMAR 

SEMARANG? 

4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi belajar, kompetensi guru 

dan fasilitas belajar terhadap prestasi belajar akuntansi siswa kelas XII ilmu 

sosial di SMA TEUKU UMAR SEMARANG? 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari pelaksanaan peneliti ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis   

a. Menambah pengetahuan dan informasi, khususnya mengenai pengaruh 

motivasi belajar, kompetensi guru dan fasilitas belajar terhadap prestasi 

belajar. 

b. Sebagai latihan dan pengalaman dalam mempraktekkan teori yang 

diterima di bangku kuliah. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa dapat menumbuhkan motivasi belajar yang positif terhadap 

mata pelajaran akuntansi. 
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b. Bagi guru dapat meningkatkan kompetensi yang dimilikinya supaya bisa 

meningkatkan kualitas peserta didik serta bisa membangkitkan motivasi 

belajar pada anak didik terhadap pelajaran akuntansi. 

c. Bagi sekolah supaya bisa meningkatkan kualitas fasilitas belajar, tidak hanya  itu 

tetapi  semua  komponen‐komponen  yang  terlibat  juga  harus  ditingkatkan 

kualitasnya  supaya  bisa  menghasilkan  output  yang  berkualitas.



BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2.1   Prestasi Belajar 

2.1.1 Pengertian Belajar 

Belajar merupakan proses pemfungsian unsur-unsur kognisi, terutama 

unsur pikiran, untuk dapat mengenal dan memahami stimulus yang datang dari 

luar (Catharina: 2007: 67). Belajar adalah perubahan kelakuan terkait pengalaman 

dan latihan (Nasution, 2004: 34). Seseorang yang belajar akan menyadari 

terjadinya perubahan itu atau sekurang-kurangnya ia merasakan telah terjadi 

adanya suatu perubahan dalam dirinya. Sebagai hasil belajar, perubahan yang 

terjadi dalam diri seseorang berlangsung secara berkesinambungan, tidak statis. 

Satu perubahan yang terjadi akan berguna bagi kehidupan ataupun proses 

berikutnya.  

Secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari interaksi dengan lingkunganya dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah 

laku. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamanya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. (Slameto, 

2003: 2). 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

9 
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tingkah laku dalam rangka mengembangkan diri baik dalam aspek kognitif, afektif 

maupun psikomotorik sebagai hasil pengalaman dan latihan dari interaksi dengan 

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

2.1.2 Unsur-Unsur Belajar 

Belajar merupakan sebuah system yang di dalamnya terdapat pelbagai 

unsur yang saling kait-mengkait sehingga menghasilkan perilaku Gagne dalam 

Catharina (2005: 4-5). Beberapa unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Pembelajar 

Pembelajar dapat berupa peserta didik, pembelajar, warga belajar dan 

peserta pelatihan. Pembelajar memiliki organ penginderaan yang digunakan 

untuk menangkap rangsangan; otak yang digunakan untuk 

mentransformasikan hasil penginderaannya ke dalam memori yang kompleks; 

dan syaraf atau otot yang digunakan untuk menampilkan kinerja yang 

menunjukkan apa yang telah dipelajari. Rangsangan (stimulus) yang diterima 

oleh pembelajar kemudian diorganisir dalam bentuk kegiatan syaraf, beberapa 

rangsangan itu disimpan di dalam memorinya. Kemudian memori tersebut 

diterjemahkan ke dalam tindakan yang dapat diamati seperti gerakan syaraf 

atau otot dalam merespon sesuatu. 

b. Rangsangan (Stimulus). 

Peristiwa yang merangsang penginderaan pembelajar disebut situasi 

Stimulus. Dalam kehidupan seseorang terdapat banyak stimulus yang berada 

di lingkungannya. Suara, sinar, warna, panas, dingin, tanaman, gedung, dan 

orang adalah stimulus yang selalu berada di lingkungan seseorang. Agar 
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pembelajar mampu belajar optimal, ia harus memfokuskan pada Stimulus 

tertentu yang diminati. 

c. Memori 

Memori pembelajar berisi berbagai kemampuan yang berupa 

pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang dihasilkan dari aktivitas belajar 

sebelumnya. 

d. Respon 

Tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori disebut respon. 

Pembelajar yang sedang mengamati stimulus, maka memori yang ada dalam 

dirinya kemudian memberikan respon terhadap stimulus tersebut. Respon 

dalam pembelajaran diamati pada akhir proses belajar yang disebut perubahan 

perilaku atau perubahan kinerja (performance). 

2.1.3  Teori Belajar 

Teori belajar yang berasal dari aliran psikologi behaviorisme pada 

mulannya terfokus pada pengkajian stimulus yang menimbulkan perilaku reflektif. 

Ivan Pavlov, Thorndike, Skinner, Bandura dalam Catarina (2007: 44-45). Teori 

tersebut diantaranya: 

a. Teori Belajar Behavioristik 

1) Classical Conditioning: Pavlov 

Ivan Pavlov memberikan kontribusi penting tentang teori belajar 

dengan mengembangkan teori classical conditioning, dimana stimulus 

alamiah dapat memperoleh kemampuan yang menimbulkan respon perilaku 

melalui hubungan dengan stimulus berkondisi yang memicu perilaku reflektif. 
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2) Koneksionisme: Thorndike 

Thorndike mengembangkan tiga hukum belajar yang menekankan 

pada peran konsekuensi perilaku yang menentukan perilaku masa depan. Tiga 

hukum belajar yaitu: (a) hukum kesiapan, (b) hukum latihan, dan (c) hukum 

akibat. 

3) Operant Conditioning: Skinner 

Skinner melanjutkan pengkajian tentang hubungan antara perilaku 

dengan konsekuensi. Sinner mengembangkan teori Operant Conditioning, 

dimana hadiah dan hukuman dapat membentuk perilaku. 

4) Modeling dan Observational Learning: Albert bandura 

Bandura mengembangkan teori belajar sosial melalui modeling atau 

pengamatan secara langsung maupun tidak langsung yang berlangsung 

melalui tahapan perhatian, retensi, reproduksi, dan motivasi untuk mengulang 

perilaku. 

b. Teori Gestalt 

Teori ini dikemukakan oleh Koffa dan Kohler dalam Slameto (2003: 9) 

bahwa dalam belajar yang penting adalah adanya penyesuaian pertama yaitu 

memperoleh response yang tepat untuk memecahkan problem yang dihadapi. 

Belajar yang penting bukan mengulangi hal-hal yang harus dipelajari, tetapi 

mengerti atau memperoleh insight. Teori dari Gagne dalam Slameto (2003: 13) 

terhadap masalah belajar, Gagne memberikan dua definisi, yaitu: 

1. Belajar ialah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, 

ketrampilan, kebiasaan dan tingkah laku. 
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2. Belajar adalah penguasaan pengetahuan atau ketrampilan yang diperoleh dari 

instruksi. 

2.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar banyak jenisnya, tetapi dapat 

digolongkan menjadi dua golongan saja, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. 

Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, 

sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu (Slameto, 2003: 

54). 

2.1.4.1  Faktor intern 

a. Faktor Jasmaniah 

1) Faktor kesehatan 

Kesehatan seseorang sangat berpengaruh terhadap belajarnya. 

Proses belajar mengajar akan terganggu jika kesehatan sesorang 

terganggu, selain itu akan cepat lelah, kurang bersemangat, mudah pusing, 

mengantuk ataupun gangguan-gangguan atau kelainan-kelainan fungsi alat 

indera serta tubuhnya. Agar seseorang dapat belajar dengan baik haruslah 

mengusahakan kesehatan badannya tetap terjamin dengan cara selalu 

mengindahkan ketentuan-ketentuan bekerja, belajar, istirahat, tidur, 

makan, olahraga dan ibadah (Slameto: 2003: 54-55). 

2) Cacat tubuh 

Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau 

kurang sempurna mengenai tubuh. Keadaan cacat tubuh juga 

mempengaruhi belajar. Jika hal ini terjadi, hendaknya ia belajar pada 

lembaga pendidikan khusus (Slameto: 2003: 55). 
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b. Faktor Psikologis 

Sekurang-kurangnya ada tujuh faktor yang tergolong ke dalam faktor 

psikologis yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1) Intelegensi 

Menurut J.P Chaplin dalam Slameto (2003: 56), intelegensi adalah 

kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu kecakapan untuk menghadapai 

dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dan cepat dan efektif, 

mengetahui dan menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif, 

mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. Intelegensi besar 

pengaruhnya terhadap kemajuan belajar. Dalam situasi yang sama, siswa 

yang mempunyai tingkat intelegensi yang tinggi akan lebih berhasil 

daripada siswa yang mempunyai tingkat intelegensi yang rendah. Siswa 

yang mempunyai tingkat intelegensi yang normal dapat berhasil dengan 

baik dalam belajar, jika ia belajar dengan baik, artinya belajar dengan 

menerapkan metode belajar yang efisien dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajarnya memberi pengaruh yang positif. 

2) Perhatian 

Perhatian menurut Gazali dalam Slameto (2003: 56) adalah 

keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa itupun semata-mata tertuju kepada 

suatu objek (benda/hal) atau sekumpulan objek. Untuk dapat menjamin 

hasil belajar yang baik, maka siswa harus mempunyai perhatian terhadap 

bahan yang dipelajarinya, jika bahan pelajaran tidak menjadi perhatian 

siswa, maka akan timbul kebosanan sehingga ia tidak suka belajar lagi. 
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Agar siswa dapat belajar dengan baik, usahakanlah bahan pelajaran selalu 

menarik perhatian dengan cara mengusahakan pelajaran itu sesuai dengan 

hobi atau bakatnya. 

3) Minat 

Menurut Hilgard dalam Slameto (2003: 57), minat adalah 

kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa 

kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang akan diperhatikan terus-

menerus yang disertai dengan rasa senang dan dari situ diperoleh 

kepuasan. Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan 

pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan 

belajar dengan sebaik-baiknya karena tidak ada daya tarik baginya. Bahan 

pelajaran yang menarik minat siswa, lebih mudah dipelajari dan disimpan, 

karena minat menambah kegiatan belajar. 

Jika ada siswa yang kurang berminat terhadap belajar, maka guru 

dapat mengusahakan agar ia mempunyai minat yang lebih besar dengan 

cara menjelaskan hal-hal yang menarik yang ada kaitannya dengan bahan 

pelajaran yang dipelajari tersebut. 

4) Bakat 

Menurut Hilgrad yang dikutip oleh Slameto (2003: 57) mengatakan 

bahwa bakat adalah “The capacity to learn”. Dengan perkataan lain bakat 

adalah kemampuan untuk belajar. Kemampuan itu baru akan terealisasi 

menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar atau berlatih. Misalnya, 

orang yang berbakat mengetik dapat mengetik dengan lancar dibandingkan 

dengan orang yang kurang atau tidak berbakat di bidang itu. Jadi jika 
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bahan pelajaran yang dipelajari siswa sesuai dengan bakatnya, maka hasil 

belajarnya lebih baik karena ia senang belajar dan pastilah selanjutnya ia 

akan lebih giat lagi dalam belajar. 

