
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HlPOTESIS 

 

A.   Tinjauan Pustaka 

 

1.    Persepsi Siswa tentang Kompetensi Guru 

 

Kata persepsi berasal dari bahasa inggris "perception " yang berarti penglihatan 

atau tanggapan. Menurut Pusat Bahasa Pendidikan Nasional (2003:863), persepsi 

diartikan tanggapan (penerimaan) langsung dari suatu serapan atau proses 

seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. 

 

Secara umum persepsi merupakan penilaian, pengenalan, dan tanggapan 

seseorang terhadap suatu objek. Menurut Slameto (2003:102) bahwa persepsi 

adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi yang masuk ke 

dalam pikiran manusia. Melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan 

hubungan dengan lingkungan hidupnya. Hubungan ini dilakukan melalui 

inderanya, yaitu penglihatan, penciuman, peraba,pendengaran dan perasa. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut, persepsi adalah pandangan seseorang untuk 

menerima stimulus dari lingkungan secara sadar melalui penginderaan serta alat 

penerima atau respon yang lain, dan kemampuan mendeskripsikan kemampuan 

tersebut sesuai dengan ciri masing-masing. Kompetensi pada dasarnya merupakan 

gambaran tentang apa yang seyogyanya dapat dilakukan seseorang dalam 
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pekerjaan, berupa kegiatan, perilaku dan hasil yang dapat ditampilkan atau 

ditunjukkan. Sedangkan Kamil, dkk (2005: 2) mengemukakan bahwa "kompetensi 

dapat diartikan sebagai keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai dasar yang 

direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak". 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 

pada pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa “Kompetensi guru sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh 

melalui pendidikan profesi” 

 

Komponen standar kompetensi guru menurut Kamil, dkk (2005: 2) meliputi tiga 

hal, yaitu: 

1. Penguasaan akademik yang terdiri dari pemahaman wawasan kependidikan 

dab penguasaan bahan kajian akademik. 

2. Pengembangan potensi yang berisi tentang pengembangan profesi. 

3. Pengolahan pembelajaran yang terdiri dari empat kompetensi yaitu 

penyususnan rencana pembe|ajaran, pelaksanaan interaksi belajar mengajar, 

penilaian hasil belajar, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian belajar. 

 

Secara umum kompetensi guru dijabarkan dalam sepuluh kompetensi menurut 

Kamil, dkk (2005: 4), yaitu:  

1.    Mengelola program belajar mengajar 

2.    Menguasai bahan ajar 

3.    Mengelola kelas 

4.    Mengelola interaksi belajar 

5.    Menggunakan media belajar 

6.    Menilai kemampuan siswa untuk proses belajar 

7.    Menguasai landasan kependidikan 

8.    Mengenai dan menyelenggarakan administrasi sekolah 

9. Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian kependidikan 

untuk kepentingan pengajaran. 

10. Mengenai fungsi dan program pelayanan dan penyuluhan di sekolah Di  

 

http://kompetensi.info/kompetensi-guru/kode-etik-guru-dan-dosen.html
http://kompetensi.info/kompetensi-guru/apa-itu-kompetensi.html
http://kompetensi.info/kompetensi-guru/kode-etik-guru-dan-dosen.html
http://kompetensi.info/kompetensi-guru/kode-etik-guru-dan-dosen.html
http://kompetensi.info/coretan-opini-civitas/profesionalitas-dalam-mengajar.html
http://kompetensi.info/kompetensi-guru/apa-itu-kompetensi.html
http://kompetensi.info/coretan-opini-civitas/standarisasi-pendidikan-diganti-atau-dibenahi.html
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Adanya pemahaman prinsip-prinsip suatu penelitian, maka guru akan dapat 

menciptakan penalaran dan meningkatkan wawasan dalam usaha mengembangkan 

interaksi belajar mengajar yang lebih dinamis dan fleksibel, (Sadirman, 2005: 

179). 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, kompetensi guru sangat dibutuhkan untuk 

menjadi seorang guru yang berkompeten dan professional dibidangnya. Suatu 

kompetensi yang dimiliki dan dikuasai oleh guru menunjukkan kompetensi guru 

dan mutu pendidikan yang nyata. Kompetensi ini terlihat dalam sikap profesional 

dan wawasannya yang luas dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru 

yang profesional. 

