
1 

BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak 

dapat dipisahkan dari kehidupan seseorang, baik dalam keluarga, 

masyarakat, dan bangsa. Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh tingkat 

keberhasilan pendidikan. Keberhasilan pendidikan akan dicapai suatu 

bangsa apabila ada usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan bangsa itu 

sendiri. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuhkembangkan 

potensi sumber daya manusia (SDM). Fungsi dan tujuan pendidikan 

nasional menurut pasal 3 UU No. 20 tahun 2003 menyatakan bahwa : 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk 

berkembangnya potensi untuk peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

  

Kesempatan untuk memperoleh pendidikan diberikan kepada 

setiap warga negara tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, 

latar belakang social dan tingkat kemampuan ekonomi, kecuali untuk 

satuan pendidikan yang bersifat khusus. Pendidikan dapat di peroleh dari 

jalur pendidikan formal, non formal, dan informal. Sedangkan jenjang 

pendidikan sekolah atau formal adalah pendidikan dasar yang terdiri dari 

SD dan SMP, pendidikan menengah  yaitu SMA dan SMK, dan 

pendidikan tinggi  yang terdiri dari Diploma, Sarjana. 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai salah satu jenis 

pendidikan umum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional 

Pasal 15 dan Pasal 18 yang menjelaskan “bahwa SMK merupakan bentuk 
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pendidikan menengah atas kejuruan. Dilihat dari tujuan penyelenggaraan 

pendidikan menengah kejuruan (SMK) tersebut, diharapkan nantinya akan 

menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan keahlian sesuai 

dengan program keahliannya, sehingga siap terjun ke dunia industry atau 

masyarakat luas”. Namun tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Sekolah Menengah Kejuruan memiliki 

banyak program studi keahlian, diantaranya : teknik bangunan, teknik 

mesin, teknik otomotif, teknik grafika, teknik kimia, tenik telekomunikasi, 

tata komputer dan informatika, kesehatan, akuntansi, perawatan social, dan 

lain-lain.  

Dalam proses belajar siswa dapat menemukan hal yang mendukung 

ataupun menghambat pencapaian dalam pembelajaran. Banyak faktor yang 

dapat mempengaruhi proses pencapaian tersebut. Kesadaran diri akan 

kebutuhan pendidikan bagi masa depan merupakan hal yang sangat 

mempengaruhi bagi kelancaran proses belajar. Motivasi yang timbul pada 

diri peserta didik merupakan salah satu faktor terpenting,karena tanpa 

adanya motivasi belajar maka tidak akan mungkin terjadi proses belajar 

yang efektif.  

Motivasi merupakan dorongan terkuat dalam melancarkan proses 

belajar, karena tanpa adanya motivasi belajar sudah pasti tidak akan terjadi 

kegiatan belajar yang efektif. Agar peranan motivasi lebih optimal maka 

prinsip-prinsip motivasi dalam belajar tidak hanya diketahui tetapi juga 

harus diterapkan dalam kegiatan belajar. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh  Ayu diah lestari (2013) 

tentang pengaruh ketrampilan mengajar guru terhadap motivasi belajar 

siswa pada mata pelajaran Akuntansi kelas XI IPA SMA Angkasa 

Bandung menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa termasuk 

kedalam golongan sedang dengan persentase sebesar 56,8%.Motivasi 

yang tergolong sedang ini menunjukkan kecenderungan siswa dalam 

melakukan aktivitas yang berhubungan dengan mata pelajaran 

akuntansi masih belum begitu mendalam.Hal tersebut berarti bahwa 

semakin rendah keterampilan mengajar guru mengakibatkan semakin 

rendah motivasi belajar siswa. 
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Berdasarkan paparan fakta diatas Permasalahannya adalah dimana 

peran guru dan lingkungan keluarga membudayakan siswa atau peserta 

didik untuk berusaha mengembangkan motivasi belajarnya agar 

mendapatkan prestasi yang optimal. Prestasi yang baik dapat tercapai bila 

seorang siswa rajin belajar dan setiap aktifitas siswa didasarkan pada 

motivasi untuk mencapai tujuan yang di harapkan. 

Motivasi belajar dapat tumbuh dari dalam diri sendiri seperti 

kesadaran akan kebutuhan pendidikan, semakin ketatnya persaingan kerja, 

dan dapat juga timbul dari luar seperti lingkungan bergaul, keluarga. 

Motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri sebaiknya diimbangi juga 

dengan motivasi yang timbul dari luar.  

Dalam proses pembelajaran tentu ada kegagalan dan 

keberhasilannya. Kegagalan belajar siswa tidak sepenuhnya berasal dari 

diri siswa tersebut tetapi bisa juga dari guru yang tidak berhasil dalam 

memberikan motivasi yang mampu membangkitkan semangat siswa untuk 

belajar. Keberhasilan belajar siswa tidak lepas dari motivasi siswa yang 

bersangkutan, oleh karena itu pada dasarnya motivasi merupakan faktor 

yang sangat menentukan keberhasilan siswa.  