5) Motif 

James Drever dalam Slameto (2003: 58) memberikan pengertian 

tentang motif sebagai berikut:  motive is an effective-conative factor which 

operates in determining the direction of an individual’s behavior towards 

an end or goal. Consciously apprehended or unconsioustly”. Jadi motif 

erat sekali hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai. Di dalam 

menentukan tujuan itu perlu berbuat, sedangkan yang menjadi penyebab 

berbuat adalah motif itu sendiri sebagai daya penggerak/pendorongnya. 

Dalam proses belajar haruslah diperhatikan apa yang dapat 

mendorong siswa agar dapat belajar dengan baik atau padanya mempunyai 

motif untuk berfikir dan memusatkan perhatian, merencanakan dan 

melaksanakan kegiatan yang berhubungan atau menunjang belajar. Di 

dalam memberi motif yang kuat itu dapat dilaksanakan dengan adanya 

latihan-latihan atau kebiasaan yang akan mendorong motif dari siswa. 

6) Kematangan 

Kematangan adalah suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan 

seseorang, dimana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan 

kecakapan baru (Slameto, 2003: 59). Kematangan belum berarti anak 

dapat melaksanakan kegiatan secara terus-menerus, untuk itu diperlukan 

latihan-latihan dan pelajaran. Dengan kata lain siswa yang sudah siap 

(matang) belum dapat melaksanakan kecakapannya sebelum belajar. 
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Tetapi belajar siswa akan lebih berhasil jika siswa dalam keadaan sudah 

siap (matang). 

7) Kesiapan 

Menurut Jamies Drever dalam Slameto (2003: 59) mengemukakan 

bahwa kesiapan atau readiness adalah kesediaan untuk memberi respon 

atau bereaksi. Kesediaan itu timbul dari dalam diri seseorang dan juga 

berhubungan dengan kematangan, karena kematangan berarti kesiapan 

untuk melaksanakan kecakapan. Kesiapan ini perlu diperhatikan dalam 

proses belajar, karena jika siswa belajar dan padanya sudah ada kesiapan, 

maka hasil belajarnya akan lebih baik. 

 

2.1.4.2  Faktor Ekstern 

Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap belajar, dapat dikelompokkan 

menjadi tiga faktor, yaitu: faktor keluarga, sekolah dan faktor masyarakat 

(Slameto, 2003: 60). 

a. Faktor Keluarga 

Keluarga merupakan salah satu potensi yang besar dan positif dalam 

memberi pengaruh pada prestasi siswa. Orang tua sudah semestinya mendorong, 

memberi semangat, membimbing dan memberi teladan yang baik bagi anaknya. 

Suasana keluarga yang harmonis dan komunikasi yang terjalin lancar antara orang 

tua dengan anak serta keadaan keuangan keluarga yang lancar, tidak kekurangan 

dan dapat memenuhi kebutuhan hidup anak, akan menunjang kegiatan belajarnya. 

Hal-hal tersebut ikut mempengaruhi prestasi belajar siswa. 
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b. Faktor sekolah 

Sekolah merupakan lingkungan kedua bagi anak setelah lingkungan 

keluarga. Sekolah merupakan lingkungan yang terstruktur, memiliki system dan 

organisasi yang baik bagi penanaman etika, moral, mental, spiritual, disiplin, dan 

ilmu pengetahuan. Apabila suasana sekolah kondusif, sarana prasarana 

menunjang, hubungan dan komunikasi antar orang di sekolah berjalan dengan 

lancar, maka akan mendorong siswa untuk saling berkompetensi dalam 

pembelajaran. 

c. Faktor masyarakat 

Kehidupan masyarakat di sekitar siswa juga berpengaruh terhadap belajar 

siswa. Masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang tidak terpelajar, penjudi, 

suka mencuri dan mempunyai kebiasaan yang tidak baik, akan berpengaruh jelek 

kepada anak (siswa) yang berada di situ. Anak/siswa tertarik untuk ikut berbuat 

seperti yang dilakukan orang-orang di sekitarnya. Akibatnya belajarnya terganggu 

dan bahkan anak/siswa kehilangan semangat belajar karena perhatiannya semula 

terpusat kepada pelajaran berpindah ke perbuatan-perbuatan yang selalu dilakukan 

orang-orang di sekitarnya yang tidak baik tadi dan sebaliknya. 

2.1.5 Prestasi Belajar 

2.1.5.1  Pengertian Prestasi Belajar 

Kata “prestasi” berasal dari Bahasa Belanda yaitu pretatie.  Kemudian 

dalam Bahasa Indonesia, kata pretatie tersebut berubah menjadi “prestasi” yang 

berarti hasil usaha. Prestasi adalah hasil yang harus dicapai (dilakukan) 

(Poerwodarminto, 2002: 895). Menurut Sudijono dalam bukunya Pengantar 

Evaluasi Pendidikan (2006: 461) Prestasi belajar merupakan tolak ukur yang 
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utama untuk mengetahui keberhasilan seseorang. Suatu bentuk grafik yang biasa 

dipergunakan untuk melukiskan prestasi belajar peserta didik, baik secara 

individual maupun kelompok baik dalam 1 bidang studi, baik dalam satu waktu 

(at a point of time), maupun dalam deretan waktu tertentu (time series). 

Setiap menyeleseikan suatu proses belajar pasti ingin mengetahui 

keberhasilan belajar yang telah dicapai artinya sejauh mana perubahan tingkah 

laku seperti yang disyaratkan dalam tujuan belajar sudah terpenuhi. Hasil belajar 

di sekolah dapat diketahui melalui penilaian, baik test maupun non test. Hasil 

pengukuran ini akan mencerminkan kemampuan seseorang menyerap pelajaran, 

inilah yang disebut orang sebagai prestasi belajar. 

Dalam dunia pendidikan, yang dimaksud dengan prestasi belajar adalah 

hasil yang dicapai, dilakukan, dikerjakan. Nilai pada dasarnya adalah angka atau 

huruf yang melambangkan: seberapa jauh atau seberapa besar kemampuan yang 

telah ditunjukkan oleh testee terhadap materi atau bahan yang diselesaikan sesuai 

dengan tujuan intruksional khusus yang telah ditentukan (Sudijono, 2006: 311). 

Nilai pada dasarnya juga melambangkan penghargaan yang diberikan oleh tester 

kepada testee atas jawaban betul yang diberikan oleh testee dalam tes hasil 

belajar. Artinya, makin banyak jumlah butir soal dapat dijawab dengan betul, 

maka penghargaan yang diberikan oleh tester kepada testee akan semakin tinggi. 

Sebaliknya, jika jumlah butir item yang dapat dijawab dengan betul itu hanya 

sedikit , maka penghargaan yang diberikan kepada testee juga kecil atau rendah.  

Indikator yang banyak dipakai sebagai tolak ukur keberhasilan adalah daya 

serap. Untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat keberhasilan belajar tersebut 

dapat dilakukan melalui tes prestasi belajar. Berdasarkan tujuan dan ruang 
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lingkupnya, tes prestasi belajar dapat digolongkan ke dalam jenis penilaian 

sebagai berikut: 

a.  Tes Formatif 

Penilaian ini digunakan untuk mengukur satu atau beberapa pokok 

bahasan tertentu dan bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang daya 

serap siswa terhadap pokok bahasan belajar mengajar bahan tertentu dan 

dalam waktu tertentu 

b.  Tes Subsumatif 

Tes ini meliputi sejumlah bahan pengajaran tertentu yang telah diajarkan 

dalam waktu tertentu. Tujuan adalah untuk memperoleh gambaran daya serap 

siswa untuk meningkatkan tingkat prestasi belajar siswa. Hasil tes subsumatif 

ini dimanfaatkan untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan 

diperhitungkan dalam menentukan nilai raport. 

c.  Tes Sumatif 

Tes ini mengukur daya serap siswa terhadap pokok bahasan yang telah 

diadakan selama satu semester, satu atau dua tahun pelajaran. Tujuannya 

adalah untuk menetapkan tingkat atau taraf keberhasilan belajar siswa dalam 

suatu periode belajar tertentu. Hasil dari belajar tes sumatif ini dimanfaatkan 

untuk kenaikkan kelas, menyusun peringkat (rangking) atau sebagai ukuran 

mutu sekolah (Djamarah 2006: 120). Berdasarkan dari uraian di atas dapat 

disimpulkan tentang prestasi belajar sebagai berikut: 

1) Prestasi belajar merupakan hasil dari proses belajar 

2) Pretasi belajar merupakan kemampuan yang nyata yang dapat diukur dan 

nilai meliputi kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik 
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3) Prestasi belajar dapat diketahui melalui raport dalam bentuk nilai atau 

angka raport. 

2.2 Tinjauan Motivasi Belajar 

2.2.1  Pengertian Motivasi Belajar  

Motivasi merupakan suatu kekuatan yang potensial yang ada dalam diri 

seorang manusia yang dapat dikembangkannya sendiri atau dikembangkan oleh 

sejumlah kekuatan luar yang pada intinya berkisar imbalan moneter dan imbalan 

non moneter yang mempengaruhi hasil kinerjanya secara positif atau secara 

negative hal mana tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi orang yang 

bersangkutan (Winardi, 2002: 6). Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa 

motivasi itu mempunyai 3 aspek, yaitu (1) keadaan terdorong dalam diri orgasme 

(a driving state), yaitu kesiapan bergerak karena kebutuhan misalnya kebutuhan 

jasmani, karena keadaan lingkungan, atau karena keadaan mental seperti berfikir 

dan ingatan; (2) perilaku yang timbul dan terarah karena keadaan ini; dan (3) goal 

atau tujuan yang dituju oleh perilaku tersebut. Menurut Fillmore H. Stanford 

dalam Mangkunegara (2001: 93) menyebutkan bahwa “motivation as an 

energizing condition of the organism that serves to direct that organism toward 

the goal of a certain class” (Motivasi sebagai suatu kondisi yang menggerakkan 

manusia kearah suatu tujuan tertentu). 

Catharina (2007: 187) menyebutkan bahwa motivasi merupakan proses 

internal yang mengaktifkan, memandu dan memelihara perilaku seseorang secara 

terus-menerus. Pakar psikologi menggunakan kata motivasi dengan mengaitkan 

belajar untuk menggambarkan proses yang dapat: (a) memunculkan dan 

mendorong perilaku, (b) memberikan arah atau tujuan perilaku, (c) memberikan 
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peluang terhadap perilaku yang sama, dan (d) mengarahkan pada pilihan perilaku 

tertentu. 

