
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan  merupakan  salah  satu  sasaran  yang  sangat  penting  untuk 

mencapai  pembangunan nasional.  Untuk mencapai  tujuan pembangunan 

nasional  di  bidang  pendidikan  diperlukan  penyempurnaan  dan 

peningkatan  mutu  pendidikan  nasional  yang  disesuaikan  dengan 

perkembangan  ilmu  dan  teknologi,  perkembangan  masyarakat  serta 

kebutuhan  pembangunan.  Kebutuhan  pendidikan  sangat  perlu 

ditingkatkan dalam penyesuaian diri dengan era globalisasi sesuai dengan 

tujuan  pendidikan,  karena  hampir  setiap  tingkah  laku  yang  merupakan 

kebiasaan manusia terbentuk dan berkembang dimana saja,  kapan saja, 

dimana manusia berkembang sesuai dengan sifatnya.

Selama kegiatan belajar berlangsung, tidak sedikit individu-individu akan 

mengalami  hambatan  dalam  proses  belajarnya.  Hambatan  yang  dialami  oleh 

individu bermacam-macam, diantara individu satu dengan yang lainnya berbeda-

beda. Problem itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor dari dalam 

individu  sendiri  atau  disebut  faktor  intern  dan  faktor  dari  luar  individu  atau 

disebut faktor ekstern. Faktor intern ini meliputi faktor psikologis dan faktor fisik. 

Faktor  fisik  disini  antara  lain:  catat  tubuh,  sakit,  penginderaan  yang  kurang 

sempurna, sedangkan faktor psikologis antara lain: intelegensi, perhatian, bakat, 

minat,  kepribadian,  gangguan  kejiwaan  atau  gangguan  kepribadian  lainnya. 



Faktor ekstern meliputi  faktor sosial dan faktor non sosial. Faktor sosial disini 

adalah faktor manusia antara lain: sikap orang tua atau keluarga dirumah, teman 

sepergaulan  baik  dirumah  maupun  disekolah,  sikap  para  guru  disekolah. 

Sedangkan faktor non sosial antara lain: keadaaan gedung, suasana sekolah yang 

bising, suhu udara yang panas, perlatan yang kurang lengkap dan juga pengaruh 

dari mass media seperti: televisi, radio, bioskop, surat kabar, majalah dan lain-

lain. Dari faktor-faktor tersebut diatas sedikit banyak akan menimbulkan masalah 

atau problem dari individu itu dalam belajar.

Secara teoritis,  pendidikan matematika adalah ilmu yang bertujuan untuk 

mendidik  anak  agar  menjadi  manusia  yang  dapat  berpikir  secara  logis,  kritis, 

rasional,  dan  percaya  diri.  Sedangkan  untuk  matematika  itu  sendiri  sering 

dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit dipahami. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil belajar matematika siswa yang cenderung selalu rendah.

Matematika  adalah  salah  satu  bidang  studi  yang  dipelajari  disekolah. 

Sampai sekarang prestasi yang dicapai siswa dalam mata pelajaran matematika 

masih tergolong rendah. Padahal  telah banyak usaha yang dilakukan guru dan 

sekolah  agar  prestasi  belajar  matematika  bisa  lebih  baik.  Namun tidak  cukup 

tanpa diimbangi usaha dari siswa sendiri. Peran orang tua pun diharapkan dapat 

memotivasi anaknya untuk belajar lebih tekun. Oleh karena itu perlu kerjasama 

yang baik antara siswa, guru, dan orang tua. 

Belajar  matematika  atau  belajar  dalam  bidang  ilmu  lain,  memerlukan 

pikiran yang jernih, karena problem-problem akan dapat mempengaruhi kejiwaan 

seseorang  yang  menyebabkan  gangguan  terhadap  pikiran.  Padahal  belajar 
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matematika melibatkan alam pikiran dan berlangsung secara kontinyu, bertahap, 

berurutan serta berkesinambungan. 

