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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang mempunyai peranan sangat besar 

dalam kehidupan manusia. Dengan pendidikan manusia dapat mengatasi 

permasalahan-permasalahan hidup yang dihadapi dan mampu menyelaraskan 

kehidupannya dengan perkembangan zaman yang terjadi. Oleh karena itu, 

pendidikan merupakan hak dan kewajiban setiap manusia di Indonesia bahkan 

di dunia ini. 

Pendidikan di Indonesia menerapkan pendidikan berkarakter. 

Diharapkan melalui proses pendidikan yang diikuti dapat menumbuhkan 

kepribadian anak yang berkarakter. Sehingga melalui pendidikan tidak hanya 

dapat menjadikan anak yang pandai dalam akademik maupun nonakademik 

namun juga terbentuk karakter yang unggul. Menurut Undang-Undang No. 20 

Tahun 2003 tentang Sisdiknas yaitu : 

 “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara”.  Selain itu, Undang-undang Sistem 

Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa 

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman 

dan bertawa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif mandiri dan menjadi warga Negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab”. 

 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

memiliki peranan yang penting dalam memajukan suatu bangsa, karena 

kemajuan suatu bangsa dimulai dari Sumber Daya Manusia yang berkualitas 

dan memiliki potensi, oleh sebab itu melalui pendidikan potensi yang dimiliki 
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seseorang akan dikembangkan menjadi lebih baik lagi sehingga nantinya dapat 

bersaing dengan negara lain serta dapat memajukan bangsa dan negara. 

Karwati (2014:155) “Prestasi belajar merupakan kemampuan yang 

meliputi segenap ranah psikologi (kognitif, afektif dan psikomotor) yang 

berubah sebagai akibat pengalaman dan proses belajar peserta didik”. Prestasi 

belajar merupakan suatu hasil pencapaian siswa dalam pembelajaran. Dimana 

prestasi belajar dapat dilihat dari nilai raport siswa setiap semester. Dalam 

pencapaian prestasi belajar ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi di 

antaranya adalah  lingkungan keluarga, tingkat ekonomi orang tua yang 

berbeda-beda dan kedisplinan belajar siswa. 

Menurut Alfred dalam Abdul Aziz (2008:5) “Ekonomi adalah ilmu 

yang mempelajari usaha-usaha individu dan masyarakat dalam ikatan 

pekerjaan dalam kehidupannya sehari-hari, seperti ia memperoleh pendapatan 

dan menggunakan pendapatan”. Anak-anak yang berlatar belakang ekonomi 

rendah, kurang dapat mendapat bimbingan dan pengarahan yang cukup dari 

orang tua mereka, karena orang tua lebih memusatkan perhatiannya pada 

bagaimana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.  

Selain tingkat ekonomi orang tua yang menjadi faktor keberhasilan 

siswa, juga kedisiplinan belajar. Disiplin belajar merupakan salah satu sikap 

atau perilaku yang harus dimiliki oleh siswa. Menurut Sutirna (2013: 115) 

“disiplin adalah belajar secara sukarela mengikuti pemimpin dengan tujuan 

dapat mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal”. 

 SDN 1 Simo merupakan sekolah dasar yang terletak tidak jauh dari 

kecamatan simo, yang mana sarana transportasi mudah ditemui didaerah 

tersebut. Sehingga dapat dikatakan SD ini terletak di desa yang tidak jauh dari 

kota Simo. 

Siswa yang bersekolah di SDN 1 Simo sebagian besar berasal dari 

latar belakang keluarga yang berbeda beda, dimana mempunyai kondisi 

ekonomi yang berbeda-beda. Sebagaimana umumnya latar belakang orang tua 

siswa yang kurang memberikan perhatian penuh kepada perkembangan 

pendidikan anaknya dan pekerjaan orang tua sebagai petani, buruh maupun 
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pegawai sudah cukup menyita waktu dan tenaga orang tua. Sehingga memang 

masih sedikit orang tua yang mampu membimbing proses belajar anak. 

Kondisi lingkungan seorang siswa tentunya sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan siswa, terutama berpengaruh pada sikap dan karakter 

anak. Dimana kondisi ekonomi orangtua dan disiplin belajar dapat 

mempengaruhi prestasi belajar siswa.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perhatian orang tua yang 

cukup, kondisi ekonomi keluarga yang memadai, tingkat pendidikan orang tua 

yang tinggi, lingkungan keluarga yang harmonis akan membentuk dan 

mendidik anak berdisiplin dalam belajar yang pada akhirnya anak akan 

mencapai prestasi belajar yang memuaskan. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis melakukan penelitian 

tentang “Pengaruh Tingkat Ekonomi Orang Tua Dan Kedisiplinan Belajar 

Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas Tinggi SD N 1 Simo Tahun 

2015/2016.” 

 

B. Identifikasi Masalah 

1. Prestasi belajar dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya faktor ekonomi 

orang tua dan kedisiplinan belajar. 

2. Tingkat ekonomi orang tua yang beragam. 

3. Belum semua siswa melaksanakan kedisiplinan belajar. 

 

C. Pembatasan Masalah 

          Penelitian ini difokuskan pada : 

1. Prestasi belajar dibatasi prestasi belajar semester 1 tahun 2015/2016. 

2. Tingkat ekonomi orang tua siswa kelas tinggi. 

3. Kedisiplinan belajar siswa dibatasi pada kedisiplinan belajar di sekolah. 
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D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah dalam 

penelitian ini, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:  

1. Adakah pengaruh tingkat ekonomi orang tua terhadap prestasi 

belajar siswa kelas tinggi di SD N 1 Simo Kecamatan Simo 

Kabupaten Boyolali? 

2. Adakah pengaruh kedisiplinan belajar terhadap prestasi belajar 

siswa kelas tinggi di SD N 1 Simo Kecamatan Simo Kabupaten 

Boyolali? 

3. Adakah pengaruh tingkat ekonomi orang tua dan kedisiplinan 

belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas tinggi di SD N 1 Simo 

Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan arah suatu rangkaian. Sehingga tujuan harus 

ditetapkan terlebih dahulu dengan maksud supaya kegiatan penelitian ini 

tercapai dalam hasil yang diharapkan serta terlaksana dengan baik dan teratur. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat ekonomi orang tua terhadap 

prestasi belajar siswa kelas tinggi di SD N 1 Simo Kecamatan Simo 

Kabupaten Boyolali. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kedisiplinan belajar terhadap prestasi 

belajar siswa kelas tinggi di SD N 1 Simo Kecamatan Simo 

Kabupaten Boyolali. 

3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat ekonomi orang tua dan 

kedisiplinan belajar siswa kelas tinggi di SD N 1 Simo Kecamatan 

Simo Kabupaten Boyolali. 

F. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain : 
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1. Manfaat Teoritis 

Untuk menambah wawasan pengetahuan khususnya yang berkaitan 

tentang tingkat ekonomi orang tua dan kedisplinan belajar siswa 

yang mempengaruhi prestasi belajar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Penelitian diharapkan akan meningkatkan kedisiplinan 

belajar siswa agar lebih semangat dalam belajar dan 

mendapat prestasi belajar yang baik. 

b. Bagi Guru 

Sebagai referensi untuk mengetahui faktor apa saja yang 

mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

c. Bagi Orang tua 

Sebagai masukan bagi orang tua dalam melatih kedisplinan 

belajar dalam meningkatkatkan prestasi belajar siswa. 

 