2.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi 

Setidak-tidaknya terdapat enam faktor yang didukung oleh sejumlah teori 

psikologi dan penelitian terkait yang memiliki dampak substansial terhadap 

motivasi belajar siswa. Keenam faktor yang dimaksud yaitu: (1) sikap, (2) 

kebutuhan, (3) rangsangan, (4) afeksi, (5) kompetensi, dan (6) penguatan. Berikut 

disajikan secara ringkas untuk memperhatikan bagaimana masing-masing faktor 

motivasi memiliki pengaruh kuat terhadap perilaku dan belajar siswa dan juga 

bagaimana faktor-faktor tersebut dapat dikombinasikan ketika guru merancang 

strategi motivasi dalam pembelajaran. 

a. Sikap 

Sikap merupakan kombinasi dari konsep, informasi, dan emosi yang 

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

peristiwa atau objek tertentu secara menyenangkan atau tidak menyenangkan. 

b. Kebutuhan 

Kebutuhan merupakan kondisi yang dialami oleh individu sebagai suatu 

kekuatan internal yang memandu siswa untuk mencapai tujuan. Semakin kuat 

seseorang merasakan kebutuhan, semakin besar peluangnya untuk mengatasi 

perasaan yang menekan di dalam memenuhi kebutuhanya. 

c. Rangsangan 

Rangsangan merupakan perubahan di dalam persepsi atau pengalaman 

dengan lingkungan yang membuat seseorang bersifat aktif. 
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d. Afeksi 

Konsep afeksi berkaitan dengan pengalaman emosional kecemasan, 

kepedulian, dan pemilikan dari individu atau kelompok pada waktu belajar. 

e. Kompetensi 

Kompetensi mengasumsikan bahwa secara ilmiah berusaha keras untuk 

berinteraksi dengan lingkunganya secara efektif. 

f. Penguatan 

Penguatan merupakan peristiwa yang mempertahankan atau 

meningkatkan kemungkinan respon. (Catharina, 2007:  158-166). 

2.2.3  Teori Motivasi 

Mengenai teori motivasi ini ada beberapa teori yang diajukan yang 

memberikan gambaran tentang seberapa jauh peranan dari stimulus internal dan 

eksternal. Teori-teori tersebut adalah (1) teori insting (instinct theory); (2) teori 

dorongan (drive theory); (3) teori gejolak (arousak theory); dan teori intensif 

(insentive theory). 

a. Teori insting (instinct theory). 

Insting merupakan predisposisi yang alami (innate) untuk berbuat 

apabila menghadapi stimulus tertentu. 

b. Teori dorongan (drive theory). 

Teori ini mendasarkan atas dasar biologis, yaitu berkaitan dengan drive 

atau drive reduction. Pada teori ini asumsinya adalah organism itu mencari 

atau mengurangi ketegangan (tension), sehingga dengan demikian organism 

itu mempertahankan gejolak atau arousal itu dalam keadaan yang minimum 

relative rendah. 
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c. Teori gejolak (arousak theory). 

Teori ini juga sering disebut sebagai optimal level theory. Teori ini 

menyatakan bahwa keadaan ini (teori dorongan) tidak dapat dipertahankan 

karena kadang-kadang organism mencari untuk menaikkan level tension-nya 

atau arousal-nya, sedangkan pada waktu yang lain menurunkan tension-nya. 

d. Teori Intensif 

Teori-teori tersebut di atas adalah mendasarkan atas keadaan internal 

organism, yaitu mendasarkan atas faktor biologis. Teori insentif mempunyai 

titik pijak yang berbeda. Teori ini justru berpijak pada faktor eksternal yang 

dapat memicu atau mendorong organism berbuat, dan stimulus eksternal ini 

disebut insentif. Teori ini berasumsi bahwa organism akan dapat menyadari 

tentang akibat atau konsekuensi dari perilaku atau perbuatanya, dan organisme 

akan mendekati kepada insentif yang positif, dan menjauhi insentif yang 

negative. Teori ini adalah berkaitan dengan hadiah (reward) sebagai insentif 

yang positif dan hukuman (punishment) sebagai insentif yang negative. Teori 

ini menitik beratkan pada variable lingkungan yang dapat mendorong 

organism ke suatu tujuan tertentu. Terutama kaum behavioris sangat 

menekankan pada external rewards ini. (Walgito, 1992: 172-174). 

Beberapa teori motivasi yang menjelaskan alasan-alasan tentang mengapa 

anak melakukan sesuatu. Beberapa teori tersebut diantaranya: teori belajar 

behavioral, kebutuhan manusia, disonansi, kepribadian, dan atribusi. 

1. Teori belajar behavioral 

Konsep motivasi erat hubungan dengan suatu prinsip bahwa perilaku 

yang diperkuat (reinforced) di masa lalu adalah lebih mungkin diulangi lagi 
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dibandingkan dengan perilaku yang tidak diperkuat atau dihukum. Para pakar 

behaviorisme menyatakan bahwa tidak perlu memisahkan teori belajar dengan 

motivasi, karena motivasi merupakan produk dari sejarah penguatan. 

2. Teori kebutuhan manusia 

Abraham Maslov merupakan pakar teori kebutuhan manusia yang 

menjelaskan konsep motivasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Banyak 

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

cinta dan perawatan harga diri yang positif. 

3. Teori disonansi 

Teori disonansi menyatakan bahwa kebutuhan untuk mempertahankan 

citra diri yang positif merupakan motivator yang sangat kuat. 

4. Teori kepribadian 

Motivasi sebagai karakteristik kepribadian harus mengingat bahwa 

motivasi yang stabil itu tidak dapat berubah, motivasi itu cenderung bersifat 

konstan di pelbagai situasi dan dalam jangka waktu cepat sukar untuk 

berubah. 

5. Teori atribusi 

Teori ini berupaya memahami penjelasan dan alasan-alasan perilaku, 

terutama apabila diterapkan pada keberhasilan atau kegagalan anak. Weiner 

dalam Catharina (2007: 176-177) menyatakan adanya tiga karakteristik dalam 

menjelaskan kegagalan atau keberhasilan anak, yaitu: (a) penyebab 

keberhasilan dan kegagalan itu dipandang dari dalam (dalam diri anak) atau 

dari luar; (b) keberhasilan atau kegagalan itu dipandang sebagai sesuatu yang 

bersifat stabil atau tidak stabil; dan (c) keberhasilan atau kegagalan itu 
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dipandang sebagai sesuatu yang dapat dikendalikan atau tidak dapat 

dikendalikan. 

6. Teori harapan  

Aspek penting dalam teori harapan itu adalah bahwa dalam situasi dan 

kondisi tertentu, probabilitas keberhasilan yang sangat tinggi akan dapat 

menjadi pengganggu motivasi. Teori harapan ini memiliki implikasi penting 

bagi guru, yaitu tugas-tugas yang diberikan siswa hendaknya tidak terlalu 

mudah ataupun terlalu sukar. 

7. Teori motivasi berprestasi 

Salah satu teori motivasi paling penting dalam psikologi adalah 

motivasi berprestasi, yakni kecenderungan untuk mencapai keberhasilan atau 

tujuan, dan melakukan kegiatan yang mengarah pada kesuksesan/kegagalan. 

(Catharina, 2005: 133). 

2.2.4 Ciri-Ciri Motivasi Belajar 

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

seseorang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

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

lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai) 

b. Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa) 

c. Mempunyai orientasi ke masa depan 

d. Lebih senang bekerja mandiri 

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

ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif) 
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f. Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan sesuatu). 

g. Tidak akan mudah melepaskan hal yang sudah diyakini. 

h. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. 

 

2.3 Tinjauan Kompetensi Guru 

2.3.1 Pengertian Kompetensi Guru 

Guru merupakan agen kognitif, guru sebagai agen moral dan politik, guru 

sebagi inovator, guru berperan secara kooperatif, dan guru sebagai agen 

persamaan sosial dan pendidikan (Hamalik, 2004: 11). Guru yang kompeten akan 

lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan, dan 

akan lebih mampu mengelola kelasnya, sehingga belajar para siswa berada pada 

tingkat optimal (Hamalik, 2004: 36). Seseorang dikatakan kompeten di bidang 

tertentu adalah seseorang yang menguasai kecakapan kerja atau keahlian selaras 

dengan tuntutan bidang yang bersangkutan. Tanpa mengabaikan kemungkinan 

adanya perbedaan tuntutan kompetensi professional yang disebabkan oleh adanya 

perbedaan lingkungan sosial kultural dari setiap institusi sekolah sebagai 

indikator, maka guru yang dinilai kompeten secara professional, apabila: 

1. Guru tersebut mampu mengembangkan tanggung jawab dengan sebaik-

baiknya. 

2. Guru tersebut mampu melaksanakan peranan-perananya secara berhasil. 

3. Guru tersebut mampu bekerja dalam usaha mencapai tujuan pendidikan 

(tujuan instruksional) sekolah. 

4. Guru tersebut mampu melaksanakan perananya dalam proses mengajar dan 

belajar dalam kelas. (Hamalik, 2004: 38-39). 
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Menurut UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Bab I pasal 1), 

guru adalah pendidik professional dengan tugas utama, mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

menengah. Sedangkan mengacu pada pedoman PPL UNNES (2007:153) 

kompetensi merupakan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan nilai-nilai yang 

diwujudkan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Kebiasan berfikir dan 

bertindak secara konsisten dan terus menerus memungkinkan seseorang menjadi 

kompeten.  Artinya, kompetensi seseorang tersebut dapat berupa pengetahuan, 

ketrampilan, dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu. Kompetensi dapat 

dikenali melalui sejumlah hasil belajar dan indikatornya yang dapat diukur dan 

diamati. Kompetensi dapat dicapai melalui pengalaman belajar yang dikaitkan 

dengan bahan kajian dan bahan pelajaran secara konsteksional. Kompetensi guru 

dibentuk melalui proses pendidikan dalam jangka waktu tertentu di Lembaga 

Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). 

Menurut UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Bab I pasal 1), 

kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang 

harus dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas 

keprofessionalan. Dengan demikian kompetensi menjadi tuntutan dasar bagi 

seorang guru. Mengacu pada pengertian kompetensi guru di atas, maka dalam hal 

ini kompetensi guru dapat dimaknai sebagai gambaran tentang apa yang 

seyogyanya dapat dilakukan seorang guru dalam melaksanakan pekerjaanya, baik 

berupa kegiatan, berperilaku maupun hasil yang dapat ditunjukkan. 
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Kompetensi keguruan menunjukkan kuantitas yang bersangkutan secara 

terstandar. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasan 

pengetahuan, ketrampilan maupun sikap professional dalam menjalankan fungsi 

sebagai guru. Guru dikatakan berkompeten apabila ia telah menguasai empat 

kompetensi dasar, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial dan kompetensi professional (UU No.14 Tahun 2005 Bab IV 

pasal 10). Kompetensi pedagogik diperlukan agar pengelolaan proses 

pembelajaran peserta didik dapat berjalan dengan baik. Kompetensi pedagogik 

dalam pedoman PPL UNNES (2007: 154), disebutkan kemampuan mengelola 

pembelajaran peserta didik yang meliputi: pemahaman peserta didik, perancangan 

dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, pengembangan peserta didik 

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Indikator 

kompetensi pedagogik adalah: 

a. Kemampuan membantu siswa menyadari kekuatan dan kelemahan diri 

b. Kemampuan membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri 

c. Terbuka terhadap pendapat siswa  

d. Memiliki sikap sensitive terhadap kesulitan siswa 

Kompetensi kepribadian diperlukan agar guru mempunyai kepribadian 

yang baik, karena guru merupakan sosok yang menjadi panutan bagi siswa atau 

dengan kata lain guru merupakan sosok yang digugu dan ditiru. Kompetensi 

kepribadian adalah kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, 

teladan bagi peserta didik, berakhlak mulia. Indikator kompetensi kepribadian 

tersebut mencakup; 

a. Kemantapan untuk menjadi guru 
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b. Kestabilan emosi dalam menghadapi persoalan kelas/siswa 

c. Kedewasaan bersikap terhadap persoalan kelas/siswa 

d. Kewibawaan sebagai seorang guru 

e. Sikap keteladanan bagi peserta didik 

f. Berakhlak mulia sebagai seorang guru 

g. Kedisiplinan menjalankan tugas dan ketaatan terhadap tata tertib 

h. Sopan santun dalam pergaulan di sekolah 

i. Kejujuran dan tanggung jawab. 

