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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus 

berkembang pesat sekarang ini, akan membawa dampak kemajuan diberbagai 

bidang kehidupan. Agar dapat mengikuti dan meningkatkan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi tersebut diperlukan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Salah satu usaha menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas 

adalah melalui pendidikan. Sesuai dengan tujuan pendidikan yang dijelaskan dalam 

Undang-Undang RI Nomer 2 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional Bab 

1 No 1 yang berbunyi : 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 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. 

Sebegitu jauh tujuan pendidikan tersebut, maka secara umum dilatih untuk 

terampil mengembangkan penalaran, terutama dalam ilmu pengetahuan. 

 

Agar usaha dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas 

dapat dicapai maka dalam bidang pendidikan perlu diperhatikan faktor-faktor yang 

merupakan penyebab kegagalan pendidikan. Adapun faktor penyebab kegagalan 

pendidikan tersebut adalah faktor lingkungan, keluarga, sarana dan prasarana serta 

faktor intern siswa itu sendiri. Semua saling mempengaruhi dan mempunyai andil 

dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan. 

Dalam kaitannya dengan pendidikan yang berlangsung di dalam keluarga. 

Orang tua mempunyai tugas untuk mendidik dan membimbing putra-putrinya 
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dengan baik. Orang tua berkewajiban memberikan dasar-dasar pengetahuan, sikap, 

dan keterampilan pada putra putrinya. Karena dalam keluarga anak mendapatkan 

pendidikan untuk pertama kalinya. Keberhasilan orang tua dalam menanamkan 

sikap dan pengertian yang baik akan menunjang keberhasilan pendidikan di sekolah 

dan di masyarakat. Salah satu hal yang penting dalam menunjang pendidikan dalam 

keluarga adalah sikap dan pengertian orang tua terhadap pentingnya pendidikan 

sekolah bagi putra putrinya. Orang tua harus menyadari bahwa kebutuhan sekolah 

merupakan kebutuhan anak untuk bekal hidup saat terjun di masyarakat. 

Keberhasilan belajar seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu faktor 

intern dan faktor ekstern. Faktor intern merupakan faktor yang sangat penting dalam 

menentukan keberhasilan belajar. Hal tersebut dapat dipahami sebab dalam proses 

belajar sasaran utama adalah individu sebagai subjek belajar. 

Sumadi Suryabrata (1998: 249) menyebutkan faktor yang mempengaruhi 

proses belajar mengajar antara lain: 

1. Faktor-faktor yang berasal dari luar diri si pelajar, dan ini masih dapat lagi 

digolongkan menjadi dua golongan dengan catatan bahwa overlapping 

masih tetap ada, yaitu : 

a. Faktor non sosial (seperti keadaan cuaca, suasana lingkungan, alat-alat 

audio visual) 

b. Faktor sosial (seperti guru, orang tua, teman sebaya) 

2. Faktor-faktor yang berasal dari dalam diri si pelajar, dan inipun dapat 

digolongkan menjadi dua golongan, yaitu : 

a. Faktor-faktor fisiologis (keadaan jasmani seperti kesehatan badan dan 

fungsi jasmani fungsi anggota badan) 

b. Faktor-faktor psikologis.(intelegensi siswa, sikap siswa, bakat siswa, 

minat siswa dan motivasi siswa) 

 

Salah satu faktor ekstern yang ikut mempengaruhi keberhasilan belajar siswa 

adalah orang tua. Pemberian motivasi belajar dari orang tua adalah dorongan yang 

berasal dari orang tua untuk membantu dalam memperoleh prestasi belajar yang 

baik. Karena siswa mengalami kehidupan yang pertama dan utama dalam keluarga. 
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Mereka akan tumbuh dan berkembang sesuia pendidikan yang diperoleh dari orang 

tuanya. Dalam hal ini orang tua hendaknya dapat membantu pihak sekolah untuk 

dapat memberikan motivasi yang positif agar siswa memperoleh prestasi belajar 

yang tinggi. Pemberian motivasi belajar dari orang tua dengan mengadakan 

pengawasan, memupuk rasa optimis, memberikan pujian, memberikan hadiah, 

memenuhi kebutuhan sekolah, memberi nasehat dan lain sebagainya. 

Posisi orang tua dalam keluarga adalah pemimpin dan penanggung jawab 

keluarga. Lebih dari itu dengan adanya anak maka fungsi orang tua bertambah yaitu 

sebagai guru, pendidik, pembimbing serta motivator dalam mencapai prestasi 

belajar yang optimal. Motivasi kuat akan dapat merangsang pengungkapan potensi 

secara konstruktif yang dapat menimbulkan kegairahan belajar yang tinggi. Oleh 

karena itu diharapkan keikutsertaan orang tua dalam membantu belajar anaknya 

dengan jalan memotivasi anaknya juga mengadakan fasilitas belajar yang 

diperlukan. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian berjudul “Pengaruh Motivasi Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar 

Matematika Siswa Kelas III SD Muhammadiyah 3 Surakarta Tahun Ajaran 

2011/2012” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, dapat 

diidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Pemberian motivasi belajar dari orang tua berbeda-beda 

2. Rendahnya prestasi belajar matematika. 
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C. Pembatasan Masalah 

Motivasi merupakan dorongan seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu motivasi instrinsik dan ekstrinsik. Dalam 

penelitian ini hanya membatasi pada motivasi ekstrinsik yang berupa motivasi dari 

orang tua.     

Prestasi belajar matematika dalam penelitian ini diambil dari nilai mid 

semester matematika yang diperoleh siswa kelas III SD Muhammadiyah 3 Surakarta 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dikemukakan di atas maka 

peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut: “Adakah pengaruh motivasi 

orang tua terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas III SD Muhammadiyah 3 

Surakarta tahun 2011/2012?” 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh motivasi 

orang tua terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas III SD Muhammadiyah 3 

Surakarta tahun 2011/2012. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat 

bermanfaat untuk: 
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1. Bagi Peneliti 

a. Penelitian ini sebagai sarana aktualisasi dari dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan yang secara teoritis telah dipelajari. 

b. Menambah wawasan peneliti tentang besarnya motivasi orang tua terhadap 

prestasi belajar matematika. 

2. Bagi Sekolah 

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi sekolah untuk meningkatkan peran serta 

orang tua dalam proses pembelajaran, sehingga terbentuk suatu kolaborasi 

sekolah dengan orang tua yang bertujuan meningkatkan prestasi belajar 

matematika siswa. 




