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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar yang dengan sengaja direncanakan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Piet A. Sahertian, 2008: 1). 

Jadi, pendidikan adalah proses interaktif antara guru dan murid yang 

dilakukan secara sadar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Tujuan pendidikan pada umumnya ialah menyediakan lingkungan 

yang memungkinkan anak didik untuk mengembangkan bakat dan 

kemampuannya secara optimal. Peserta didik dapat mewujudkan dirinya dan 

berfungsi sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pribadinya dan kebutuhan 

masyarakat. Setiap orang memiliki potensi kemampuan dalam derajat yang 

berbeda-beda dan dalam bidang yang berbeda pula. 

Sekolah sebagai lembaga formal merupakan sarana dalam rangka 

pencapaian tujuan pendidikan. Dalam pendidikan formal, belajar 

menunjukkan adanya perubahan yang sifatnya positif sehingga pada tahap 

akhir akan didapat keterampilan, kecakapan dan pengetahuan baru. Hasil 

dari proses belajar tersebut tercermin dalam prestasi belajarnya. Namun 

dalam upaya meraih prestasi belajar yang memuaskan dibutuhkan proses 

belajar. Proses belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah 

lingkungan sosial. Menurut Muhibbin Syah (2008: 138) menyatakan bahwa 

“Lingkungan sosial yang lebih banyak mempengaruhi kegiatan belajar siswa 
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adalah orang tua”. Perhatian orang tua sangat diperlukan dalam 

perkembangan pribadi anak dan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 

anak dalam proses belajar.  

Prestasi belajar juga dipengaruhi oleh intensitas belajar siswa. 

Intensitas belajar tersebut meliputi keteguhan, kekukuhan, atau kegigihan 

serta frekuensi siswa saat belajar. Sadirman (2002: 85), yang menyatakan 

bahwa intensitas belajar siswa akan sangat menentukan tingkat pencapaian 

tujuan belajarnya yakni meningkatkan prestasinya. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang diperoleh dari siswa kelas VIII 

SMP Negeri 2 Banyudono Boyolali tahun ajaran 2013/2014 bervariasi, 

dengan mengamati daftar kelas, daftar nilai, dan disertai wawancara dengan 

guru kelas VIII mengenai proses dan prestasi belajar siswa. Selain itu siswa 

yang serius dalam mengikuti pelajaran di kelas nilainya lebih tinggi 

dibandingkan siswa yang susah mengikuti pelajaran dengan serius. 

Bervariasinya prestasi belajar matematika disebabkan oleh banyak 

faktor, antara lain faktor dari guru, siswa, sarana prasarana sekolah, atau 

lingkungan. Faktor dari siswa antara lain kurang gigih dalam pemecahan 

masalah dan frekuensi belajar siswa. Faktor dari lingkungan antara lain 

adalah perhatian orang tua. Dan faktor dari siswa adalah intensitas belajar 

siswa yang kurang. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penelitian penulis memilih judul “Kontribusi Perhatian Orang Tua dan 
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intensitas Belajar Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas VIII 

SMP Negeri 2 Banyudono Boyolali Tahun Ajaran 2013/2014”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang diatas, timbul beberapa permasalahan yang 

berkaitan dengan prestasi belajar matematika, pada penelitian ini penulis 

mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut : 

a. Masih rendahnya prestasi belajar matematika. 

b. Kurangnya perhatian orang tua terhadap perkembangan pribadi siswa. 

c. Bervariasinya intensitas belajar siswa. 

d. Perhatian orang tua mempengaruhi prestasi belajar matematika. 

e. Intensitas belajar mempengaruhi prestasi belajar matematika. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk mengantisipasi terlalu luasnya lingkup permasalahan penelitian 

ini, peneliti perlu membatasi permasalahan penelitian ini, yaitu sebagai 

berikut : 

a. Prestasi belajar matematika di batasi pada nilai tes ujian matematika 

semester genap kelas VIII SMP Negeri 2 Banyudono Tahun Pelajaran 

2013/2014. 

b. Penelitian ini tidak mengungkap variable lain selain perhatian orang tua 

dan intensitas belajar terhadap prestasi belajar matematika. 
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c. Perhatian orang tua dibatasi pada membantu anak saat belajar yang 

indikator meliputi: pemberian bimbingan pada anak saat belajar, 

mengatur waktu belajar, pemberian motivasi dan penghargaan, 

menyediakan sarana dan prasarana belajar.  

d. Intensitas belajar dibatasi pada kegiatan belajar siswa yang indikatornya 

meliputi: motivasi, durasi kegiatan, frekuensi kegiatan, presentasi, arah 

sikap, dan minat. 

e. Objek penelitian ini terbatas hanya pada lingkup SMP Negeri 2 

Banyudono Boyolali. 

 

D. Perumusan Masalah 

Dari identifikasi dan pembatasan masalah diatas dapat dirumuskan 

suatu permasalahan dalam penelitian ini yaitu : 

a. Apakah ada  kontribusi perhatian orang tua terhadap prestasi belajar 

siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Banyudono tahun ajaran 2013/2014? 

b. Apakah ada  kontribusi intensitas belajar terhadap prestasi belajar 

matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Banyudono tahun ajaran 

2013/2014? 

c. Apakah ada kontribusi perhatian orang tua dan intensitas belajar 

terhadap prestasi belajar matematika pada siswa kelas VIII SMP 

Negeri 2 Banyudono tahun ajaran 2013/2014? 
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E. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini memiliki tujuan sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui kontribusi perhatian orang tua terhadap prestasi 

belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Banyudono tahun ajaran 

2013/2014. 

b. Untuk mengetahui kontribusi intensitas belajar terhadap prestasi 

belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Banyudono tahun 

ajaran 2013/2014. 

c. Untuk mengetahui adanya kontribusi perhatian orang tua dan 

intensitas belajar terhadap prestasi belajar matematika pada siswa 

kelas VIII SMP Negeri 2 Banyudono tahun ajaran 2013/2014. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menemukan pengetahuan baru tentang kontribusi perhatian 

orang tua dan intensitas belajar terhadap hasil belajar 

matematika. 

b. Sebagai dasar penelitian lanjutan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa 

Untuk memperbaiki kualitas proses belajar siswa. 

b. Manfaat bagi guru 
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Untuk memperbaiki dan meningkatkan system pembelajaran di 

kelas sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh 

guru, siswa dan lain sebagainya dapat dikurangi. 

c. Manfaat bagi sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan oleh lembaga sekolah 

yang bersangkutan sebagai sumber informasi dan bahan 

pertimbangan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang 

mungkin dialami guru dalam pembelajaran matematika dalam 

hubungannya dengan perkembangan prestasi. 

 


