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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

       Pendidikan merupakan suatu hal yang wajib didapatkan bagi setiap 

orang. Adanya pendidikan diharapkan seseorang memiliki karakter yang baik 

dan dapat berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Indonesia 

merupakan Negara yang mewajibkan setiap warga negaranya menempuh 

pendidikan 12 tahun mulai dari SD, SMP, dan SMA namun lebik baiknya 

dapat melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Masyarakat memandang 

bahwa pendidikan bekal kehidupan di masa yang akan datang karena, hanya 

dengan berbekal pendidikan masyarakat bisa memenuhi kebutuhan dan 

menciptakan inovasi-inovasi baru. Pendidikan secara umum merupakan 

segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan 

sepanjang hidup. Pendidikan secara khusus adalah usaha sadar yang 

dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah, melalui kegiatan 

bimbingan pengajaran, dan latihan yang berlangsung di dalam dan di luar 

sekolah sepanjang hayat, untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat 

memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa 

yang akan datang (Mudyaharjo, 2008:22-26). Keluarnya UU No. 22/1999 

sistem pemerintahan Indonesia yang semula bersifat sentralistik berubah 

menjadi bersifat desentralisasi. Perubahan sistem tersebut membawa 

pengaruh yang sangat luas, termasuk didalamnya membawa dampak terhadap 

pengelolaan pendidikan yang berpusat pada daerah. 

       Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1 

tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyebutkan bahwa 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk dapat mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 
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Menurut Jumali dkk (2008:93) “UU sisdiknas bertumpu pada keyakinan 

pemerintah akan pentingnya pendidikan dalam kehidupan manusia”. Hal ini 

terbukti bahwa negara yang mempunyai mutu pendidikan yang baik akan 

menghasilkan sumber daya menusia yang baik. Sumber daya manusia yang 

baik akan mampu bersaing dalam dunia kerja bahkan dapat meciptakan 

lapangan pekerjaan sendiri. 

       Rendahnya kualitas SDM merupakan masalah mendasar yang dapat 

menghambat pembangunan ekonomi nasional. Jika bangsa Indonesia ingin 

berkiprah dalam era globalisasi, maka langkah pertama yang harus 

diloakukan adalah menata SDM, baik dari aspek intelektual, emosional, 

spiritual, kreativitas, moral maupun tanggung jawabnya. Penataan SDM perlu 

diupayakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui sistem 

pendidikan yang berkualitas, baik pada pendidikan formal, non formal 

maupun informal, mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. 

Pentingnya pengembangan sistem yang berkualitas untuk menunjukkan 

bahwa SDM di Indonesia tidak dipandang rendah oleh negara lain. Cara 

untuk menambah populasi SDM yang bersekolah dan terdidik sehingga 

mendapat kualitas yang baik salah satunya meliputi pendidikan. Tanpa 

pendidikan masyarakat Indonesia akan terpuruk dalam lingkaran kebodohan. 

       SMA Muhammadiyah 1 Surakarta merupakan sekolah swasta tertua di 

Surakarta, sepanjang sejarahnya SMA Muhammadiyah 1 Surakarta yang 

banyak dikenal dengan sebutan “SMA MUHI SOLO” telah mengalami 

banyak perkembangan. SMA Muhammadiyah 1 Surakarta yang terakreditasi 

“A” tengah menuju menjadi Sekolah Standar Nasional (SSN) atau Sekolah 

Kategori Mandiri (SKM). Dalam upayanya itu sekolah giat berbenah untuk 

meningkatkan sarana maupun prasarana serta meningkatkan mutu Sumber 

Daya Manusia (SDM). Peserta didik harus menjadi seseorang yang akedemis, 

berkepribadian baik, berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman. Hal ini 

sebagai bekal peserta didik untuk mempersiapkan diri untuk melanjutkan 
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pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu peserta didik juga harus memiliki 

semangat belajar yang tinggi untuk mencapai prestasi belajarnya. 

