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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan kunci utama pembangunan sebuah bangsa. Para 

ahli meyakini bahwa daya saing suatu bangsa sangat bergantung pada 

penyelenggaraan pendidikannya, yaitu pendidikan yang dapat mewujudkan 

sumber daya manusia yang berkualitas dan berprestasi. Untuk itulah kunci 

pembangunan sumber daya manusia adalah melalui penyelenggaraan pendidikan 

yang bermutu. Mutu pendidikan yang dimaksud menyangkut proses dan hasil 

belajar, yang diukur melalui indikator pencapaian skor prestasi akademik maupun 

non akademik.  

Dalam keseluruhan komponen pendidikan, proses pendidikan di sekolah 

berupa kegiatan belajar mengajar merupakan hal yang penting, karena berhasil 

tidaknya pencapaian tujuan pendidikan bergantung pada bagaimana proses belajar 

yang dialami oleh siswa sebagai peserta didik. Indikator yang penting dalam 

mengukur keberhasilan proses belajar mengajar di dalam suatu lembaga 

pendidikan yaitu prestasi belajar. Tirtonegoro (2001) mengemukakan bahwa 

prestasi belajar adalah penilaian hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan 

dalam bentuk simbol, angka, huruf maupun kalimat yang dapat mencerminkan 

hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak dalam periode tertentu. Dengan 

mengetahui prestasi belajar siswa, dapat diketahui kedudukan siswa di dalam 

kelas apakah termasuk kelompok siswa pandai, sedang atau pun kurang. Prestasi 
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belajar ini dinyatakan dalam bentuk angka, huruf maupun simbol pada tiap-tiap 

periode tertentu, misal tiap catur wulan atau semester, hasil prestasi belajar anak 

dinyatakan dalam buku raport. 

Harapannya, semua siswa dapat meraih prestasi belajar yang baik atau 

dengan kata lain termasuk ke dalam kelompok siswa yang pandai, karena meraih 

prestasi belajar yang baik merupakan dambaan bagi setiap siswa yang sedang 

mengikuti proses pembelajaran di sekolah serta dambaan bagi orang tua maupun 

guru. Seseorang dapat dikatakan memiliki prestasi belajar yang baik menurut 

Syah (2009) apabila mampu menguasai ranah psikologis yang terdiri dari: 1) 

cipta/kognitif yaitu dapat menunjukkan, membandingkan dan menghubungkan 

mendefinisikan dengan lisan sendiri, menjelaskan dan mendefinisikan dengan 

lisan sendiri, memberikan contoh dan menggunakan secara tepat, menguraikan 

dan mengklasifikasikan atau memilah-milah, dapat menghubungkan materi-materi 

sehingga menjadi kesatuan baru, menyimpulkan serta mampu membuat prinsip 

umum; 2) rasa/afektif yaitu dapat menunjukkan sikap menerima dan menolak, 

kesediaan berpartisipasi/ terlibat dan memanfaatkan, menganggap penting dan 

bermanfaat, menganggap indah dan harmonis serta mengagumi, mengakui dan 

meyakini, serta mengingkari), serta melembagakan atau meniadakan dan 

menjelmakan dalam pribadi dan perilaku sehari-hari); 3) karsa/psikomotorik yaitu 

dapat mengkoordinasikan gerak anggota tubuh, serta mampu melafalkan atau 

mengucapkan dan membuat mimik dan gerakan jasmani. 

Kristiyani (dalam harian Kompas, 9 Juli 2008) mengungkapkan bahwa 

ketika seorang anak mulai mengenyam pendidikan formal di sekolah, banyak hal 
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yang menjadi sorotan. Salah satunya adalah bagaimana prestasi belajar anak di 

sekolah. Orang tua dan orang dewasa lain di sekitar anak seringkali memiliki 

harapan tertentu terhadap hal ini, sehingga masalah yang muncul dalam prestasi 

belajar dipandang sebagai masalah penting. 

Di Indonesia masalah prestasi belajar yang lazim terjadi adalah kegagalan 

di bidang akademik yang ditandai dengan kondisi tidak naik kelas. Anak dianggap 

belum mampu memahami apa yang diajarkan selama satu tahun, sehingga perlu 

mengulang dijenjang yang sama. Kriteria kenaikan menuju suatu jenjang 

pendidikan didasarkan pada ketuntasan dalam mata pelajaran. Beberapa sekolah 

mensyaratkan ketuntasan pada setiap mata pelajaran dalam setiap aspek (kognitif, 

afektif dan psikomotorik) dan beberapa memberikan batasan minimal 

ketidaktuntasan untuk dikatakan mampu naik ke tingkat di atasnya (Kristiyani, 

dalam harian Kompas, 9 Juli 2008).  

