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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah upaya yang sangat strategis untuk membentuk 

karakteristik masyarakat yang di tuntut seperti yang dikemukakan di atas. 

Undang- undang tentang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 

merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagai berikut. 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

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

demokrasi serta bertanggung jawab. Pendidikan merupakan proses sistematis 

yang melibatkan baik faktor internal eksternal dan faktor internal adalah 

faktor yang datang dari diri siswa antara lain minat belajar motivasi belajar, 

bakat, dan persepsi, baik persepsi siswa terhadapat mata pelajaran maupun 

terhadap guru pengajar. selain itu juga ada faktor eksternal yaitu faktor yang 

datang dari luar diri siswa seperti lingkungan belajar lingkungan keluarga 

latar belakang sosial ekonomi keluarga dan perhatian orang tua dalam 

membantu mengatasi kesulitan belajar yang dialami anak. 

Hasil belajar adalah tingkat kepandaian dan ketrampilan yang telah 

dicapai disuatu pekerjaan atau latihan anak itu sendiri. Trianto,(2010) 

menyebutkan bahwa model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola 

yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di 

kelas atau pembelajaran tutorial. Pupuh dan Sobry S ,(2010) berpendapat 

makin tepat metode yang digunakan oleh guru dalam mengajar diharapkan 

makin efektif pula pencapaian tujuan pembelajaran dari sisi guru tindak 

mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa hasil 

belajar merupakan berakhirnya pengalaman dari puncak proses belajar. 

Luaran dalam mencari ilmu yaitu tindakan, aturan, pemahaman, kemampuan, 
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penghargaan serta keterampilan. Produk menuntut ilmu adalah kompetensi 

yang dikuasai peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran 

(Sudjana, 2014). Hasil belajar berupa (1) laporan komunikasi lisan adalah 

kecakapan berbahasa secara verbal dan tulis. tanggapan terhadap rangsangan 

sesuai karakteristik dengan respon istimewa. Kemampuan itu tak 

membutuhkan trik atribut maupun penerapan aturan. (2) Kecerdasan adalah 

kecakapakan dalam menginterprestasikan teori dan simbol. kecerdasan 

meliputi kecakapan mengkelompokkan kecakapan logis-paduan data-teori 

serta menyebarluaskan dasar-dasar pengetahuan. Kecerdasan adalah 

kecakapan dalam tindakan pengetahuan yang memiliki ciri keterampilan 

khas (3) Ranah pengetahuan adalah kemampuan dalam mendistribusikan 

serta mengantarkan ketindakan pengetahuan individual. Kemampuan 

kecerdasan terdiri dari pemahaman teori serta aturan menyelesaikan masalah 

(4) keterampilan motoric adalah kecakapan dalam menjalankan kegiatan yang 

berkaitan dengan olah fisik dan bagiannya (5) afektif yaitu keterampilan 

merespon keadaan sesuai dengan pengamatan yang dilihat atau dikerjakan 

pemikiran Gagne dalam (Suprijono,2015). Afektif merupakan kemampuan 

untuk menciptakan dan mewujudkan aturan-aturan. afektif adalah kecakapan 

mewujudkan aturan-aturan sebagai pedoman dalam bertindak. 

Belajar dan pembelajaran bahwasannya pelajar pada permasalahan ini 

memiliki hasil belajar yang rendah pada mata pelajaran akuntansi kurangnya 

partisipasi siswa dalam menanamkan nilai-nilai disiplin ilmu menjadi tolak 

ukur yang sangat jelas. Siswa siswi yang kurang dalam memperhatikan guru 

dan banyak yang bermain sendiri pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

Kekreatifan guru sangat diperlukan agar proses kegiatan belajar mengajar 

lebih menarik dan disukai oleh siswa. Suasana kelas perlu dibangun 

sedemikian rupa dengan menggunakan berbagai model pembelajaran yang 

tepat agar siswa dapat memperoleh kesempatan untuk berinteraksi satu sama 

lain. Fakta yang di temukan oleh peneliti terhadap hasil belajar akuntansi 

siswa kelas XI SMKN 1 Magetan cenderung rendah. Oleh karena itu untuk 

mengetahui seberapa besar faktor Tingkat Pendidikan Orang Tua dan 
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Perhatian orang tua berpengaruh terhadap Hasil Belajar Siswa kelas XI 

akuntansi SMNK 1 Magetan tahun ajaran 2020/2021 maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian ini. 

