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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era kemajuan teknologi dan informasi, pendidikan memegang 

peranan penting utamnaya dalam mencerdaskan putra – putri bangsa. Dengan 

adanya pendidikan maka sangat dimungkinkan pembangunan bangsa akan 

lancar. Karena pendidikan merupakan bagian terpenting dari proses 

pendidikan Nasional. Dengan adanya pendidikan, masyarakat Indonesia akan 

mencapai perbaikan – perbaikan disegala bidang kehidupan. 

Pendidikan pada hakekatnya merupakan usaha untuk membantu 

peserta didik dalam usaha mengembangkan pengetahuan dan kemampuan, 

kecerdasan atau pola tingkah laku yang berguna. Untuk mencapai 

keberhasilan pembangunan dalam pendidikan dituntut untuk menciptakan 

generasi muda yang lebih kreatif, berkualitas dan berprestasi. Hal tersebut 

tecantum dalam Undang – Undang RI No.20 tahun 2003 : 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terancam untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

ahklak mulia, serta ketrampilan yang diperluakan dirinya, bangsa dan 

negara. 

 

Tugas siswa dalam mencapai hasil belajar adalah melalui kegiatan 

belajar. kegiatan belajar yang berlangsung dengan baik akan membantu 

tercapainya sebuah hasil belajar yang sesuai dengan potensi dan keahlian 
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yang dimiliki. Sebagai lembaga yang menyajikan pendidikan formal, sekolah 

memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional melaluli proses belajar mengajar. Pendidikan mempunyai fungsi 

yang harus diperhatikan seperti pada UU No. 20 Tahun 2003 pasal 3, 

dinyatakan : 

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 bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap,  kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis dan bertanggung jawab. 

 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal dimana siswa belajar 

dan diberikan pengetahuan tentang bermacam - macam mata pelajaran yang 

akan dipelajari, dipahami, diujikan dan diberikan penilaian yang hasil 

belajarnya akan dipaparkan dalam buku rapot, yang biasanya dinyatakan 

dalam huruf atau angka. Hasil belajar itu juga dapat digunakan dalam 

kehidupan sehari hari. Menurut Ngalim Poerwanto (1990:85): 

Belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku, dimana perubahan 

itu dapat mengarah kepada perubahan tingkah laku yang lebih baik, 

tetapi ada kemungkinan akan mengarah kepada tingkah laku yang 

lebih buruk.  

 

Faktor yang mempengaruhi belajar ada banyak jenisnya, tetapi dapat 

digolongkan menjadi dua golongan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor intern misalnya minat, bakat, motivasi, kondisi fisik maupun tingkat 

intelegensi, sedangkan faktor eksternal terdiri dari fasilitas belajar, kondisi 

lingkungan, status ekonomi keluarga dan pengajaran dalam keluarga. 
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Motivasi belajar yaitu motif yang mendorong individu untuk berpacu 

dengan ukuran keunggulan. Ukuran keunggulan itu dapat menggunakan 

dirinya sendiri, orang lain, dan dapat juga dilihat dari kesempurnaan tugas. 

Pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa motivasi belajar 

merupakan suatu dorongan dari dalam individu untuk mencapai suatu nilai 

kesuksesan. Nilai kesuksesan mengacu pada suatu keberhasilan atas 

penyelesaian masalah yang pernah dialami oleh individu maupun berupa 

keberhasilan individu yan didalamnya terkandung nilai kehormatan. 

Seorang yang belajar pasti membutuhkan motivasi baik berasal dari 

diri sendiri dan dari luar lingkungan. Dengan adanya motivasi belajar yang 

tinggi mengakibatkan hasil yang diperoleh akan lebih baik. Kaitannya dengan 

siswa adalah motivasi belajar yang baik akan melahirkan kualitas siswa yang 

baik, dalam arti siswa memiliki pengetahuan dan ketrampilan tentang apa 

yang dipelajarinya dengan baik. Dengan demikian, akan terbentuk siswa yang 

berkualitas dan siap memasuki persaingan untuk meraih hasil belajar yang 

maksimal. 

Rendahnya motivasi belajar pada siswa merupakan gejala yang kurang 

menguntungkan, karena rendahnya motivasi belajar akan menunjukkan sifat 

acuh tak acuh terhadap lingkungan, kehidupan sosial, termasuk pada 

pendidikan dan masa depan bangsanya. Agar dapat memotivasi siswa maka 

diperlukan peranan dari faktor – faktor tersebut yang saling mendukung 

sehingga akan tercipta motivasi belajar. Status sosial juga disebut dengan 
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kelas sosial yang didalamnya terkandung unsur – unsur pendidikan orang tua, 

pekerjaan, jabatan, penghasilan orang tua dan kepemilikan barang berharga. 

