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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar merupakan kunci utama dari kesuksesan siswa dalam 

pendidikan. Dari proses belajar yang dilakukan siswa dapat mengetahui 

apa yang belum diketahui dan memperdalam apa yang sudah diketahui 

baik belajar yang dilakukan di sekolah maupun di rumah. Belajar yang 

dilakukan di rumah tidak kalah pentingnya dari belajar yang dilakukan di 

sekolah karena belajar tidaklah cukup apabila hanya dilakukan di sekolah. 

Pada umumnya pada sekolah dasar negeri dalam sehari siswa hanya 

belajar empat sampai lima jam di sekolah dan selebihnya siswa 

menghabiskan waktunya di luar lingkungan sekolah atau dengan kata lain 

di lingkungan keluarga dan masyarakat.  

Belajar yang dilakukan di rumah merupakan kegiatan setelah 

pembelajaran yang dilakukan siswa di sekolah dengan cara mengulang 

pelajaran yang telah diajarkan. Dengan cara mengulang pelajaran yang 

telah diajarkan di sekolah sangat membantu dan menunjang pemahaman 

materi siswa. Hal ini bertujuan untuk mengingat kembali pelajaran yang 

telah diajarkan dan memperbaiki semua kesan yang masih samar-samar 

untuk menjadi kesan yang sesungguhnya yang tergambar jelas dalam 

ingatan. Maksudnya, materi yang sudah dipelajari siswa di sekolah akan 

lebih jelas dan paham apabila dipelajari ulang dan apabila materi yang 

diajarkan guru di sekolah siswa belum paham, dengan belajar di rumah 

melalui cara mengulang pelajaran tadi diharapkan  siswa bisa jelas dan 

paham.  Belajar yang dilakukan di rumah juga dapat dilakukan untuk 

mempersiapkan pelajaran yang akan datang / pokok bahasan baru sebagai 

pemahaman awal untuk materi pelajaran yang akan diajarkan selanjutnya. 

Belajar siswa yang dilakukan di rumah tentunya tidak melibatkan 

guru di sekolah melainkan dari pihak keluarga. Keterlibatan tersebut  
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diperlukan dalam wujud dukungan orang tua dalam belajar anak. 

Dukungan tersebut sangatlah penting khususnya dari orang tua. Belajar di 

rumah juga dapat dilakukan secara berkelompok melalui teman sebaya. 

Belajar dengan teman sebaya harus melalui pengawasan orang tua dengan 

baik dan memfasilitasi belajar anak agar belajar yang dilakukan anak 

dapat berlangsung lama dan juga produktif. Dalam belajar yang dilakukan 

anak di rumah ada beberapa aspek yang harus diperhatikan agar dapat 

maksimal dan mendapatkan hasil yang maksimal pula dari belajar yang 

sudah dilakukan, aspek tersebut antara lain adalah lama belajar dansikap 

orang tua terhadap anaknya. 

Lama belajar merupakan waktu yang dihabiskan anak dalam 

proses belajar yang dilakukan yang diakumulasi menjadi satu dalam satu 

hari atau dalam satu kali belajar. Lama belajar yang dilakukan anak dalam 

satu hari atau dalam satu kali belajar berbeda-bedadari anak satu dengan 

yang lainnya. Hal ini dapat dipengaruhi dari dalam diri siswa itu sendiri 

atau dari keadaan sekitar siswa. 

Dalam pendidikan anak di rumah, Orang tua atau keluarga 

merupakan lembaga pendidikan pertama yang ditemui anak sebagai 

pendidikan dasar dan sebagai modal awal untuk pendidikan yang 

berikutnya. Pendidikan dari orang tua tersebut merupakan tempat anak 

untuk belajar, baik belajar ilmu pendidikan, ilmu sosial maupun ilmu 

agama. Dalam keluarga, anak melakukan sesuatu dari apa yang secara 

sadar diajarkan melalui pembiasaan atau sikap yang diterapkan orang 

tuanya kepada mereka, sesuatu yang sengaja diajarkan atau sesuatu yang 

mereka lihat dari orang dewasa menjadi contoh sehingga apa yang mereka 

lihat dan diajarkan kepada mereka baik secara sadar atau tidak sadar akan 

menentukan kepribadian anak.  

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 7 ayat (1) disebutkan 

bahwa orang tua berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan 

memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Ayat 
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(2) disebutkan lagi bahwa orang tua dari anak wajib belajar, berkewajiban 

memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. 