 

Guru diharuskan selalu melaksanakan berbagai penyesuaian dan peningkatan 

penguasaan kompetensi dalam dirinya. Guru diharuskan kreatif, inovatif dan lebih 

dinamis dalam mengembangkan proses pembelajaran siswa, agar guru dapat 

memahami cara dan pola transfer informasi yang begitu cepat dan dinamis, 

sehingga guru tidak terpuruk dan menjadi lebih profesional. Seorang guru dituntut 

untuk bekerja dan bersikap secara professional, agar mampu beradaptasi dengan 

perkembangan kebutuhan terhadap SDM yang berkualitas dan memiliki 

kapabilitas serta intelegensi yang baik untuk bersaing di segala hal, baik di forum 

regional, nasional, maupun internasional. 

 

Pengertian persepsi dalam penelitian ini mengindikasikan pandangan, 

pemahaman, dan perasaan stentang kompetensi atau kemampuan guru mata 

pelajaran ekonomi/akuntansi. Kompetensi ini dapat terlihat dalam bentuk sikap 
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professional dan wawasan luas dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang 

guru. Persepsi yang dibahas dalam penelitian ini berupa persepsi siswa tentang 

kompetensi guru yang diindikasikan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

 

2.   Motivasi Belajar 

 

Kecenderungan untuk sukses ditentukan oleh motivasi, peluang, serta insentif dan 

stimulus yang diberikan berupa suatu imbalan prestasi atau hasil belajar yang 

baik. Selain itu, adanya dorongan dalam diri dan kekuatan yang bertujuan untuk 

melaksanakan belajar dan bertingkah laku. Kekuatan dan dorongan dalam hal 

inilah yang disebut motivasi. Motivasi dalam hal ini meliputi dua hal, yaitu: 

(1) Kesukaan terhadap apa yang diinginkan atau hal yang akan dipelajari; dan 

(2) Keyakinan akan sesuatu hal berupa tantangan atau tantangan untuk mencapai 

prestasi belajar atau hasil belajar yang baik. Dengan berpedoman pada kedua 

hal ini, maka akan terciptalah permulaan dan kegiatan yang baik untuk 

belajar. Sebab tanpa adanya motivasi akan mengakibatkan gagalnya belajar, 

(Hamzah, 2001:1-8). 

 

Menurut Hamzah (2011: 23), motivasi belajar adalah dorongan internal dan 

eksternal pada siswa-siswanya yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan 

tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang 

mendukung. Motivasi dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Motivasi intrinsik, yaitu (a) penyesuaian tugas dengan minat, (b) perencanaan 

yang penuh variasi, (c) umpan balik atas respon siswa, (d) kesempatan respon 

peserta didik yang aktif, dan (e) kesempatan peserta didik untuk menyesuaikan 

tugas pekerjaannya. 

2. Motivasi ekstrinsik, yaitu.(a) penyesuaian tugas dengan minat, (b) perencanaan 

yang penuh variasi, (c) respon siswa, (d) kesempatan peserta didik yang 

aktif,(e) kesempatan peserta didik untuk menyelesaikan pekerjaannya, dan (f) 

adanya kegiatan menarik dalam belajar. 

 

 

Menurut Hamalik (2004: 158), motivasi adalah perubahan energi dalam diri 

seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai 
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tujuan. Menurut Sadirman, (2005: 75) motivasi merupakan serangkain usaha 

untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin 

melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka, maka akan berusaha meniadakan atau 

mengelakkan perasaan tidak suka itu. Motivasi dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Motivasi intrinsik, yaitu motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya 

tidak perlu rangsangan dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada 

dorongan untuk melakukan sesuatu. 

2. Motivasi ekstrinsik, yaitu motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena 

adanya perangsang dari luar. 

 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah sesuatu yang 

mendorong tingkah laku (baik dari dalam maupun dari luar) seseorang untuk 

sesuatu yang diharapkan, untuk mencapai tujuan atau kebutuhan yang di inginkan 

atau dicita-citakan. 

 

Munculnya motivasi dalam diri seseorang adalah karena seseorang menginginkan 

sesuatu kebutuhan tertentu, perbuatan itu diarahkan pada pencapaian tujuan 

tertentu pula. Apabila tujuan tersebut tercapai, maka akan tercipta kepuasan dan 

kebahagiaan. Sikap yang memberikan suatu kepuasan dan kebahagiaan terhadap 

kebutuhan dan keinginan yang diharapkan, maka akan terulang lagi atau 

kecenderungan dalam kecanduaan, sehingga sesesorang itu akan kuat, mantap dan 

percaya diri atau optimistis. Dari uraian tersebut dapat terlihat bahwa kebutuhan 

adalah kecenderungan permanen ataun sesuatu yang laten, sehingga menimbulkan 

dorongan motivasi dan sikap yang pasti untuk mencapai tujuan atau kebutuhan 

tersebut. 

