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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, untuk 

mengolah sumber daya alam tersebut maka di perlukan adanya peningkatan 

pendidikan yang lebih baik, baik pendidikan secara formal maupun pendidikan 

secara non formal. karena pendidikan merupakan kunci untuk memperoleh 

ilmu pengetahuan. Tanpa pendidikan maka tidak ada ilmu pengetahuan yang 

dapat diperoleh. Semakin perlunya manusia akan ilmu pengetahuan, maka 

perkembangan sangat pesat dari waktu ke waktu. Kemajuan suatu bangsa 

diukur dari tingkat kemajuan pengetahuan dan teknologi, karena semakin maju 

ilmu pengetahuan dan teknologi suatu bangsa semakin maju taraf hidup dan 

kesejahteraan penduduknya. 

Dengan adanya perubahan pendidikan sebagai sarana untuk 

menyampaikan ilmu tetapi diharapkan adanya perubahan pola kehidupan yang 

lebih baik. Keberhasilan pendidikan dapat dilihat dari peningkatan kualitas 

Sumber Daya Manusia (SDM). SDM yang berkualitas akan mampu 

mengembangkan potensi yang dimiliki untuk kemajuan bangsa dan negara. 

Salah satu upaya membina dan membangun SDM yang tangguh dan dapat 

diandalkan diantaranya adalah melalui pendidikan, baik yang diberikan melalui 

pendidikan formal di sekolah, maupun pendidikan non formal di lingkungan 

keluarga. Menurut Dimyati dan Mujiono (2006:7) “Pendidikan merupakan 

sesuatu tindakan yang memungkinkan terjadinya belajar dan perkembangan”. 
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Sedangkan menurut Sardiman (2001:12) “Pendidikan dan pengajaran adalah 

satu usaha yang bersifat sadar tujuan yang dengan sistematis terarah pada 

perubahan tingkah laku menuju kedewasaan anak didik”.  

Berbagai perkembangan itu semakin kuat sejalan dengan tuntutan 

reformasi dan globalisasi. Untuk itu mutlak diperlukan sumber daya manusia 

yang berkualitas dan berkompeten. Sumber daya manusia yang memiliki 

kompetensi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu bersaing 

untuk menghadapi tantangan diera globalisasi. Sumber daya manusia yang 

berkualitas akan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki untuk 

kemajuan bangsa dan negara. Salah satu upaya membina dan membangun sumber 

daya manusia yang tangguh dan dapat diandalkan diantaranya adalah melalui 

pendidikan formal di sekolahan, maupun pendidikan di lingkungan masyarakat 

Keberhasilan seseorang dalam menempuh pendidikan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yang saling mempengaruhi. Adanya faktor intern dan faktor ekstern 

sangat berpengaruh bagi seseorang dalam menempuh pendidikannya. Faktor intern 

merupakan faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri, misalnya tingkat 

kecerdasan,   kepandaian  , emosi, kemampuan berfikir kritis, keadaan psikis dan lain-

lain. Sedangkan faktor ekstern merupakan faktor yang berasal dari luar individu, 

misalnya lingkungan sekolah yang menjadi tempat seseorang dalam menuntut ilmu, 

sarana-prasarana pendidikan, baik sarana-prasarana yang ada di rumah atau di sekolah. 

Peningkatan kualitas SDM merupakan salah satu penekanan dari tujuan 

pendidikan, seperti yang tertera dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 

tentang tujuan Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 yang berbunyi : 

“Pendidikan Nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
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rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan YME, berkhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. 

 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Banyudono adalah salah 

satu SMK unggulan di Boyolali karena memiliki banyak prestasi. Selain itu 

SMK Negeri 1 Banyudono juga mempunyai visi dan misi yang mulia. Akan 

tetapi berdasarkan nilai kognitif dari hasil observasi di ketahui bahwa prestasi 

siswa SMK Negeri 1 Banyudono kurang memuaskan, menurut wawancara 

penulis dengan salah satu guru mata pelajaran akuntansi prestasi siswa 

menurun di bandingkan dengan prestasi tahun sebelumnyaa hal ini di sebabkan 

karena beberapa faktor salah satunya adalah pergaulan teman sebaya dan 

lingkungan keluarga. 