Kompetensi sosial diperlukan karena berkomunikasi dengan orang lain 

sangat penting bagi guru karena tugasnya memang selalu berkaitan dengan orang 

lain seperti anak didik, guru lain, karyawan, orang tua murid, kepala sekolah dan 

lain-lain. Kompetensi sosial adalah kemampuan berkomunikasi dan bergaul secara 

efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang 

tua/wali peserta didik, masyarakat sekitar. Indikator kompetensi sosial tersebut 

adalah: 

a. Kemampuan berkomunikasi dengan peserta didik 

b. Kemampuan berkomunikasi dengan sesama mahasiswa PPL 

c. Kemampuan berkomunikasi dengan guru pamong 

d. Kemampuan berkomunikasi dengan guru-guru di sekolah 

e. Kemampuan berkomunikasi dengan staf TU 

f. Kemampuan berkomunikasi dengan pimpinan sekolah 

g. Aktifitas dalam mengikuti ekstra kurikuler 

Kompetensi professional merupakan hal yang paling utama bagi seorang 

guru, guru harus menguasai bahan dan bidang yang menjadi tugasnya untuk 
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disampaikan pada siswa dan penggunaan metode mengajar yang bervariasi untuk 

menghindari kejenuhan siswa dalam menerima pelajaran. Kompetensi 

Professional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan 

mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar 

kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional. Indikator kompetensi 

professional tersebut adalah: 

a. Penguasaan materi 

b. Kemampuan membuka pelajaran 

c. Kemampuan bertanya 

d. Kemampuan mengadakan variasi pembelajaran 

e. Kejelasan dan penyajian materi 

f. Kemampuan mengelola kelas 

g. Kemampuan menutup pelajaran 

h. Ketepatan antara waktu dan materi pelajaran. 

Menurut Hamalik (2004: 36-38) mengatakan bahwa “Guru adalah jabatan 

professional yang memerlukan berbagai keahlian khusus”. Sebagai suatu profesi, 

maka harus memenuhi ktriteria professional, (hasil lokakarya pembinaan 

Kurikulum Pendidikan Guru UPI Bandung ) sebagai berikut: 

a. Fisik 

1) Sehat jasmani dan rohani 

2) Tidak mempunyai cacat tubuh yang bisa menimbulkan ejekan/cemoohan 

atau rasa kasihan dari anak didik. 

b. Mental/Kepribadian 

1) Berkepribadian/berjiwa pancasila 
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2) Mampu menghayati GBHN 

3) Mencintai bangsa dan sesama manusia dan rasa kasih   sayang kepada 

anak didik 

4) Berbudi pekerti luhur 

5) Berjiwa kreatif, dapat memanfaatkan rasa pendidikan yang ada secara 

maksimal 

6) Mampu menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa. 

7) Mampu mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab yang besar akan 

tugasnya. 

8) Mampu mengembangkan kecerdasan yang tinggi 

9) Bersifat terbuka, peka, dan inovatif. 

10) Menunjukkan rasa cinta kepada professinya 

11) Ketaatannya akan disiplin 

12) Memiliki sense of humor. 

c. Keilmiahan/pengetahuan 

1) Memahami ilmu yang dapat melandasi pembentukan pribadi. 

2) Memahami ilmu pendidikan dan keguruan dan mampu menerapkannya 

dalam tugasnya sebagai pendidik. 

3) Memahami, menguasai, serta mencintai ilmu pengetahuan yang akan 

diajarkan 

4) Memiliki pengetahuan yang cukup tentang bidang-bidang yang lain. 

5) Senang membaca buku-buku ilmiah 

6) Mampu memecahkan persoalan secara sistematis, terutama yang 

berhubungan dengan bidang studi. 
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7) Memahami prinsip-prinsip kegiatan belajar mengajar. 

d. Ketrampilan 

1. Mampu berperan sebagai organisator proses belajar mengajar 

2. Mampu menyususn bahan pelajaran atas dasar pendekatan struktural, 

interdisipliner, fungsional, behavior, dan teknologi. 

3. Mampu menyususn garis besar program pengajaran (GBPP) 

4. Mampu memecahkan dan melaksanakan teknik-teknik mengajar yang baik 

dalam mencapai tujuan pendidikan. 

5. Mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi pendidikan. 

6. Memahami dan mampu melaksanakan kegiatan dan pendidikan luar 

sekolah. 

Kompetensi professional guru, selain berdasarkan pada bakat guru, unsur 

pengalaman dan pendidikan memegang peranan yang sangat penting. Pendidikan 

guru, sebagai suatu usaha yang berencana dan sistematis melalui berbagai 

program yang dikembangkan oleh LPTK dalam rangka usaha peningkatan 

kompetensi guru. 

 

2.4   Tinjauan Fasilitas Belajar 

2.4.1  Pengertian Fasilitas Belajar 

Menurut Djamarah (2006: 46) “fasilitas adalah segala sesuatu yang 

memudahkan anak didik di sekolah”. Lingkungan belajar yang tidak 

menyenangkan, suasana ruang kelas yang pengap, maja dan kursi yang 

berantakan, fasilitas yang kurang tersedia menyebabkan malas belajar. Oleh 

karena itu menjadi tugas guru bagaimana menyediakan fasilitas, sehingga akan 
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tercipta lingkungan belajar yang menyenangkan bagi anak didik. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (2002: 240) “fasilitas adalah segala hal yang 

memudahkan perkara (kelancaran tugas dan sebagainya) atau kemudahan”. 

Menurut The Liang Gie (2002: 33) dalam bukunya “Cara Belajar yang 

Efisien” untuk belajar yang baik hendaknya tersedia fasilitas belajar yang 

memadai, antara lain ruang tempat belajar, penerangan cukup, buku-buku 

pegangan dan kelengkapan peralatan komputer. Jadi prinsipnya Fasilitas Belajar 

adalah segala sesuatu yang memudahkan untuk belajar. 

The Liang Gie (2002: 46) Fasilitas Belajar adalah persyaratan yang 

meliputi keadaan sekeliling tempat belajar dan keadaan jasmani siswa atau anak 

didik. Fasilitas belajar meliputi: ruang kelas, papan tulis, alat-alat tulis, meja-

kursi, over head proyektor, penerangan, buku pelajaran dan peralatan lainnya. 

Dari pernyataan di atas maka fasilitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

fasilitas yang meliputi segala sesuatu yang memudahkan dan melancarkan proses 

belajar mengajar akuntansi. 

2.4.2 Macam-Macam Fasilitas Belajar 

The Liang Gie (2002: 33) menjelaskan macam-macam fasilitas belajar 

sebagai berikut: 

a. Tempat atau ruang belajar 

Salah satu syarat untuk dapat belajar dengan sebaik-baiknya ialah 

tersedianya tempat atau ruang melajar, mulai yang digunakan oleh siswa untuk 

melakukan kegiatan belajar mengajar. Dengan tempat atau ruang belajar yang 

memadai dan nyaman untuk belajar maka siswa akan memperoleh hasil 

belajar yang baik. 
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b. Penerangan yang cukup 

Penerangan yang terbaik adalah sinar matahari, karena warnanya putih 

dan sangat intensif. Namun apabila cuaca tidak baik pihak sekolah juga harus 

menyediakan penerangan sehingga tidak akan mengganggu proses belajar 

mengajar di kelas. 

c. Buku Pegangan 

Syarat yang lain dalam kegiatan belajar mengajar yaitu buku-buku 

pegangan. Buku pegangan yang dimaksud disini adalah buku pelajaran yang 

menunjang pemahaman siswa dalam menerima materi yang disampaikan oleh 

guru. 

d. Peralatan sekolah 

Peralatan belajar sebagai bagian dari system harus ada agar kesatuan 

system kegiatan dapat terlaksana dengan sempurna dan terarah ke tujuan yang 

dilakukan. Kekurangan alat, ketiadaan atau kurang tepat alat yang 

dipergunakan akan berakibat kurang sempurnanya efisiensi maupun 

efektivitaas kegiatan atau bahkan berhenti sama sekali. 

Aspek-aspek fasilitas belajar meliputi: 1) Alat belajar, 2) ruang/empat 

belajar, 3) Waktu belajar 4) Metode mengajar 5) Hubungan sosial si pelajar (Gie, 

2002: 53-54) menjelaskan aspek-aspek fasilitas belajar di atas sebagai berikut: 

1) Alat 

Alat sebagai bagian dari sistem harus ada agar kesatuan sistem 

kegiatan dapat terlaksana dengan sempurna dan terarah ke tujuan yang 

dilakukan. Kekurangan alat, ketiadaan atau kurang tepat alat yang 

dipergunakan akan berakibat kurang sempurnanya efisiensi maupun efektifitas 
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kegiatan atau bahkan berhenti sama sekali. Demikian pula benda-benda yang 

memiliki relevansi dengan sesuatu kegiatan akan mempermudah proses 

kegiatan itu sendiri. 

2) Tempat belajar 

Proses kegiatan tanpa adanya ruang akan mengalami suatu hambatan 

dan akan mengurangi tingkat keberhasilan. Ruang di tuntut relevan dengan 

kegiatan yang dikerjakan, semakin relevan semakin mendukung dan mudah 

terlaksananya kegiatan. 

3) Waktu 

Belajar butuh waktu yang cukup agar dapat dengan leluasa dan mudah 

dimengerti. Namun waktu yang cukup perlu pengaturan/perencanaan yang 

baik dan dilaksanakan secara teratur dan penuh disiplin dengan kalender dan 

jadwal yang telah disusun dan direncanakan. 

4) Metode 

Metode sebagai suatu cara kerja sangat menentukan efektivitas system 

kerja. Metode yang tepat sangat mempengaruhi keberhasilan suatu kegiatan 

untuk mencapai tujuan. 

5) Hubungan sosial 

Lingkungan sosial yang harmonis sangat mempengaruhi suatu 

aktivitas. Semakin baik lingkungan sosial akan mendukung aktivitas, 

sebaliknya suatu lingkungan sosial yang kurang baik/ kurang harmonis akan 

sangat berpengaruh kurang menguntungkan atau bahkan menghambat. 
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Kemudian dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa fasilitas 

belajar dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan 

melancarkan siswa dalam proses belajar mengajar. 

 

2.5 Karakteristik Mata Pelajaran Akuntansi 

Akuntansi merupakan bahan kajian mengenai suatu system untuk 

menghasilkan informasi berkenaan dengan transaksi keuangan. Informasi tersebut 

dapat digunakan dalam rangka pengambilan keputusan dan tanggung jawab di 

bidang keuangan baik oleh pelaku ekonomi swasta (akuntansi perusahaan, 

pemerintah (akuntansi pemerintah), ataupun organisasi maasyarakat lainnya. 