 

Menurut Hamzah (2011: 23), menyatakan ada beberapa faktor yang mendorong 

seseorang untuk belajar, yaitu: 

1. Adanya hasrat dan keinginan berhasil; 

2. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar; 

3. Adanya harapan dan cita-cita masa depan; 
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4. Adanya penghargaan dalam belajar; 

5. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar; dan 

6. Adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan seseorang 

siswa dapat belajar dengan baik. 

 

Menurut Frandersen (2001: 50), menyatakan ada beberapa faktor yang mendorong 

seseorang untuk belajar, yaitu: 

1. Adanya sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia yang luas; 

2. Adanya sifat yang kreatif pada orang yang belajar dan adanya keinginan untuk 

selalu maju; 

3. Adanya keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang tua, guru, dan 

teman-temannya; 

4. Adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu dengan usaha baru, 

baik dengan kooeperasi maupun kompetisi; 

5. Adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman bila menguasai pelajaran; 

dan 

6. Adanya ganjaran atau hukuman sebagai akhir dari belajar.  

 

Begitu juga dengan Maslow dan Aldefer (1998: 176) mengemukakan dorongan 

atau motivasi untuk belajar yaitu: 

1.    Adanya kebutuhan fisiologis atau fisik (sandang, pangan, dan papan); 

2.    Adanya kebutuhan akan, rasa aman, bebas dari ketakutan dan bahaya; 

3. Adanya kebutuhan kasih sayang atau kecintaan dan penerimaan dalam 

hubungan dengan orang lain; 

4. Adanya kebutuhan dihormati dan dihargai dari orang lain atau masyarakat; 

dan 

5. Adanya kebutuhan aktualisasi diri atau sesuai dengan sifat seseorang untuk 

mengemukakan (mengetengahkan diri). 

 

Motivasi yang tinggi atau cukup akan menciptakan perasaan puas, bahagia, 

nyaman, optimis dan semangat yang tinggi dalam kegiatan belajar, sehingga siswa 

yang memiliki motivasi belajar tinggi atau cukup akan mendorong mereka untuk 

suka belajar atau rutin belajarnya. Siswa yang memiliki motivasi tinggi atau 

cukup dapat menumbuhkan minat (kemauan) yang besar dan perhatian yang 

penuh tanggung jawab terhadap tugas-tugas belajar atau pekerjaan rumah dalam 
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konteks belajar. Hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam proses belajar tidak 

membuat mereka menyerah dan berputus asa, akan tetapi dengan kesulitan dan 

hambatan itu membuat mereka lebih tertantang dan optimis untuk 

menyelesaikannya dengan solusi yang tepat dan efektif. 

 

Ciri-ciri orang yang memiliki motivasi yang tinggi atau cukup adalah sebagai 

berikut: 

1. Tekun menghadapi tugas; 

2. Lebih senang bekerja sendiri; 

3. Menunjukkan minat terhadap berbagai masalah; 

4. Ulet dan tekun dalam menghadapi kesulitan: 

5. Senang meneari dan memecahkan soal-soal; 

6. Dapat mempertahankan pendapatnya; 

7. Cepat bosan dengan tugas rutin atau tugas yang sama; dan 

8. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu (Sadirman, 2005: 83). 

 

  

Ciri-ciri orang yang memiliki motivasi yang tinggi atau cukup, yaitu: 

1. Adanya kecenderungan belajar dari pengalaman dirinya dan orang lain 

(evaluasi diri); 

2. Sikap optimistis pada siswa untuk berprestasi; 

3. Memunculkan kematangap atau kedewasaan berpikir dan bersikap; 

4. Mampu memikul tanggung jawab dan tugas yang dibebankan (diberikan); dan, 

5. Peduli terhadap lingkungn hidup dan lingkungan sosialnya, (Sadirman, 2005: 

84). 

 

Motivasi dalam belajar dapat menjadi daya motor penggerak dari dalam diri siswa 

yang menciptakan kegiatan belajar yang kondusif, sehingga tujuan atau harapan 

yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Motivasi belajar 

merupakan faktor psikis atau kejiwaan yang bersifat non-intelektual atau jiwa. 

Peranannya yang paling khas atau khusus dapat menimbulkan gairah dan 

semangat serta kebahagiaan dalam setiap belajarnya. Hasil belajar yang 

maksiamal, jika terdapat motivasi yang cukup baik. Makin tepat dan tinggi 



18 

motivasi yang diberikan dengan dosis tinggi, maka akan berhasil pula 

pembelajaran atau pelajaran yang dipelajari. Jadi motivasi senantiasa menentukan 

intensitas usaha belajar dan kualitas bagi keberhasilan siswa-siswanya. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, motivasi menjadi faktor penggerak dan pendorong 

usaha dan hasil belajar yang baik. Seseorang melakukan sesuatu hal atau usaha 

karena adanya motivasi yang baik. Adanya motivasi yang baik itu, menunjukkan 

hasil belajar yang maksimal juga. Dengan kata lain, adanya usaha yang ulet dan 

tekun, terutama disadari adanya motivasi yang cukup baik, maka seorang siswa 

yang belajar itu dapat menciptakan hasil yang optimal atau prestasi yang baik. 

