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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Keluarga merupakan wadah pendidikan yang sangat besar 

pengaruhnya dalam perkembangan kemandirian anak, oleh karena itu 

pendidikan anak tidak dapat dipisahkan dari keluarganya karena keluarga 

merupakan tempat pertama kali anak belajar menyatakan diri sebagai 

mahkluk sosial dalam berinteraksi dengan kelompoknya. Orang tua yaitu 

ayah dan ibu merupakan orang yang bertanggung jawab pada seluruh 

keluarga. Orang tua juga menentukan kemana keluarga akan dibawa dan apa 

yang harus diberikan sebelum anak-anak dapat bertanggung jawab pada 

dirinya sendiri, ia masih tergantung dan sangat membutuhkan bimbingan 

dari orang tua. 

Orang Tua memegang peranan utama dan pertama bagi pendidikan 

anak, mengasuh, membesarkan dan mendidik anak merupakan tugas mulia 

yang tidak lepas dari berbagai halangan dan tantangan, sedangkan guru 

disekolah merupakan pendidik yang kedua setelah orang tua di rumah. Pada 

umunnya murid atau siswa adalah merupakan insan yang masih perlu 

dididik atau diasuh oleh orang yang lebih dewasa dalam hal ini adalah ayah 

dan ibu, jika orang tua sebagai pendidik yang pertama dan utama ini tidak 

berhasil meletakan dasar kemandirian maka akan sangat berat untuk 

berharap sekolah mampu membentuk siswa atau anak menjadi mandiri. 
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Selain peran orang tua guru juga berperan dalam meningkatkan 

kemandirian siswa dalam belajar serta dalam mengerjakan tugas. Guru harus 

menentukan cara-cara dan metode yang tepat untuk meningkatkan 

kemandirian siswa dalam belajar Guru harus dapat memilih metode 

pembelajaran yang baik untuk membelajarkan siswa. Metode pembelajaran 

yang baik harus didukung pula oleh berbagai faktor penunjang seperti 

perhatian serta dukungan orang tua, keadaan lingkungan serta kesehatan 

yang baik dan gizi anak yang cukup. Langkah-langkah yang perlu untuk 

dilakukan rencana jangka panjang demi perkembangan prestasi anak, antara 

lain ialah lebih sering mengamati anak, mendengarkan obrolannya, mau 

berdialog dengannya, mendampinginya membuat PR. 

  Tingkat pendidikan orang tua menentukan cara orang tua mengajari 

anaknya atau memberikan pengajaran kepada anaknya. Bimbingan orang tua 

yang baik akan menciptakan anak yang baik pula. Keberhasilan anak di 

bidang akademik merupakan keberhasilan anak itu sendiri dan juga orang 

tua. 

Metode pemberian tugas merupakan salah satu metode untuk 

memberikan pengalaman belajar yang dapat meningkatkan cara belajar yang 

lebih baik dan memantapkan penguasaan perolehan hasil belajar. Pemberian 

tugas merupakan tahap yang paling penting dalam mengajar, karena dalam 

pemberian tugas itu guru memperoleh umpan balik tentang kualitas hasil 

belajar siswa. Pemberian tugas yang diberikan secara teratur dan berkala 
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menanamkan kebiasaan dan sikap belajar yang positif yang pada gilirannya 

dapat memotivasi siswa untuk belajar sendiri, berlatih sendiri, dan 

mempelajari sendiri. Jadi pemberian tugas dapat menimbulkan prakarsa 

siswa untuk mengembangkan kegiatan belajar 

Pemberian tugas yang diberikan secara teratur dan berkala 

menanamkan kebiasaan dan sikap belajar yang positif yang pada gilirannya 

dapat memotivasi siswa untuk belajar sendiri, berlatih sendiri, dan 

mempelajari sendiri. Jadi pemberian tugas dapat menimbulkan prakarsa 

siswa untuk mengembangkan kegiatan belajar. Penulis merasa tertarik 

mengadakan penelitian ini untuk mengetahui tentang PENGARUH 

TINGKAT PENDIDIKAN ORANG TUA TERHADAP KEMANDIRIAN 

MENGERJAKAN TUGAS RUMAH SISWA SD KELAS III SDN 2 

TELAWAH TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan di atas, maka 

permasalahan yang di identifikasikan adalah : 

1. Perbedaan tingkat pendidikan orang tua dalam mengajari putra dan 

putrinya di rumah. 

2. Rendahnya kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas rumah 

sehingga anak cenderung meminta bantuan orang tuanya. 

 

. 
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C. PEMBATASAN MASALAH 

  Dari identifikasi masalah tersebut maka pembatasan masalahnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Tingkat pendidikan terakhir orang tua siswa berpengaruh terhadap cara 

membimbing dan mengajari anaknya 

2. Pembentukan Kemandirian siswa terbentuk di dalam lingkungan 

keluarga. 

3. Tugas rumah yang diberikan Guru untuk melatih kemandirian siswa. 

4. Siswa mengerjakan tugas rumah dibantu oleh orang tuanya. 

D. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

“ Apakah ada pengaruh antara tingkat pendidikan orang tua terhadap 

kemandirian mengerjakan tugas rumah siswa kelas III SD N Telawah 2 

tahun pelajaran 2014/2015?” 

E. TUJUAN  PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui adanya pengaruh tingkat  

pendidikan orang tua terhadap kemandirian mengerjakan tugas rumah siswa 

kelas III SD N 2 Telawah tahun pelajaran 2014/2015. 
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F. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk memperkaya khasanah intelektual dan menjadi pijakan bagi 

penelitian-penelitian lebih lanjut. 

b. Untuk menambah pengetahuan penulis dan kontribusinya untuk 

dijadikan tambahan referensi atau pustaka bagi dunia pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat Bagi Siswa 

1) Meningkatkan kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas 

rumah. 

2) Mengembangkan intelektual siswa dalam mengerjakan tugas 

rumah yang diberikan oleh guru. 

b. Manfaat Bagi Guru 

1) Sebagai acuan guru dalam memberikan tugas rumah yang tepat 

bagi siswa. 

2) Sebagai acuan tekhnik dalam memberikan tugas rumah ke siswa. 

c. Manfaat Bagi Orang Tua 

1) Mengetahui pentingnya pendidikan terhadap orang tua dan orang 

lain. 

2) Dapat melatih dan mengajarkan kemandirian siswa dalam 

mengerjakan tugas rumah. 
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d. Bagi Penulis 

Sebagai bahan bagi penulis sendiri sebagai ajang latihan, 

pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan untuk 

mendalami sebagai pendidik dan pengajar. 

 

 

 

 

 