       Menurut Aunurrahman (2010), belajar adalah suatu usaha sadar yang 

dilakukan oleh individu dalam perubahan tingkah laku baik melalui latihan 

dan pengalaman yang menyangkut aspek-aspek kognitif, efektif dan 

psikomotorik untuk memperoleh tujuan tertentu. Pembelajaran merupakan 

upaya untuk mengarahkan anak didik ke dalam proses belajar sehingga 

mereka dapat memperoleh tujuan belajar sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Pembelajaran hendaknya memperhatikan kondisi individu anak karena 

merekalah yang akan belajar. Anak didik merupakan individu yang berbeda 

satu sama lain, memiliki keunikan masing-masing yang tidak sama dengan 

orang lain. Oleh karena itu pembelajaran hendaknya memperhatikan 

perbedaan-perbedaan individu anak tersebut, sehingga pembelajaran benar-

benar dapat merubah kondisi anak dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari 

yang tidak paham menjadi paham serta yang berperilaku kurang baik menjadi 

baik. Belajar suatu proses yang diawali dengan pemahaman yang baik 

mengenai suatu hal sehingga menghasilkan suatu perubahan perilaku ke arah 

yang lebik baik. Untuk mengetahui seberapa jauh perubahan yang terjadi 

perlu adanya penilaian. Hasil dari penilaian itu lah yang disebut sebagai 

prestasi belajar. 

       Prestasi belajar adalah hasil dari pengukuran serta penilaian usaha belajar 

yang dinyatatakan dalam angka, huruf, maupun kalimat yang dapat 

mencerminkan hasil belajar yang sudah dicapai oleh setiap anak dalam 

periode tertentu. Prestasi belajar berfokus pada nilai atau angka yang dicapai 

siswa dalam proses pembelajaran di sekolah, utamanya nilai yang dilihat dari 

sisi kognitif, karena ranah inilah yang sering dinilai oleh guru untuk melihat 

penguasaan materi sebagai ukuran pencapaian hasil belajar belajar. Hasil 

belajar siswa tersebut yang menggambarkan kualitas dan kuantitas belajar 

yang telah dilakukan. Prestasi belajar antar siswa yang satu dengan siswa 
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yang lain berbeda. Semakin tinggi prestasi yang dicapai individu maka 

semakin baik pula hasil yang dicapai atau kualitas individu tersebut.  

       Akuntansi merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib ditempuh 

oleh siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang mengambil jurusan Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS). Ashari dkk (2012:1) menjelaskan pengertian 

akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dan 

pelaporan, pengupasan dan penafsiran, mengenai transaksi keuangan 

perusahaan dengan cara sistematis. Hasil dari kegiatan akuntansi adalah 

laporan keuangan, dengan laporan keuangan ini dapat digunakan sebagai 

dasar untuk menentukan kebijaksanaan perusahaan untuk waktu yang akan 

datang berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan. 

Akuntansi merupakan mata pelajaran yang dianggap sulit oleh para siswa 

karena harus memerlukan pemahaman, kecermatan dan ketelitian dalam 

menganalisa setiap transaksi yang terjadi di perusahaan. Kompetensi-

kompetensi yang dipelajari dalam akuntansi saling berkaitan dan berupa satu 

kesatuan. Apabila penguasaan siswa pada kompetensi sebelumnya kurang, 

dimungkinkan siswa akan sulit untuk menguasai komptensi selanjutnya. 

Sehingga guru harus mempunyai stategi pembelajaran agar siswa dapat 

memahami pelajarannya dengan baik. 

       Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus 

dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara 

efektif dan efisien. Strategi pembelajaran juga dapat diartikan sebagai 

perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran merupakan 

rencana tindakan atau rangkaian kegiatan termasuk penggunaan metode dan 

pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekeuatan dalam pembelajaran yang 

disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi pembelajaran terdiri dari 

metode dan teknik (prosedur) yang akan menjamin bahwa siswa akan betul-

betul mencapai tujuan pembelajaran. Metode dan teknik merupakan bagian 

dari strategi pembelajaran, metode merupakan cara yang didalam fungsinya 
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yaitu alat untuk mencapai suatu tujuan baik bagi guru maupun bagi siswa. 

Semakin baik metode yang dipakai, makin efektif pula pencapaian tujuan. 

