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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh semua 

manusia, dengan pendidikan akan terbentuk manusia yang berkualitas. 

Kemajuan ilmu pendidikan dan teknologi mengakibatkan berbagai macam 

perubahan dalam masyarakat kearah yang lebih maju dan kompleks. 

Berdasarkan sudut pandang pedagogik, sebagaimana dikemukakan 

M.J. Langeveld (1980) bahwa pendidikan atau mendidik adalah suatu 

upaya orang dewasa yang dilakukan secara sengaja untuk membantu anak 

atau orang yang belum dewasa agar mencapai kedewasaan. 

Pendidikan berlangsung dalam pergaulan antara orang dewasa  

dengan anak  atau orang yang belum dewasa  dalam suatu lingkungan. 

Karena pendidikan itu diupayakan secara sengaja, maka dalam hal ini 

pendidik tentunya telah memiliki tujuan pendidikan. Untuk mencapai 

tujuan tersebut pendidik memilih isi pendidikan tertentu dan menggunakan 

alat pendidikan tertentu pula. Dari uraian di atas, dapat diidentifikasi 

adanya enam unsur yang terlibat dalam  pendidikan atau pergaulan 

pendidikan, yaitu: (1) tujuan pendidikan, (2) pendidik, (3) anak didik,  (4) 

isi pendidikan, (5) alat pendidikan, (6) lingkungan pendidikan. 

Mahasiswa sebagai sumber daya manusia dalam pendidikan formal 

dituntut untuk mempunyai kecakapan dan kemampuan yang memadai, 
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sehingga ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dapat dimanfaatkan untuk 

diri sendiri, masyarakat, dan negara serta untuk mempersiapkan 

mahasiswa di dunia kerja.  

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta berasal dari 

keluarga yang berbeda latar belakangnya. Dengan perbedaan ini 

menyebabkan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi  studi mahasiswa 

yang satu dengan yang lain berbeda. Ada yang dari keluarga yang 

wibawanya tinggi, sedang, rendah. Ada juga mahasiswa yang selalu 

diperhatikan orang tua, diberi dukungan, diberi semangat sehingga dia 

mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Selain itu ada sebuah keluarga 

yang memberikan penghargaan dan hukuman dalam melakukan suatu hal 

misalnya berhasil dalam pendidikan. Kemudian ada juga orang tua yang 

selalu memberikan pendidikan dalam keluarga, menasehati anak bahwa 

tujuan sekolah bukan sekedar mencari status dan kesenangan saja. Dengan 

demikian orang tua menjadi faktor yang paling utama. 

Berbicara masalah prestasi studi sangatlah luas, pihak pengelola 

pendidikan telah melakukan berbagai usaha untuk memperoleh kualitas 

dan kuantitas pendidikan dalam rangka meningkatkan pretasi studi 

mahasiswa yang memuaskan. Prestasi  studi pada hakekatnya merupakan 

pencerminan dari usaha belajar. Semakin baik usaha belajar semakin baik 

pula prestasi yang dicapai. Pada dasarnya keberhasilan studi ditentukan 

oleh dua faktor yang berasal dari dalam diri mahasiswa (faktor internal) 

dan dari luar mahasiswa (faktor eksternal), dua faktor tersebut harus 
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berjalan dengan seimbang untuk mencapai prestasi studi yang memuaskan. 

Menurut Saeful Azwar (1997:11) “Prestasi studi merupakan hasil 

maksimal yang dapat dicapai akibat kemampuan diri seseorang mahasiswa 

untuk melakukan aktivitasnya.” 