Tingkat pendidikan seseorang akan membawa pengaruh kepada orang 

tersebut dalam penguasaa pengetahuan, pekerjaan, kekayaan dan status sosial 

dalam masyarakat. Saat orang tua memiliki tingkat pendidikan yang baik 

maka kondisi ini akan memicu semangat anaknya untuk mencapai hal yang 

serupa. Orangtua yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi sikapnya 

akan semakin positif terhadap dunia pendidikan memiliki pengetahuan dan 

kemampuan dalam mengahadapi anak yang sedang kesulitan belajar serta 

selalu menyadarkan anak untuk rajin belajar dan menanamkan pengertian 

bahwa belajar sangat penting untuk masa depannya nanti (Mustamin & 

Sulestari,2013). 

Dalam rangka mengembangkan kemampuan diri setiap anggota keluarga 

pendidikan merupakan faktor utama. Pendidikan yang dimaksud dapat 

bersifat baik formal maupun informal. Pendidikan formal lebih difokuskan 

pada peningkatan kemampuan manusia dalam bidang keterampilan dan ilmu 

pengetahuan maka pendidikan informal lebih berorientasi pada pendidikan 

mental dan spiritual. Pendidikan informal dalam keluarga sangat berpengaruh 

terhadap pembentukan dan pengembangan pribadi setiap anggota keluarga. 

Bahwa tingkat pendidikan orang tua memiliki hubungan dengan bentuk 

kekerasan didalam lingkungan rumah tangga. Hal ini didukung oleh 

rendahnya pendidikan dan pemahaman orang tua mengenai pengasuhan anak 

(Siti Maryam, 2017) . Selain itu didukung oleh rendahnya pengertian orang 

tua dalam memahami tahap tumbuh kembang anak. Dapat dikatakan bahwa 

pendidikan formal yang diperoleh orang tua dapat mengurangi bentuk 

kekerasan dalam pengasuhan di rumah. 

Perhatian adalah pemusatan kekuatan jiwa tertuju pada suatu objek. 

Perhatian adalah banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai sesuatu 

aktifitas yang dilakukan (Suryabrata,2017;23). Dalam penelitian ini yang 

menjadifokus adalah perhatian orang tua. Perhatian orang tua adalah bentuk 
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ikatan emosi yang diberikan oleh orang tua kepada anak. Perhatian orang tua 

merupakan hal yang sangat penting karena bisa mempengaruhi hasil belajar 

anak. Perhatian adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dalam 

hubungannya dengan pemilihan rangsangan yang datang dari lingkunganny 

(Slameto, 2016:13). Pemusatan ini ditekankan pada proses belajar anak 

Seperti: pemberian bimbingan, nasehat, motivasi, penghargaan, dan 

pengawasan terhadap anak. Dengan adanya perhatian dari orangtua 

diharapkan anak mendapat motivasi dan dorongan untuk belajar sehingga 

hasil belajar dapat dicapai secara maksimal. 

Keluarga sehat berperan penting bagi pendidikan dalam ukuran kecil 

tetapi bersifat menentukan untuk pendidikan dalam ukuran besar yaitu 

pendidikan bangsa, negara, dan dunia. Berdasarkan hal tersebut dapatlah 

dipahami betapa pentingnya peranan keluarga di dalam pendidikan anak. 

Cara orang tua mendidik anak akan berpengaruh terhadap prestasi belajar 

anak. Orang tua yang kurang atau tidak memerhatikan pendidikan anak dapat 

menyebabkan anak kurang berhasil dalam belajar. Orang tua yang kurang 

atau tidak memerhatikan pendidikan anaknya misalnya mereka acuh tak acuh 

terhadap belajar anak tidak memerhatikan sama sekali kepentingan- 

kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan anak dalam belajar, tidak mengatur 

waktu belajar anak, tidak menyediakan atau melengkapi alat belajar anak, 

tidak memerhatikan apakah anak belajar atau tidak, tidak mau tahu 

bagaimana kemajuan belajar anak, dan tidak mau tahu kesulitan-kesulitan 

belajar yang dialami anak. Orang tua mempunyai peranan yang penting dalam 

pendidikan. 