Komite American Intitute of Certified Public Accounting (AICPA) mendefinisikan 

Akuntansi sebagai berikut, Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan 

pengikhtisaran dengan cara-cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, 

dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk 

menafsirkan hasil-hasilnya. (Harahap, 2001: 4). 

Dalam buku  A Statement of Basic Accounting Theory (ASOBAT) diambil 

dalam buku Harahap (2001: 4) bahwa akuntansi merupakan proses 

mengidentifikasikan, mengukur, dan menyampaikan informasi dalam hal 

mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para 

pemakainya. Dari pengertian di atas maka dapat disebutkan karakteristik 

akuntansi sebagai berikut: 

1. Akuntansi merupakan seperangkat pengetahuan untuk menghasilkan informasi 

yang bermanfaat. Seperangkat pengetahuan tersebut merupakan suatu system 

pencatatan, penggolongan atau pengklasifikasian suatu transakasi keuangan 
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pada entitas usaha guna menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan 

diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan 

keputusan ekonomis oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik investor, 

kreditor, pemerintah, manajemen, karyawan, maupun masyarakat luas. 

2. Materi akuntansi berupa pokok-pokok bahasan dari pengertian tersebut secara 

umum pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan baik 

perusahaan jasa, dagang maupun koperasi sampai pada analisis laporan 

keuangan tersebut. 

3. Pokok-pokok bahasan tersebut sesuai dengan sekuensial proses akuntansi, dari 

bukti transaksi sampai menjadi laporan keuangan. Di samping itu, juga 

dimulai dari transakasi pada perusahaan jasa yang relative mudah sampai pada 

perusahaan manufaktur yang relative kompleks. 

2.6 Kerangka Berfikir dan Hipotesis 

2.6.1  Kerangka Berfikir 

Proses belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh siswa 

di dalam kelas sehingga tingkah laku siswa berubah kearah yang lebih baik. 

Tujuan ini telah direncanakan secara sistematik dan terarah kepada peserta didik 

atau siswa sebagai individu. Suatu proses belajar mengajar di dalam kelas 

dinyatakan berhasil dalam artian peningkatan prestasi belajar siswa. Faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi prestasi belajar atau hasil belajar siswa ada yang 

berasal dari dalam diri siswa atau faktor internal dan ada juga faktor yang berasal 

dari luar siswa atau faktor eksternal. Salah satu faktor dari dalam (internal) adalah 

motivasi, sedangkan faktor yang berasal dari luar (eksternal) antara lain adalah 

kompetensi guru dan fasilitas belajar. Motivasi merupakan proses internal yang 
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mengaktifkan, memandu dan memelihara perilaku seseorang secara terus-menerus 

(Catharina, 2007: 187). The Liang Gie (2002: 46) Fasilitas Belajar adalah 

persyaratan yang meliputi keadaan sekeliling tempat belajar dan keadaan jasmani 

siswa atau anak didik. Sedangkan Kompetensi guru Menurut UU No.14 Tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen (Bab I pasal 1), kompetensi guru adalah 

seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dihayati dan 

dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofessionalan. 

Motivasi mempunyai peranan penting dalam proses belajar mengajar baik 

bagi guru maupun bagi siswa. Bagi guru mengetahui motivasi belajar dari siswa 

sangat diperlukan guna memelihara dan meningkatkan semangat belajar siswa. 

Bagi siswa motivasi belajar dapat menumbuhkan semangat belajar sehingga siswa 

terdorong untuk melakukan perbuatan belajar. Selain itu kompetensi yang dimiliki 

guru sangat menentukan berhasil tidaknya kegiatan belajar mengajar yang 

dilakukan, dan akan berpengaruh pada pencapaian prestasi belajar siswa. Cara 

pandang yang berbeda akan menimbulkan persepsi yang berbeda pula pada 

kompetensi yang dimiliki, kompetensi guru yang bagus maka akan timbul 

ketertarikan siswa terhadap pelajaran yang disampaikan guru dan dapat 

berpengaruh pada pencapaian hasil belajar siswa yang optimal. Sedangkan apabila 

siswa menganggap guru memiliki kompetensi yang tidak bagus maka akan timbul 

rasa kebosanan dalam pelajaran yang disampaikan oleh guru sehingga 

berpengaruh pada pencapaian prestasi belajar yang kurang optimal. 

Proses belajar mengajar dalam hal ini tidak terlepas dari fasilitas belajar 

yang ada, selain dari beberapa faktor penunjang tadi. Apabila dalam kegiatan 

belajar mengajar tidak dilengkapi dengan fasilitas yang baik maka kegiatan 
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belajar mengajar di sekolah tersebut tidak akan berjalan dengan maksimal seperti 

yang diharapkan. Begitu pula sebaliknya, kegiatan proses belajar mengajar di 

sekolah yang dilengkapi dengan sarana atau fasilitas yang memadai diharapkan 

dapat membantu kelancaran kegiatan yang ada diharapkan dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar yang tinggi 

dapat meningkatkan prestasi belajar. Prestasi belajar dapat ditingkatkan dengan 

adanya kompetensi yang dimiliki oleh para guru dan juga ditunjang dengan 

adanya fasilitas yang memadai. Dengan adanya motivasi belajar, kompetensi guru 

dan juga fasilitas belajar yang mendukung dan memadai akan meningkatkan 

prestasi belajar belajar siswa khususnya pelajaran akuntansi. Untuk memperjelas 

uraian tentang pengaruh motivasi belajar, kompetensi guru, dan fasilitas belajar, 

maka dapat digambarkan pada gambar 2.1 
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Gambar 2.1 

Kerangka Berpikir 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivasi Belajar (X1) 
Indikator: 
1. Tekun menghadapi tugas 
2. Sering mencari dan memecahkan masalah 

soal-soal 
3. Ulet menghadapi kesulitan 
4. Lebih sering bekerja mandiri 

Kompetensi guru (X2) 
Indikator: 
1. Kompetensi pedagogik 
Indikator: 
a) Kemampuan merumuskan indikator pembelajaran 
b) Perencanaan pembelajaran 
c) Kemampuan menggunakan media pembelajaran 
d) Kemampuan mengevaluasi hasil belajar. 

 
2. Kompetensi Kepribadian 
Indikator: 
a) Kestabilan emosi dalam menghadapi persoalan 

kelas/siswa 
b) Kedisiplinan menjalankan tugas  
c) Ketaatan terhadap tata tertib 
d) Berakhlak mulia sebagai seorang guru 

 
3. Kompetensi Sosial 
Indikator: 
a) Kemampuan berkomunikasi dengan peserta didik 
b) Berkomunikasi dengan sesama pendidik 
c) Berkomunikasi dengan pimpinan sekolah 
d) Berkomunikasi dengan orang tua/wali  

 
4. Kompetensi Profesional 
Indikator: 
a) Penguasaan materi  
b) Kejelasan dalam menyampaikan materi 
c) Kemampuan mengelola kelas 
d) Kemampuan mengadakan variasi pembelajaran 

Fasilitas belajar (X3) 
Indikator: 
1. Tempat/ruang belajar 
2. Buku-buku pegangan 
3. Peralatan sekolah 
4. Penerangan cukup 

Prestasi belajar (Y) 
Indikator: 
 
Nilai tes/ nilai yang 
terdapat pada rapot 

 

H1

H2 

H3

H4
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Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Arikunto, 

2002: 67). 

Berdasarkan latar belakang di atas dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh signifikan antara motivasi belajar terhadap prestasi belajar 

akuntansi siswa kelas XII Ilmu sosial di SMA TEUKU UMAR SEMARANG 

2. Ada pengaruh signifikan antara kompetensi guru terhadap prestasi belajar 

akuntansi siswa kelas XII Ilmu sosial di SMA TEUKU UMAR SEMARANG 

3. Ada pengaruh signifikan antara fasilitas belajar terhadap prestasi belajar 

akuntansi siswa kelas XII Ilmu sosial di SMA TEUKU UMAR SEMARANG 

4.  Ada pengaruh signifikan antara motivasi belajar, kompetensi guru, dan fasilitas 

belajar terhadap prestasi belajar akuntansi di SMA TEUKU UMAR 

SEMARANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Populasi dan Sampel Penelitian 

Sampel penelitian disini diambil dari seluruh siswa kelas XII IPS SMA 

TEUKU UMAR Semarang tahun 2008/2009 berjumlah 113 siswa yang terdiri 

dari 29 kelas XII IPS 1, 29 kelas XII IPS 2, 27 kelas XII IPS 3, 28 kelas XII IPS 

4. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan membagikan angket 

untuk variabel motivasi belajar, kompetensi guru, dan fasilitas belajar. Sedangkan 

untuk variabel prestasi belajar akuntansi diambil dari nilai rata-rata ulangan harian 

akuntansi yang dilakukan 2 kali berturut-turut siswa kelas XII tahun ajaran 

2008/2009. Dalam pelaksanaanya angket diberikan langsung kepada siswa dan 

dibagikan kepada 113 siswa yang tersebar dalam 4 kelas meliputi kelas XII IS 1, 

XII IS 2. XII IS 3, XII IS 4. 

3.2  Variabel Penelitian 

Variabel adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Arikunto, 2006: 118). Sesuai dengan permasalahan yang sudah 

dirumuskan, maka variable dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Motivasi Belajar,  motivasi belajar yang  dimaksud dalam penelitian ini 

adalah bagaimana semangat dalam diri siswa tersebut dalam mengikuti mata 

pelajaran akuntansi, dimana untuk mengetahui hal tersebut ada beberapa 

indikator yang mempengaruhinya diantaranya adalah; tekun menghadapi 

tugas, sering mencari dan memecahkan soal-soal, ulet menghadapi kesulitan, 

43 
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lebih sering bekerja mandiri. Skala yang digunakan adalah d\skala ordinal. 

Pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar dikatakan sebagai (X1). 

2. Kompetensi Guru, dilihat dari persepsi siswa kompetensi guru di salam 

penelitian ini dimana seorang guru bisa merealisasikan kemampuan yang 

dimilikinya dalam proses belajar mengajar dengan baik. Kompetensi guru ini 

memiliki indikator yang meliputi; Kompetensi Pedagogik: kemampuan 

merumuskan indikator pembelajaran, perencanaan pembelajaran, kemampuan 

menggunakan media pembelajaran, kemampuan mengevaluasi hasil belajar. 

Kompetensi Kepribadian: Kestabilan emosi dalam mengahadapi persoalan 

kelas/siswa, kedisiplinan menjalankan tugas, ketaatan terhadap tata tertib, 

berakhlak mulia sebagai seorang guru. Kompetensi Sosial: berkomunikasi 

dengan sesama pendidik, berkomunikasi dengan pimpinan sekolah, 

berkomunikasi dengan orang tua/wali, kemampuan berkomunikasi dengan 

peserta didik. Kompetensi Proffesional; penguasaan materi, kejeladan dalam 

menyampaikan materi, kemampuan mengelola kelas, kemampuan 

mengadakan variasi pembelajaran. Skala pengukurannya menggunakan skala 

ordinal. Pengaruh kom petensi guru terhadap prestasi belajar dikatakan 

sebagai (X2). 

