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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perhatian orang tua sangat diperlukan, menanamkan disiplin belajar pada 

putra-putrinya misalnya mengatur waktu bermain, mengatur dalam menonton 

televisi, membaca buku, majalah, koran perlu adanya pengawasan atau perhatian 

dari orang tua meskipun kita juga perlu memberi kebebasan bagi anak. Kebebasan 

yang dimaksud adalah kebebasan yang tetap terkendali/terpantau oleh orang tua. 

Tak jarang banyak diantara kita sebagai orang tua  tidak peduli dengan hal-hal 

yang demikian, mereka masa bodoh dengan apa yang dilakukan oleh anaknya, 

belajar pun tak pernah dapat perhatian. Mereka selalu beralasan yang lelah 

seharian kerja yang sibuk dan menyibukkan diri dengan berbagai acara dan 

berbagai alasan yang mengakibatkan tidak sempat memperhatikan belajar 

anaknya.  

Keluarga merupakan wadah yang pertama dan dasar bagi perkembangan 

dan pertumbuhan anak. Sehingga apabila kita bertanya kepada orang tua tentang 

harapan mereka terhadap anaknya tentunya akan ada jawaban bahwa mereka 

menginginkan prestasi belajar anaknya yang baik, memperoleh nilai yang baik 

pula, berbudi pekerti luhur, penuh tanggung jawab, dan sebagainya. Tidak 

mungkin ada orang tua yang mempunyai harapan yang jelek terhadap anak-

anaknya. Yang jelas bahwa pendidikan anak merupakan tanggung jawab orang 

tua. Dalam masyarakat yang heterogen latar belakang pendidikan dan 



pekerjaannya ternyata mempunyai peranan penting terhadap kegiatan anak atau 

perkembangan belajar anak-anaknya berbeda-beda. Ada orang tua yang penuh 

perhatian belajar anaknya, ada pula orang tua yang masa bodoh terhadap prestasi 

belajar anaknya. Kurangnya perhatian orang tua berdampak negatif terhadap 

prestasi belajar, anak malas-malasan, seenaknya sendiri akibatnya prestasi belajar 

di sekolah menurun. Hal yang mempengaruhi prestasi belajar anak antara lain: 

perhatian orang tua, dorongan atau motivasi orang tua, sarana dan prasarana serta 

lingkungan sekitar yang mendukung. 

Tindakan orang tua untuk membimbing anak serta menyekolahkan ke 

lembaga pendidikan itu dengan harapan nantinya akan mampu untuk 

mengembangkan bakat, minat serta prestasi belajarnya. Selain itu lemahnya 

perhatian orang tua sangat menunjang minat belajar siswa dalam meningkatkan 

prestasi belajar. 

Prestasi belajar pada hakekatnya merupakan pencerminan dari usaha 

belajar. Pada umumnya semakin meningkat usaha belajar, maka semakin baik 

pula prestasi belajarnya. Tetapi pada dasarnya ada dua faktor internal dan faktor 

eksternal yang dapat mempengarui prestasi belajar siswa. Faktor internal berasal 

dari diri siswanya, sedangkan faktor eksternal berasal dari luar diri siswa. Disini 

jelaslah perhatian orang tua terhadap belajar anak-anaknya merupakan salah satu 

faktor eksternal yang mempengaruhi prestasi belajar seorang anak. Agar siswa itu 

mempunyai minat untuk berprestasi yang baik, maka dibutuhkan perhatian orang 

tua dalam mendidik anak-anaknya. Karena semakin tinggi perhatian orang tua 

semakin tinggi pula minat belajar siswanya untuk berprestasi. 



Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Perhatian Orang Tua dan Motivasi Belajar 

Siswa Terhadap Prestasi Belajar Pkn pada Siswa Kelas VII SMP Muhammadiyah 

4 Surakarta Tahun 2010”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dalam prestasi belajar tidak hanya dipengaruhi satu faktor tetapi ada 

berbagai faktor yang saling terkait, baik yang berasal dari dalam diri siswa, 

maupun dari luar (internal) maupun berasal dari siswa (eksternal) dengan 

demikian pada hakekatnya tidak ada faktor tunggal yang secara otomatis 

menentukan keberhasilan belajar siswa dengan. Beberapa masalah yang berkaitan 

dengan prestasi belajar siswa antara lain: perhatian orang tua dan aktivitas belajar 

siswa, sarana dan prasarana penguasaan materi dan sebagainya. Dalam konteks ini 

tentu masih banyak lagi masalah yang dapat dikemukakan dan dapat berkaitan 

dengan prestasi belajar siswa. 