Orang tua merupakan salah satu komponen yang harus bertanggung 

jawab atas pendidikan anak. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya 

pembinaan dan perhatian yang baik dalam proses belajar anak. Keterlibatan 

orang tua atas aktivitas anak dalam belajar merupakan salah satu hal yang 

diperlukan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Bentuk lain dari perhatian 

orang tua dalam proses pendidikan anak dan membantu anak dalam 

memecahkan permasalahan yang dihadapi di sekolah adalah mendorong dan 
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memotivasi anak untuk belajar serta melengkapi seluruh kebutuhan yang 

berhubungan dengan sekolah. Hal itu mudah dilakukan oleh orang tua yang 

memiliki tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi yang memadai karena 

dengan bekal itu orang tua dapat memberikan bimbingan dan solusi dalam 

pemecahan masalah kesulitan belajar yang dihadapi anak. Agar siswa dapat 

memahami dan memiliki minat terhadap mata pelajaran akuntansi orang tua 

perlu memberikan perhatian kepada anak sehingga memahami apa yang 

dibutuhkan anak agar dapat meningkatkan prestasi belajar. Dalam 

kenyataannya masih banyak orang tua beranggapan bahwa masalah 

pendidikan adalah urusan guru maka lenyaplah tanggung jawab orang tua 

dalam memerhatikan pendidikan anaknya. 

Minat adalah kekuatan pendorong yang memaksa seseorang menaruh 

perhatian pada orang situasi atau aktifitas tertentu dan bukan pada yang lain 

atau minat sebagai akibat yaitu pengalaman efektif yang distimular oleh 

hadirnya seseorang atau sesuatu obyek atau karena berpartisipasi dalam suatu 

aktifitas. Menurut Stiggins Ikbal,(2011:12) menyatakan bahwa minat 

merupakan salah satu dimensi dari aspek afektif yang banyak berperan dalam 

kehidupan seseorang. Minat adalah keinginan yang didorong oleh suatu 

keingina setelah mengamati dan membandingkan serta mempertimbangkan 

dengan kebutuhan yang diinginkannya Ikbal(2011:12). Selain itu minat juga 

merupakan kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan menikmati 

suatu aktivitas disertai dengan rasa senang aspek afektif adalah aspek yang 

mengidentifikasi dimensi-dimensi perasaan dari kesadaran emosi, disposisi, 

dan kehendak yang mempengaruhi pikiran dan tindakan seseorang. Minat 

belajar pada mata pelajaran ini perlu mendapatkan perhatian khusus karena 

minat belajar merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan proses 

belajar. minat berhubungan dengan perasaan maksudnya bila suatu objek 

dihayati sebagai sesuatu yang sangat berharga maka akan timbul perasaan 

senang yang akhirnya dapat diminati. 

Minat berbobot egoisentris artinya jika seseorang senang terhadap 

sesuatu maka akan timbul hasrat untuk memilikinya. Dalam minat belajar 
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seorang siswa memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar 

yang berbeda-beda seperti yang dijelaskan oleh jahja minat memiliki dua 

faktor yaitu kebutuhan fisik, sosial, dan egoistis yang dimiliki oleh seseorang 

serta pengalaman yang ia alami. Minat memiliki dua faktor yaitu kebutuhan 

fisik, sosial dan egoistis yang dimiliki oleh seseorang serta pengalaman yang 

ia alami. Pengalaman merupakan suatu dukungan dari lingkungan. 

Pengalaman akan diperoleh ketika siswa berinteraksi dengan lingkungan baik 

itu secara belajar maupun latihan. Samping itu minat yang timbul dari 

kebutuhan siswa merupakan faktor yang sangat penting bagi siswa dalam 

melaksanakan kegiatan-kegiatan atau usaha-usahanya. Anak akan belajar 

dengan baik apabila mempunyai minat belajar yang besar. Jika memiliki 

keinginan untuk belajar yang tinggi ia akan cepat mengingat dan mengerti apa 

yang ia pelajari. Siswa yang memiliki tingkat belajar yang lebih tinggi akan 

mencurahkan perhatian secara maksimal. Dalam rangka mengembangkan 

kemampuan diri setiap anggota keluarga. Agar siswa dapat memahami dan 

memiliki minat terhadap mata pelajaran akuntansi. 