Teknik adalah alat yang digunakan oleh guru untuk mengarahkan kegiatan 

siswa ke arah tujuan yang akan dicapai. Guru yang efektif sewaktu-waktu 

siap menggunakan berbagai metode (teknik) dengan efektif dan efisien 

menuju tercapainya tujuan. 

       Setiap kegiatan belajar mengajar mempunyai sasaran atau tujuan yang 

berjenjang mulai dari yang sangat operasional dan konkret. Belajar mengajar 

sebagai suatu sistem instruksional mengacu kepada pengertian sebagai 

perangkat komponen yang saling bergantung satu sama lain untuk mencapai 

tujuan. Sistem belajar mengajar meliputi sejumlah komponen antara lain 

tujuan pelajran, bahan ajar, siswa, guru, metode, situasi, dan evaluasi. Agar 

tujuan itu dapat tercapai, semua komponen yang ada harus diorganisasikan 

dengan baik sehingga sesama komponen itu terjadi kerjasama. Dalam strategi 

pembelajaran ada beberapa peristiwa-peristiwa belajar yang harus 

dilaksanakan yaitu (1) menarik perhatian siswa, (2) mengemukakan tujuan 

pembelajaran, (3) memunculkan pengetahuan awal, (4) menyajikan bahan 

stimulasi, (5) membimbing belajar, (6) menerima respons siswa, (7) 

memberikan balikan, (8) menilai untuk kerja, (9) meningkatkan retensi dan 

transfer. 

       Keluarga merupakan lembaga sosial paling kecil dan tempat manusia 

berinteraksi untuk yang pertama kali sebagai makhluk sosial. Dalam 

lingkungan keluarga peran orang tua sangat penting dalam pembentukan 

karakter, kecerdasan anak, penanaman nilai, norma, dan budaya yang ada 

dalam masyarakat. Keluarga juga merupakan pusat pendidikan yang utama 

dan pertama bagi seorang anak sebelum memperoleh pendidikan formal 

disekolah. Perhatian orang tua ini sangat penting bagi anak dalam kegiatan 

belajarnya. Perhatian orang tua adalah kesadaran jiwa ayah dan ibu untuk 

memperdulikan anaknya dalam memberikan dan memenuhi kebutuhan 

kegiatan belajar anak. Wujud dari aktifitas yang diarahkan ayah dan ibu 
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dalam kegiatan belajar dan pemenuhan kebutuhan belajar anak diantaranya 

adalah memberikan bimbingan belajar, pengawasan terhadap belajar, 

pemberian penghargaan dan hukuman, pemenuhan fasilitas dan kebutuhan 

belajar, penciptaan suasana belajar yang nyaman dan trentam, memperhatikan 

kesehatan anak. Perhatian orang tua dalam dunia pendidikan merupakan satu 

kesatuan dalam pengembangan peserta didik pada dunia pendidikan untuk 

memotivasi anak agar lebih giat dalam belajar, orang tua juga harus melihat 

sejauh mana prestasi belajar anak di sekolah serta dapat meningkatkan 

hubungan orang tua dengan anak. Perhatian orang tua memberikan dampak 

yang baik bagi anak seperti meningkatkan semangat dan motivasi belajar bagi 

anak. Perhatian dan bimbingan orang tua di rumah akan mempengaruhi 

kesiapan belajar siswa, baik belajar di rumah maupun di sekolah. 

       Peran orang tua dalam belajar anak seharusnya dapat membimbing 

belajar anaknya, membimbing dalam pekerjaan rumahnya, memotivasi 

belajar anaknya, sehingga orang tua dapat memantau perkembangan belajar 

anaknya. Perhatian yang diberikan oleh orang tua terhadap anak dapat 

memotivasi siswa dalam melakukan kegiatannya, termasuk memotivasi anak 

untuk belajar. Bagi siswa motivasi ini sangat penting karena dapat 

menggerakkan perilaku siswa ke arah positif sehingga mampu menghadapi 

segala tuntutan, dan kesulitan dalam belajar. Siswa dengan motivasi belajar 

yang tinggi cenderung melakukan aktivitas yang mengarah pada kebutuhan 

belajar, seperti membaca, menulis, mengerjakan tugas, dan memperhatikan 

penjelasan guru ketika pelajaran berlangsung. Semakin tinggi motivasi 

belajar maka siswa semakin rajin belajar, jadi semakin tinggi motivasi belajar 

maka prestasi belajarnya akan semakin tinggi.  