3. Fasilitas Belajar, Fasilitas belajar di dalam penelitian ini merupakan fasilitas 

yang ada di dalam sekolahan yang membantu di dalam proses pembelajaran 

yang berlangsung. untuk mengetahui indikator yang berpengaruh 

menggunakan persepsi dari siswa yaitu; tempat/ruang belajar, buku-buku 

pegangan, peralatan sekolah, penerangan cukup. Skala yang digunakan adalah 
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skala ordianal. Pengaruh Fasilitas belajar terhadap prestasi belajar dikatakan 

sebagai (X3). 

4. Prestasi Belajar, Prestasi belajar dalam penelitian ini dilihat dari nilai 

ulangan harian akuntansi yang dilakukan 2 kali yaitu dalam pokok bahasan 

jurnal umum dan buku besar. Prestasi belajar dalam penelitian ini dikatakan 

sebagai (Y). Catatan keterbatasan ketelitian; pengukuran variable baru sebatas 

persepsi belum sebenarnya, sehingga yang akan dating agar bias mengukur 

yang sebenarnya (memang ada variable yang bias dipersepsikan tapi ada juga 

yang bias dikembangkan misalnya; kompetensi guru dan fasilitas belajar.) 

 

3.3  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1.  Metode Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk mengungkapkan data prestasi belajar yang 

diperoleh dari rata-rata nilai ulangan harian akuntansi pada pokok bahasan 

jurnal umum dan buku besar.  

2.  Metode Angket atau kuesioner 

Kuesioner merupakan metode pengumpulan informasi dengan cara 

menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk menjawab secara tertulis 

pula oleh responden (Margono, 2000:200). Dalam penelitian ini kuesioner 

dibagikan kepada siswa untuk mengungkap sejauh mana pengaruh motivasi 

belajar, kompetensi guru dan fasilitas belajar prestasi belajar. Bentuk 

kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup, yaitu 
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kuesioner yang sudah ditentukan jawabannya sehingga responden tinggal 

memilih dengan kategori check list dengan menggunakan teknik pengukuran 

skala likert dimana setiap butir pertannyan dibagi menjadi lima skala ukur 

yaitu: sangat baik (skor 5), baik (skor 4), cukup baik (skor 3), kurang baik 

(skor 2), tidak baik (skor 1). 

 

3.3 Validitas dan Reliabilitas 

3.3.1 Validitas 

Validitas merupakan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa 

yang akan diukur. Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan, apabila dapat mengungkapkan data variabel yang diteliti secara tepat. 

Untuk menentukan validitas instrument yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah validitas internal yang digunakan analisis faktor-faktor dengan jumlah skor 

total masing-masing variable. Untuk mengetahui valid tidaknya instrument 

dilakukan dengan cara mengkonsultasikan hasil perhitungan koefisien korelasi r 

melalui bantuan program SPSS for windows release15 dengan taraf signifikasi 5 

% atau taraf kepercayaan 95%. Apabila  rxy  hitung > rxy tabel maka instrument 

tersebut dapat dinyatakan valid, sehingga instrument tersebut layak untuk 

mengambil data.  

3.3.2 Reliabilitas 

Menurut Arikunto (2002: 171), instrument yang sudah dapat dipercaya 

yang reliable akan menghasilkan data yang dapat dipercaya. Apabila datannya 

memang benar maka berapa kalipun akan diambil hasilnya tetap sama. Uji 

reliabilitas instrument dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran alat 
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ukur. Reliabilitas instrument dari penelitian ini dihitung dengan menggunakan 

rumus Alpha karena instrument yang digunakan berupa angket dan skornya bukan 

1 dan 0. 
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 Keterangan: 

r11 : reliabilitas instrument 

k : banyaknya butir pertanyaan/banyaknya soal 

Σ 2
b     : jumlah varians butir 

σ 2
b   : varians total (Arikunto, 2002: 171) 

Untuk memperoleh varians butir dicari terlebih dahulu varians tiap butir, 

kemudian dijumlahkan. Rumus yang dipergunakan untuk mencari varians: 

S²  =
( ) ( )

N
N
X

X
2

2∑ ∑−
  

 Keterangan: 

 S²  : varians tiap butir 

 X  : jumlah skor 

 N  : jumlah responden (Arikunto, 2002: 184) 

3.3.3  Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel penggangu atu residual  memiliki distribusi normal (Ghozali: 110). Uji 

normalitas data penelitian ini menggunakan uji kolmogorov-smirnov (Ghozali, 

2005: 114). Data analisis dengan bantuan computer program SPSS for windows 

release 15. Data pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas lebih besar dari 

0,05 maka data dalam penelitian berdistribusi normal. 
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3.4 Metode Analisis Data  

3.4.1  Metode analisis deskriptif persentase  

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif 

persentase. Metode analisis deskriptif persentase digunakan untuk mengkaji 

variabel yang ada dalam penelitian ini, yaitu variable motivasi belajar, kompetensi 

guru, dan fasilitas belajar terhadap prestasi belajar akuntansi siswa. Rumus yang 

digunakan adalah: 

%  x 100% 

Keterangan: 

n : nilai yang diperoleh 

N : Jumlah total responden 

% : persentase (Ali, 1993: 188) 

Untuk mengetahui distribusi masing variable yang pengumpulan datanya 

dengan menggunakan kuesioner (angket), setiap indikator dari data yang 

dikumpulkan terlebih dahulu diklasifikasikan dan diberi skor, yaitu: 

Jika memilih jawaban Selalu (SL) diberi skor 5 

Jika memilih jawaban Sering (SR) diberi skor 4 

Jika memilih jawaban Kadang-kadang (KD) diberi skor 3 

Jika memilih jawaban Jarang (JR) diberi skor 2 

Jika memilih jawaban Tidak pernah (TP) diberi skor 1 
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3.4.2 Uji Asumsi klasik 

a. Uji Multikolinieritas 

Uji multikonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variable bebas (independent) (Ghozali: 91). 

Syarat berlakunya model regresi ganda adalah antar variable bebasnya tidak 

memiliki hubungan sempurna atau tidak mengandung multikolonieritas. 

Pengujian multikolonieritas ini dapat dilihat dari variance inflation factor (VIF). 

Deteksi adanya multikolonieritas dengan menggunakan nilai variance inflation 

factor (VIF) dengan tolerance melalui SPSS. Model regresi yang bebas 

multikolonieritas memiliki VIF di bawah 10 dan nilai tolerance di atas 0,1 

(Ghozali, 2005:91). 

b. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain (Ghozali, 2005: 105).  Jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan 

jika berbeda disebut Heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

Homokedastisitas atau tidak terjadi Heterokedastisitas. Kebanyakan data 

Crosssection mengandung situasi heterokedastisitas karena data ini menghimpun 

data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar). Ada cara untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas: Melihat grafik plot antara nilai 

prediksi variable terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. 

Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana 
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sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi 

– Y sesungguhnya) yang telah di-studentized. Untuk mengetahui gejala 

hederokedastisitas dilakukan dengan mengamati grafik scatter plot melalui SPSS. 

Model yang bebas dari hederokedastisitas memiliki grafik scatter plot dengan 

pola titik-titik yang menyebar. Pengujian heterokedastisitas dilakukan dengan 

menggunakan scatter plot. Jika tidak terdapat pola tertentu menunjukkan bahwa 

model regresi tersebut bebas dari masalah heterokedastisitas. 

3.4.3 Metode Analisis Regresi Linier Berganda 

Mengacu pada tujuan dan hipotesis penelitian, maka model analisis yang 

digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variable bebas dengan 

variable terikat, yaitu antara penaruh motivasi belajar (X1), kompetensi guru (X2) 

dan fasilitas belajar (X3) terhadap prestasi belajar (Y). Selain itu juga untuk 

mengetahui sejauh mana besarnya pengaruh antara variable bebas dengan variable 

terikat, baik secara bersama-sama (simultan) maupun secara parsial. Spesifikasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Keterangan: 

Y : Variabel Prestasi belajar 

b1 : Koefisien regresi motivasi belajar 

b2 : Koefisien regresi kompetensi guru 

b3 : Koefisien regresi fasilitas belajar 

a : bilangan konstanta 

 

Pembuktian Hipotesis dilakukan dengan: 

a. Uji F atau Uji Simultan 
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Untuk membuktikan kebenaran hipotesis secara keseluruhan (simultan) 

digunakan uji F, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas yang 

terdapat di dalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. 

Dalam penelitian ini uji F atau uji simultan dihitung dengan bantuan program 

SPSS for windows release 15. 

Dari perhitungan nilai F akan terjadi kemungkinan 

1. Jika nilai signifikansi F < α (0,05) atau koefisien F hitung signifikan pada 

taraf kurang dari 5% maka Ho ditolak, yang berarti  motivasi belajar, 

kompetensi guru dan fasilitas belajar secara simultan mempengaruhi prestasi 

belajar akuntansi. 

2. Jika signifikansi F ≥ α (0,05) atau koefisien F hitung signifikan pada taraf 

lebih dari sama dengan 5% maka Ho diterima, yang berarti motivasi belajar, 

kompetensi guru dan fasilitas belajar secara simultan tidak mempengaruhi 

prestasi belajar akuntansi. 

b. Uji t atau Uji Parsial 

Untuk menguji makna koefisien regresi secara parsial, maka digunakan uji 

t dengan taraf signifikansi 5%. Dalam penelitian ini uji t dihitung dengan bantuan 

program SPSS for windows release 15. Dari perhitungan nilai t akan terjadi 

kemungkinan: 

1. Jika nilai t < α (0,05) atau koefisien t hitung signifikan pada taraf kurang dari 

5% maka Ho ditolak, yang berarti motivasi belajar, kompetensi guru dan 

fasilitas belajar secara parsial mempengaruhi prestasi belajar akuntansi. 

2. Jika nilai t ≥ α (0,05) atau koefisien t hitung signifikan pada taraf kurang dari 

5% maka Ho diterima, yang berarti motivasi belajar, kompetensi guru dan 

fasilitas belajar secara parsial tidak mempengaruhi prestasi belajar akuntansi. 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1   Hasil Penelitian 

4.1.1 Analisis Deskriptif Persentase 

Analisis Deskriptif Persentase ini dipergunakan untuk menggambarkan 

dan mendiskripsikan variabel Motivasi Belajar, Kompetensi Guru dan Fasilitas 

Belajar. Hasil yang diperoleh dari perhitungan indikator setiap variabel yang 

dimaksud dari tabel tersebut, maka penulis dapat mendiskripsikan bahwa variabel 

tersebut termasuk kategori sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. 