Intensitas atau seringnya seorang yang dimotivasi akan menentukan tingkat 

indeks prestasi atau hasil belajarnya. 

 

3.  Cara Belajar 

 

Belajar adalah proses perubahan yang terjadi dalam diri seseorang setelah 

berakhirnya proses atau aktivitas pembelajaran. Seperti menurut Hamzah 

mengatakan bahwa Belajar adalah perubahan tingkah laku secara relatif permanen 

dan secara potensial terjadi sebagai hasil dari praktik atau penguatan (reinforced 

practice) yang dilandasi suatu tujuan untuk mencapai tujuan tertentu (Hamzah, 

2011: 23). 

 

Menurut Thorndike (1997: 118), belajar adalah proses interaksi antara stimulus 

(yang mungkin berupa pikiran, perasaan, atau gerakkan) dan respons (yang juga 

bisa berupa pikiran, perasaan, atau gerakkan). Sedangkan menurut pendapat 

Hakim (2002: 7) “cara atau metode belajar adalah cara belajar yang 

memungkinkan siswa menguasai ilmu dengan mudah dan cepat sesuai dengan 

kapasitas tenaga dan pikiran yang dikeluarkan." 
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Suatu proses belajar setiap orang memiliki cara atau gaya yang bervariasi dan 

memiliki keunikan tersendiri antara siswa yang satu dengan yang lainnya. 

Menurut Sadirman, (2005: 39), faktor yang mempengaruhi efektifitas belajar 

antara lain motivasi, konsentrasi, reaksi, cara belajar, organisasi, pemahaman, dan 

ulangan atau ujian. Klausmeir, (2007: 94), mengatakan bahwa melakukan persepsi 

terhadap stimulus, menggunakan pengetahuan prasyarat, merencanakan respons, 

dan pelaksanaan respons yang dipilih, diperlukan untuk menunjang kegiatan 

belajar supaya sukses atau berhasil. Hal ini sesuai dengan pendapat Slameto 

(2003: 56) "siswa yang memiliki intelegensi tingkat nonnal dapat sukses atau 

berhasil dengan baik, artinya belajar dengan menerapkan metode belajar yang 

efektif dan efisien."  

 

Menurut Djamarah (2002: 40), kiat belajar sendiri meliputi: mempunyai perabot 

dan fasilitas belajar, mengatur waktu belajar, menghafal bahan pelajaran, 

mengulangi bahan pelajaran, membuat ringkasan dan ikhtisar, membaca buku, 

memenfaatkan perpustakaan dan mengerjakan tugas. Belajar di kelas dengan 

berdisiplin yaitu memperhatikan dan mendengarkan materi yang disampaikann 

oleh guru, mencatat hal-hal penting, dan mengerjaklan tugas yang diberikan guru 

merupakan kegiatan rutinitas di ruangan kelas. 

 

Menurut Hamalik (2004: 8), secara jelas mengemukakan bahwa cara belajar 

adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan situasi belajarnya, 

misalnya kegiatan pembelajaran di kelas, ujian-ujian dan sebagainya. Cara belajar 

merupakan suatu cara atau metode belajar yang diterapkan siswa sebagai usaha 

dalam rangka mencapai prestasi atau basil belajar yang diinginkan. Ada, beberapa 

cara atau metode belajar yang efektif dan efisien menurut Slameto (2003: 82), 

yaitu (1) membuat catatan dan membaca, (2) membuat jadwal dan pelaksanaanya, 

(3) kosentrasi, (4) mengerjakan tugas, dan (5) mengulangi bahan pelajaran yang 

didapat.  
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Cara belajar menurut Klausmeir, (2007: 94) dapat diuraikan sebagai berikut:  

1. Membaca dan membuat catatan 

Membaca dan membuat catajan sangat besar pengaruhnya untuk perkembangan 

siswa-siswa. Selain itu, dengan membaca dan membuat catatan melatih untuk 

terampil dan berdisiplin diri yang dilandasi tanggung jawab. Dapat menambah 

wawasan dan ilmu pengetahuan sehingga seorang siswa mempunyai intelegensi 

yang tinggi dan bermanfaat. Sedangkan membuat catatan tidak harus semua yang 

di buku atau disampaikan oleh guru, namun cukup dicatat intisari atau yang 

penting-penting saja. Selain itu, mencatat harus rapi dan dapat terbaca untuk diri 

sendiri maupun orang lain serta mencatat dapat mencegah kebosanan.  