Dalam  proses  belajar  di  sekolah,  terdapat  berbagai  tingkah  laku  siswa, 

sikap,  dan  kegiatan  yang  berbeda-beda  antara  satu  dengan  lainnya.  Berbagai 

tingkah laku tersebut ada yang menunjang dan ada yang tidak menghambat proses 

dan hasil belajar. Tingkah laku yang menghambat tersebut sering ditemukan pada 

anak  yang  mengalami  gangguan  mental,  karena  anak  mengalami  kesulitan 

menyesuaikan dan mengendalikan diri. 

Bintarti  (1999),  mengemukakan  bahwa  pengendalian  diri  adalah 

kemampuan untuk mengendalikan impuls dari perasaan individu bahwa dia dapat 

mengendalikan  dirinya  dalam  menghadapi  peristiwa-peristiwa  disekitarnya. 

Secara psikologis kemampuan mengendalikan diri pada seseorang berguna dalam 

usaha menyesuaikan diri secara aktif dengan lingkungan. Pengendalian diri dapat 

membantu  individu  untuk  mengenali  dan  menguasai  emosinya  serta 

mengungkapkan  emosi-emosinya  secara  tepat  sesuai  dengan  situasi  dan 

kondisinya  sehingga  dalam berkomunikasi  dan  berinteraksi  dengan  orang  lain 

pengendalian  diri  ini  berperan  penting  yaitu  mengatur,  mengarahkan,  dan 

mengekspresikan emosinya ke dalam perilaku yang dapat diterima secara sosial.

Pendidikan  tidak  hanya  berlangsung  di  sekolah  saja,  tetapi  juga  dalam 

keluarga dan masyarakat.  Sejak  jaman dahulu,  pendidikan dari  orang tua atau 

keluarga merupakan sentral pelaksanaan pendidikan, sebab adanya anak timbul 

dan tumbuh dalam keluarga sehingga atas tanggungjawab kodrati orang tua harus 

mendidik anak-anaknya. Pendidikan dalam keluarga dapat dilaksanakan dengan 
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baik menurut kadar orang tua, tetapi dengan semakin meningkatnya kebutuhan 

orang  tua  atau  keluarga  akan  semakin  banyak  tugas  orang  tua  tersita  untuk 

memenuhi  kebutuhan  yang  dimaksud.  Di  samping  itu  juga  ekonomi  sangat 

mempengaruhi  kemajuan pendidikan anak, sebab pembiayaan sekolah semakin 

lama semakin banyak.

Status sosial ekonomi orang tua merupakan faktor yang mempunyai andil 

cukup  besar  dalam  meningkatkan  prestasi  belajar  anak  didik.  Status  sosial 

ekonomi berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup termasuk 

kebutuhan pendidikan beserta fasilitas-fasilitas yang diperlukan.Bagi siswa yang 

kondisi sosial ekonomi orang tuanya mampu,tentu tidak menjadi masalah dalam 

mencukupi kebutuhannya.

Ngalim Purwanto (1990:104) berpendapat bahwa dalam keluarga ada yang 

miskin, kaya, damai, tetapi ada juga yang sebaliknya. Ada keluarga yang terdiri 

dari ayah, ibu yang terpelajar dan ada pula yang kurang pengetahuannya. Suasana 

dan  keadaan  keluarga  yang  bermacam-macam  itu  mau  tidak  mau  turut 

menentukan,bagaimana dan sampai dimana belajar dialami dan dicapai oleh anak-

anaknya.  Termasuk  dalam  hal  ini  adalah  ada  tidaknya  atau  tersedia  tidaknya 

fasilitas-fasilitas  yang  diperlukan  dalam belajar  juga  turut  memegang  peranan 

penting pula.   

Setiap manusia merupakan pribadi yang mempunyai ciri khas yang berbeda 

antara  manusia  satu  dengan  yang  lainnya.  Namun  perbedaan  yang  paling 

mencolok adalah perbedaan jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan faktor yang 

mempengaruhi  proses  belajar  mengajar karena siswa laki-laki  lebih  cenderung 
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terhadap sains dan teknologi sedangkan siswa perempuan lebih cenderung pada 

ilmu-ilmu sosial (Muhibbin Syah,1995:249) 

A. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasikan beberapa 

masalah yang timbul antara lain:

1. Adanya  kecenderungan perbedaan prestasi  belajar  matematika  antara  siswa 

yang mampu mengendalikan diri dengan baik dan siswa yang kurang mampu 

mengendalikan diri dengan baik.

