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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di era globalisasi 

ini semakin pesat. Hal ini menuntut adanya sumber daya manusia (SDM) yang 

berkualitas, dengan begitu perkembangan yang ada dapat dikuasai, dimanfaatkan 

semaksimal mungkin dan dikembangkan lebih baik lagi. Pendidikan merupakan 

masalah yang menarik untuk dibahas, karena melalui usaha pendidikan 

diharapkan tujuan pendidikan akan dapat tercapai. Salah satu tujuan nasional yang 

ingin dicapai dalam pembangunan sebagaimana tercantum dalam pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan peningkatan dan penyempurnaan 

sistem penyelenggaraan pendidikan nasional yang berorientasi pada peningkatan 

kualitas hasil pendidikan.   

Di Indonesia masalah pendidikan senantiasa menjadi topik perbincangan 

menarik dikarenakan setiap orang berkepentingan dan ikut terlibat dalam proses 

pendidikan. Sejak beberapa tahun belakangan ini terjadi kecenderungan 

penurunan kualitas siswa dan guru diseluruh Indonesia, sehingga pemerintah 

merasa perlu memacu siswa dan guru untuk berkompetensi. 

Secara umum pendidikan dilaksanakan untuk maksud yang positif dan 

konstruktif. Format dan pelaksanaanya diarahkan untuk membimbing, membina 
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manusia dalam kehidupan yang empiris. (Ahmadi dan Uhbiyati, 2001: 25) 

“manusia secara kodrati dikaruniai kemampuan-kemampuan dasar yang bersifat 

rohaniah dan jasmaniah”. Kemampuan dasar manusia tersebut dalam sepanjang 

sejarah pertumbuhannya merupakan modal dasar untuk mengembangkan 

hidupnya di segala bidang. Karena itu, peranan pendidikan sangatlah penting, 

sebab pendidikan merupakan lembaga yang berusaha untuk membangun 

masyarakat dan watak bangsa secara berkesinambungan yaitu membina mental, 

rasio, intelek dan kepribadian dalam rangka membentuk manusia seutuhnya. 

Pada dasarnya setiap siswa mempunyai potensi dalam bentuk prestasi. 

Prestasi siswa berbeda-beda dikarenakan tingkat kematangan yang berbeda pula 

tergantung dari kondisi masing-masing siswa. Oleh karena itu, sebelum proses 

kegiatan pembelajaran berlangsung sebaiknya guru mengetahui keanekaragaman 

potensi yang berbeda-beda dari siswa sebagai individu. Proses lain tercapainya 

tingkat prestasi belajar akuntansi berhubungan dengan kondisi keluarga, terutama 

latar belakang keluarga siswa.  

Menurut Ihsan (2003:57) dalam rangka pelaksanaan pendidikan nasional, 
peranan keluarga sebagai lembaga pendidikan semakin tampak dan penting. 
Peranan keluarga terutama dalam penanaman sikap dan nilai hidup, 
pengembangan bakat dan kepribadian.  

Sehubungan dengan hal itu peranan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai keagamaan 

dimulai dalam keluarga. Agar keluarga dapat memainkan peran tersebut, keluarga 

juga perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan pendidikan, perlu 

adanya komunikasi orang tua dengan anak. Orang tua merupakan salah satu 
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komponen pendidikan yang dapat mempengaruhi dan memiliki peranan penting 

dalam perkembangan pendidikan anak yang merupakan bagian dari keluarga. 

Peranan komunikasi orang tua yang baik dengan anak akan menciptakan 

suasana yang harmonis dalam pergaulan antar anggota keluarga. Suasana yang 

demokratis dan saling sayang menyayangi akan menjadikan kejadian-kejadian 

bermakna dalam kehidupan keluarga. Hal ini merupakan tujuan pendidikan 

nasional dalam perwujudan menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Lingkungan 

keluarga sangat mempengaruhi perkembangan anak dalam proses belajar. Tidak 

semua orang tua mempunyai waktu untuk memperhatikan pendidikan anaknya 

dan membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh anaknya. Kalau 

keadaan seperti ini tidak segera diselesaikan maka anak itu akan menghadapi 

masalah yang cukup serius yang dapat mengganggu dalam kehidupannya, 

terutama dalam pencapaian tujuan pendidikan. 

Seorang siswa dikatakan berhasil apabila dapat menyelesaikan pendidikan 

tepat waktu dengan prestasi belajar yang baik. Di dalam keluarga, anak akan 

mendapatkan pendidikan yang pertama, jadi keterlibatan orang tua dalam proses 

belajar akan menentukan keberhasilan siswa. Orang tua dalam memperhatikan 

cara belajar pada anak dan berkomunikasi tentang kesulitan-kesulitan yang 

dihadapi dalam belajar. Pada dasarnya ada dua faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar yaitu faktor dari dalam (internal) seperti kemampuan, minat, 

persepsi, motivasi dan konsep diri. Faktor dari luar siswa (ekternal) seperti guru, 

orang tua, kurikulum, sarana-prasarana sekolah serta kondisi kelas. Dengan 
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demikian, komunikasi orang tua dan anak yang baik, sangat penting dalam 

meningkatkan prestasi belajarnya. 

Komunikasi orang tua dan anak dapat mempengaruhi kemandirian siswa 

dalam belajar. Ada berbagai perbedaan antara anak yang satu dengan yang 

lainnya, misalnya ada anak yang berasal dari keluarga yang mampu dan anak 

yang berasal dari keluarga tidak mampu, sehingga diperlukan berbagai tindakan 

untuk meningkatkan prestasi belajar anak. 