Lingkungan keluarga mempunyai peranan yang sangat besar, dalam 

pembentukan kepribadian anak, karena didalam keluargalah pertama kali 

anak mengenal dunia. Anak sering kali melihat perilaku orang tua dalam 

kehidupan sehari – hari karena didalam keluarga anak pertama kali mengenal 

pendidikan. Pola asuh dalam keluarga yang penuh kasih sayang dan 

pendidikan tentang nilai – nilai kehidupan sosial maupun agama yang 

diberikan merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak agar 

menjadi pribadi yang sehat dan sempurna yang bisa berinteraksi dengan 

lingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakatnya. 

Keberhasilan pendidikan di keluarga sangat ditentukan oleh 

keberhasilan orang tua dalam memberikan pendidikan dasar kepada anak 

tentang berbagai hal yang seharusnya mereka pelajari sejak awal, misalnya 

kesopanan, etika, dan pendidikan agama. Pola asuh orang tua dan pendidikan 

agama merupakan komponen utama yang memegang peranan penting dalam 

memberikan standar perilaku dan sumber motivasi kepada anak untuk 

mematuhi peraturan, dan juga berpengaruh terhadap kepribadian anak. Orang 

tua bertanggung jawab atas kepribadian anak dan ilmu keagamaan yang 

diperoleh dan dipelajari oleh anak. Pola Asuh adalah cara, bentuk atau 

strategi dalam pendidikan keluarga yang dilakukan oleh orang tua kepada 

anak – anaknya. 
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Keluarga yang baik adalah tempat pendidikan yang baik bagi anak. 

Mengingat betapa pentingnya peranan keluarga pada kepribadian anak, maka 

tingkah laku dan pergaulan serta harmonisasi orang tua menjadi perhatian dan 

teladan bagi anak. Menurut Moh. Shoeib (1998:17):  

Keluarga adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dan 

bertempat tinggal bersama dan masing – masing anggota merasakan 

adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling 

memperhatikan dan saling meneyerahkan diri. 

 

Keadaan keluarga yang kurang harmonis akan mempengaruhi 

psykologi bagi perkembangan mental dan pedidikan anak. Orang tua yang 

sibuk diluar rumah tidak dapat memberikan cukup waktu kepada anak – 

anaknya, itu dapat merngakibatkan anak merasa dirinya tidak diperhatikan 

dan tidak dicintai. Keluarga merupakan kelompok pertama yang mengenalkan 

nilai – nilai kebudayaan pada anak, sehingga akan membentuk kepribadian 

anak. Karena disini orang tua mempunyai dua hal pokok yaitu peran 

pemelihara dan mendidik anak. 

Berdasarkan survei awal, peneliti mengamati bahwa Pola asuh orang 

tua siswa kelas X di SMA N 1 Purwantoro secara umum sudah baik. Ada 

beberapa siswa yang menjadi siswa teladan. Ketaatan siswa dalam mematuhi 

peraturan juga sudah cukup baik. Hal tersebut ditunjang dengan adanya 

perhatian dan pendidikan dari orang tua, dimana pada awal pendidikan 

mereka diajarkan kedisiplinan dalam belajar. Dengan demikian kedisiplinan 

anak terbentuk seiring dengan pola asuh orang tua. Sedangkan disekolah 

siswa disediakan sarana dan prasarana, ketepatan cara penyampaian 

pelajaran, dan gaya belajar yang baik akan memotivasi siswa. Pada umumnya 
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siswa sudah termotivasi dengan baik, dengan adanya motivasi belajar maka 

siswa akan lebih giat dan rajin belajar sehingga akan berpengaruh pada hasil 

belajarnya. Dengan adanya motivasi itulah siswa akan semakin berkompetisi 

dengan siswa yang lain. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan judul: PERANAN POLA ASUH ORANG TUA DAN 

MOTIVASI  BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR EKONOMI 

KELAS X SMA NEGERI 1 PURWANTORO TAHUN AJARAN 

2011/2012 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas identifikasi masalah yang dapat 

dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Suatu hasil belajar dapat terwujud dengan adanya motivasi dari diri siswa 

yang akan menunjang hasil belajarnya 

2. Adanya dukungan dari orang tua yang dapat menunjang hasil belajar 

siswa 

3. Siswa yang pandai dalam mengatur serta memanfaatkan waktu yang ada 

akan mendapatkan hasil belajar yang baik 

4. Kebiasaan yang sering dilakukan siswa, mereka hanya belajar jika akan 

menempuh test saja 
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C. Pembatasan Maslah 

