
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai makhluk individu, sosial dan sebagai warga negara perlu 

mengembangkan diri untuk dapat hidup di tengah-tengah masyarakat, apalagi 

diikuti dengan reformasi yang menuntut perubahan di segala bidang kehidupan 

manusia, baik bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Salah satu 

cara yang dapat ditempuh adalah dengan meningkatkan kemampuan, wawasan, 

daya pikir dan pemahaman terhadap segala sesuatu yang dialami dan dihadapi 

dalam kehidupannya, salah satunya malalui jalan pendidikan. 

Melalui dunia pendidikan seseorang akan mendapat berbagai pemahaman, 

pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang akan diperoleh ketika seseorang  

tersebut sudah masuk dalam dunia pendidikan. Pemahaman dan pengetahan dapat 

diperoleh seserang dalam usahanya menggali ilmu pengetahuan yang lebih 

bersifat toeri, pengalaman dan keterampilan diperoleh dalam usaha menggali ilmu 

yang bersifat terapan. Dalam usaha untuk menggali ilmu pengetahuan tersebut 

tidak lepas dari masalah kemandirian belajar yang merupakan salah satu faktor 

penentu keberhasilan seseorang dalam dunia pendidikan. 

Kemandiran belajar secara skiptis merupakan suatu bentuk motivasi dari 

dalam  diri seseorang dalam mengupayakan dirinya sendiri untuk melakukan 

kegiatan belajar yang diusahakan tanpa bantuan dari orang lain, bentuk motivasi 

dalam kemandirian belajar merupakan suatu bentuk yang sebenarnya merupakan 
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motivasi yang berasal dari dalam individu tanpa adanya pengaruh yang berarti 

dari orang lain. 

Secara teori banyak faktor yang menentukan kemandirian belajar seseorang, 

seseorang dikatakan mandiri apabila orang tersebut telah dapat mengerjakan 

segala sesuatu yang dia butuhkan secara mandiri dan meminimalkan bantuan dari 

orang lain. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kemandirian belajar dapat 

terbentuk karena adanya pengaruh atau dorongan yang berasal dari orang lain 

yang dapat berwujud pemberian motivasi dan bimbingan belajara dari orang lain, 

khususnya motivasi dan bimbingan belajar dari orang tua. 

Motivasi merupakan salah satu bentuk dukungan yang diberikan orang tua 

kepada anaknya dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian belajar. Motivasi 

dari orang tua dapat tercapai tujuannya kepada anak apabila menggunakan cara-

cara yang sesuai dan tepat dalam menyampaikan atau mengarahkan bentuk 

motivasi tersebut. Dengan demikian intensitas pemberian moivasi dari orang tua 

merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kemandirian belajar anak. 

Intensitas bimbingan belajar dapat diartikan seberapa sering seorang anak 

diberikan pemahaman, nasihat, pengertian, gambaran akan arti penting kegiatan 

belajar yang dalam prosesnya diberikan dari orang lain, dalam hal ini adalah orang 

tua. Dalam kemandirian belajar, intensitas bimbingan belajar yang diberikan 

orang tua juga merupakan salah satu bentuk faktor yang ikut menentukan 

kemandirian belajar anak. Semakin sering seoarang anak diberikan bimbingan 

dari orang lain maka semakin besar pula kemandirian belajar anak tersebut. 

Sebaliknya, kurangnya pemberian bimbingan belajar dari orang lain dapat 
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berakibat kurangnya kemandirian belajara anak tersebut. Intensitas pemberian 

motivasi dan bimbingan belajar dari orang tua memang bukan faktor penentu 

kemandirian belajar, tetapi intensitas pemberian motivasi dan bimbingan belajar 

juga merupakan faktor yang cukup berpengaruh dalam meningkakan kemandirian 

belajar siswa, jadi dari hal tersebut peneliti bermaksuk mengkaji seberapa besar 

pengaruh yang diberikan dari intensitas pemberian motivasi dan bimbingan 

belajar orang tua terhadap kemandirian belajar siswa. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Pengaruh Intensitas Pemberian 

Motivasi dan Bimbingan Belajar oleh Orang Tua terhadap Kemandirian Belajar 

pada Siswa Kelas XII SMA Negeri Nguter Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 