Orang tua merupakan salah satu faktor keberhasilan pendidikan 

anaknya, tetapi pada kenyataannya orang tua tidak peduli akan pendidikan 

anaknya, orang tua merasa bebas karena anaknya sudah dikuliahkan ke 

suatu perguruan tinggi yaitu universitas. Mereka percaya pendidikan di 

universitas adalah yang terbaik untuk anaknya. Seharusnya selain 

memasukkan anaknya ke dalam universitas, mereka juga harus 

mendampingi anak pada waktu belajar, memberi nasehat, memberi 

dukungan, membenarkan jika salah agar anak mencapai prestasi belajar 

yang memuaskan. Apabila orang tua telah melakukan semua itu maka 

orang tua akan selalu dipatuhi, dihormati, kemudian anak akan selalu 

melaksanakan perintah orang tuanya. Orang tua yang seperti ini adalah 

orang tua yang mempunyai kewibawaan. Jadi kewibawaan adalah sebagai 

kekuatan yang memancar dalam diri seseorang karena kelebihan yang 

dimilikinya sehingga mendatangkan kepatuhan tanpa paksaan kepadanya. 

(egaluchu.wordpress.com/2008/11/04/kekuasaan-dan-kewibawaan). 

Bapak pendiri Amerika Serikat menyatakan "Honesty is the first 

chapter in the book of wisdom. Kejujuran adalah bab pertama dalam buku 

kebijaksanaan (Thomas Jefferson). Memang, cinta merupakan salah satu 

penting dari tiga syarat penting dalam proses mendidik dan mengajar. 
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Pertama adalah cinta, kedua adalah kepercayaan, dan ketiga adalah 

kewibawaan. ( http://www.sekolahindonesia.com) 

Ketiga syarat ini saling pengaruh mempengaruhi dan saling kait 

mengait. Cinta akan menimbulkan kepercayaan. Seorang Ibu menyusui 

anaknya dengan rasa cinta. Seorang Bapak menimang-nimang anaknya 

dengan rasa cinta. Ketika sang anak ditimang-timang atau bahkan di 

angkat-angkat ke atas. Mengapa sang anak tidak takut jatuh? Karena sang 

anak memiliki kepercayaan kepada sang bapak. Sang anak percaya bahwa 

bapaknya tidak akan menjatuhkannya. Seterusnya, kepercayaan sang anak 

inilah yang menghadirkan kewibawaan bagi sang bapak. Kewibawaan 

adalah kemampuan untuk dapat mempengaruhi orang lain. Kewibawaan 

akan lahir jika ada kepercayaan. Anak akan menurut atau mengikuti 

perintah dan arahan dari bapak karena adanya kepercayaan kepada sang 

bapak, 

Selain hal-hal yang dikemukakan diatas orang tua juga harus 

mampu membangkitkan rasa percaya diri anaknya. Sering kali seseorang 

merasa malu karena orang tuanya bukan seorang pengusaha kaya. 

Masalah-masalah seperti ini sering muncul, tetapi kebanyakan orang tua 

tidak peduli, mereka hanya kerja dan kerja. Menurut Poerwadarminto 

dalam kamus besar bahasa Indonesia (1993:669)” rasa adalah apa yang 

dialami oleh hati atau batin. Sedangkan percaya adalah menganggap dan 

meyakini bahwa memang benar. 
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Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa rasa percaya diri itu 

adalah suatu keadaan dimana kita menganggap dan meyakini bahwa apa 

yang dilakukan adalah benar, tidak ada keraguan di dalam hati atau batin 

kita. Rasa percaya diri harus ditanamkan sejak dini agar tidak 

menimbulkan keraguan dalam melakukan perbuatan atau tugas. Untuk itu 

orang tua harus mendampingi anak, menyelesaikan apa yang diyakini dan 

dianggap anak itu memang benar atau salah.  

Bertolak dari uraian di atas, kewibawaan orang tua adalah salah 

satu faktor eksternal yang berasal dari keluarga. Sedangkan rasa percaya 

diri itu merupakan salah satu faktor internal dari pribadi mahasiswa itu 

sendiri. Jadi faktor kewibawaan orang tua dan rasa percaya diri 

mempengaruhi keberhasilan pendidikan bagi seorang mahasiswa, yang 

dapat diketahui dari prestasi studi yang dicapai. Prestasi menurut 

Poerwadarminto (1991:700)” prestasi adalah hasil yang telah dicapai dari 

apa yang dilakukan. Sedangkan studi menurut Oemar Hamalik 

(1992:45)”studi adalah perubahan dalam perbuatan melalui aktivitas, 

praktek dan pengalaman. Jadi prestasi studi adalah suatu hasil usaha yang 

telah dilakukan dengan menghasilkan berbagai perubahan dalam 

perbuatan. 

