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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan bagi kehidupan umat manusia merupakan kebutuhan mutlak 

yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan sama sekali mustahil 

suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan anspiransi (cita-

cita) untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka 

(Ihsan, 2005:2). Pendidikan yang dikelola dengan tertib, teratur, efektif dan 

efisien (berdaya guna dan berhasil guna) akan mampu mempercepat jalannya 

proses pembudayaan bangsa yang berdasarkan pokok pada penciptaan 

kesejahteraan umum dan pencerdasan kehidupan bangsa kita, sesuai dengan 

tujuan nasional seperti tercantum dalam alinea IV, Pembukaan UUD 1945 (Ihsan, 

2005:4). 

Pendidikan sebagai salah satu sektor yang paling penting dalam 

pembangunan nasional, dijadikan andalan utama untuk berfungsi semaksimal 

mungkin dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, di mana iman 

dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi sumber motivasi kehidupan 

segala bidang (Ihsan, 2005:4). Untuk meningkatkan kualitas hidup manusia 

tersebut dalam lingkup pendidikan yang baik dapat diperoleh dengan cara belajar. 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. (Slameto, 

2010:2) 

Menurut Slameto (2010:54-72) keberhasilan belajar dipengaruhi oleh dua 

faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yaitu faktor yang ada 

dalam diri individu yang sedang belajar yaitu meliputi aspek fisiologis dan aspek 
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psikologis. Aspek fisiologis meliputi faktor kesehatan dan cacat tubuh, sedangkan 

aspek psikologis meliputi intelegensi, perhatian, minat, bakat, motivasi, 

kemalangan, dan kelelahan. Faktor ekstern meliputi faktor keluarga, faktor 

sekolah, dan faktor masyarakat. Faktor keluarga meliputi cara orang tua 

mendidik, relasi antara keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 

pengertian keluarga, latar belakang budaya. Faktor sekolah meliputi metode 

mengajar, kurikulum, alat pelajaran, relasi guru dengan siswa, sarana prasarana 

dan lain-lain. Faktor masyarakat meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, 

media massa, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat yang berpengaruh 

terhadap siswa. 

Faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan belajar anak salah 

satunya yaitu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan 

pertama yang sangat berperan penting dalam pendidikan anak (Muskibin, 

2009:111). Keluarga secara normatif merupakan lingkungan pendidikan informal 

atau pendidikan luar sekolah yang paling awal dan sepenuhnya menjadi tanggung 

jawab orang tua. Keluarga dijadikan sebagai salah satu bentuk lembaga 

pendidikan karena di dalam keluarga berlangsung pula proses pendidikan. Dalam 

lingkungan keluarga, anak berperan sebagai peserta didik dan orang tua sebagai 

pendidik. Hubungan interaksi anak dan orang tua inilah proses kependidikan 

berlangsung, perlakuan orang tua terhadap anak-anaknya ikut mempengaruhi 

kepribadian maupun kecerdasan anak (Muskibin, 2009:113). Oleh karena itu, 

dalam lingkungan keluarga, dukungan orang tua sangat berperan penting dalam 

penanaman pendidikan awal bagi anak. Dukungan orang tua disini dapat berupa 

bimbingan dan pengarahan dalam belajar. Dengan adanya dukungan orang tua 

yang berupa bimbingan dan pengarahan akan dapat membantu mengarahkan 

anaknya dalam memecahkan masalah, mengarahkan waktu belajar dengan baik, 

membantu dalam menyediakan fasilitas belajar, dan memberi motivasi anak 

dalam belajar sehingga dapat menunjang keberhasilan belajar siswa dan untuk 

mencapaian prestasi secara maksimal. 
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Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak sangat diperlukan, 

sehingga hubungan antara orang tua dan sekolah harus berjalan serasi karena 

pendidikan di sekolah pada hakekatnya merupakan lanjutan dari pendidikan yang 

diberikan orang tua di dalam keluarga. Selain itu, orang tua harus berusaha 

menciptakan suasana belajar yang baik di lingkungan keluarga. Sebab lingkungan 

keluarga sangat berpengaruh besar terhadap semangat belajar anak di rumah. Hal 

ini dikarenakan orang tua memiliki peran penting dalam mengawasi anak-

anaknya dengan baik serta memberi peringatan-peringatan ataupun nasihat-

nasihat kepada anak apabila anak telah menyimpang atau mengambil jalan yang 

salah. Kemudian memberikan bimbingan ataupun arahan sehingga anak dapat 

kembali ke jalan yang telah ditetapkan yaitu belajar yang baik. (Muskibin, 

2009:114-115) 

