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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

 
Peningkatan mutu pendidikan bagi bangsa Indonesia merupakan 

masalah yang selalu mendapat perhatian yang mutlak bagi pelaksanaan 

pembangunan masyarakat suatu negara. Pembangunan bangsa Indonesia 

yang berorientasi pada pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya, 

menjadikan pembangunan bidang pendidikan menempati posisi yang sangat 

penting.  

Dalam hal ini pendidikan tidak hanya dapat dilakukan di lingkungan 

sekolah yang sekaligus merupakan lembaga pendidikan formal, tetapi 

pendidikan juga dapat dilakukan di lingkungan keluarga. Pendidikan dalam 

keluarga merupakan basis pendidikan yang pertama dan utama. Situasi 

keluarga yang harmonis dan bahagia akan melahirkan anak atau generasi-

generasi penerus yang baik dan bertanggung jawab. Peran orang tua yang 

seharusnya adalah sebagai orang pertama dalam meletakkan dasar-dasar 

pendidikan terhadap anak-anaknya. Orang tua juga harus bisa menciptakan 

situasi pengaruh perhatian orang tua dengan menanamkan norma-norma 

untuk di kembangkan dengan penuh keserasian, sehingga tercipta iklim atau 

suasana keakraban antara orang tua dan anak.   

Menurut Syaiful Bahri Djamarah, (2002:48), “Mendidik berarti  

membimbing dan mengarahkan serta memperhatikan anak kepada 
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kedewasaannya, dewasa secara etis, psikologi dan sosial.” Dengan demikian, 

sebenarnya anak bisa mengembangkan kemampuan mereka karena adanya 

perhatian yang diberikan oleh orang tua. Tetapi menurut Bur dalam media 

Republika, (2006), “Pada kenyataannya orang tua tidak selalu bisa 

memberikan perhatian yang sepenuhnya terhadap putra-putrinya karena 

mereka disibukkan dengan kepentingan kerja maupun kepentingan yang 

lain,” 

Selain itu, latar belakang orang tua siswa kelas X SMA Negeri 1 

Pecangaan akan mempengaruhi bentuk perhatian dan cara mendidik orang 

tua yang diterapkan pada anaknya. Ada orang tua yang dalam mendidik anak 

lebih bersikap memberi kebebasan pada anaknya untuk berprilaku dan  

berpendapat. Sebaliknya ada orang tua yang lebih bersikap mengatur dan 

memaksa anaknya untuk bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan 

keinginan orang tua. Dan ada orang tua yang dalam mendidik anak lebih 

bersikap demokratis yaitu memberi kebebasan pada anak untuk bersikap dan 

berprilaku tetapi kebebasan tersebut dibatasi dengan adanya pengendalian 

dari orang tua. 

Tapi pada kenyataannya belum tentu dengan sikap terbuka maupun 

demokratis, anak bisa mendapat prestasi yang baik. Karena ada anak dengan 

perhatian yang bersifat terbuka prestasinya jelek. Sebaliknya dengan 

perhatian tertutup dan bebas ada anak yang bisa mencapai prestasi yang baik. 

Di samping itu, motivasi belajar belajar juga harus dimiliki anak didik 

untuk meningkatkan prestasi belajar mereka yang diwujudkan di lingkungan 
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sekolah. Menurut Pidarta, (2004:56) bahwa, “Pendidikan sekolah bukan 

hanya bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan tetapi bertujuan untuk 

meningkatkan ketrampilan dan kreativitas”. Untuk itu dengan adanya 

motivasi, selain untuk meningkatkan prestasi belajar, diharapkan juga 

meningkatkan ketrampilan dan kreativitas anak didik karena fungsi motivasi 

itu sendiri adalah sebagai pendorong, penggerak dan pengarah perbuatan 

belajar. 

