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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan di Indonesia sekarang ini kondisinya sangat 

memprihatinkan banyak gedung-gedung sekolah rusak, mahalnya harga 

buku pelajaran, mahalnya SPP, banyaknya anak putus sekolah dan masih 

banyak lagi masalah yang lainnya. Masalah-masalah tentang pendidikan 

ini perlu mendapatkan perhatian yang serius baik dari masyarakat maupun 

dari pemerintah. Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang telah 

dirumuskan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Bab XIII Pasal 31 telah 

disebutkan bahwa dalam ayat 1 tiap-tiap warga negara berhak 

mendapatkan pengajaran dan dalam ayat 2 pemerintah mengusahakan 

menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan 

undang-undang. Dalam rangka pembangunan manusia Indonesia 

seutuhnya, pembangunan di bidang pendidikan merupakan sarana yang 

sangat baik dalam pembinaan sumber daya manusia. Oleh karena itu 

bidang pendidikan perlu mendapat perhatian, penanganan, prioritas secara 

intensif baik oleh pemerintah, keluarga dan pengelola pendidikan 

khususnya. 

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan sosial pertama 

dimana anak dilahirkan dan untuk pertama kali anak mendapatkan 

pendidikan. Oleh karena itu orang tua di dalam keluarga menjadi pendidik 
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yang pertama dan utama. Di dalam keluarga anak belajar menyatakan diri 

sebagai manusia dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya. 

Pengalaman anak dalam interaksi sosial suatu keluarga turu menentukan 

corak tingkah laku terhadap orang lain di luar keluarganya, dan juga 

berpengaruh terhadap keberhasilan di sekolah. 

Keluarga tempat anak berkembang menduduki tempat terpenting 

bagi terbentuknya pribadi anak secara keseluruhan. Keluargalah 

pembentuk watak, pemberi dasar keagamaan, penanaman sifat, kebiasaan 

dan sebagainya, sedangkan lembaga- lembaga lain di dalam masyarakat 

termasuk sekolah hanya sekedar membantu. 

Anak dalam suatu keluarga memiliki kedudukan atau status sesuai 

dengan urutan kelahiran. Menurut Hurlock (2001:62) status anak dalam 

keluarga menurut urutan kelahiran dibagi menjadi anak sulung, anak 

bungsu atau anak diantara kakak dan adiknya. Anak dengan statusnya 

masing-masing di dalam keluarga mempunyai karakteristik tersendiri yang 

berbeda satu sama lain. Anak sulung sebagai anak yang pertama dilahirkan 

memikul beban tanggungjawab yang lebih besar dibandingkan anak yang 

lahir kemudian. Perilaku anak yang diberi tanggungjawab lebih, cenderung 

lebih mandiri dan mudah menyesuaikan diri dengan orang lain. Sehingga 

mempunyai dorongan berprestasi yang inggi, karena anak sulung 

diharapkan dapat menjadi contoh bagi adik-adiknya kelak di kemudian 

hari. 
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Anak tengah setidaknya lebih aktif, giat dan berambisi dalam 

tingkah lakunya, karena anak tengah berusaha mencari perhatian dari 

orang tua. Hal itu tentunya berpengaruh dalam proses interaksi dengan 

guru atau dengan temanya di sekolah yang mendukung prestasi belajarnya. 

Menurut Hudi Isnanto (2005:15) prestasi belajar adalah hasil yang telah 

dicapai setelah siswa mendapat pengajaran dalam waktu tertentu. Hasil 

pengajaran dapat dikatakan berhasil apabila pengajaran itu mencapai 

tujuan yang ingin diraih yaitu tujuan belajar. Dan anak yang lahir terakhir 

yaitu anak bungsu dapat dilihat pada umumnya mempunyai sifat manja. 

Anak bungsu kurang bisa beradaptasi dengan orang-orang di lingkungan 

sekolahnya, sehingga proses interaksinya dalam kegiatan belajar mengajar 

kurang baik. 