Namun demikian, kenyataan sekarang ini banyak dijumpai orang tua 

yang kurang dapat memberikan waktu dan perhatiannya secara penuh kepada 

anak-anaknya. Sementara mereka merasa cukup melimpahkan urusan pendidikan 

anak kepada sekolah. Padahal keberhasilan pendidikan bukan terletak pada 

pendidikan di sekolah saja, namun juga terletak pada pendidikan dalam keluarga. 

Sebagaimana diketahui bahwa anak lebih besar berinteraksi dengan lingkungan di 

rumah tempat tinggalnya. Dalam kehidupan keluarganya, prosentase waktu anak 

dalam berinteraksi dengan orang tuanya lebih besar dibandingkan dengan guru di 

sekolah. Artinya orang tualah yang sebenarnya memiliki pengaruh besar terhadap 

keberhasilan prestasi belajar pendidikan anaknya. Oleh karena itu, bekal 

bimbingan pendidikan yang kuat sangat diperlukan orang tua dalam mendidik 

anak-anaknya di rumah. Hal ini untuk memperkuat kepribadian orang tua sebagai 

seorang pendidik yang dapat juga sekaligus sebagai seorang yang memiliki 

kesibukan tersendiri dalam bidang pekerjaan, sehingga dapat menjalankan tugas 

dan tanggung jawabnya dengan sebaik mungkin serta bisa mengarahkan anak-

anaknya dalam belajar. 
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SD Negeri Jagoan 1 merupakan salah satu lembaga sekolah dasar negeri 

yang berada di kecamatan Sambi, kabupaten Boyolali. SD Negeri Jagoan 1 ini 

merupakan sekolah dasar yang bertujuan untuk mencetak siswa-siswi yang 

berkompeten baik dalam bidang akademik maupun dalam bidang non akademik. 

Hal ini sesuai dengan visi dan misi SD Negeri Jagoan 1 yaitu mencetak generasi 

yang cerdas dan berakhlak mulia. Berdasarkan observasi dan wawancara yang 

telah saya lakukan di SD Negeri Jagoan 1 sebagaimana data yang diberikan oleh 

guru SD Negeri Jagoan 1 bahwa nilai yang diperoleh dari siswa-siswi secara 

umum diatas rata-rata, hal ini diduga karena para siswa mendapatkan bimbingan 

dari orang tua mereka terhadap tugas belajarnya ketika di rumah. Dugaan tersebut 

berdasarkan dari pernyataan beberapa orang siswa yang menyatakan bahwa orang 

tua mereka sering membimbing atau menemani mereka ketika belajar dan juga 

selalu mengarahkan mereka dalam memahami dan menerapkan pendidikan ketika 

di rumah sehingga mereka mempunyai semangat belajar tinggi. Jadi, dapat 

dikatakan bahwa baiknya prestasi belajar yang dicapai oleh siswa SD Negeri 

Jagoan 1 sangat berhubungan dengan bimbingan orang tua yang diberikan ketika 

siswa belajar, terutama dalam perhatian dan pengarahan orang tua terhadap proses 

belajar siswa ketika di rumah. Hal ini berdasar realita bahwa siswa-siswi SD 

Negeri Jagoan 1 mempunyai latar belakang keluarga yang berbeda-beda, baik 

tingkat pendidikan orang tua maupun sosial ekonominya, sehingga hal ini 

berpengaruh pada bentuk bimbingan belajar yang diberikan orang tua kepada 

anak dan waktu yang disediakan untuk anak-anak.  