Sikap orang tua merupakan cerminan dari sikap yang dimiliki 

anakyang diterapkaan dalam keluarga. Dimana sikap tersebut mempunyai 

sumbangan yang cukup besar dalam perkembangan kepribadian anak itu 

sendiri. Salah satu sikap orang tua yang ada adalah sikap otoriter. 

Sikap otoriter merupakan sikap orang tua terhadap anak dimana 

orang tua sangat mengatur anaknya dan menuntut prestasi tinggi pada 

anaknya tetapi orangtua tidak memberikan kebebasan kepada anak untuk 

mengungkapkan pendapatnya/keinginannya dan menomorduakan 

kebutuhan anak. Dalam hal ini orang adalah pengambil keputusan  dari 

apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan anak. 

Dalam mengasuh anak, orang tua harus hati-hati dan tepat dalam 

mendidik dan mengawasi pendidikan anaknya sehingga hasil belajar anak 

dapat sesuai dengan harapan. Sikap orang tua juga harus mendorong anak 

untuk memiliki kebebasan dalam berpendapat, bersikap hangat, penuh 

welas asih kepada anak, bisa menerima alasan dari semua tindakan anak 

apabila tindakan tersebut bersifat konstruktif dalam pendidikan. 

Mendidik anak hendaknya tidak didasarkan atas tekanan atau 

sejumlah bentuk kekerasan dan paksaan, karena sikap seperti itu hanya 

akan membawa pertentangan antara orang tua dan anaknya. Jika anak 

merasa disayangi dan diterima sebagai teman  dalam proses pendidikan 

dan pengembangan mereka, maka anak akan megrasa bahwa mereka 

adalah bagian dari keluarga. 

Kedudukan antara orang tua dan anak dalam keluarga adalah 

sejajar dimana suatu keputusan diambil secara bersama melalui 

musyawarah  dengan mempertimbangkan kedua belah pihak. Anak diberi 

kebebasan yang bertanggung jawab artinya apa yang dilakukan oleh anak 

harus di bawah pengawasan orang tua dan dapat dipertanggung jawabkan. 

Hasil belajar merupakan hasil penilaian dari proses belajar yang 

dilakukan siswa, baik proses belajar yang dilakukan siswa di sekolah dan 
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didukung oleh proses belajar yang dilakukan di rumah. Apabila kita 

melihat keadaan siswa sekarang khususnya siswa SD Muhammadiyah 

Baturan, banyak siswa malas untuk belajar, siswa mudah bosan, mudah 

lelah dalam belajar, mereka lebih tertarik dengan gadget yang mereka 

miliki atau lebih memilih untuk menonton televisi sehingga belajar yang 

dilakukan hanya sebentar bahkan ada siswa yang tidak belajar setiap hari, 

siswa hanya belajar disaat ada tugas ataupun menjelang ulangan harian 

atau ulangan semester. Dengan keadaan tersebut, tentunya hasil belajar 

siswa tidak maksimal, sehingga diperlukan pengawasan yang baik dari 

orang yang lebih dewasa agar kegiatan siswa di rumah dapat terorganisir 

dengan baik. 

Permasalahan lain yang di alami siswa dalam belajar adalah belum 

adanya dukungan maksimal dari pihak orang tua terhadap proses belajar 

siswa di rumah, yaitu sikap otoriter orang tua terhadap anak. Sikap 

tersebut lebih mengedepankan kepentingan dan keinginan orang tua saja 

tanpa melihat fisik maupun psikis siswa. Hal tersebut terlihat dimana 

masih banyak orang tua yang menuntut dan mengatur anaknya sesuai 

keinginnannya tanpa melihat kondisi maupun kebutuhan anak. 

Berdasarkan latar uraian diatas, maka diadakan penelitian untuk 

mengetahui apakah ada pengaruh antara lama belajar dan pola asuh orang 

tua terhadap hasil belajar siswa, dengan judul penelitian “PENGARUH 

LAMA BELAJAR DI RUMAHDAN SIKAP OTORITER ORANG 

TUA TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS V SD 

MUHAMMADIYAH BATURAN COLOMADU TAHUN AJARAN 

2014/2015”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi 

beberapa masalah yang muncul. Pada penelitian ini identifikasi 

masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Banyak siswa malas untuk belajar, siswa mudah bosan, mudah lelah 

dalam belajar, siswa lebih tertarik dengan gadget yangdimiliki atau 

lebih memilih untuk menonton televisi. 