SMA Negeri 5 Surakarta merupakan salah satu lembaga pendidikan 

formal yang memiliki sumber daya manusia yang cukup baik. Hal ini ditunjukkan 

dari prestasi akademik yang yang pernah diraih, antara lain Juara III Lomba 

Cerpen tingkat SMA/Sederajat tahun 2007, Juara Harapan II Speech Contest SMA 

Kristen Kalam Kudus Sukoharjo tahun 2008, Juara II Lomba Kompetensi 

Presenter Bahasa Jawa SMA/SMK Wilayah Subo Suko Wono Sraten tahun 2008, 

Juara LKTI SMA/SMK Surakarta tahun 2010 serta lomba Juara 2 Bahasa Inggris 

Tingkat SMA/MA tahun 2011.    

Berdasarkan hasil survey dilapangan yang dilakukan oleh peneliti pada 

hari rabu, 25 April 2012 menyatakan bahwa sekitar 23,6 % para siswa di SMA 
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Negeri 5 Surakarta menunjukkan perilaku membolos tanpa memberikan 

keterangan yang jelas. Selain perilaku di atas juga ada perilaku yang lain yang 

menunjukkan penurunan prestasi belajar siswa. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Bp. Wijayanto selaku bagian kurikulum diketahui siswa yang memiliki 

prestasi belajar yang tergolong tinggi sekitar 22 %, yang tergolong sedang sekitar 

46 % dan yang tergolong rendah sekitar 31 %. Selain itu, beliau juga menjelaskan 

bahwa banyak ditemukan perilaku siswa seperti tidak membawa buku materi 

pedoman saat pelajaran berlangsung sehingga mengganggu proses penerimaan 

materi karena siswa tidak mampu menerima pelajaran yang diberikan oleh guru. 

Selain itu apabila ada siswa yang datang terlambat ke sekolah sehingga tidak 

boleh mengikuti mata pelajaran yang sedang berlangsung dan hanya 

diperbolehkan mengikuti mata pelajaran pada jam berikutnya, hal ini biasanya 

menimbulkan berbagai permasalahan antara lain, siswa mengalami ketertinggalan 

materi dan apabila ada ulangan mendadak siswa tidak akan memperoleh nilai 

memperoleh nilai sehingga mempengaruhi nilai akhir. Serta tidak jarang siswa 

mengikuti remidi hingga melebihi batas yang telah ditentukan oleh sekolah yaitu 

tiga kali namun belum mencapai batas minimal yang ditentukan dari pihak 

sekolah. Hal ini mengindikasikan bahwa siswa di SMA tersebut mengalami 

penurunan dalam prestasi belajar. 

Meraih prestasi belajar sesuai dengan apa yang diharapkan bukanlah hal 

yang mudah, banyak hambatan, tantangan bahkan juga kegagalan yang harus 

dihadapi. Hal ini disebabkan proses belajar merupakan suatu yang kompleks dan 

banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 
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menurut Soeryabrata (1998) ada dua yaitu faktor internal atau faktor yang berasal 

dari dalam disi dan faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar diri. 

Salah satu faktor internal atau faktor yang berasal dari diri siswa yang 

dapat mempengaruhi prestasi belajar adalah motivasi (Soeryabrata, 1998). Pada 

pembahasan ini, yang dimaksud motivasi cenderung mengacu pada motivasi 

belajar. Sudjana (1995) mengemukakan bahwa keberhasilan proses belajar 

mengajar dapat dilihat dalam motivasi belajar yang ditunjukkan oleh siswa pada 

saat melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Hal ini dapat ditunjukkan dalam hal 

minat dan perhatian terhadap pelajaran, semangat siswa untuk melakukan tugas-

tugas belajarnya, tanggung jawab siswa dalam hal mengerjakan tugas-tugas 

belajarnya, reaksi yang ditunjukkan siswa terhadap stimulus yang diberikan guru, 

serta rasa senang dan puas dalam mengerjakan tugas yang diberikan. 

Slameto (2003) juga mengemukakan hal yang sama bahwa motivasi erat 

sekali hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai dalam belajar, di dalam 

menentukan tujuan itu dapat disadari atau tidak, akan tetapi untuk mencapai 

tujuan itu perlu berbuat, sedangkan yang menjadi penyebab berbuat adalah 

motivasi belajar itu sendiri sebagai daya penggerak atau pendorong untuk 

melakukan perbuatan belajar supaya mendapat hasil belajar yang baik.     