Kebanyakan para orang tua dimasyarakat pada umumnya dalam 

memperlakukan anak-anaknya sering sekali dipengaruhi oleh status anak 

dalam keluarga. Pola perilaku  pada orang tua yang memperlakukan 

anaknya dengan melihat status anak dalam keluarga dapat menyebabkan 

pola perilaku anak yang berbeda sehingga berpengaruh terhadap pola 

belajar anak dalam mencapai prestasi belajar. 

Lingkungan yang terpenting untuk anak selain keluarga adalah di 

sekolah, karena di sekolah anak mendapatkan pendidikan dari gurunya. 

Menurut Bahri Djamarah (2000:31) guru adalah orang yang emmberikan 

ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru memang menempati 

kedudukan yang terhormat di masyarakat. Kewibawaan yang 
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menyebabkan guru dihormati, sehingga masyarakat tidak meragukan figur 

guru. Masyarakat yakin guru dapat mendidik anak didik mereka agar 

menjadi orang yang berkepribadian baik dan berprestasi bagus. Selain 

pendidik di sekolah guru juga berperan sebagai orang tua kedua untuk  

anak didiknya setelah kedua orangtuanya di rumah. Pendidikan di sekolah 

merupakan pendidikan formal dimana didalamnya penuh dengan 

peraturan-peraturan yang mengikat. Di sekolah, anak mendapatkan 

pendidikan yang tidak semuanya didapat dari orang tua di dalam keluarga. 

Pada umumnya masyarakat menilai baik buruknya mutu 

pendidikan dilihat dari hasil belajar siswa di sekolah. Mutu pendidikan 

biasanya dikaitkan dengan tinggi rendahnya nilai yang dicapai siswa, daya 

serap siswa dalam menerima pelajaran, serta rata-rata prestasi yang dicapai 

siswa pada penerimaan raport. 

Menurut Abu Ahmadi (2004:138) dalam proses belajar mengajar, 

prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh faktor dari dalam (internal) dan 

faktor dari luar (external). Faktor dari dalam (internal) meliputi tingkat 

kecerdasan, bakat, minat, kedisiplinan belajar dan motivasi belajar. Faktor 

dari luar (external) meliputi guru dan cara mengajarnya, bahan pelajaran, 

fasilitas, lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. 

Dalam proses belajar mengajar diperlukan situasi yang kondusif 

bagi siswa untuk agar tujuan belajar yang optimal dapat terwujud. Situasi 

yang mendukung akan sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. 

Dalam menciptakan suasana yang kondusif dalam proses belajar mengajar 
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guru harus membantu menciptakan suasana yang kondusif dengan cara 

membina, membimbing, dan memberikan motivasi ke arah yang dicita-

citakan agar dalam proses belajar mengajar terjadi interaksi edukatif yang 

benar. Menurut Bahri Djamarah (2000:62) interaksi edukatif adalah 

sebuah interaksi belajar mengajar, yaitu sebuah proses interaksi yang 

menghimpun sejumlah nilai ( norma ) yang merupakan substansi sebagai 

medium antara guru dengan anak didik dalam rangka mencapai tujuan. 

Dalam interaksi edukatif ada dua jenis kegiatan yakni kegiatan 

guru disatu pihak dan kegiatan anak didik di lain pihak. Guru mengajar 

dengan gayanya sendiri dan anak didik belajar dengan gayanya sendiri. 

Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga belajar memahami suasana 

psikologis anak didik dan kondisi kelas. Dalam mengajar, guru perlu 

memahami gaya-gaya belajar anak didik. Kerelevansian gaya-gaya 

mengajar guru dengan gaya-gaya belajar anak didik akan memudahkan 

guru menciptakan interaksi edukatif yang kondusif. Dalam interaksi 

edukatif guru harus berusaha  agar anak didik aktif dan kreatif secara 

optimal. Dalam interaksi edukatif, tentu saja antara siswa yang satu 

dengan yang lain akan berbeda dalam pelajaran. Ada siswa yang terlibat 

aktif dalam kegiatan belajar-mengajar sehingga rajin dalam mengikuti 

pelajaran, kalau belum paham tentang materi dia akan menanyakan pada 

guru maupun teman, selalu mengerjakan latihan soal tanpa disuruh. Dalam 

keaktifannya itu otomatis akan mendukung terhadap prestasi belajarnya di 

sekolah. Sedangkan siswa yang pasif cenderung diam jika ada materi yang 
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belum jelas, kurang suka mengikuti pelajaran dan malas mengerjakan 

latihan soal. 