2010/ 2011”.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Kemandirian belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, 

baik faktor yang berasal dari dalam siswa (intern), maupun faktor yang berasal 

dari luar siswa (ekstern), diantaranya adalah intensias pemberian motivasi belajar, 

intensitas pemberian bimbingan belajar, kelengkapan sarana dan prasarana belajar 

yang dignakan, media dan metode pembelajaran oleh guru, fasilitas belajar, 

lingkungan belajar, gaya belajar, suasana lingkungan belajar, keadaan psikis dan 

kejiwaan siswa, beban ekonomi keluarga dan lain-lain. Artinya tidak ada faktor 

tunggal yang secara otomatis menentukan kemandirian belajar siswa. Dalam 
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konteks ini tentu saja masih banyak lagi yang dapat dikemukakan dan dapat 

mempengaruhi kemandirian belajar siswa. 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai tentang “Pengaruh Intensitas 

Pemberian Motivasi dan Bimbingan Belajar oleh Orang Tua terhadap 

Kemandirian Belajar pada Siswa Kelas XII SMA Negeri Nguter Kabupaten 

Sukoharjo Tahun Ajaran 2010/ 2011”. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang dikaitkan dengan judul di atas sangat luas, sehingga 

tidak mungkin terjangkau dan terselesaikan semua, oleh karena itu perlu adanya 

pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini diperlukan  juga untuk menghindari 

kesalahfahaman dan penyimpangan penafsiran terhadap judul di atas, sekaligus 

pemfokusan masalah, agar permasalahan yang dikaji menjadi jelas. Untuk itu 

penulis membatasi ruang lingkup dan fokus masalah sebagai berikut: 

1. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah aspek-aspek dari subjek penelitian yang menjadi 

sasaran penelitian, meliputi: 

a. Intensitas pemberian motivasi belajar oleh orang tua. 

b. Intensitas pemberian bimbingan belajar oleh orang tua. 

c. Kemandirian belajar siswa Kelas XII SMA Negeri Nguter Kabupaten 

Sukoharjo tahun ajaran 2010/ 2011. 
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2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah semua siswa Kelas XII SMA Negeri Nguter 

Kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 2010/ 2011 yang keseluruhan berjumlah 183 

siswa yang terdiri dari 68 siswa putra dan 115 siswa putri. 

 

D. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah atau problematika merupakan bagian yang penting yang 

akan diteliti dan harus ada dalam penulisan suatu karya ilmiah. Oleh karena itu 

seorang peneliti sebelum melakukan penelitian harus mengetahui terlebih dahulu 

permasalahan yang ada. Dengan adanya permasalahan yang jelas, maka proses 

pemecahannya akan terarah dan terfokus. 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah di atas, 

maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: “Adakah pengaruh 

positif yang berarti (signifikan) dari intensitas pemberian motivasi dan bimbingan 

belajar oleh orang tua terhadap kemandirian belajar pada siswa Kelas XII SMA 

Negeri Nguter Kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 2010/ 2011?”. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan titik pijak untuk merealisasikan aktivitas yang 

akan dilaksanakan, sehingga perlu dirumuskan secara jelas. Dengan tujuan 

penelitian maka akan diperoleh gambaran-gambaran serta manfaat dari penelitian 

tersebut. Berdasarkan latar belakang, identifikasi, pembatasan, dan perumusan 

masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui intensitas pemberian motivasi belajar oleh orang tua pada 

siswa Kelas XII SMA Negeri Nguter Kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 2010/ 

2011. 

2. Untuk mengetahui intensitas pemberian bimbingan belajar oleh orang tua pada 

siswa Kelas XII SMA Negeri Nguter Kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 2010/ 

2011. 

3. Untuk mengetahui kemandirian belajar pada siswa Kelas XII SMA Negeri 

Nguter Kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 2010/ 2011. 

4. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh positif yang berarti (signifikan) dari 

intensitas pemberian motivasi dan bimbingan belajar oleh orang tua terhadap 

kemandirian belajar pada siswa Kelas XII SMA Negeri Nguter Kabupaten 

Sukoharjo tahun ajaran 2010/ 2011. 