       Sejauh ini permasalahan yang banyak dijumpai dalam prestasi belajar 

siswa salah satunya kurangnya perhatian orang tua. Dalam hal ini perhatian 

orang tua sangatlah penting untuk mendorong siswa dalam dunia pendidikan 

agar siswa giat dalam belajar untuk meraih prestasi yang setinggi-tingginya. 

Berdasarkan uraian tersebut, akan dilakukan penelitian yang berjudul  
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“PRESTASI BELAJAR AKUNTANSI YANG DITINJAU DARI 

STRATEGI PEMBELAJARAN DAN PERHATIAN ORANG TUA PADA 

SISWA KELAS XI ILMU PENGETAHUAN SOSIAL SMA 

MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA. 

B. Identifikasi Masalah 

       Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa masalah 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh strategi pembelajaran terhadap prestasi 

belajar dalam pembelajaran akuntansi. 

2. Masih rendahnya prestasi belajar dalam pembelajaran akuntansi. 

3. Mengetahui pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi belajar 

dalam pembelajaran akuntansi. 

 

C. Pembatasan Masalah 

       Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka perlu diadakan 

pembatasan masalah agar penelitian lebih fokus dalam menggali dan 

menjawab permasalahan yang ada, maka penelitian ini hanya dibatasi antara 

lain: 

1. Prestasi belajar yang dapat dilihat dari nilai ulangan harian akuntansi. 

2. Perhatian orang tua dalam penelitian ini terbatas pada pemberian 

bimbingan belajar, memberikan nasihat, memberikan motivasi, dan 

memenuhi kebutuhan anak. 

3. Penelitian ini dilakukan pada tahun ajaran 2018/2019 semester ganjil. 

 

D. Rumusan Masalah 

       Permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan menjadi tiga rumusan 

masalah, yaitu: 

1. Adakah pengaruh strategi pembelajaran terhadap prestasi belajar 

akuntansi pada siswa kelas XI Ilmu Pengetahuan Sosial SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta? 
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2. Adakah pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi belajar 

pada siswa kelas XI Ilmu Pengetahuan Sosial SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta? 

3. Adakah pengaruh strategi pembelajaran dan perhatian orang tua 

terhadap prestasi belajar akuntansi pada siswa kelas XI Ilmu 

Pengetahuan Sosial SMA Muhammadiyah 1 Surakarta? 

E. Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh strategi pembelajaran terhadap 

prestasi belajar akuntansi pada siswa kelas XI Ilmu Pengetahuan 

Sosial SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. 

2. Untuk mengetahui pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi 

belajar pada siswa kelas XI Ilmu Pengetahuan Sosial SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta. 

3. Untuk mengetahui pengaruh strategi pembelajaran dan perhatian 

orang tua terhadap prestasi belajar akuntansi pada siswa kelas XI 

Ilmu Pengetahuan Sosial SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

       Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan 

menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan dengan 

tujuan meningkatkan sumber daya manusia yang lebih baik dan sebagai 

acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Peneliti 

       Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan 

bahan pertimbangan dalam penelitian-penelitian yang lain. 

b) Bagi Sekolah 

       Memberikan informasi mengenai prestasi belajar akuntansi 

dengan memperhatikan strategi pembelajaran dan perhatian orang tua. 
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G. Sistematika Penulisan 

       Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal 

meliputi: halaman judul, halaman pengesahan, halaman motto. Prakata, daftar 

isi, daftar tabel, abstrak. 

Bagian Utama: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, 

pembatasana masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penuliasan. 

 BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini merupakan landasan teori yang digunakan dalam 

penyusunan penelitian yang berkaitan dengan definisi setiap 

variabel, kerangka berfikir dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, tempat dan waktu 

penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi, sampel, dan 

sampling, teknik pegumpulan data, uji instrumen, uji prasarat 

analisis, teknik analisis data. 

BAB IV PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai objek 

penelitian, objek data, penyajian data dan pembahasan hasil 

penelitian. 

BAB V PENUTUP 

  Bab penutup ini berisi kesimpulan dan saran. 

  Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. 