Menurut fakta-fakta yang ada pergaulan di kalangan pelajar saat ini 

sudah mengkhawatirkan karena siswa tidak dapat membedakan antara 

pergaulan yang baik dan buruk. Banyak kasus yang di beritakan di media 

televisi tentang kenakalan remaja misalnya pencurian, pemerkosaan, obat-

obatan terlarang dan lain-lain. Hal ini di sebabkan siswa tidak dapat 

membedakan antara pergaulan yang baik dan buruk, seiring perkembangan di 

dunia pendidikan, SMK Negeri 1 Banyudono telah memiliki kebijakan untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswanya guna menghadapi persaingan 

pendidikan yang semakin ketat dan untuk  menghadapi era globalisasi yang 

semakin berkembang. Akan tetapi pergaulan teman sebaya dan pengaruh 

lingkungan keluarga saat ini sangat berpengaruh terhadap prestasi siswa, hal 



4 

 

tersebut menimbulkan masalah baru yang harus di pecahkan. Oleh sebab itu 

penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut. 

Keberhasilan pendidikan akan dicapai oleh suatu bangsa apabila ada 

usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan bangsa itu sendiri. Untuk 

menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam proses pendidikan 

sangat dipengaruhi oleh berhasil tidaknya kegiatan belajar. Keberhasilan dalam 

belajar dapat diketahui dari prestasi yang dicapai oleh siswa, karena prestasi 

belajar merupakan hasil yang telah dikerjakan. Menurut Sukmadinata 

(2003:101) “Prestasi belajar adalah realisasi dari kecakapan-kecakapan 

potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang”. Prestasi belajar pada 

hakikatnya merupakan pencerminan dari usaha belajar. 

Rendahnya hasil belajar akuntansi dapat dilihat dari nilai ulangan harian 

dan ujian semester yang terhitung kurang memuaskan. Hal ini merupakan 

masalah yang sangat memprihatinkan bagi semua pihak, ini dapat diasumsikan 

sebagai hambatan yang dialami siswa. Hambatan yang dimaksud dapat berupa 

faktor internal (dari dalam diri siswa) maupun faktor eksternal (dari luar diri 

siswa), diantaranya: fasilitas belajar, partisipasi orang tua, perhatian orang tua, 

lingkungan keluarga, kebiasaan belajar mandiri, aktivitas belajar, motivasi 

berprestasi, serta kemampuan dasar lainnya. Dari beberapa faktor tersebut, 

faktor  lingkungan keluaraga merupakan faktor yang cukup penting 

dibandingkan dengan beberapa faktor lainnya. 

Manusia dilahirkan di lingkungan keluarga tertentu yang merupakan 

lingkungan pendidikan terpenting. Oleh karena itu, keluarga dipandang sebagai 
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lingkungan pendidikan yang utama dalam masyarakat, karena dalam 

keluargalah manusia dilahirkan dan berkembang menjadi dewasa. Lingkungan 

keluarga menurut Rahman (2002:38) “Lingkungan yang dialami anak dalam 

berinteraksi dengan anggota keluarga, baik interaksi secara langsung maupun 

tidak langsung”. Menurut Yusuf dan Juntika (2007:27) “Suasana keluarga 

sangat penting bagi perkembangan kepribadian anak”. Seorang anak yang 

dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang harmonis dan agamis, yaitu 

suasana yang memberikan curahan kasih sayang, perhatian dan bimbingan 

dalam bidang agama, maka perkembangan kepribadian anak cenderung positif 

dan sehat. Sedangkan anak yang dikembangkan dalam lingkungan keluarga 

yang kurang harmonis, orang tua yang bersikap keras kepada anak, atau orang 

tua yang tidak memperhatikan nilai-nilai agama, maka perkembangan 

kepribadian anak cenderung mangalami kalainan dalam penyesuaian diri. 