 

2. Membuat jadwal dan pelaksanaanya 

Pembuatan jadwal merupakan seni mengatur waktu untuk kegiatan yang 

dilakukan sehari-hari. Jadwal dapat berpengaruh terhadap beiajar siswa, sehingga 

dengan adanya jadwal, maka kegiatan atau pelaksanaannya akan teratur dan 

jadwal tersusun rapi dengan disiplinnya. Ada tips cara membuat jadwal yang baik 

menurut, (Slameto, 2003: 82), yaitu: 

1. Merencanakan penggunaan beiajar itu dengan menetapkan jenis mata pelajaran 

dan urutan yang dipelajari; 

2. Meyelidiki dan menentukan waktu yang tersedia; 

3. Memperhatikan waktu setiap hari untuk keperluan sehari-hari, seperti tidur, 

makan, olahraga, beribadah, dan lain-lain: 

4. Menentukan waktu beiajar terbaik: dan 

5. Behemat waktu atau efisien waktu yang disertai kepastian dan tidak ada 

keraguan. 

 

3. Konsentrasi 

Konsentrasi adalah pemusatan pikiran terhadap suatu pelajaran dengan 

meninggalkan sesuatu yang kurang bermanfaat, agar pelajaran yang disampaikan 

oleh guru dapat dimengerti dan dipahami. Konsentrasi dalam beiajar sangat 

diperlukan dengan keseriusan dan keinginan berkonsentrasi yang baik, dapat 

menentukan hal baik atau buruk yang dihadapi dan diterima. 

 

4. Mengerjakan tugas 

Salah satu prinsip belajar adalah pengulangan, latiahan dan keseriusan yang rutin. 

Mengerjakan tugas dapat berupa PR, latihan soal dan tugas merangkum atau tugas 
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lainnya. Dalam belajar harus menggunakan pedoman terutama buku, agar 

memudahkan pengerjaan tugasnya dan memudahkan dalam proses menghadapi 

ulangan atau ujian-ujian, (Slameto, 2003: 82). 

 

5. Mengulangi bahan pelajaran 

Mengulangi bahan pelajaran berdampak besar, karena dalam hal ini pengulangan 

memudahkan penghapalan dan penanaman pikiran di otak seseorang. Mengulang 

bahan pelajaran dapat diulangi sesudah belajar pelajaran di sekolah yang 

dipelajari kembali. 

 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat dianalisis bahwa cara belajar 

merupakan bagian dari aktivitas belajar yang dilakukan oleh siswa untuk 

mendapatkan hasil belajar yang maksimal melalui berbagai cara atau metode, 

diantaranya membuat catatan dan membaca, membuat jadwal dan pelaksanaanya, 

konsenrasi yang tinggi, mengerjakan tugas, dan mengulangi bahan pelajaran yang 

diperoleh dari pembelajaran di sekolahnya. Cara belajar yang efektif dan tepat, 

menentukan keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam prestasi atau hasil 

belajar yang menciptakan suatu tingkah laku secara keseluruhan atau totalitas 

dalam diri siswa itu sendiri. 

 

 

4. Hasil Belajar 

 

Hasil akhir sebuah proses pembelajaran adalah hasil belajar atau prestasi. Hasil 

belajar terdiri dan hasil dan belajar. Kesuksesan seorang siswa dalam proses 

belajar dapat diukur atau dilihat seberapa besar nilai belajarnya atau dalam bahasa 
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inggris dikenal dengan value of study. Lalu dalam bahasa Indonesia lebih dikenal 

dengan hasil usaha atau nilai akhir. 

 

Hasil belajar merupakan gambaran atau ilustrasi dari kemampuan penguasaan 

siswa-siswa yang telah ditentukan didalam suatu pelajaran tertentu. Setiap 

pembelajaran yang dilakuakan oleh guru sebagai tenaga pendidik dan pengajar, 

maupun siswa-siswa selaku pelajar untuk mencapai hasil belajar atau prestasi ' 

yang sebaik mungkin. Hasil belajar atau prestasi dinyatakan oleh skor atau nilai 

tes berupa angka yang diberikan oleh guru sesuai hasil observasi semata, atau 

kedua hal itu dapat terlihat dari proses belajar yaitu diskusi kelompok belajar, 

(Djamarah, 2002: 54). 