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kharomah (2009) 

menjelaskan bahwa motivasi belajar merupakan hal terpenting dalam 

meningkatkan daya tarik siswa dalam belajar, sebab dalam proses belajar 

mengajar siswa dan guru mempunyai peranan penting dalam membangkitkan 

motivasi dalam diri siswa agar semakin aktif belajar. Hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat motivasi belajar semakin tinggi pula 

tingkat prestasi belajar siswa dan juga sebaliknya. 

Faktor eksternal yang mempengaruhi prestasi belajar menurut Soeryabrata 

(1998) salah satunya adalah faktor keluarga, yaitu dukungan orang tua dan 

suasana hubungan antar anggota keluarga. Dukungan dari orang tua merupakan 

salah satu pemacu semangat berprestasi bagi anak. Dukungan dalam hal ini bisa 

secara langsung berupa pujian maupun nasehat, atau secara tidak langsung 

misalnya dalam wujud kehidupan keluarga yang akrab dan harmonis. 

Sejalan dengan pendapat di atas, Slameto (2003) juga menjelaskan bahwa 

faktor keluarga sangat berperan aktif  bagi siswa dan hal-hal yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar yang diukur dengan prestasi 

belajar yang diraih antara lain: dukungan orang tua, cara orangtua mendidik, relasi 

antara anggota keluarga, keadaan keluarga, pengertian orang tua, keadaan 

ekonomi keluarga, latar belakang kebudayaan dan suasana rumah. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Hidayati (2011) 

menjelaskan bahwa prestasi belajar pada hakekatnya  merupakan hasil yang telah 

dicapai seseorang setelah melakukan usaha belajar.  Pada umumnya semakin baik 

usaha belajar, maka akan semakin baik pula  prestasi yang akan dicapai. Dalam 

kenyataannnya prestasi belajar siswa yang satu  dengan yang lainnya tidaklah 

sama. Salah satu faktor yang mempengaruhi  prestasi belajar adalah dukungan 

orangtua, baik dalam bentuk pemberian bimbingan belajar, pemberian motivasi 

maupun penyediaan fasilitas belajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang positif dan signifikan antara dukungan orang tua dengan prestasi 
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belajar siswa, dimana semakin tinggi dukungan yang diberikan oleh orang tua 

maka semakin tinggi pula prestasi belajar yang dapat diraih oleh siswa, dan 

sebaliknya apabila semakin rendah dukungan orang tua yang diberikan maka 

semakin rendah pula prestasi belajar yang dicapai oleh siswa.        

Meningkatkan prestasi belajar membutuhkan dorongan dari dalam diri 

yaitu motivasi belajar dan dari luar diri yaitu dukungan orang tua, karena hal 

tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar. Dari uraian tersebut peneliti 

menentukan rumusan masalah: “Apakah ada hubungan antara motivasi belajar 

dan dukungan orangtua dengan prestasi belajar siswa SMA N 5 Surakarta?”. Oleh 

karena itu peneliti bermaksud mengadakan penelitian dengan judul “Hubungan 

Antara Motivasi Belajar dan Dukungan Orang Tua dengan Prestasi Belajar 

Siswa”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui:  

1. Hubungan antara motivasi belajar dan dukungan orang tua dengan prestasi 

belajar siswa. 

2. Hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa. 

3. Hubungan antara dukungan orang tua dengan prestasi belajar siswa. 

4. Tingkat  motivasi belajar siswa. 

5. Tingkat dukungan orang tua. 

6. Tingkat prestasi belajar siswa. 
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7. Sumbangan efektif motivasi belajar dan dukungan orang tua terhadap prestasi 

belajar. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada: 

1. Kepala sekolah SMA Negeri 5 Surakarta, supaya kepala sekolah dapat 

memberikan pengarahan kepada guru mengenai cara untuk meningkatkan 

prestasi belajar siswa. 

2. Guru SMA Negeri 5 Surakarta, supaya guru lebih bisa untuk memahami siswa 

dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa. 

3. Siswa SMA Negeri 5 Surakarta, supaya lebih memahami bahwa dalam usaha 

meningkatkan prestasi belajar dibutuhkan motivasi belajar dan dukungan yang 

diberikan oleh orangtua. 

4. Orangtua siswa SMA Negeri 5 Surakarta, supaya lebih menyadari akan 

pentingnya motivasi belajar dan dukungan dari orangtua terhadap 

meningkatnya prestasi belajar siswa. 

5. Ilmuan psikologi, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan 

terhadap bidang psikologi, khususnya psikologi pendidikan yang berkaitan 

dengan motivasi belajar dan dukungan orang tua dengan prestasi belajar. 

6. Peneliti lain, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk 

penelitian berikutnya. 

 