Menurut Purwanto (2003:56) “Minat besar pengaruhnya terhadap 

suatu mata pelajaran akan mempelajarinya,dengan sungguh-

sungguh.karena ada daya tarik baginya.siswa mudah menghafal 

pelajarannya yang menarik minatnya.Proses belajar akan berjalan lancar 

bila disertai minat.Minat merupakan alat motivasi yang utama yang dapat 

membangkitkan kegairahan belajar siswa dalam rentangan waktu 

tertentu.oleh karena itu,guru perlu membangkitkan minat siswa agar 

pelajaran yang diberikan mudah dipahami”.  

Setiap manusia dilahirkan dikeluarga tertentu yang merupakan 

lingkungan pendidikan terpenting dalam pembentukan karakter 

seseorang.lingkungan keluarga  merupakan media pertama dan utama 

yang berpengaruh terhadap perilaku dalam perkembangan anak.tujuan 

pendidikan secara universal adalah agar anak menjadi mandiri,bukan 
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hanya dapat mencari nafkahnya sendiri,tapi juga bisa mengarahkan dirinya 

pada keputusannya sendiri untuk mengembangkan semua kemampuan 

fisik,mental,sosial dan emosional yang dimilikinya,sehingga dapat 

mengembangkan suatu kehidupan yang sehat dan produktif. 

Dalam penelitian ini dipilih sebagai penduga yaitu lingkungan 

keluarga dan minat belajar siswa karena lingkungan keluarga dan minat 

belajar siswa dapat memunculkan dan mendorong motivasi belajar pada 

siswa,Bertolak dari paparan diatas penulis tertarik mengambel mengambil 

permasalahan yang munculdengan judul“PENGARUH  LINGKUNGAN 

KELUARGA  DAN MINAT BELAJAR SISWA TERHADAP 

MOTIVASI BELAJAR PADA SISWA JURUSAN AKUNTANSI 

SMK BATIK 1 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2014/2015” 

 

B. Pembatasan Masalah 

Dengan adanya pembatasan masalah ini peneliti bisa melakukan 

penelitian lebih fokus pada permasalahan yang diteliti serta untuk menjaga 

agar masalah yang diteliti tidak lepas dari pokok permasalahan yang telah 

ditentukan. Maka masalah tersebut dibatasi sebagai berikut: 

1. Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas X dan XI SMK Batik 1 

Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015. 

2. Motivasi sendiri terbatas pada Motivasi belajar pada pelajaran 

Akuntansi. 

3. Lingkungan Keluarga terbatas pada Cara orang tua mendidik,Keadaan 

ekonomi orang tua dan Hubungan antar anggota keluarga  

4. Minat Belajar Siswa terbatas pada Perasaan senang,Ketertarikan 

Siswa,Perhatiaan Siswa dan Keterlibatan siswa pada mata peajaran 

akuntansi di SMK Batik 1 Surakarta 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut: 
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1. Adakah lingkungan keluarga berpengaruh  terhadap motivasi belajar  pada 

siswa jurusan akuntansi SMK BATIK 1 SURAKARTA Tahun Ajaran 

2014/2015? 

2. Adakah minat belajar siswa berpengaruh terhadap motivasi belajar pada 

siswa jurusan akuntansi SMK BATIK 1 SURAKARTA Tahun Ajaran 

2014/2015? 

3. Adakah lingkungan keluarga dan minat belajar siswa berpengaruh 

bersama sama terhadap motivasi belajar pada siswa jurusan akuntansi 

SMK BATIK 1 SURAKARTA Tahun Ajaran 2014/2015? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan keluarga terhadap motivasi belajar  

pada siswa jurusan akuntansi SMK BATIK 1 SURAKARTA Tahun Ajaran 

2014/2015. 

2. Untuk mengetahui pengaruh minat belajar siswa terhadap motivasi belajar 

pada siswa jurusan akuntansi SMK BATIK 1 SURAKARTA Tahun Ajaran 

2014/2015. 

3. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan keluarga dan minat belajar siswa 

berpengaruh bersama sama terhadap motivasi belajar pada siswa jurusan 

akuntansi SMK BATIK 1 SURAKARTA Tahun Ajaran 2014/2015. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Sebagai suatu karya ilmiah maka hasil penelitian ini diharapkan: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan 

wawasan ilmu pendidikan khususnya dalam membahas lingkungan 

keluarga dan minat belajar siswa dengan motivasi belajar akuntansi. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber bagi 

penelitian selanjutnya yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis. 
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a. Bagi Penulis 

Untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama masa 

perkuliahan dan sebagai bekal terjun ke  dunia pendidikan. 

b. Bagi Siswa  

Memberikan petunjuk dan informasi pengembangan pengetahuan dan 

dengan adanya penelitian ini siswa mampu meningkatkan motivasi 

belajar. 

c. Bagi Guru  

Sebagai masukan bagi guru dalam mengajar,khususnya guru pengajar 

akuntansi untuk meningkatkan kualitas pengajaranya,lebih dapat 

membangun suasana yang dapat memotivasi siswa dalam menerima 

pelajaran akuntansi. 

d. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi sekolah untuk 

selalu meningkatkan motivasi belajar siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