 

Menurut Hamzah (2011: 21), belajar ialah proses perubahan tingkah laku yang 

disengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Djamarah (2000: 73), belajar 

adalah berubah dan perubahan dalam belajar akan disadari setelah berakhirnya 

proses pembelajaran. Jadi, belajar menjadikan perubahan ke arah yang positif dan 

pendewasaan siswa untuk menghadapi berbagai masalah. 

 

Menurut Gagne (2002: 64), belajar sebagai perubahan perilaku terjadi setelah 

siswa mengikuti atau mengalami suatu proses belajar mengajar, yaitu hasil belajar 

dalam bentuk penguasaan kemampuan atau keterampilan tertentu. 

 

Belajar merupakan peristiwa sehari-hari di sekolah maupun di rumah, dan belajar 

merupakan suatu tindakan dan prilaku yang relatif kompleks atau sedikit lebih 

rumit. Sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami siswa tersebut. Siswa adalah 

subjek pembelajaran yang berperan utama atau penting dalam proses belajar. 

Proses belajar siswa dapat diperoleh dimana pun siswa berada atau lingkungan 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat kita simpulakan bahwa hasil 

belajar dapat diperoleh atau tercapai dengan proses usaha belajar yang berupa 
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perilaku yang baik dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yang diukur 

dengan nilai. 

 

Pada proses belajar, ada yang berhasil dan ada juga yang gagal terhadap harapan 

atau tujuannya, sehingga perlu antisipasi dan kesiapan yang matang yang disertai 

sabar, agar tidak mudah putus asa. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

sebagai berikut: 

1. Faktor internal, yaitu yang berasal dari diri masing-masing siswa yang belajar, 

meliputi: 

a. Faktor fisik: kesehatan, kesempurnaan badan. 

b. Faktor mental atau psikologi: minat, bakat, itelegensi,emosi, dan sebagainya. 

 

2. Faktor eksternal, yaitu faktor yang mempengaruhi siswa dari luar atau 

lingkungan dan orang lain, meliputi:  

a. Lingkungan keluarga: perhatian orang tua didalam mendidik dan keadaan 

suasana rumah. 

b. Lingkungan teman: pergaulan yang baik dan sikap rutin belajar bersama.  

c. Lingkungan sekolah: lingkungan belajar, metode yang diberikan oleh guru, 

alat belajar, dan sebagainya.  

d. Lingkungan masyarakat: media massa, adat istiadat, dan kehidupan 

masyarakat. 

 

Menurut Winkel (2000: 243), mengklasiflkasikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa, yaitu: 

(1) Faktor intern, meliputi cara belajar, aktivitas belajar, kebiasaan belajar, minat, 

sikap dan keadaan kultur. 

(2) Faktor ektern, meliputi:  

a. faktor belajar di sekolah, yaitu disiplin belajar, fasilitas belajar dan 

kompetensi guru. 

b. faktor sosial ekonomi, interaksi belajar guru dan murid.  

c. faktor keadaan politik, seperti keamanan, iklim tinggal, dan sebagainya. 

 

 

Oleh karena itu, hasil belajar adalah hasil yang diperoleh siswa dalam proses 

belajar ekonomi, berupa penguasaan ilmu pengetahuan bersifat kognitif, afektif 
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dan psikomotor yang terlihat setelah proses pembelajaran di sekolah. Hasil belajar 

disimbolkan dengan angka berdasarkan tes atau ujian-ujian. 

 

Hasil belajar merupakan penilaian terhadap usaha belajar yang disimbolkan huruf, 

angka, maupun kalimat yang dapat menggambarkan hasil yang telah dicapai oleh 

siswa dalam periode waktu tertentu. Setiap siswa berhak mendapatkan 

kesempatan untuk memperoleh hasil belajar yang memuaskan, akan tetapi pada 

kenyataannya siswa memiliki perbedaan dalam berbagai hal, seperti fisik, latar 

belakang keluarga, intelegensi, kebiasaan dan pendekatan belajar yang sangat 

mencolok antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Hal tersebut yang 

menyebabkan hasil belajar atau prestasi siswa bervariasi atau berbeda-beda. 

 

Faktanya, pencapaian hasil belajar tersebut siswa menghadapi hambatan-

hambatan, sehingga memungkinkan pencapaian hasil belajar atau prestasi yang 

optimal. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Dimyati dan Mudjiono (2006:236-

253), menyatakan bahwa untuk bertindak belajar, siswa menghadapi masalah-

masalah yang berkaitan dengan: 

1. Faktor internal, yaitu yang dialami dan dihayati oleh siswa yang berpengaruh 

dalam proses belajar, diantaranya sikap terhadap belajar, motivasi belajar, 

konsentrasi, menolah bahan pelajaran, menyimpan perolehan hasil belajar, 

menggali hasil belajar yang tersimpan, kemampuan berprestasi, kebiasaan 

belajar dan cita-cita siswa.    