Menurut Emi Rahmawati salah satu guru bidang studi Akuntansi 

menyatakan bahwa,”masih banyak anak yang belum mempunyai motivasi 

untuk belajar, misalnya sering menyontek saat di adakan latihan evaluasi, 

masih banyak anak yang tidak mengerjakan tugas di kelas maupun PR dan 

masih banyak anak yang tidak belajar saat di rumah.” Sehingga dengan 

kurangnya motivasi yang dimiliki siswa, maka prestasi yang diraih siswa 

masih belum maksimal terutama dalam bidang studi Akuntansi yaitu nilai 

rata-rata yang baru dicapai adalah 67 sedangkan SMA lain yang berada 

dalam kota yang sama dapat mencapai nilai rata-rata 73.  

Atas dasar tersebut maka penulis ingin mengetahui dan mengaitkan 

permasalahan tersebut dengan perhatian orang tua dan motivasi belajar siswa. 

Apakah perhatian orang tua dan motivasi belajar siswa akan mempengaruhi 

prestasi belajar siswa. Berdasarkan asumsi di atas maka penulis dalam 

penelitian ini menentukan kajian dalam judul : “PENGARUH 

PERHATIAN ORANG TUA DAN MOTIVASI BELAJAR SISWA 

TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA BIDANG STUDI 
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AKUNTANSI PADA SISWA KELAS X SMA N 1 PECANGAAN 

KABUPATEN JEPARA TAHUN AJARAN 2007/2008”.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasar latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini 

dikemukakan perumusan masalah: 

1. Adakah pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi belajar siswa 

bidang studi Akuntansi? 

2. Adakah pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar siswa bidang studi 

Akuntansi? 

3. Adakah pengaruh perhatian orang tua dan motivasi belajar terhadap 

prestasi belajar bidang studi Akuntansi? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk mempermudah masalah yang akan dibahas dan mempermudah 

dalam pengumpulan data, maka perlu adanya pembatasan masalah. 

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1.  Peneliti hanya meneliti siswa kelas X SMA Negeri 1 Pecangaan 

Kabupaten Jepara tahun ajaran 2007/2008 pada bidang studi Akuntansi.  

2.  Peneliti hanya membatasi tentang masalah yang berkaitan dengan 

perhatian orang tua terhadap putra-putri mereka dalam belajar, motivasi 

belajar dalam diri siswa dan prestasi siswa dalam bidang studi Akuntansi 

pada siswa kelas  X SMA Negeri 1 Pecangaan Kabupaten Jepara. 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan titik pijak untuk merealisasikan pesan 

yang akan dilaksanakan, sehingga perlu dirumuskan secara jelas. Dalam 

penelitian inipun perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok 

terhadap masalah yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat bekerja secara 

terarah dalam mencari data sampai pada tingkat pemecahannya. 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi dalam 

bidang studi Akuntansi. 

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi 

bidang studi Akuntansi. 

3. Untuk mengetahui pengaruh perhatian orang tua dan motivasi belajar 

yang di miliki tiap siswa terhadap prestasi belajar bidang studi Akuntansi 

siswa kelas X SMA Negeri 1 Pecangaan Kabupaten Jepara. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai bahan referensi yang dapat digunakan untuk memperoleh 

gambaran memgenai pengaruh perhatian orang tua dan motivasi 

belajar siswa terhadap prestasi belajar Akuntansi khususnya siswa 

kelas X SMA Negeri 1 Pecangaan kabupaten Jepara. 
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b.  Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang relevan dimasa yang 

akan datang. 

2. Manfaat Praktis  

a. Agar orang tua dapat menerapkan perhatian yang tepat pada 

anaknya. 

b. Memberi gambaran yang jelas tentang perhatian orang tua dan 

motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa. 

  

F. Sistematika Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah,           

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini diuraikan teori yang relevan tentang karakteristik 

perhatian orang tua, motivasi belajar, prestasi belajar siswa, 

kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini diuraikan tentang metode penelitian, penentuan 

obyek penelitian yang terdiri atas populasi, sample, sampling, 

metode pengumpulan data, instrument penelitian, uji instrument 

dan tehnik analisis data. 
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BAB IV HASIL PENELITIAN 

 Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang sekolah, visi dan 

misi sekolah, penyajian data, dan pengujian hipotesis. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dalam bab ini berupa kesimpulan dan saran-saran. 

 

 