Dengan adanya perbedaan ini kemungkinan akan mempengaruhi siswa dalam 

meningkatkan hasil belajarnya.  

 
Memasuki era globalisasi dan perkembangan teknologi yang begitu cepat 

memberikan perubahan dan kemajuan dalam berbagai kehidupan. Pada bidang teknik 

ditemukannya sarana telekomunikasi dan informasi membawa dampak yang positif 

sekaligus negatif pada kehidupan sosial masyarakat. Perkembangan teknologi 

komunikasi dan informasi memang tidak terelakkan lagi dan tanpa disadari 

menjadikan manusia mengalami pergeseran sikap, nilai, budaya dan perilaku. 

Penerimaan masyarakat terhadap teknologi komunikasi dan informasi seperti 

televisi, koran, VCD, majalah, internet, dan sebagainya selain dapat dinikmati sebagai 

media informasi, tetapi juga membawa masuk informasi-informasi lain yang dapat 
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menggoyahkan kekuatan norma yang selama ini dipegang teguh oleh masyarakat. Di 

sisi lain perubahan sosial membawa perkembangan masyarakat, dengan keterbukaan 

masuknya budaya barat ke Indonesia memberikan pengaruh yang besar bagi 

masyarakat khususnya remaja yang ada di perkotaan. Contohnya pergaulan bebas dan 

cara berpakaian remaja sering meniru budaya barat. 

Remaja yang berada masa peralihan antara masa anak-anak dan dewasa penuh 

dengan berbagai gejolak. Dari dalam diri mereka timbul rasa ingin tahu tentang hal-

hal baru yang belum mereka dapat, termasuk di dalamnya pengalaman berinteraksi 

dengan lawan jenis sebagai bekal manusia untuk mengubah kehidupannya kelak. 

Karena kebanyakan usia mereka masih berstatus pelajar sekolah menengah atas atau 

berusia antara 16 sampai 19 tahun, maka rasa keingintahuan remaja kadang-kadang 

kurang disertai berbagai pertimbangan rasional dan pengetahuan yang cukup akan 

berakibat lanjut fatal dari suatu perbuatan.  

Yang paling menonjol dalam pergaulan remaja saat ini, yang mereka 

kebanyakan masih berstatus sebagai pelajar adalah dengan membentuk kelompok-

kelompok kecil dalam pergaulan mereka. Atau lebih sering disebut dengan kelompok 

sebaya atau peer group. Dalam usia ini, remaja sedang dalam masa transisi yang 

sedang dalam proses mencari jati dirinya sendiri. Anak-anak seperti ini merasa ingin 

diakui atau ingin menunjukkan siapa dirinya sendiri kepada orang lain. 

 Mereka ingin terlihat lebih baik dari teman-temannya, atau ingin terlihat lebih 

menonjol. Kelompok-kelompok ini biasanya terbentuk karena persamaan tujuan, dan 

pemikiran antara anggota-anggotanya dan sebagian besar terbentuk di lingkungan 

sekolah. Kelompok-kelompok seperti ini mempunyai pengaruh yang cukup besar 

dalam perkembangan remaja/ anak tersebut, baik perkembangan fisik maupun batin. 

Peer group dapat memberikan pengaruh yang baik pada para anggotanya, seperti dapat 
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memberikan dorongan untuk berbuat lebih baik, untuk berprestasi lebih baik dan 

sebagainya. Kelompok juga dapat memberikan pengaruh yang buruk terhadap 

anggotanya, misalnya ; karena teman-temannya merokok dan tidak ingin dikatakan 

“cemen” atau sebagainya, anak yang sebelumnya tidak merokok berubah menjadi 

seorang perokok.  