 
B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi 

permasalahan yang ada, antara lain: 

1. Masih terdapat 15 siswa kelas XI akuntansi SMKN 1 Magetan Tahun 

Ajaran 2020/2021 yang belum mencapai KKM sebesar 75. 

2. Masih ada orang tua siswa kelas XI akuntansi SMKN 1 Magetan Tahun 

Ajaran 2020/2021 tidak memberikan bimbingan saat belajar. 

3. Kesadaran belajar siswa kelas XI akuntansi SMKN 1 Magetan Tahun 

Ajaran 2020/2021 belum optimal 

4. Disiplin belajar siswa kelas XI akuntansi SMKN 1 Magetan Tahun Ajaran 

2020/2021 masih kurang terbukti dengan kurangnya kesiapan siswa dalam 

mengikuti pelajaran. 
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C. Pembatasan Masalah 

Mengingat luasnya masalah yang mempengaruhi hasil belajar siswa, maka 

penelitian ini dibatasi pada dua faktor yaitu Tingkat Pendidikan Orang Tua 

dan Perhatian Orang tua Siswa pada mata pelajaran Akuntansi. Pertimbangan 

yang mendasari bahwa faktor Tingkat Pendidikan Orang Tua diduga memiliki 

pengaruh besar terhadap Hasil Belajar Akuntansi karena orang tua mempunyai 

hubungan paling dekat dengan siswa, sehingga dapat memantau dan 

membimbing secara langsung perkembangan belajar siswa. Perhatian orang 

tua siswa diduga juga berpengaruh terhadap kestabilan belajar siswa dalam 

mencapai hasil belajar. Dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada 

Pengaruh Tingkat Pendidikan Orang Tua dan Perhatian Orang tua Siswa dan 

Minat belajar terhadap Hasil Belajar Akuntansi Siswa kelas XI Akuntansi 

SMKN 1 Magetan pada tahun ajaran 2020/2021. 

 
D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, masalah 

penelitian dirumuskan sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh tingkat pendidikan orang tua terhadap hasil belajar 

akuntansi siswa SMKN 1 Magetan? 

2. Adakah pengaruh perhatian orang tua terhadap hasil belajar akuntansi 

siswa SMKN 1 Magetan? 

3. Adakah pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar akuntansi siswa 

SMKN 1 Magetan? 

4. Adakah pengaruh tingkat pendidikan dan perhatian orang tua terhadap 

hasil belajar akuntansi siswa SMKN 1 Magetan? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan : 

1. Untuk menguji adakah pengaruh tingkat pendidikan orang tua terhadap 

hasil belajar akuntansi siswa SMKN 1 Magetan. 

2. Untuk menguji adakah pengaruh perhatian orang tua terhadap hasil belajar 

Akuntansi siswa SMKN 1 Magetan. 

3. Untuk menguji adakah pengaruh minat belajar siswa terhadap hasil belajar 

akuntansi siswa SMKN 1 Magetan. 
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4. Untuk menguji adakah pengaruh tingkat pendidikan orang tua dan 

perhatian orang tua terhadap hasil belajar akuntansi siswa SMKN 1 

Magetan 

 
F. Manfaat Penelitian 

Kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat 

teoritis maupun praktis : 

1. Manfaat Teoritis 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

dapat menguji teori tentang pengaruh tingkat pendidikan dan minat belajar 

terhadap hasil belajar di SMKN 1 Magetan. 

2. Manfaat Praktis 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan menambah wawasan pengetahuan 

tentang pengaruh tingkat pendidikan dan minat belajar terhadap hasil 

belajar siswa. Bagi peneliti menambah bekal pengetahuan dan wawasan 

khususnya tentang apa yang ada di lapangan terkait dengan pengaruh 

tingkat pendidikan dan minat belajar terhadap hasil belajar siswa SMKN 1 

Magetan. 


