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 BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup 

semua orang. Karena pendidikan merupakan kesadaran untuk mengembangkan 

kepribadian dan kemampuan di dalam dan luar sekolah yang berlangsung seumur 

hidup dapat dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga sekolah, dan masyarakat. 

Menurut Sadulloh (2006: 54) pendidikan merupakan suatu usaha dari orang 

dewasa dalam membimbing anak untuk mencapai kedewasaan. Sedangkan 

menurut Samino (2013: 37) menyatakan bahwa,  

“Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh orang dewasa 

(pendidik) kepada orang yang belum dewasa (peserta didik) untuk 

memperoleh kedewasaan, baik kedewasaan jasmani, rohani, maupun sosial, 

baik faktor kognitif, afektif maupun psikomotor”. 

 

Pendidikan mempunyai berbagai tujuan, salah satunya adalah untuk 

membentuk kepribadian dan kemampuan anak. Dan di dalam mencapai tujuan 

tersebut harus melalui pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga 

pendidikan dasar ini sangatlah menentukan keberhasilan dalam dunia pendidikan. 

Keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua, yang pertama dan utama 

dialami oleh anak. Kemudian sekolah merupakan pendidikan kedua, yang 

merupakan lembaga yang mendapat kepercayaan dari orang tua untuk mendidik 

anak-anaknya dengan tanggung jawab yang terbatas, dan hanya sesuai dengan 

fungsi dan tujuan lembaga pendidikan tersebut. 

Orang tua merupakan hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan 

anaknya. Tetapi kadang-kadang tanggung jawab itu kurang disadari oleh orang 

tua dan menimbulkan kurangnya keberhasilan anaknya, dan kerapterjadi orang 

tua beranggapan bahwa rendahnya keberhasilan anaknya akibat dari kurangnya 

perhatian dan tanggung jawab pengelola pendidikan. Damayanti (2012: 97) 

mengungkapkan orang tua harus mampu membangkitkan minat belajar anak, 

dengan cara menggali apa yang dia sukai dan ajak melakukan hal tersebut, 

dipercaya mampu meningkatkan minat belajar seorang anak. Orang tua adalah 
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pendidik pertama dan utama, karena prestasi belajar anak bukan semata-mata 

merupakan hasil proses belajar di sekolah saja melaikan di tunjang dari peran 

orang tua di rumah. Selain dari pendampingan orang tua, kedisiplinan siswa juga 

sangat berpengaruh terhadap nilai siswa.  

Terkait dengan kedisiplinan siswa, bukan hanya guru saja yang 

menumbuhkan sikap disiplin pada siswa, tetapi peran orang tua juga sangatlah 

penting. Karena dengan sikap disiplin siswa mampu mencapai harapan yang 

diharapkan. 

Dari hasil wawancara guru dan observasi yang peneliti lakukan di SD 

Negeri 01 Jatisawit, siswa mengalami kesulitan belajar dalam mata pelajaran IPA 

dikarenakan materi yang diajarkan sangat banyak. Hal inilah yang membuat nilai 

siswa pada mata pelajaran IPA rendah, maka dari itu diperlukan kedisiplinan 

yang tinggi serta pendampingan belajar dari orang tua. Siswa yang memiliki 

kedisiplinan tinggi serta mempunyai orang tua dengan waktu dalam memberikan 

pendampingan belajar kepada anak akan mendapat prestasi yang lebih baik 

dibandingkan dengan siswa yang kedisiplinan rendah dan orang tua yang kurang 

memberikan pendampingan belajar kepada anaknya. 

Dari latar belakang diatas peneliti tergerak untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Kedisiplinan dan Pendampingan Belajar Orang Tua 

Terhadap Prestasi Belajar IPA Siswa Kelas Atas SD N 01 Jatisawit 2015/2016”. 

  

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, peneliti akan 

menjelaskan tentang masalah yang timbul dalam penelitian ini, antara lain: 

a. Rendahnya disiplin siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

b. Kurangnya perhatian orang tua dalam mendampingi anaknya dalam belajar. 

c. Rendahnya prestasi belajar IPA. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk mempermudah dan menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan 

dalam penafsiran judul, maka peneliti membatasi permasalahan pada: 
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a. Penelitian terbatas pada siswa kelas atas SDN 01 Jatisawit Tahun 2015/2016 

b. Kedisiplinan dibatasi pada kedisiplinan siswa dalam pembelajaran. 

c. Pendampingan belajar orang tua dibatasi pada waktu orang tua membantu 

siswa di rumah. 

d. Prestasi belajar dibatasi pada prestasi belajar IPA kelas atas SDN 01 Jatisawit 

Tahun 2015/2016. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan 

masalah diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai  

berikut : 

a. Pengaruh disiplin belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA kelas atas SDN 01 Jatisawit 2015/2016? 

b. Pengaruh pendampingan belajar orang tua terhadap prestasi belajar siswa 

pada mata pelajaran IPA kelas atas SDN 01 Jatisawit 2015/2016? 

c. Pengaruh disiplin belajar dan pendampingan orang tua terhadap prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas atas SDN 01 Jatisawit 

2015/2016? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan peneliti yang ingin dicapai 

adalah untuk mengetahui: 

a. Ada tidaknya pengaruh kedisiplinan siswa terhadap prestasi belajar siswa 

pada mata pelajaran IPA kelas atas SDN 01 Jatisawit 2015/2016. 

b. Ada tidaknya pengaruh  pendampingan belajar orang tua terhadap prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas atas SDN 01 Jatisawit 

2015/2016. 

c. Ada tidaknya pengaruh kedisiplinan siswa dan pendampingan belajar orang 

tua terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas atas SDN 

01 Jatisawit 2015/2016. 
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F. Manfaat Penelitian 

Setelah melakukan penelitian, diharapkan penelitian ini mempunyai 

manfaat yaitu: 

a. Manfaat Teoretis. 

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan khasanah kajian ilmiah 

mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang pengaruh kedisiplinan 

dan pendampingan belajar orang tua terhadap prestasi belajar siswa pada 

mata pelajaran IPA kelas atas. 

b. Manfaat Praktis. 

1. Bagi siswa, penelitian ini dapat memberikan informasi untuk mengetahui 

hubungan antara pengaruh kedisiplinan dan pendampingan belajar orang 

tua terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas atas, 

sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

2. Bagi orang tua, penelitian ini memberikan informasi dan rujukan pada 

orang tua dalam membimbing anaknya dalam upaya peningkatan prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas atas. 

3. Bagi guru, penelitian ini dapat memberikan informasi sejauhmana 

pengaruh kedisiplinan dan pendampingan belajar orang tua terhadap 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas atas, sehingga 

memudahkan guru dalam melakukan pendekatan secara personal kepada 

siswa guna membantu memberikan solusi mencapai prestasi belajar yang 

lebih baik. 