Di sisi lain peer group mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

perkembangan diri remaja yang dapat berfungsi sebagai persiapan bagi kehidupannya 

di masa yang akan datang, dan dapat berpengaruh terhadap pola perilaku dan 

pandangannya. Di dalam peer group remaja dituntut untuk belajar sosial, bergaul, 

memberi dan menerima pergaulan dengan sesama temannya. Syamsu  Yusuf LN 

(2004: 60) menyebutkan bahwa :  

Peranan kelompok teman sebaya bagi remaja adalah memberikan kesempatan 

untuk belajar tentang : (1) Bagaimana berinteraksi dengan orang lain. (2) 

Mengontrol tingkah laku sosial. (3) Mengembangkan keterampilan dan minat 

yang relevan dengan usianya. (4) Saling bertukar perasaan dan masalah.  

Alangkah baiknya bila peer group yang ada di sekolah merupakan kelompok 

yang dapat memberikan pengaruh yang positif bagi anggotanya yaitu para siswa- siswi 

dari sekolah tersebut. Semua pihak termasuk orang tua dan guru pasti berharap dengan 

adanya kelompok-kelompok tersebut dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, 

meski kelompok tersebut merupakan kelompok yang “ilegal” atau terbentuk tidak 

secara resmi.  Kelompok teman sebaya atau peer group yang baik adalah dimana 

anggota-anggotanya mendapatkan pengaruh yang positif dari teman-temannya dalam 

kelompok tersebut. Pengaruh tersebut dapat berupa semangat yang lebih besar dan 

lebih baik untuk dapat meningkatkan prestasi belajarnya. Biasanya dalam kelompok 

seperti ini anak-anak merasa tidak canggung atau malu untuk bertanya kepada 

temannya dari pada bertanya kepada guru. Pengaruh dalam kelompok  akan dapat 
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mengetahui dan memahami pelajaran yang diajarkan guru serta dapat memacu dan 

memotivasi untuk lebih baik dalam mengejar prestasi belajarnya.  

Selain dengan adanya peer group tersebut, prestasi belajar yang maksimal 

hanya bisa diraih dengan kedisiplinan belajar yang baik. Dengan kedisiplinan belajar, 

siswa dapat mencapai prestasi seperti yang diinginkan. Karena remaja akan 

mempunyai suatu perasaan taat dan patuh. Rasa disiplin pertama kali timbul oleh 

karena pendidikan orang tua. Dalam proses mendidik kedisiplinan anak, orang tua 

akan tidak mudah untuk menanamkan rasa disiplin itu pada diri anak. Menanamkan 

disiplin pada anak harus dimulai sejak dini, karena dengan dimulai dari kecil 

diharapkan anak menjadi terbiasa dan rasa disiplin tersebut berkembang terus menerus 

sampai anak menjadi dewasa 

Faktor penentu keberhasilan dalam belajar adalah siswa sebagai pelaku 

dalam kegiatan belajar. Tanpa kesadaran, kemauan, dan keterlibatan siswa, 

maka proses belajar tidak akan berhasil. Akan tetapi dalam belajar setiap siswa 

mempuanyai suatu kebiasaan yang berbeda-beda. Dalam belajar siswa 

memerlukan sebuah proses, tidak bisa dilakukan dalam satu waktu saja namun 

belajar harus rutin dilakukan perlahan-lahan secara teratur, sehingga rutinitas 

belajar  tersebut akan menjadi suatu kebiasaan yang harus dilakukan oleh 

siswa. Belajar memerlukan proses yang berulang-ulang dan bertahap, sering 

kali dijumpai seorang siswa yang mempunyai kemauan belajar yang tinggi, 

prestasi belajarnya juga tinggi dan juga lingkungan keluarga yang mendukung 

siswa dalam belajar, kemungkinan  prestasi belajarnya juga tinggi. Namun ada 

juga seorang siswa yang mempunyai kemauan belajar, hasil belajarnya cukup 

rendah karena tidak adanya dukungan dari lingkungan keluarga.  
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis terdorong untuk 

mengangkat permasalahan ini dalam bentuk penelitian dengan judul ”pengaruh 

Lingkungan Keluarga Dan Pergaulan Teman Sebaya  Terhadap Prestasi Belajar 

Akuntansi Pada Siswa Kelas X Program Keahlian AkuntansI Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 1 Banyudono Tahun 2011”. 