Selain itu, sering ditemui bimbingan belajar dari orang tua yang baik 

tetapi mendapatkan prestasi belajar yang kurang. Begitu juga sebaliknya, 

bimbingan belajar dari orang tua kurang tetapi prestasi belajarnya tinggi. Dan 

yang paling berpengaruh adalah ketika bimbingan belajar orang tua itu rendah 

maka akan menyebabkan prestasi belajar menjadi rendah pula karena anak tidak 

mempunyai semangat belajar sehingga malas. 
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Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik mengungkapkan masalah ini 

dengan alasan bimbingan orang tua yang meliputi perhatian, kasih sayang, 

motivasi, pengarahan, dukungan belajar, kelengkapan fasilitas belajar. Bimbingan 

orang merupakan modal penting dalam mendukung proses belajar, agar siswa 

mempunyai semangat belajar tinggi dan tidak malas belajar sehingga akan 

mendapat prestasi belajar yang baik. Dalam penelitian ini penulis mengambil 

judul “PENGARUH BIMBINGAN BELAJAR ORANG TUA TERHADAP 

PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS TINGGI SD NEGERI JAGOAN 1 

TAHUN PELAJARAN 2014/ 2015”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, timbul beberapa masalah yang 

mempengaruhi prestasi belajar siswa. Dalam penelitian ini penulis 

mengidentifikasikan beberapa masalah yang timbul adalah: 

1. Bimbingan belajar orang tua yang tinggi menyebabkan prestasi belajar yang 

rendah. 

2. Bimbingan belajar orang tua yang rendah menyebabkan prestasi belajar yang 

tinggi. 

3. Bimbingan belajar orang tua yang rendah menyebabkan prestasi belajar yang 

rendah pula. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam melakukan penelitian perlu adanya pembatasan masalah terhadap 

masalah yang diteliti, hal ini menjaga agar masalah yang diteliti tidak terlepas dari 

pokok permasalahan yang ditentukan. Untuk langkah yang paling tepat adalah 

membatasi permasalahan agar dalam melaksanakan pembahasan masalah tidak 

meluas. Dalam penelitian ini pembatasan masalahnya sebagai berikut:  
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1. Bimbingan belajar orang tua pada siswa kelas tinggi SD Negeri Jagoan 1 

Tahun Pelajaran 2014/ 2015.  

Untuk variabel bimbingan belajar orang tua, penelitian ini difokuskan 

pada bimbingan orang tua dalam meningkatkan semangat belajar anak yaitu 

meliputi dukungan orang tua, pemberian bimbingan dan pengarahan oleh 

orang tua, penyediaan fasilitas belajar yang memadai, membantu pemecahan 

kesulitan belajar siswa oleh orang tua, pemberian motivasi oleh orang tua, 

adanya kegiatan belajar yang terencana yang berpengaruh pada peningkatan 

prestasi belajar anak. 

2. Prestasi belajar siswa kelas tinggi SD Negeri Jagoan 1 Tahun Pelajaran 2014/ 

2015 

Prestasi belajar dibatasi pada nilai ulangan akhir semester gasal yang 

diperoleh dari nilai rapor pada kelas tinggi yaitu kelas IV, V dan VI di SD 

Negeri Jagoan 1. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan 

pembatasan masalah dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut:  

Adakah pengaruh bimbingan belajar orang tua terhadap prestasi belajar 

siswa kelas tinggi SD Negeri Jagoan 1 Tahun Pelajaran 2014/ 2015? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh bimbingan belajar orang tua 

terhadap prestasi belajar siswa kelas tinggi SD Negeri Jagoan 1 Tahun Pelajaran 

2014/ 2015. 
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F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat dalam 

dunia pendidikan. Adapun manfaat yang diharapkan, adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah: 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan 

wawasan ilmu pengetahuan serta mendukung teori-teori mengenai 

pengaruh bimbingan belajar orang tua terhadap prestasi belajar.  

b. Meningkatkan mutu pendidikan dalam pembelajaran, khususnya dalam 

upaya peningkatan prestasi belajar siswa. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagi Guru 

Sebagai bahan masukan dan saran dalam meningkatkan komunikasi yang 

aktif antara guru dan siswa sehingga dapat melaksanakan proses belajar 

mengajar secara optimal. 

b. Bagi Orang Tua 

Sebagai bahan masukan dan saran untuk meningkatkan bimbingan dan 

perhatian kepada anak sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar anak. 

c. Bagi Penulis 

Penelitian ini menambah pengetahuan dan memperluas wawasan terutama 

yang berhubungan dengan pengaruh bimbingan belajar orang tua terhadap 

prestasi belajar. 

 

 

 

 

 