Adapun hasil perhitungan masing-masing variabel dengan menggunakan SPSS 

windows release 15 adalah sebagai berikut: 

a. Variabel Motivasi Belajar 

Tabel 4.1 
Distribusi jawaban responden pada variabel MB 

Rentang skor Interval kategori 
4804,8 < skor ≤ 5720 84.00% < % ≤ 100% Sangat Tinggi 
3889,6 < skor ≤ 4804,8 68,00% < % ≤ 84.00% Tinggi 

2974,4 < skor ≤ 3889,6 52,00% < % ≤ 68% Sedang 

2059,2 < skor ≤ 2974,4 36,00% < % ≤ 52% Rendah 

1144,0 ≤ skor ≤ 2059,2 20,00% < % ≤ 36.00% Sangat Rendah 

Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan hasil penelitian deskriptif persentase untuk motivasi belajar 

siswa diperoleh persentase rata-rata sebesar 63,3%. Persentase sebesar 63,3% 

berdasarkan deskriptif persentase termasuk kategori sedang. Ditinjau dari 
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motivasi belajar siswa diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel berikut. Hal 

ini bisa dilihat pada lampiran: 5.  

b. Variabel Kompetensi Guru 

Berdasarkan hasil penelitian deskriptif persentase untuk kompetensi guru 

diperoleh presentase rata-rata sebesar 79,01%. Persentase sebesar 79,01 % 

berdasarkan deskriptif persentase termasuk kategori tinggi. Ditinjau dari 

kompetensi guru diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel berikut. Hal ini 

bisa dilihat pada lampiran: 5.  

Tabel 4.2  
Distribusi jawaban responden pada variable KG 

Rentang skor Interval kategori 
4804,8 < skor ≤ 5720 84.00% < % ≤ 100% Sangat Tinggi 
3889,6 < skor ≤ 4804,8 68,00% < % ≤ 84.00% Tinggi 

2974,4 < skor ≤ 3889,6 52,00% < % ≤ 68% Sedang 

2059,2 < skor ≤ 2974,4 36,00% < % ≤ 52% Rendah 

1144,0 ≤ skor ≤ 2059,2 20,00% < % ≤ 36.00% Sangat Rendah 

Sumber: Data primer yang diolah 

 
c. Variabel Fasilitas Belajar 

Tabel 4.3  
Distribusi jawaban responden pada variable FB 

Rentang skor Interval kategori 
4804,8 < skor ≤ 5720 84.00% < % ≤ 100% Sangat Tinggi 

3889,6 < skor ≤ 4804,8 68,00% < % ≤ 84.00% Tinggi 

2974,4 < skor ≤ 3889,6 52,00% < % ≤ 68% Sedang 

2059,2 < skor ≤ 2974,4 36,00% < % ≤ 52% Rendah 

1144,0 ≤ skor ≤ 2059,2 20,00% < % ≤ 36.00% Sangat Rendah 

Sumber: Data primer yang diolah 
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Berdasarkan hasil penelitian deskriptif persentase untuk fasilitas belajar 

diperoleh persentase rata-rata sebesar 69,4%. Persentase sebesar 69,4 % 

berdasarkan deskriptif persentase termasuk kategori tinggi. Ditinjau dari 

fasilitas belajar diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel di atas. Hal ini bisa 

dilihat pada lampiran: 5.  

d. Variabel Prestasi Belajar 

Prestasi belajar dinyatakan dalam bentuk angka atau huruf yang lazim 

berupa raport. Akan tetapi dalam penelitian ini bukan ditunjukkan dari raport 

melainkan dari rata-rata nilai ulangan harian yang diambil 2 kali berturut-

turut. Kriteria prestasi belajar siswa diambil dari standar ketuntasan belajar 

siswa yaitu: 62, di bawah ini adalah kriteria penilaian hasil belajar. 

Tabel 4.4 

Kriteria prestasi Belajar 

Interval Nilai Kriteria 
<62 kurang 

62-75 cukup 
76-85 baik 
>86 Sangat baik 

 Sumber: Data KKM SMA TU Semarang 

Prestasi belajar siswa mata pelajaran akuntasi kelas XII SMA TEUKU 

UMAR Semarang yang diambil dari nilai ulangan harian 2 kali berturut-turut 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.5 
Prestasi Belajar 

No. Rentang Skor Kategori Frekuensi Prosentasi 
1 <62 kurang 0 0% 
2 62-75 cukup 73 70,19% 
3 76-85 baik 19 18,27% 
4 >86 Sangat baik 13 12,5% 
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Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa sebanyak 73 siswa (70,19%) 

memperoleh nilai yang cukup.Sebanyak 19 siswa mendapat nilai yang baik 

yaitu 18,27% dan 13 siswa atau sebesar (12,5%) memperoleh nilai sangat 

baik. 

Uji Normalitas 

      Gambar 4.1 
Uji Normalitas Data 
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Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi, variabel 

penggangu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2005: 110). 

Tujuan uji normalitas ini ingin mengetahui apakah distribusi sebuah data 

mengikuti atau mendekat, distribusi normal, yakni distribusi data tersebut 

tidak menceng ke kiri atau ke kanan. Hasil perhitungan normalitas data pada 

lampiran menunjukkan bahwa penyebaran plot berada di sekitar dan sepanjang 

garis 450, dengan demikian menunjukkan bahwa data-data pada variabel 

penelitian berdistribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis 

lurus diagonal.  

Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data 

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2001: 76). Lebih 

jelasnya plot tersebut dapat dilihat pada gambar 4.1. Dari gambar di atas 
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menunjukkan bahwa grafik pada grafik normal probability plot terlihat titik-

titik menyebar di sekitar garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

model regresi dalam penelitian layak dipakai karena memenuhi asumsi 

normalitas. 

4.1.2 Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Multikolonieritas 

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi 

ganda yang baik seharusnya tidak mengandung multikolonieritas yaitu antara 

variabel bebas tidak ada hubungan yang sempurna. Pengujian ada tidaknya 

multikolonieritas antara variabel bebas dapat dilihat dari Variance inflation 

factor (VIF) dengan tolerance melalui SPSS. Dari hasil uji multikolonieritas 

seperti pada tabel 4.6 untuk Motivasi Belajar adalah sebesar 2,095, 

Kompetensi Guru adalah 2,831, dan untuk fasilitas belajar adalah sebesar 

2,672. (sumber: lampiran 10). Nilai VIF > 0,1 atau sama dengan nilai VIF < 

10 maka dapat disimpulkan tidak mengandung Multikolonieritas. 

Tabel 4.6 

Uji Multikolonieritas 

 

 

.477 2.095

.353 2.831

.374 2.672

Motivasi Belajar
Kompetensi Guru
Fasilitas Belajar

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity Statistics
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b. Uji Heterokedastisitas 

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas atau tidak mengandung 

Heterokedastisitas (Ghozali, 2005:105). Untuk mengetahui gejala 

heterokedastisitas dilakukan dengan mengamati grafik scatter plot melalui 

SPSS. Model yang bebas dari heterokedastisitas memiliki scatter plot dengan 

pola titik-titik yang menyebar. 

Pengujian heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan scatter 

plot. Jika tidak pola tertentu menunjukkan bahwa model regresi tersebut bebas 

dari masalah heterokedastisitas. Hasil dari perhitungan dengan SPSS sebagai 

berikut: 

Gambar 4.2 
Uji Heterokedastisitas 
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Gambar di atas menunjukkan bahwa titik-titik tidak membentuk pola 

tertentu. Dengan demikian, maka dapat dinyatakan bahwa model regresi 

tersebut  bebas dari segala heterokedastisitas. 



  58

4.1.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Berdasarkan hasil analisis regesi diperoleh koefisien-koefisien regresi 

seperti tercantum pada tabel berikut: 

Tabel 4.7 
Analisis Regresi Ganda 

 

31.200 2.789
.352 .088 .300
.121 .039 .273
.539 .121 .378

(Constant)
Motivasi Belajar
Kompetensi Guru
Fasilitas Belajar

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

 
Sumber: data primer yang diolah 

Analisis Regresi Linier Berganda yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan regresi berganda 3 variabel bebas yaitu: 1) Variabel Motivasi Belajar 

(X1), 2) Variabel Kompetensi Guru (X2), 3) Variabel Fasilitas Belajar (X3) dan 

Variabel terikatnya yaitu Prestasi Belajar (Y). Ada beberapa hal yang dapat 

diketahui dari analisis ini antara lain: model regresi yang dapat digunakan untuk 

mengetahui pengaruh antara hubungan antara motivasi belajar siswa terhadap 

prestasi belajar, pengaruh hubungan kompetensi guru terhadap prestasi belajar dan 

pengaruh hubungan antara fasilitas belajar terhadap prestasi belajar, uji simultan 

untuk menguji secara bersama-sama apakah pengaruh motivasi belajar siswa, 

kompetensi guru, dan fasilitas belajar berpengaruh secara nyata terhadap prestasi 

belajar, uji parsial untuk menguji secara parsial apakah variabel-variabel bebas 

tersebut berpengaruh signifikan, koefisien determinasi simultan untuk mengetahui 

besarnya kontribusi secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat 
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dan koefisien determinasi parsial untuk mengetahui sumbangan secara parsial. 

Model regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

Y = 31,200 + 0,352 X1 + 0,121 X2 + 0,539 X3. 

Berdasarkan  model regresi tersebut, diperoleh koefisien regresi variabel 

Motivasi Belajar sebesar 0,352 yang berarti bahwa setiap terjadi peningkatan atau 

kenaikkan Motivasi Belajar akuntansi siswa secara keseluruhan satu satuan akan 

menyebabkan peningkatan atau kenaikkan Prestasi Belajar 0,352. Koefisien 

regresi untuk variabel Kompetensi Guru sebaesar 0,121 yang berarti bahwa setiap 

terjadi peningkatan atau kenaikkan kompetensi guru secara keseluruhan satu 

satuan akan menyebabkan peningkatan atau kenaikkan prestasi belajar sebesar 

0,121. Sedangkan untuk koefisien regresi variabel Fasilitas Belajar menyatakan 

bahwa setiap terjadi peningkatan atau kenaikkan satu satuan akan menyebabkan 

peningkatan atau kenaikkan prestasi belajar sebesar 0,539. Secara umum 

menunjukkan bahwa perubahan Motivasi Belajar, Kompetensi Guru, dan Fasilitas 

Belajar pada seluruh siswa kelas XII SMA TEUKU UMAR Semarang kearah 

positif akan diikuti dengan peningkatan Pretasi Belajar akuntansi siswa kelas XII. 

4.1.4 Pengujian Hipotesis 

a. Uji Simultan (UJi F) 

Pengujian hipotesis secara simultan ini dimaksudkan untuk menguji 

keberartian pengaruh variabel bebas yaitu Motivasi Belajar, Kompetensi Guru, 

dan Fasilitas Belajar terhadap variabel terikat yaitu Prestasi belajar dengan 

menggunakan program SPSS for windows release 15. Hasil analisis untuk 

seluruh siswa kelas XII selengkapanya dapat didlihat pada tabel 4.8 
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Table 4.8 
Uji Simultan (F) 

6391.997 3 2130.666 90.27 .000
2360.438 100 23.604
8752.435 103

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

 

Sumber: Data primer yang diolah 

Uji keberartian koefisien regresi dengan uji Fhitung = 90,27 dengan 

signifikan = 0,00 < 0,05, sehingga Ho ditolak. Hal ini berarti bahwa hipotesis 

kerja (Ha) diterima. Yang menyatakan ada pengaruh Motivasi Belajar, 

Kompetensi Guru, dan Fasilitas Belajar terhadap Prestasi Belajar pada seluruh 

siswa kelas XII SMA TEUKU UMAR Semarang. 

b. Uji Parsial (Uji t) 

Pengujian hipotesis secara parsial ini dimaksudkan untuk menguji 

keberartian pengaruh masing-masing variabel bebas yaitu motivasi belajar, 

kompetensi guru dan fasilitas belajar terhadap variabel terikat yaitu Prestasi 

belajar. Menggunakan SPSS for windows release 15. 

