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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu cara yang strategis dalam upaya 

membina dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. 

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Naional 

dinyatakan bahwa: Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu; cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.  

Realisasi dalam pencapaian tujuan pendidikan tersebut, dibangunlah 

berbagai sarana dan prasarana pendidikan, baik pendidikan formal maupun 

nonformal. Dalam jalur pendidikan formal, pemerintah telah melaksanakan 

berbagai kebijaksanaan. Kebijaksanaan tersebut dilaksanakan untuk 

memperoleh sistem pendidikan yang dianggap lebih bermutu. Hasil dari 

sistem pendidikan tersebut berupa manusia-manusia berpendidikan yang 

diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan dewasa ini. 

Mereka adalah manusia-manusia yang mampu menguasai ilmu dan teknologi. 

Untuk menciptakan generasi yang mempunyai kemampuan menguasai 

teknologi, tidaklah bisa dilakukan secara spontan/ mendadak bahwa dalam 

waktu yang singkat, melainkan harus dimulai sejak dini, yaitu paling tidak 

dimulai pada masa pendidikan dasar. Untuk itu pendidikan di SD memegang 

peranan yang sangat penting. 

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa “pendidikan yang 

diselenggarakan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat harus 

mampu meningkatkan kualitas manusia Indonesia”. 
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Belajar merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan. Dengan 

belajar akan memperoleh hal yang berharga dan akan meningkatkan 

eksistensi manusia. Belajar adalah suatu proses individu untuk berinteraksi 

dengan lingkungan sehingga terjadi perubahan yang mengarah pada hal 

positif dan secara holistik atau menyeluruh.  Dalam belajar manusia 

membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Belajar tidak hanya diperoleh 

di bangku pendidikan tetapi dapat diperoleh dimanapun. 

Pada siswa SD, ketekunan dalam belajar dan pemahaman terhadap 

materi yang diberikan akan mencapai hasil belajar yang memuaskan baik dari 

segi kognitif, afektif, dan psikomotor. Hasil belajar siswa dapat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

adalah motivasi orang tua dan intensitas belajar siswa.  

Keluarga adalah lingkungan pertama yang utama dalam pendidikan. 

Dari keluarga maka akan terbentuk watak, perilaku dan kepribadian anak. 

Untuk itu, dibutuhkan mitovasi orang tua yang besar guna terbentuknya 

watak, perilaku, dan kepribadian anak yang baik. 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai tugas 

mengantarkan peserta didik untuk mengembangkan segala potensi yang 

dimilikinya. Secara lebih spesifik Undang – undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa salah satu jenjang pendidikan di 

Indonesia yakni Sekolah Dasar (disingkat SD). Sekolah Dasar adalah jenjang 

paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia. Sekolah Dasar ditempuh 

dalam waktu 6 tahun mulai dari kelas I sampai Kelas VI. Tujuan pendidikan 

dasar yakni memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk 

mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga 

negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan siswa untuk 

mengikuti pendidikan menengah. 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang 

dapat diambil adalah: 
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1. Kurangnya orang tua memberikan motivasi mengakibatkan menurunnya 

hasil belajar.  

2. Seringnya siswa menurunkan intensitas belajarnya mengakibatkan hasil 

belajarnya rendah.  

3. Kurangnya orang tua memberikan motivasi dan siswa selalu menurunkan 

intensitas belajarnya maka akan mempengaruhi hasil belajarnya. 

C. Pembatasan Masalah 

Agar masalah yang dikaji lebih terfokus dan terarah maka penulis 

membatasi masalah-masalah dalam penelitian dapat dibatasi pada : 

1. Penelitian dilakukan pada siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 02 Koripan 

Matesih. 

2. Motivasi Orangtua terhadap belajar siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 

02 Koripan Matesih. 

3. Intensitas Belajar siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 02 Koripan 

Matesih.  

4. Hasil Belajar siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 02 Koripan Matesih. 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh motivasi orang tua terhadap hasil belajar siswa 

Sekolah Dasar Negeri 02 Koripan Matesih tahun 2014/2015? 

2. Bagaimana pengaruh intensitas belajar terhadap hasil belajar siswa 

Sekolah Dasar Negeri 02 Koripan Matesih tahun 2014/2015? 

3. Bagaimana pengaruh motivasi orang tua dan intensitas belajar terhadap 

hasil belajar siswa Sekolah Dasar Negeri 02 Koripan Matesih tahun 

2014/2015? 

E. Tujuan Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai  

yaitu : 
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1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi orang tua terhadap 

hasil belajar 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh intensitas belajar terhadap 

hasil belajar 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi orang tua dan 

intensitas belajara secara bersama – sama terhadap hasil belajar. 

F. Manfaat Penelitian 

Dalam suatu penelitian, diharapkan menghasilkan suatu yang 

bermanfaat, adapun manfaat dari penelitian ini adalah 

1. Bagi orang tua 

Memberikan motivasi kepada orang tua betapa pentingnya 

kepedulian orang tua terhadap pendidikan sang anak. 

2. Bagi guru 

Sebagai masukan dalam usaha peningkatan hasil belajar. Dengan 

mengetahui pengaruh motivasi orang tua dan intensitas belajar,guru dapat 

memperhatikan hal tersebut guna menunjang hasil belajar yang maksimal. 

3. Bagi mahasiswa 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk 

kegiatan penelitian berikutnya yang lebih mendalam. 

 