2. Faktor ekstern, yaitu faktor yang dari luar yang mempengaruhi proses belajar, 

diantaranya guru, sarana dan prasarana belajar, kebijakan penilaian, 

lingkungan sosial siswa di sekolah, dan kurikulum sekolah. 

 

Salah satu faktor dari luar diri siswa yang dapat mempengaruhi hasil atau prestasi 

belajar adalah persepsi siswa tentang kompetensi guru. Tanggapan yang baik 

terhadap guru yang berkompeten secara tidak langsung akan berpengaruh 
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terhadap peserta didik dalam memotivasi dirinya. Hal ini diduga berkaitan dengan 

prestasi atau hasil belajar siswa dalam belajarnya. 

 

Sedangkan dari dalam diri siswa yang menentukan berhasil tidaknya siswa dalam 

proses belajar. Pada kegiatan belajar, motivasi merupakan keseluruhan daya 

penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang 

menjamin dari kelangsungan dari kegiatan belajar, (Sadirman, 2005: 75). 

Selanjutnya Sadirman, (2005:85) menambahkan dalam pernyataannya bahwa 

adanya motivasi yang baik dalam belajar, akan menunjukkan hasil yang baik dan 

melahirkan prestasi atau hasil belajarnya yang baik pula. 

 

Berdasarkan pendapat dan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa persepsi 

siswa tentang kompetensi guru, motivasi belajar dan cara belajar siswa di duga 

memiliki hubungan dengan prestasi atauhasil belajar siswa. 

 

B. Hasil Penelitian Yang Relevan 

 

No. Nama dan Tahun Judul 

1 Ridaul Inayah  (2012) 

Program Pascasarjana 

Universitas Sebelas Maret 

Surakarta 

"Pengaruh Kompetensi Guru, Motivasi Belajar 

Siswa, dan Fasilitas Belajar terhadap Prestasi 

Belajar Mata Pelajaran Ekonomi pada Siswa 

Kelas XI IPS SMA Negeri 1 Lasem Jawa Tengah 

Tahun Pelajaran 2011/2012" menyatakan bahwa 

terdapat Pengaruh Kompetensi Guru, Motivasi 

Belajar Siswa, dan Fasilitas Belajar terhadap 

Prestasi Belajar Mata Pelajaran Ekonomi pada 

Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 1 Lasem Jawa 

Tengah Tahun Pelajaran 2011/2012. 

2 Anni Ubaidah (2011) 

Fakultas Tarbiyah Institut 

Agama Islam Negeri 

Walisongo Semarang 

Pengaruh Persepsi Siswa tentang Kompetensi 

Profesional Pendidik terhadap Motivasi Belajar 

Siswa pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Al-Hadits 

Kelas VIII MTs Bandar Alim Jungpasir Wedung 

Demak Tahun 2010/2011, yang menyatakan 

adanya Pengaruh Persepsi Siswa tentang 
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No. Nama dan Tahun Judul 

Kompetensi Profesional Pendidik terhadap 

Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Al-

Qur’an Al-Hadits Kelas VIII MTs Bandar Alim 

Jungpasir Wedung Demak Tahun 2010/2011. 

3 Esti Dwi Rohmati dan 

Sukanti  (2012) 

Jurnal Pendidikan 

Akuntansi Indonesia 

(Progam Studi Pendidikan 

Akuntansi UNY) 

"Pengaruh Cara Belajar dan Penggunaan Media 

Pembelajaran terhadap Prestasi Belajar Akuntansi 

Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 2 Bantul Tahun 

Ajaran 2011/2012" menyatakan bahwa terdapat 

Pengaruh Cara Belajar dan Penggunaan Media 

Pembelajaran terhadap Prestasi Belajar Akuntansi 

Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 2 Bantul Tahun 

Ajaran 2011/2012. 