B. Pembatasan Masalah 

Dalam melakukan penelitian perlu adanya pembatasan masalah 

terhadap masalah yang diteliti, hal ini menjaga agar masalah yang diteliti tidak 

terlepas dari pokok permasalahan yang ditentukan. Dalam penelitian ini 

pembatasan masalahnya sebagai berikut : 

1. Penelitian terbatas pada siswa kelas X di SMK Negeri 1 Banyudono 

2. Lingkungan keluarga pada penelitian ini dibatasi pada lingkungan inti, yang 

terdiri dari ayah, ibu dan anak. 

3. Prestasi belajar dibatasi pada nilai ulangan akhir semester yang diperoleh 

dari nilai rapor. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka masalah dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan : 

1. Adakah pengaruh lingkungan keluarga terhadap prestasi belajar akuntansi 

pada siswa kelas X program keahlian akuntansi di SMK Negeri 1 

Banyudono? 
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2. Adakah  pengaruh pergaulan teman sebaya terhadap prestasi belajar 

akuntasi pada siswa kelas X program keahlian akuntansi di SMK Negeri 1 

Banyudono? 

3. Adakah pengaruh  secara bersama-sama lingkungan keluarga  dan pergaulan 

teman sebaya terhadap prestasi belajar siswa kelas X program keahlian 

SMK Negeri 1 Banyudono? 

D. Tujuan Penelitian 

Adanya tujuan dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting 

karena dengan tujuan yang tepat menjadikan tolak ukur keberhasilan dalam 

penelitian. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan keluarga terhadap prestasi belajar 

siswa kelas X program keahlian akuntansi SMK Negeri 1 Banyudono. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pergaulan teman sebaya terhadap prestasi 

belajar  kelas X program keahlian akuntansi SMK Negeri 1 Banyudono.  

3. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan keluarga dan pergaulan teman 

sebaya terhadap prestasi belajar pada siswa kelas X program keahlian 

akuntansi SMK  Negeri 1 Banyudono. 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan tercapainya tujuan diatas, maka manfaat yang diharapkan 

adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 
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a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah konsep-konsep atas 

teori-teori tentang hubungan lingkungan keluarga dan pengaruh teman 

sebaya terhadap prestasi siswa 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan tentang pergaulan teman sebaya  

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat secara praktis, yaitu : 

a. Sebagai masukan orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk 

menciptakan lingkungan keluarga yang lebih kondusif  sehingga 

meningkatkan prestasi belajar ekonomi  

b. Sebagai masukan bagi siswa akan pentingnya pergaulan teman sebaya 

sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman atau referensi 

untuk penilaian berikutnya yang sejenis. 

F. Sistematika Laporan 

Secara garis besar penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab, 

yaitu : 

Bab   I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, pembatasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika laporan 

Bab  II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan dalam 

penyusunan penelitian yang berkaitan dengan tinjauan tentang prestasi 
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belajar, tinjauan tentang lingkungan keluarga, tinjauan tentang 

pergaulan teman sebaya, kerangka pemikiran, hipotesis 

Bab III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis dan rancangan penelitian, subjek dan objek 

penelitian, populasi, sampel, sampling, data dan instrumen 

pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik penyajian data, 

teknik analisis data. 

Bab IV ANALISIS DATA 

Bab ini berisi hasil analisis data yang meliputi : pengujian kualitas 

data dan hasil analisis data.  

Bab  V PENUTUP  

Penutup menguraikan tentang kesimpulan akhir penelitian, 

keterbatasan penelitian dan saran dari peneliti. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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