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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Pendidikan merupakan hal yang pertama dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan merupakan proses 

pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam upaya 

mendewasakan manusia melalui pengajaran, proses, cara mendidik. Kondisinya 

pendidikan menjadi hal yang paling sering dibahas, karena lewat pendidikanlah 

sesuatu perubahan dimulai. Generasi muda yang memiliki kemampuan ilmu 

pengetahuan yang dengan ilmu pengetahuan itu dapat melakukan pembangunan 

di segala bidang merupakan alasan umum mengapa pendidikan menjadi begitu 

penting. 

 Menurut Mu’arif (dalam Samino.2012:18), “Pendidikan adalah usaha 

yang dijalankan dengan sengaja, teratur, dan berencana dengan maksud 

mengubah tingkah laku manusia kearah yang diinginkan sebagai suatu usaha 

yang dilakukan dengan sengaja, teratur, dan berencana. Pendidikan  merupakan 

salah satu unsur terpenting dalam gerak kemajuan suatu bangsa yaitu untuk  

pembangunan sumber daya manusia. Masa depan suatu bangsa pada umumnya 

akan ditentukan oleh mutu pendidikannya.  

 Namun kenyataannya beberapa tahun terakhir ini mutu pendidikan di 

Indonesia mengalami penurunan. UNESCO pada tahun 2012 melaporkan bahwa 

Indonesia berada diperingkat ke-64 dari 120 berdasarkan penilaian Education 

Develompment Index (EDI). Sementara itu Human Development Index (HDI) 

Indonesia mengalami penurunan dari peringkat 108 pada 2010 menjadi 

peringkat 124 pada tahun 2012 dari 180 negara. Menurut table Liga Global yang 

diterbitkan oleh Firma Pendidikan Pearson, rangking indonesia berada diposisi 

terbawah bersama meksiko dan brasil. Rangking ini memadukan prestasi tes 

internasional dan data seperti tingkat kelulusan 2006 dan 2010. 
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 Seharusnya tahun demi tahun mutu pendidikan di Indonesia meningkat, 

siswa-siswa mendapatkan prestasi belajar yang baik. Pemahaman dan 

pengetahuan siswa  sangat luas, sumber daya manusia (SDM) di Indonesia 

sangat berkualitas. Dengan begitu siswa-siswa di Indonesia mampu bersaing di 

dunia luar. Mutu pendidikan mengalami penuruan disebabkan oleh penurunan 

prestasi belajar. Prestasi belajar adalah tingkah laku siswa yang berubah secara 

nyata setelah melakukan proses belajar mengajar yang sesuai tujuan pengajaran 

(Jihad & Haris: 2012). Jadi penurunan prestasi belajar merupakan tidak 

tercapainya tujuan yang diharapkan dari proses belajar mengajar.  

 Penurunan prestasi belajar kebanyakan disebabkan karena siswa kurang 

semangat belajar. Selain itu pada saat dirumah siswa juga malas mengulangi 

materi yang sudah di ajarkan disekolah. Ketika dirumah siswa lebih suka 

menonton TV dan bermain bersama teman-temannya. Bahkan ada yang sama 

sekali tidak belajar saat dirumah. Hal itu terjadi karena kurangnya motivasi 

belajar siswa. Motivasi belajar adalah dorongan, dukungan, bantuan untuk 

mencapai tujuan belajar berupa perubahan tigkah laku anak yang dinyatakan 

dalam bentuk penguasa, penggunaan. Motivasi adalah suatu keadaan dalam 

pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan 

kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan (Samino,2012:136). 

 Anak-anak yang mendapat dorongan, dukungan dan bantuan yang baik 

dari orang tuanya akan bisa belajar dan mencapai kemajuan lebih baik dibanding 

anak-anak yang tidak mendapat dukungan dan bantuan. Tetapi sekarang banyak 

orang tua yang kurang memperhatikan anaknya ketika belajar. Ketika anak 

meminta dukungan, bantuan saat anak belajar kebanyakan orang tua 

mengabaikannya dengan alasan perbedaan cara mengajar yang pernah di peroleh 

dengan cara mengajar masa kini. Dengan begitu siswa menjadi malas belajar. 

Seharusnya orang tua merespon dengan baik ketika anak meninta bantuan dan 

dukungan dalam belajar. Dengan adanya reaksi positif dari orang tua anak 

tersebut pasti akan termotivasi. Anak akan merasa tidak sendiri menghadapi 

masalah yang ada dan anak akan rajin belajar. 
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 Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Pendampingan  Orang  Tua  terhadap  

Motivasi dan Prestasi Belajar  Siswa pada Mata Pelajaran Matematika SDN 2 

Kenteng Nogosari  Tahun Ajaran 2015/2016”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari uraian di atas ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasikan 

yaitu sebagai berikut: 

1. Kurangnya pendampingan orang tua ketika anak sedang belajar 

2. Kurangnya motivasi belajar siswa 

3. Menurunnya prestasi belajar siswa mata pelajaran matematika 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat fokus dan intensif maka penulis membatasi 

masalah sebagai berikut : 

1. Pendampingan orang tua ketika anak sedang belajar dirumah 

2. Motivasi belajar siswa ketika dirumah  

3. Prestasi belajar siswa mata pelajaran matematika 

4. Siswa kelas IV dan siswa kelas V 

 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu:  

1. Adakah pengaruh pendampingan orang tua terhadap motivasi belajar 

siswa pada mata pelajaran matematika kelas atas SDN 2 Kenteng 

Nogosari tahun ajaran 2015-2016 ? 

2. Adakah pengaruh pendampingan orang tua terhadap prestasi belajar 

siswa pada mata pelajaran matematika kelas atas SDN 2 Kenteng 

Nogosari tahun ajaran 2015-2016 ? 
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E. Tujuan Penelitian 

Segala perbuatan manusia yang disadari tentu mempunyai tujuan, lebih-

lebih dalam penelitian ini. Atas dasar tersebut penelitian ini mempunya tujuan 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh pendampingan orang tua terhadap 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas atas 

SDN 2 Kenteng Nogosari tahun ajaran 2015-2016  

2. Untuk mengetahui pengaruh pendampingan orang tua terhadap 

prestasi belajar siswa mata pada pelajaran matematika kelas atas 

SDN 2 Kenteng Nogosari tahun ajaran 2015-2016 

 

F. Manfaat penelitian 

 Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Kegunaan secara teoritis dalam penelitian ini adalah mengetahui pengaruh 

pendampingan orang tua terhadap motivasi dan prestasi belajar siswa 

2. Kegunaan praktis : 

a. Bagi orang tua, untuk memperluas pengetahuan orang tua tentang 

pengaruh pendampingan orang tua terhadap motivasi dan prestasi 

belajar siswa, sehingga orang tua dapat bersikap tepat dalam pemberian 

pendampingan pada anaknya 

b. Bagi guru, untuk memperluas pengetahuan  guru tentang motivasi han 

prestasi belajar siswa dengan pendampingan orang tua, sehingga guru 

dapat bekerjasama dengan orang tua agar keberprestasian pendidikan 

tercapai  

c. Bagi siswa, untuk memperluas pengetahuan siswa tentang 

motivasi belajar siswa, sehingga siswa lebih semangat dalam 

belajar dan mendapatkan prestasi belajar yang baik 

 

 

 