Untuk dapat mewujudkan prestasi studi yang baik tidak mudah, 

maka semua faktor yang mempengaruhi prestasi studi baik dari faktor 

eksternal maupun internal harus berjalan dengan seimbang atau saling 

mendukung untuk mencapai prestasi studi yang memuaskan, kemudian 
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menimbulkan suatu perubahan peningkatan kualitas manusia kearah yang 

maju 

Dari uraian diatas maka penulis mengambil judul” PENGARUH 

KEWIBAWAAN ORANG TUA DAN RASA PERCAYA DIRI 

TERHADAP  PRESTASI STUDI MAHASISWA PENDIDIKAN 

AKUNTANSI ANGKATAN 2006 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

SURAKARTA”    

 

B. Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah diatas, untuk itu perlu dibatasi 

permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Kewibawaan Orang Tua 

Kewibawaan orang tua yang dimaksud adalah kewibawaan orang tua   

yang bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan 

kebutuhan mahasiswa terutama kebutuhan pendidikan.   

2. Percaya Diri 

Rasa percaya diri yang ada pada diri mahasiswa ini sendiri yang akan 

mempengaruhi prestasi studi mahasiswa pendidikan akuntansi  

angkatan 2006 Universitas Muhammadiyah Surakarta 

3. Prestasi Studi Mahasiswa 

Prestasi studi yang dimaksud adalah prestasi studi mahasiswa 

pendidikan akuntansi angkatan 2006 Universitas Muhammadiyah 

Surakarta yang diketahui dari Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). 
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4. Universitas Muhammadiyah Surakarta  

Penelitian ini kami batasi hanya mahasiswa pendidikan akuntansi 

angkatan 2006 Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

 

C. Perumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan: 

1. Adakah pengaruh Kewibawaan orang tua terhadap prestasi studi 

mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2006 Universitas 

Muhammadiyah Surakarta? 

2. Adakah pengaruh Rasa Percaya Diri terhadap prestasi studi mahasiswa 

pendidikan akuntansi angkatan 2006 Universitas Muhammadiyah 

Surakarta? 

3. Adakah pengaruh Kewibawaan orang tua dan Rasa Percaya Diri 

terhadap prestasi studi mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2006 

Universitas Muhammadiyah Surakarta? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1.  Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kewibawaan orang tua 

terhadap prestasi studi mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2006 

Universitas Muhammadiyah Surakarta? 
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2. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh  Rasa percaya diri terhadap 

prestasi studi mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2006 

Universitas Muhammadiyah Surakarta? 

3. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kewibawaan orang tua dan 

Rasa percaya diri terhadap prestasi studi mahasiswa pendidikan 

akuntansi angkatan 2006 Universitas Muhammadiyah Surakarta? 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut: 

1. Bagi Mahasiswa 

Sebagai bahan masukan dan saran dalam meningkatkan Rasa percaya 

diri 

2. Bagi Orang Tua 

Sebagai bahan masukan dan saran untuk meningkatkan kewibawaan 

orang tua 

3. Bagi Penulis 

Penelitian ini menambah pengetahuan dan memperluas wawasan 

terutama yang berhubungan dengan kewibawaan dan rasa percaya diri 
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F. Sistematika Skripsi 

Untuk mendapat gambaran yang jelas mengenai skripsi yang akan penulis 

susun, maka akan ditemukan sitematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini menguraikan latarbelakang masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan skripsi 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini akan diuraikan tentang pengertian kewibawaan 

orang tua, rasa percaya diri, dan prestasi studi mahasiswa , 

kerangka pemikiran, dan hipotesis 

BAB III METODELOGI PENELITIAN 

 Pada bab ini diuraikan mengenai populasi, sampel, sampling, 

data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik 

analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

 Dalam bab ini berisikan tentang gambaran umum obyek 

penelitian penyajian data dan pembahasan hasil penelitian 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 