Tabel 4.9 
Uji Parsial (t) 

11.188 .000
3.986 .000
3.125 .002
4.456 .000

(Constant)
Motivasi Belajar
Kompetensi Guru
Fasilitas Belajar

Model
1

t Sig.

 
Sumber: data primer yang diolah 

Kesimpulan: 

1) Pengaruh Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar 

Diperoleh nilai thitung Motivasi Belajar sebesar 3,986 dengan signifikansi 

yang diperoleh kurang dari 0,05, artinya Ho ditolak dan Ha diterima maka 
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dapat diputuskan bahwa secara parsial motivasi belajar berpengaruh 

signifikan terhadap prestasi belajar. 

2) Pengaruh Kompetensi guru terhadap Prestasi belajar 

 Diperoleh nilai thitung Kompetensi Guru sebesar 3,125 dengan signifikansi 

yang diperoleh kurang dari 0,05, artinya Ho ditolak dan Ha diterima maka 

dapat diputuskan bahwa secara parsial kompetensi guru berpengaruh 

signifikan terhadap prestasi belajar. 

3) Pengaruh Fasilitas belajar terhadap Prestasi belajar 

Diperoleh nilai thitung fasilitas belajar sebesar 4,456 dengan signifikansi 

yang diperoleh kurang dari 0,05; artinya Ho ditolak dan Ha diterima maka 

dapat diputuskan bahwa secara parsial fasilitas belajar berpengaruh 

signifikan terhadap prestasi belajar. Bisa dilihat pada lampiran 10. 

4.1.5 Koefisien Determinasi 

a. Koefisien Determinasi Simultan 

Tabel 4.10 
 Koefisien determinan simultan 

Model summaryb

.855 .730 .722 4.85843
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

 
Sumber: data primer yang diolah 

 

Besarnya pengaruh Motivasi Belajar, Kompetensi Guru, Fasilitas Belajar 

terhadap Prestasi Belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi kelas XII SMA 

TEUKU UMAR Semarang dapat diketahui dari tabel di atas. Berdasarkan 

hasil analisis, diperoleh harga R2 sebesar 0,730. Dengan demikian 

menunjukkan bahwa Motivasi belajar, kompetensi guru dan fasilitas belajar 
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secara simultan atau bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi kelas XII SMA TEUKU 

UMAR Semarang sebesar 73% dan sisanya 27% dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain. 

b. Koefisien Determinasi Parsial 

Tabel 4.11 
Koefisien Determinasi Parsial 

.741 .370 .207

.770 .298 .162

.788 .407 .231

Motivasi Belajar
Kompetensi Guru
Fasilitas Belajar

Model
1

Zero-order Partial Part
Correlations

 
  Sumber:  Data primer yang diolah 
 

Besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel 

terikat dapat diketahui dari besarnya koefisien determinasi secara parsial (r2) 

dari masing-masing variabel tersebut. Koefisien korelasi parsial untuk 

Motivasi Belajar sebesar 0,370 sehingga r2 adalah (0,370)2 =0,1369 yang 

berarti sumbangan efektif untuk motivasi belajar terhadap peningkatan 

Prestasi belajar sebesar 13,69%. Koefisien Determinasi parsial untuk 

Kompetensi Guru sebesar 0,298 sehingga r2 adalah (0,298)2 = 0,0888 = 8,88% 

dan untuk Fasilitas belajar  koefisien determinasinya adalah 0,407 sehingga r2 

adalah (0,407)2 = 0.1656 = 16,65%. Hal ini berarti bahwa pengaruh Fasilitas 

belajar lebih besar dibandingkan dengan variabel lainnya yaitu Motivasi 

belajar dan Kompetensi Guru. 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pengaruh Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar 
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Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian ini, dapat diketahui bahwa 

motivasi belajar mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar 

akuntansi. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji parsial yang diperoleh hasil dari 

koefisien korelasi parsial sebesar 0,370 sehingga r2 adalah (0,370)2 = 0,1369 yang 

berarti sumbangan efektif untuk motivasi belajar terhadap peningkatan Prestasi 

belajar sebesar 13,69%. Secara parsial motivasi belajar berpengaruh terhadap 

prestasi belajar siswa mata pelajaran akuntansi kelas XII SMA TEUKU UMAR 

Semarang. Karena memperoleh signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa dengan adanya motivasi belajar yang tinggi, maka siswa 

akan senantiasa memotivasi dirinya untuk selalu belajar pada setiap kesempatan 

dan dimanapun siswa belajar. 

Pengaruh yang cukup signifikan dipengaruhi oleh lebih seringnya siswa 

belajar mandiri yang ditunjang dengan rata-rata 67,76%, hal ini ditunjukkan 

dengan siswa yang selalu belajar mandiri tanpa bantuan orang lain, selalu merasa 

puas ketika biasa mengerjakan  soal tanpa bantuan orang lain dan tidak meminta 

bantuan orang lain ketika tidak mengerti tentang apa yang dipelajari.  

 

4.2.2 Pengaruh Kompetensi Guru terhadap Prestasi Belajar 

Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian ini, dapat diketahui bahwa 

kompetensi guru mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar 

akuntansi. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji parsial yang diperoleh hasil dari 

koefisien korelasi parsial sebesar 0,298 sehingga r2 adalah (0,298)2 = 0,0888 = 

8,88% yang berarti sumbangan efektif untuk kompetensi belajar terhadap 

peningkatan Prestasi belajar sebesar 8,88%. Secara parsial Kompetensi Guru 
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berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran akuntansi kelas XII 

SMA TEUKU UMAR Semarang. Karena memperoleh signifikansi lebih kecil 

dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kompetensi guru yang 

tinggi, maka guru akan senantiasa memotivasi dirinya untuk selalu lebih 

mengasah ketrampilannya pada setiap kesempatan dan dimanapun guru mengajar. 

Pengaruh yang cukup signifikan dipengaruhi oleh kemampuan pedagogic 

guru akuntansi yang ditunjang dengan rata-rata 79,95% dimana guru akuntansi 

yang selalu menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu disetiap kegiatan 

belajar mengajar, memberikan kesempatan bertanya kepada siswa di akhir 

kegiatan belajar mengajar, selalu menyajikan materi pelajaran selalu tepat (sesuai) 

dengan RPP yang dibuat, selalu menggunakan media pembelajaran, selalu 

mereview pelajaran yang disampaikan dengan bertanya kepada siswa dan 

memberikan nilai yang objektif kepada siswa. 

  

4.2.3 Pengaruh Fasilitas Belajar terhadap Prestasi Belajar 

Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian ini, dapat diketahui bahwa 

Fasilitas Belajar mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar 

akuntansi. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji parsial yang diperoleh hasil dari 

koefisien korelasi parsial Fasilitas belajar  koefisien determinasinya adalah 0,407 

sehingga r2 adalah (0,407)2 = 0.1656 = 16,65%. yang berarti sumbangan efektif 

untuk kompetensi belajar terhadap peningkatan Prestasi Belajar sebesar 16,65%. 

Secara parsial fasilitas belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa mata 

pelajaran akuntansi kelas XII SMA TEUKU UMAR Semarang. Karena 

memperoleh signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 
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dengan adanya Fasilitas Belajar yang tinggi, maka siswa akan senantiasa 

memotivasi dirinya untuk selalu lebih menggunakan fasilitas belajar yang ada 

pada setiap kesempatan dan dimanapun siswa belajar. 

Pengaruh yang cukup signifikan dipengaruhi oleh penerangan yang cukup 

yang ditunjang dengan rata-rata 79,95%, dimana di dalam ruangan kelas selalu 

terkena sianar matahari yang terang sehingga siswa bisa lebih jelas dalam melihat 

apa yang ada dalam ruangan kelas, selain dari penerangan cahaya matahari 

penerangan juga didukung oleh cahaya lampu yang cukup membantu penerangan 

yang ada di dalam kelas. 

4.2.4 Pengaruh Motivasi Belajar, Kompetensi Guru, dan Fasilitas Belajar  

terhadap Prestasi Belajar. 

Prestasi belajar dipengaruhi oleh Motivasi Belajar, Kompetensi Guru dan 

Fasilitas Belajar besarnya pengaruh secara simultan ketiga variabel bebas tersebut 

adalah 73 %  dan sisanya 27% dipengaruhi oleh variabel lain atau factor-faktor 

lain yang mempengaruhi prestasi belajar. Selain Motivasi dari factor internal ada 

factor lain seperti keadaan fisik, kecerdasan, bakat, minat dan perhatian serta 

keadaan emosi. Faktor eksternal selain kompetensi guru dan faasilitas belajar 

masih ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. 

Berdasarkan analisis Deskriptif Persentase, Prestasi Belajar siswa mata 

pelajaran akuntansi kelas XII SMA TEUKU UMAR Semarang sebagian besar 

masuk dalam kategori sangat baik 12,5%, baik 18,27%, Cukup70,19%, kurang 

0%, dan sangat kurang 0%. 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan 

Beberapa hal yang dapat diambil simpulan berdasarkan hasil penelitian ini 

yaitu: 

1. Motivasi Belajar siswa kelas XII SMA TEUKU UMAR Semarang 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Prestasi Belajar Akuntansi. 

2. Kompetensi Guru SMA TEUKU UMAR Semarang mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap Prestasi Belajar Akuntansi. 

3. Fasilitas Belajar siswa kelas XII SMA TEUKU UMAR Semarang mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap Prestasi Belajar Akuntansi. 

4. Diantara variable Motivasi Belajar, Kompetensi Guru dan Fasilitas Belajar , 

Kompetensi Guru merupakan variable yang memberikan pengaruh yang 

paling signifikan. 

5. Secara keseluruhan Motivasi Belajar, Kompetensi Guru dan Fasilitas Belajar 

mempunayai pengaruh yang signifikan terhadap Prestasi Belajar. 

5.2  Saran 

Beberapa hal yang dapat diambil sebagai saran berdasarkan hasil 

penelitian ini yaitu: 

1.  Bagi Guru mata pelajaran akuntansi kelas XII SMA TEUKU UMAR 

Semarang hendaknya terus berusaha untuk memotivasi dan mendorong siswa 

untuk terus belajar akuntansi dengan mengintensifkan pemberian tugas kepada 
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siswa dan memberikan metode pembelajaran yang variatif sehingga dapat 

menarik perhatian siswa untuk belajar akuntansi. Selain itu juga bagi guru 

akuntansi diharapkan untuk meningkatkan kompetensi yang sudah dimiliki 

baik kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi professional. 

2.  Bagi siswa hendaknya lebih meningkatkan dan menumbuhkan  Motivasi 

belajar serta lebih ulet dalam menghadapi kesulitan belajar sehingga dapat 

meningkatkan Prestasi Belajar. 
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