Tujuan pembatasan masalah untuk mempermudah arah dan maksud 

penelitian ini dilakukan, untuk itu peneliti membatasi tentang: 

1. Penelitian terbatas pada sebagian siswa kelas X di SMA N 1 Purwantoro 

tahun ajaran 2011/2012 

2. Pola asuh orang tua adalah  pengasuhan orang tua dalam mengarahkan 

dan memotivasi siswa kelas X SMA N 1 Purwantoro tahun ajaran 

2011/2012 

3. Hasil Belajar dibatasi pada nilai raport semester ganjil siswa kelas X 

SMA Negeri 1 Purwantoro  pada semester genap tahun ajaran 2011/2012 

 

D. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah yang ingin diperoleh jawabannya dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Apakah ada pengaruh pola asuh orang tua terhadap belajar siswa kelas X 

di SMA N 1 Purwantoro tahun ajaran 2011/2012? 

2. Apakah ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar pada siswa 

kelas X di SMA N 1 Purwantoro tahun ajaran 2011/2012? 

3. Apakah ada pengaruh secara bersamaan pola asuh orang tua dan motivasi 

belajar terhadap hasil belajar ekonomi kelas X di SMA N 1 Purwantoro 

tahun ajran 2011/2012? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah 

1. Untuk mengetahui pola asuh orang tua siswa kelas X SMA Negeri 1 

Purwantoro tahun ajaran 2011/2012 

2. Untuk mengatahui pengaruh motivasi belajar siswa kelas X SMA Negeri 1 

Purwantoro tahun ajaran 2011/2012 

3. Untuk mengatahuipengaruh hasil belajar ekonomi kelas X SMA Negeri 1 

Purwantoro tahun ajaran 2011/2012 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat 

meberikan manfaat, dan peningkatan mutu hasil belajar siawa 

1. Manfaat Teoritis  

Dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan 

ilmu pengetahuan tentang peranan pola asuh orang tua dan motivasi 

belajar terhadap hasil belajar ekonomi kelas X SMA N I Purwantoro 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Peneliti 

Hal ini sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana, diharapkan 

menambah pengetahuan tentang peranan pola asuh orang tua dan 

motivasi belajar terhadap hasil belajar ekonomi kelas X SMA N 1 

Purwantoro. Disamping itu diharapkan untuk membantu melengkapi 

bekal nanti dalam melaksanakan tugas keseharian sebagai orang tua 
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dan juga guru mata pelajaran ekonomi. Sebagai bekal kelak menjadi 

orang tua yang senantia mengasuh dengan pola asuh yang benar, 

sehingga akan menciptakan pribadi yang bagus. Dari penelitian ini 

peneliti memperoleh banyak informasi untuk memperluas 

pengetahuan. 

b. Bagi Orang Tua 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana yang 

positif bagi orang tua untuk meningkatkan pola asuh yang terarah bagi 

perkembangan anak dan mendorong anak agar termotivasi dalam 

belajar sehingga akan menciptakan hasil belajar yang baik. 

c. Bagi Siswa 

Memberikan informasi kepada siswa bahwa dengan adanya 

motivasi belajar akan membantu mereka  mengembangkan dan 

meningkatkan kualitas dirinya dalam mencapai hasil belajar yang 

maksimal. 

 

G. Sistematika Skripsi 

Untuk memperoleh gambaran permulaan skripsi ini, maka perlu 

dikemukakan skripsi sebagai berikut : 

 BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, 
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tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematik penulisan 

skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menjelaskan tentang pengertian belajar, pengertian 

hasil belajar ekonomi, faktor – faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar, indikator – indikator hasil belajar, pengertian pola asuh, 

bentuk – bentuk pola asuh, faktor – faktor yang mempengaruhi 

pola asuh, cara mendidik anak yang baik, pengertian motivasi 

belajar, macam – macam motivasi, ciri – ciri motivasi, faktor – 

faktor yang mempengaruhi motivasi, fungsi motivasi, prinsip 

motivasi dalam belajar, kearngka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, tempat penelitian, 

populasi, sampel, sampling, variable penelitian, teknik 

pengumpulan data,uji instrumen dan teknik analisis data. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Pada BAB ini berisi tentang gambaran umum SMA N 1 

Purwantoro, penyajian data, pengujian hipotesis dan pemahaman 

hasil belajar 

BAB V  KESIMPULAN 

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN




