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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keluarga merupakan pendidikan yang utama bagi anak. Keluarga tidak 

dapat terpisahkan dengan kehidupan anak. Keluarga sangat berperan bagi 

pendidikan anak terutama orang tua. Peran orang tua sangatlah penting untuk 

perkembangan anaknya. Peranan orang tua dalam keluarga adalah memberikan 

pendidikan dasar, sikap dan kebiasaan yang baik.  

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bagian Kedua Hak Dan Kewajiban Orang Tua Pasal 7 (1) 

menyatakan bahwa Orang tua berhak berperan serta dalam memilih 

satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan 

pendidikan anaknya. (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, 

berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.  

 

Pernyataan dalam undang-undang ayat dua tersebut menyatakan bahwa 

orang tua berkewajiban untuk memberikan pendidikan dasar kepada anaknya, 

yaitu dengan memperhatikan dan berperan aktif dalam pendidikan anak. Jadi 

untuk berperan aktif dalam mendidik anak, orang tua juga harus memiliki bekal 

pengetahuan untuk diberikan kepada anak-anak mereka. Bekal bisa  didapat 

melalui tingkatan satuan pendidikan pendidikan. Menurut Fuad Ihsan (2010:64) 

kesadaran dalam mendidik perlu dikembangkan kepada setiap orang tua dan 

mereka juga perlu dibekali teori pendidikan modern yang sesuai perkembangan 

zaman serta upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kualitas diri orang 

tua adalah dengan belajar seumur hidup sebagaimana diajarkan oleh nabi 

Muhammad SAW.  

Lingkungan yang sangat memengaruhi tumbuh kembangnya anak adalah 

keluarga dan latar belakang tingkat pendidikan orangtua. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Haditono dan Hurlock yang menyatakan bahwa lingkungan yang 

terdekat dengan anak adalah keluarga, faktor latar belakang tingkat pendidikan 
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orangtua merupakan sesuatu yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan 

anak. (Tety Nur Cholifah, 2016) 

Melalui observasi yang dilaksanakan di sekolah dasar bahwa skor rata-rata 

hasil belajar matematika di sekolah dasar kelas tinggi ini bervariasi, hal ini 

menunjukkan bahwa diperlukan adanya berbagai upaya yang dapat menunjang 

kegiatan proses belajar mengajar, sehingga dapat mencapai hasil belajar yang 

maksimal. Untuk mencapai keberhasilan belajar perlu diperhatikan faktor-faktor 

yang mempengaruhi. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar 

siswa yaitu faktor internal dan eksternal. Seperti yang dikemukakan oleh Darwin 

Bangun (2008) dalam jurnalnya bahwa faktor internal meliputi, kecerdasan, bakat, 

minat, perhatian orang tua, motivasi, kesehatan jasmani, dan cara belajar siswa itu 

sendiri. Faktor eksternal meliputi, keluarga, lingkungan, Guru, masyarakat, 

sekolah serta peralatan belajar atau sarana belajar. 

Melalui observasi awal pada tanggal 11 November 2016 kelas tinggi SD 

Negeri 1 Pentur latar belakang pendidikan orangtua relatif rendah mulai dari 

SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA.Walaupun latar pendidikan orang tua relatif 

rendah cara mendidik anak juga bervariasi dari yang sangat peduli dengan 

masalah anak, ada yang hanya cukup peduli, dan bahkan ada yang tidak peduli 

sama sekali dengan perkembangan anak.  

Selain faktor penddikan orang tua, fasilitas belajar dirumah juga sangat 

penting untuk mendukung keberhasilan belajar anak.Realitanya masih banyak 

siswa yang fasilitas dan sumber belajarnya tidak lengkap, masih banyak 

ditemukan siswa yang tidak memiliki faktor-faktor penunjang dalam belajar 

seperti tempat belajar, buku, dan alat tulis dalam  kegiatan belajar mengajar. 

Berdasarkan realita tersebut penulis tertarik mengadakan penelitian 

dengan judul “Kontribusi Tingkat Pendidikan Orang Tua Dan Fasilitas 

Belajar Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas tinggi SD Negeri I 

Pentur Tahun 2017”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Peran orang tua dalam mendidik anak masih kurang. 

2. Rata-rata tingkat pendidikan orang tua pada kelas tinggi rendah  

3. Fasilitas belajar yang kurang memadai  

4. Hasil belajar matematika rendah 

 

C. Pembatasan Masalah 

Mengingat luasnya masalah yang mempengaruhi hasil belajar siswa, maka 

penelitian ini dapat dibatasi sebagai berikut: 

1. Latar belakang orang tua dibatasi pada tingkat pendidikan orang tua. 

2. Fasilitas belajar dibatasi pada fasilitas belajar dirumah seperti tempat 

belajar, buku, dan alat tulis. 

3. Hasil belajar dibatasi pada hasil belajar matematika siswa kelas tinggi SD 

Negeri 1 Pentur. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dijelaskan, penulis 

merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah tingkat pendidikan orang tua berkontribusi dalam meningkatkan 

hasil belajar matematika siswa kelas tinggi SD Negeri I Pentur tahun 

2017? 

2. Apakah fasilitas belajar berkontribusi dalam meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa kelas tinggi SD Negeri I Pentur tahun 2017?  

3. Apakah tingkat pendidikan orang tua dan fasilitas belajar berkontribusi 

dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas tinggi SD 

Negeri I Pentur tahun 2017? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Kontribusi tingkat pendidikan orang tua dalam meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa kelas tinggi SD Negeri I Pentur tahun 2017. 

2. Kontribusi fasilitas belajar dalam meningkatkan hasil belajar matematika 

siswa tinggi SD Negeri I Pentur tahun 2017. 

3. Kontribusi tingkat pendidikan orang tua dan fasilitas belajar dalam 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas tinggi SD Negeri I 

Pentur tahun 2017. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Setelah melakukan penelitian, diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat 

yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

bagi para pengembang pengetahuan, dan hasil penelitian ini diharapkan 

dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi kepala sekolah, fasilitas belajar merupakan salah satu faktor 

penunjang hasil belajar siswa, hendaknya sebagai manajemen sekolah 

dapat mengelola fasilitas belajar dengan baik. 

b. Bagi guru, guru dapat bekerja sama dengan orang tua dalam 

meningkatkan fasilitas belajar siswa melalui rapat wali siswa. 

c. Bagi Peneliti, Menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai 

tingkat pendidikan orang tua dan fasilitas belajar dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

 

 

 