 

F. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat atau kegunaan teoritis 

a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada 

khususnya, maupun masyarakat pada umumnya mengenai pengaruh 

intensitas pemberian motivasi dan bimbingan belajar oleh orang tua 

terhadap kemandirian belajar pada siswa Kelas XII SMA Negeri Nguter 

Kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 2010/ 2011. 

b. Menambah pengetahuan dan wawasan, khususnya mengenai pengaruh 

intensitas pemberian motivasi dan bimbingan belajar oleh orang tua 
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terhadap kemandirian belajar pada siswa Kelas XII SMA Negeri Nguter 

Kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 2010/ 2011. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan 

penelitian yang sejenis. 

2. Manfaat atau  kegunaan prakis 

a. Menyebarluaskan informasi tentang arti pentingnya intensitas pemberian 

motivasi dan bimbingan belajar oleh orang tua terhadap kemandirian 

belajar pada siswa Kelas XII SMA Negeri Nguter Kabupaten Sukoharjo 

tahun ajaran 2010/ 2011. 

b. Sebagai calon pendidik pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, 

pengetahuan dan pengalaman selama mengadakan penelitian ini dapat 

ditrasformasikan kepada peserta didik pada khususnya, serta bagi 

masyarakat luas pada umumnya. 

c. Memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya memperbaiki proses 

pembelajaran agar lebih baik dan berkualitas. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami isi proposal ini, 

maka dipandang perlu mengemukakan sistematikanya. Adapun sistematika 

penyususan skripsi ini adalah sebagaimana uraian berikut ini. 

Bagian awal meliputi: Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Halaman 

Pengesahan, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, 

Daftar Tabel, Daftar Lampiran, dan Abstrak.  
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Bagian pokok skripsi ini terperinci dalam lima bab. Bab I Pendahuluan 

mencakup: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat atau Kegunaan Penelitian, serta 

Sistematika Penulisan. 

Bab II Landasan Teori diawali dengan Tinjauan Pustaka yang 

mengemukakan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian 

ini. Selanjutnya Kerangka Teoritik yang dimulai dengan Tinjauan Teoritis 

mengenai Intensitas Pemberian Motivasi Belajar oleh Orang Tua yang berisi 

uraian: Pengertian Intensitas, Pengertian Motivasi, Bentuk-bentuk Motivasi, 

Fungsi Motivasi, Komponen-komponen Motivasi, Pengertian Belajar, dan 

Aktivitas-aktivitas Belajar. Selanjutnya uraian Intensitas Pemberian Bimbingan 

Belajar oleh Orang Tua yang berisi uraian: Pengertian Bimbingan Belajar, Unsur-

unsur Bimbingan Belajar, Prinsip-Prinsip Bimbingan Belajar, Pihak-pihak yang 

Berperan dalam Bimbingan Belajar, dan Bimbingan Belajar oleh Orang Tua. 

Kemudian uraian mengenai Kemandirian Belajar mencakup: Pengertian 

Kemandirian, Pengertian Kemandirian Belajar, Langkah-langkah Kemandirian 

Belajar, Aspek-aspek Kemandirian Belajar, Faktor yang Mempengaruhi 

Kemandirian Belajar dan Pola-pola gaya belajar. Kerangka Teoritik terakhir 

adalah uraian tentang Intensitas Pemberian Motivasi dan Bimbingan Belajar oleh 

Orang Tua kaitannya dengan Kemandirian Belajar pada Siswa, yang dilanjutkan 

dengan penyusunan Kerangka Pemikiran serta Hipotesis. 

         Bab III Metode Penelitian berisi: Tempat dan Waktu Penelitian; Populasi, 

Sampel, Sampling, dan Prosedur Pengambilan Sampel; Variabel-Variabel 
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Penelitian; Metode dan Teknik Pengumpulan Data; Teknik Uji Validitas dan 

Reliabilitas Instrumen; Teknik Uji Persyaratan Analisis; serta Teknik Analisis 

Data. 

Bab IV Hasil Penelitian berisi: Deskripsi Data yang mencakup Data Hasil 

Uji Coba (try out) Validitas dan Reliabilitas Instrumen berserta Analisisnya 

maupun  Data Hasil Penelitian, Pengujian Persyaratan Analisis, Analisis Data dan 

Pengujian Hipotesis, serta Pembahasan Hasil Analisis Data. 

Bab V Kesimpulan, Implikasi serta Saran-Saran, kemudian bagian akhir dari 

skripsi ini berisi uraian Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran dan Daftar Ralat (bila 

ada). 

 