Partisipasi siswa dalam interaksi edukatif sangat penting karena 

agar dalam proses belajar mengajar didapat hasil belajar yang optimal dan 

memuaskan bagi guru sebagai tenaga pengajar dan memuaskan siswa 

sebagai pihak yang belajar. Prestasi belajar yang diperoleh siswa kelas X 

di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta khususnya pelajaran akuntansi 

berbeda-beda, yaitu ada yang tinggi dan ada yang rendah. Perbedaan 

pencapaian prestasi bisa disebabkan oleh status anak dalam keluarga dan 

partisipasi siswa dalam interaksi edukatif. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik 

unuk melakukan penelitian mengenai,” PENGARUH STATUS ANAK 

DALAM KELUARGA DAN PARTISIPASINYA DALAM 

INTERAKSI EDUKATIF TERHADAP PRESTASI BELAJAR 

SISWA DI SMA MUHAMMADIYAH 2 SURAKARTA”. 

B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas serta agar tidak terjadi 

pembiasan permasalahan, maka penulis membatasi permasalahan dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Status anak dalam keluarga pada penelitian ini dibatasi pada kategori: 

a. Status anak sulung yaitu anak yang lahir pertama 

b. Status anak tengah yaitu anak yang lahir diantara anak sulung 

dan anak bungsu 
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c. Status anak bungsu yaitu anak yang lahir terakhir 

2. Partisipasi siswa dalam interaksi edukatif yang dimaksud didalam 

penelitian ini dibatasi pada keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar 

pada semua mata pelajaran di sekolah. 

3. Prestasi belajar siswa yang diteliti dibatasi pada nilai UTS siswa kelas 

X semester 2 SMA Muhammadiyah 2 Surakarta Tahun Pelajaran 

2007/2008. 

C. Perumusan Masalah 

     Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini 

di  kemukakan perumusan masalah: 

1. Adakah pengaruh status anak dalam keluarga terhadap prestasi 

belajar? 

2.  Adakah pengaruh partisipasi siswa dalam interaksi edukatif terhadap 

prestasi belajar? 

3. Adakah  pengaruh status anak dalam keluarga dan partisipasinya 

dalam interaksi edukatif terhadap presta belajar? 

D. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dalam pene litian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh status anak dalam keluarga terhadap 

prestasi belajar siswa. 

2. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi siswa dalam interaksi edukatif 

terhadap prestasi belajar. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh status anak dalam keluarga dan 

partisipasi siswa dalam interaksi edukatif terhadap prestasi belajar 

siswa. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi sekolah 

Sebagai sumber informasi, bahan pertimbangan dan masukan dalam 

mengambil kebijakan terutama masalah status anak dalam keluarga 

dan interaksi edukatif dalam meningkatkan prestasi belajar Akuntansi. 

2. Bagi Penulis 

Sebagai bahan referensi yang dapat digunakan untuk memperoleh 

gambaran mengenai ada tidaknya pengaruh status anak dalam keluarga 

dan partisipasi siswa dalam interaksi edukatif terhadap prestasi belajar 

akuntansi siswa kelas X di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta. 

3. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk menambah 

pengetahuan dan sekaligus sebagai bahan perbandingan untuk 

penelitian yang serupa. 

F. Sistematika Penulisan Skripsi. 

 BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi latar belakang masalah, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini menguraikan tentang status anak dalam keluarga, 

partisipasi siswa dalam interaksi edukatif, prestasi belajar, 

kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang m,etode penelitian, jenis penelitian, 

variabel penelitian, populasi, sampel, sumber data, teknik 

pengumpulan data, pengujian kuesioner dan teknik analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang sejarah berdirinya sekolahan, status 

anak, partisipasi siswa dalam interaksi edukatif, penyajian data, 

analisis data dan pengujian hipotesis. 

 BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. 

 DAFTAR PUSTAKA 

 LAMPIRAN 

 