Bimbingan yang diberikan keluarga satu dengan keluarga yang lain 

berbeda-beda. Ada orang tua yang kurang memperhatikan anaknya, misalnya 

orang tua membiarkan anaknya tidak belajar, hal semacam ini tentu memberikan 

pengaruh yang kurang baik, sebaliknya ada pula orang tua yang memperhatikan 

anak-anaknya, mereka selalu menjalin komunikasi yang baik, mengarahkan, 

memberikan petunjuk serta menyediakan berbagai keperluan anaknya. Bimbingan 

dari orang tua sangat mempengaruhi prestasi belajar anak, termasuk dalam bidang 

pelajaran akuntansi. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian mengenai "PENGARUH KOMUNIKASI ORANG TUA ANAK DAN 

KEMANDIRIAN DALAM BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR 

AKUNTANSI PADA SISWA KELAS XI MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 

BLORA TAHUN PELAJARAN 2007/2008”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Prestasi belajar pada dasarnya dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling 

berkaitan, baik yang berasal dari dalam diri si terdidik (internal) maupun dari luar 

diri si terdidik (eksternal). Dengan demikian, pada hakekatnya tidak ada faktor 

tunggal yang dapat berdiri sendiri menentukan prestasi belajar seseorang. 

Beberapa masalah yang berkaitan dengan prestasi belajar seseorang antara lain: 

latar belakang sosial ekonomi keluarga, keaktifan belajar, cara dan gaya belajar 

seseorang, motivasi belajar siswa, lingkungan belajar (fisik maupun sosial), 

tingkat kecerdasan, peran orang tua, metode dan gaya mengajar yang diterapkan 

guru, perhatian dan sikap guru, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini tentu saja 

masih banyak lagi faktor-faktor  lain yang dapat dikemukakan dan dapat berkaitan 

dengan prestasi belajar siswa.  

 

C. Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang dikaitkan dengan judul diatas sangat luas sehingga tidak 

mungkin dari lapangan permasalahan yang ada itu dapat terjangkau dan 

terselesaikan semua. Oleh karena itu, guna menghindari kesalahpahaman 

sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akan mengakibatkan 

penyimpangan terhadap persoalan yang akan diteliti menjadi jelas dan kesalah 

pahaman dapat dihindari dalam hal ini penelitian membatasi ruang lingkup 

sebagai berikut: 
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1. Obyek Penelitian 

a. Komunikasi orang tua anak dalam penelitian ini adalah komunikasi yang 

terjalin antara orang tua dengan anak dalam pencapaian prestasi belajar 

akuntansi. 

b. Kemandirian dalam belajar dalam penelitian ini adalah kemandirian dalam 

belajar akuntansi baik dikelas maupun dirumah. 

2. Subyek yang diteliti 

Adapun yang menjadi subyek penelitian adalah semua siswa kelas XI MAN 1 

Blora semester genap tahun pelajaran 2007/2008.  

 

D. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah atau sering diistilahkan problematika merupakan bagian 

penting yang harus ada dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah. Oleh karena 

itu, sering peneliti sebelum melakukan penelitian harus mengetahui terlebih 

dahulu permasalahan yang ada. Dengan adanya permasalahan yang jelas, maka 

proses pemecahannya akan terarah dan terfokus pada permasalahan tersebut. 

Menurut Suharsimi Arikunto, (1992:47) “Problematika adalah bagian dari suatu 

kegiatan penelitian”. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat 

dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh komunikasi orang tua anak terhadap prestasi belajar bidang 

studi akuntansi? 
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2. Adakah pengaruh kemandirian dalam belajar terhadap prestasi belajar bidang 

studi akuntansi? 

3. Adakah pengaruh secara bersama-sama komunikasi orang tua anak dan 

kemandirian dalam belajar terhadap prestasi belajar bidang studi akuntansi? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan suatu kegiatan yang harus kita ketahui sebelum 

menentukan suatu langkah. Dengan demikian, tujuan harus diterapkan terlebih 

dahulu. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Mengetahui pengaruh komunikasi orang tua anak terhadap prestasi belajar 

siswa MAN 1 Blora Tahun Pelajaran 2007/2008. 

2. Mengetahui pengaruh antara kemandirian dalam belajar terhadap prestasi 

belajar siswa MAN 1 Blora Tahun Pelajaran 2007/2008. 

3. Mengetahui pengaruh positif yang signifikan antara komunikasi orang tua 

dengan anak dan kemandirian dalam belajar terhadap prestasi belajar siswa 

MAN 1 Blora Tahun Pelajaran 2007/2008. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

a. Sebagai suatu karya ilmiah maka hasil karya penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan bagi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta pada khususnya maupun pada 
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masyarakat luas pada umumnya, mengenai pengaruh komunikasi orang 

tua anak dan kemandirian anak dalam belajar terhadap prestasi belajar 

akuntansi pada siswa MAN 1 Blora. 

b. Menambah pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai komunikasi 

orang tua anak dan kemandirian belajar anak itu sendiri. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan 

penelitian khususnya kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis. 

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

a. Menyebarluaskan informasi mengenai arti pentingnya komunikasi orang 

tua anak dan kemandirian belajar anak itu sendiri dalam upaya 

mendukung pencapaian prestasi belajar siswa, termasuk dalam mata 

pelajaran akuntansi. 

b. Sebagai calon pendidik dalam satu mata pelajaran akuntansi, maka 

pengetahuan dan pengalaman selama menggunakan penelitian dapat 

ditranformasikan kepada prestasi didik khususnya dan masyaraklat luas 

pada umumnya. 
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