2. Keadaan  status  sosial  ekonomi  orang  tua  berkaitan  dengan  pemenuhan 

kebutuhan,  termasuk biaya serta sarana dan prasarana sekolah sehingga akan 

mempengaruhi prestasi belajar matematika.

3. Jenis  kelamin  mungkin  berpengaruh  terhadap  prestasi  belajar  matematika, 

sebab antara siswa laki-laki dan siswa perempuan masing-masing mempunyai 

faktor-faktor psikologis yang berbeda.  

B. Pembatasan Masalah

Pada  penelitian  ini  permasalahan  di  fokuskan  pada  prestasi  belajar 

matematika.  Sedangkan  prestasi  belajar  matematika  dipengaruhi  oleh  banyak 

faktor,  dan  pada  kesempatan  ini  faktor-faktor  yang  akan  diteliti  adalah 

pengendalian diri dan status sosial ekonomi orang tua. Pengaruh dari faktor-faktor 

tersebut  juga akan  dilihat dari jenis kelamin siswa.
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C. Perumusan Masalah

Berdasarkan  identifikasi  masalah  dan  pembatasan  masalah  diatas, 

permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana  keadaan   pengendalian  diri,  status  sosial  ekonomi  orang  tua  dan 

prestasi belajar matematika siswa SMA  Negeri 3 Boyolali kelas 2 semester IV ? 

2. Adakah  pengaruh  pengendalian  diri  dan  status  sosial  ekonomi  orang  tua 

terhadap prestasi belajar matematika siswa  secara simultan maupun  partial ?

3. Adakah   pengaruh  pengendalian  diri  dan  status  sosial  ekonomi  orang  tua 

terhadap  prestasi  belajar  matematika  antara  siswa  laki-laki  dan  siswa 

perempuan ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan pengendalian diri, keadaan status sosial ekonomi orang tua, 

dan  prestasi  belajar  matematika  baik  siswa  laki-laki  maupun   siswa 

perempuan di SMA  Negeri 3 Boyolali  kelas 2 semester IV.

2. Mengetahui pengaruh:

a. Pengendalian diri dan status sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi 

belajar matematika siswa.

b. Pengendalian diri terhadap prestasi belajar matematika siswa.

c. Status  sosial  ekonomi  orang  tua  terhadap  prestasi  belajar  matematika 

siswa.

3. Mengetahui pengaruh pengendalian diri dan status sosial  ekonomi orang tua 

antara laki-laki dan perempuan terhadap prestasi belajar matematika. 
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E. Manfaat Penelitian

Setiap  manusia  yang  melakukan  kegiatan  positif  pasti  ada  manfaatnya, 

bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Adapun manfaat yang dapat 

diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

a. Sebagai salah satu sumber acuan ilmu pengetahuan di masa yang akan 

datang yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Untuk menambah wawasan para orang tua atau guru mengenai pentingnya 

pendidikan anak agar dapat mencapai cita-cita.

c. Menambah pengetahuan penulis dalam masalah sosial ekonomi orang tua 

dan pengenalian diri yang kaitannya dengan prestasi belajar matematika 

anak didik.

2. Manfaat Praktis

a. Memberi sumbangan pikiran kepada pendidik sehingga dalam mendidik 

atau  mengajar  dapat  menggunakan  pendekatan  yang  sesuai  dengan 

keadaan siswa, sehingga diperoleh hasil belajar yang optimal.

b. Membantu  siswa  agar  lebih  mempersiapkan  diri  dengan  lebih  baik 

sebelum pelajaran dimulai, yaitu belajar terlebih dahulu hal-hal yang akan 

dipelajari di sekolah.
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