4 Muh. Yusuf Mappeasse 

(2009) 

Jurusan Teknik Elektro 

Fakultas Teknik 

Universitas Negeri 

Makasar 

"Pengaruh Cara dan Motivasi Belajar terhadap 

Hasil Belajar Programmable Logic Controller 

(PLC) Siswa Kelas III Jurusan Listrik SMK 

Negeri 5 Makasar”, menyatakan bahwa terdapat 

Pengaruh Cara dan Motivasi Belajar terhadap 

Hasil Belajar Programmable Logic Controller 

(PLC) Siswa Kelas III Jurusan Listrik SMK 

Negeri 5 Makasar 

5 Andarti (2013) 

Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta 

“Pengaruh Kemampuan Intelektual (IQ) dan 

Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa 

pada Mata Pelajaran Akuntansi pada SMA 

Labschool Rawamangun” mentakan bahwa ada 

Pengaruh Kemampuan Intelektual (IQ) dan 

Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa 

pada Mata Pelajaran Akuntansi pada SMA 

Labschool Rawamangun 

 

C. Kerangka Pikir 

 

Prestasi atau hasil belajar merupakan hasil belajar yang diperoleh siswa mengikuti 

proses belajar mengajar. Sebagai suatu otput, prestasi atau hasil belajar 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor intern maupun faktor ekstern. Faktor 

intern merupakan faktor yang mempengaruhi siswa dari dalam diri baik dari fisik 

(mengolah bahan belajar atau kebiasaan belajar) maupun psikis (motivasi belajar). 

Se4angkan factor ekstern (sarana prasarana maupun pergaulan siswa dengan 

teman atau sosial lainnya) merupakan faktor yang berasal dari luar diri siswa bajk 
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berupa lingkungan sekolah, lingkungan maupun lingkungan sosial. Dari faktor 

tersebutlah makatidakjarang seorang siswa menghadapi kendala atau berbagai 

masalah, yang menyebabkan tidak tercapainya prestasi atau hasil belajar secara 

optimal. 

 

Belum optimal atau rendahnya prestasi (hasil) belajar ekonomi diduga 

dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu persepsi siswa tentang kompetensi guru, 

motivasi belajar dan cara belajar. Persepsi siswa tentang kompetensi guru dalam 

menjalankan perananya sebagai seorang tenaga pendidik dan tenaga pengajar. 

Kompetensi guru dapat mempengaruhi kondisi belajar, antara lain adanya 

penguasaan ilmu pengetahuan, guru yang baik, dan sikap professional dalam 

menjalankan tugasnya sebagai guru dan adanya keharmonisan hubungan diantara 

semua warga sekolah. Dalam proses belajar mengajar, guru merupakan input yang 

pengaruhnya sangat besar pada proses belajar mengajar, yang pada akhirnya akan 

terlihat pada kualitas output pengajarannya berupa prestasi atau' hasil belajar 

siswa. 

 

Demikian juga dengan motivasi belajar, siswa yang memiliki motivasi belajar 

yang cukup tinggi, akan mampu memperoleh prestasi atau hasil belajar yang baik. 

Karena siswa tersebut memiliki kesadaran tentang pentingnya belajar, sehingga 

siswa tidak putus asa dalam menghadapi kesulitan belajar, begitu juga sebaliknya 

siswa yang memi(iki motivasi belajar yang rendah atau kurang baik, akan sulit 

mencapai prestasi atau hasil belajar yang baik. Sama seperti motivasi belajar, cara 

belajar siswa juga merupakan faktor yang diduga mempengaruhi prestasi atau 
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hasil belajar ekonomi. Cara belajar siswa meliputi pembuatan jadwal dan 

pelaksanaannya, konsentrasi terhadap suatu hal yang dibaca atau dipelajari, 

membaca dan membuat catatan, mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah, dan 

mengulangi bahan pelajaran yang diperoleh dari proses belajar di sekolah. Semua 

itu diindikasikan dapat membantu siswa dalam mencapai tujuan atau hasil belajar 

yang optimal. Siswa yang rendah kualitas cara belajarnya diindikasikan akan 

berdampak pada pencapaian tujuan atau hasil belajar dalam proses belajar, dan 

sebaliknya. 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka piker dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada Gambar 2.1 di bawah ini 

 

Persepsi siswa tentang   

kompetensi guru (X1) 

 

 

 

Motivasi belajar (X2)          Hasil Belajar (Y) 

 

 

 

Cara belajar (X3)   

 

Gambar 1.1 : Pengaruh Persepsi Siswa tentang Kompetensi Guru, Motivasi 

Belajar, dan Cara Belajar terhudap Hasil Belajar Ekonomi 
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D. Hipotesis 

 

Berdasarkan kerangka pikir, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah: 

1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengaruh persepsi siswa 

tentang kompetensi guru terhadap peningkatan hasil belajar ekonomi siswa 

kelas XI IPS di SMA Negeri 5 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015. 

2. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengaruh motivasi 

belajar terhadap peningkatan hasil belajar ekonomi siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri 5 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015. 

3. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengaruh cara belajar 

terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas XI IPS SMA Negeri 5 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015. 

4. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengaruh persepsi siswa 

tentang kompetensi guru, motivasi belajar dan cara belajar terhadap 

peningkatan hasil belajar ekonomi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 5 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015. 

 