2. Belajar yang dilakukan siswa di rumah hanya sebentar, bahkan ada 

siswa belajar disaat ada tugas ataupun menjelang ulangan harian atau 

ulangan semester saja. 

3. Kurangnya pemahaman orang tua terhadap  akibat sikap otoriter yang 

diberikan ke anak. 

4. Banyak orang tua yang menuntut dan mengatur anaknya sesuai 

keinginnannya tanpa melihat kondisi maupun kebutuhan anak. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang terkait dengan judul di atas sangat luas, 

sehingga tidak mungkin permasalahan yang ada di lapangan itu dapat 

terjangkau. Oleh karena itu perlu adanya pembatasan masalah sehingga 

persoalan yang akan diteliti menjadi jelasdan kesalahpahaman dapat 

dihindari.Dalam penelitian ini pembatasan masalahnya meliputi ruang 

lingkup dan fokus masalah yangditeliti, yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan pada siswa kelas V Sekolah Dasar 

Muhammadiyah Baturan Colomadu ltahun ajaran 2014/2015. 

2. Lama belajar siswa di rumah  kelas V Sekolah Dasar Muhammadiyah 

Baturan Colomadu ajaran 2014/2015. 

3. Sikap otoriter orang tua kelas V Sekolah Dasar Muhammadiyah 

Baturan Colomadu ajaran 2014/2015. 

4. Hasil Belajar siswa kelas V Sekolah Dasar Muhammadiyah Baturan 

Colomadu ajaran 2014/2015. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh lama belajar di rumah terhadap hasil belajar siswa 

kelas V SDMuhammadiyah Baturan Colomadu tahun ajaran 

2014/2015?. 

2. Adakah pengaruh sikap otoriter orang tua terhadap hasil belajar siswa 

kelas V SD Muhammadiyah Baturan Colomadu tahun ajaran 

2014/2015?. 

3. Adakah pengaruh lama belajar di rumah dan sikap otoriter orang tua 

terhadap hasil belajar siswa kelas V SD Muhammadiyah Baturan 

Colomadu tahun ajaran 2014/2015?. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan poin utama yang akan menjadi 

produk dari kegiataan penelitian yang dilakukan, oleh karena itu 

diperlukan rumusan yang jelas. Dalam suatu penelitian diperlukan adanya 

tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang 

diteliti, sehingga penelitian yang dilakukan lebih terarah dalam mencari 

data sampai pada langkah pemecahan masalahnya. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh lama belajar di rumah terhadap hasil 

belajar siswa kelas V SD Muhammadiyah Baturan Colomadu tahun 

ajaran 2014/2015. 

2. Untuk mengetahui pengaruh sikap otoriter orang tua terhadap hasil 

belajar siswa kelas V SD Muhammadiyah Baturan Colomadu tahun 

ajaran 2014/2015. 

3. Untuk mengetahui pengaruh lama belajar di rumah dan sikap otoriter 

orang tua terhadap hasil belajar siswa kelas V SD Muhammadiyah 

Baturan Colomadu tahun ajaran 2014/2015. 
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F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada 

khususnya, maupun bagi masyarakat luas pada umumnya tentang 

pengaruh lama belajar di luar sekolah dan sikap otoriter orang tua 

terhadap hasil belajar siswa . 

b. Menambah wawasan dan pengetahuan khususnya tentang pengaruh 

lama belajar di luar sekolah dan sikap otoriter orang tua terhadap 

hasil belajar siswa. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman/reverensi 

untuk kegiatanpenelitian berikut yang sejenis. 

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

a. Bagi penulis 

Dapat memperoleh pengalaman langsung dan dapat 

memberi informasi dan masukan yang berguna tentang pengaruh 

lama belajar di luar sekolah dan sikap otoriter orang tua terhadap 

hasil belajar siswa SD. 

b. Bagi Orang Tua 

Memberikan gambaran kepada orang tua tentang pola asuh 

yang tepat untuk anak dan memberikan motivasi untuk perhatian 

lebih terhadap pendidikan anak khususnya proses belajar anak di 

rumah. 

c. Bagi Siswa 

Memberikan motivasi siswa untuk lebih giat belajar 

khususnya proses belajar yang dilakukan di rumah kaitannya 

dengan lama belajar yang dilakukan. 