Berdasarkan uraian diatas maka dipandang cukup penting untuk 

mengadakan penelitian tentang Pengaruh Perhatian Orang Tua dan Motivasi 

Belajar terhadap Prestasi Belajar Pkn pada Siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 

4 Surakarta tahun 2009/2010. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang terkait dengan judul diatas sangat luas sehingga tidak 

mungkin di lapangan permasalahan yang ada itu dapat terjangkau dan 



terselesaikan semua. Oleh karena itu perlu adanya pembatasan masalah sehingga 

persoalan yang akan diteliti menjadi jelas. Dalam hal ini perlu dibahas tentang 

lingkup dan pemfokusan masalah sehingga persoalan yang diteliti menjadi jelas 

dan kesalahpahaman dapat dihindari. 

Dalam hal ini untuk membatasi ruang lingkup dan fokus masalah yang 

diteliti sebagai berikut :  

1. Obyek Penelitian  

Obyek penelitian adalah aspek-aspek dari penelitian yang menjadi 

sasaran penelitian meliputi  

a. Perhatian orang tua 

b. Motivasi Belajar siswa  

c. Prestasi belajar Pkn siswa 

2. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah semua siswa kelas VII SMP 

Muhammadiyah 4 Surakarta Tahun Pelajaran 2009/20010, yang keseluruhan 

240 siswa. 

 

D. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah atau sering diistilahkan problematika merupakan 

kegiatan penting yang harus ada dalam penulisan suatu karya ilmiah. Dengan 

adanya permasalahan maka dalam penelitian telah mengindentifikasikan persoalan 

yang akan diteliti secara jelas. 



Berdasarkan latar belakang masalah  di atas, maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut :  

1.  Adakah pengaruh positif yang berarti perhatian Orang tua terhadap prestasi 

belajar Pkn pada siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 4 Surakarta tahun 

pelajaran 2009/2010. 

2. Adakah pengaruh positif yang berarti motivasi belajar siswa terhadap 

prestasi belajar Pkn pada siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 4 

Surakarta tahun pelajaran 2009/2010. 

3. Adakah pengaruh positif yang berarti perhatian Orang tua dan motivasi 

belajar siswa terhadap prestasi belajar Pkn pada siswa kelas VII SMP 

Muhammadiyah 4 Surakarta tahun pelajaran 2009/2010. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan titik pijak untuk efektifitas yang akan 

dilaksanakan secara jelas. Dalam penelitian ini perlu adanya tujuan yang berfungsi 

sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan diteliti sehingga dapat bekerja 

terarah dalam mencari data sampai pada l;angkah pemecahan masalahnya. 

Adapun tujuan ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui pengaruh  perhatian orang tua  terhadap prestasi belajar 

Pkn pada siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 4 Surakarta tahun pelajaran 

2009/2010. 



2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar 

Pkn pada siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 4 Surakarta tahun pelajaran 

2009/2010. 

3. Untuk mengetahui pengaruh perhatian orang tua dan motivasi belajar siswa 

terhadap prestasi belajar Pkn pada siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 4 

Surakarta tahun pelajaran 2009/2010. 

 

F. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang diberikan dari penelitian ini antara lain : 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

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

memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada 

khususnya maupun masyarakat luas pada umumnya tentang Perhatian 

orang tua dan Motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar Pkn pada 

siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 4 Surakarta tahun pelajaran 

2009/2010. 

b. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian yang relevan di masa yang 

akan datang. 

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat memberi informasi dan masukan yang berguna 

tentang pengaruh perhatian orang tua dan motivasi belajar terhadap 

prestasi belajar Pkn pada siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 4 

Surakarta tahun pelajaran 2009/2010. 



b. Memberi sumbangan atau masukan kepada pemerintah untuk 

meningkatkan mutu pendidikan nasional. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka 

sangat perlu dikemukakan sistematika. Adapun sistematika penyususnan skripsi 

ini adalah sebagai berikut: 

Bagian awal meliputi: Halaman judul, Halaman Persetujuan, Halaman 

Pengesahan, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, 

Daftar Tabel, daftar Lampiran dan Abstrak. 

Bagian pokok Skripsi ini terperinci dalam lima bab : Bab I Pendahuluan 

mencakup : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat atau Kegunaan Penelitian, 

Sistematika Penelitian. 

Pada Bagian Bab II terawali dengan Tinjauan Pustaka yang 

mengemukakan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian 

ini. Selanjutnya kerangkan teoritik yang dimulai dengan tinjauan teoritis 

mengenai Perhatian orang tua yang mencakup : Pengartian perhatian, pengertian 

orang tua, pengertian perhatian orang tua, pentingnya perhatian orang tua. 

Selanjutnya uraian mengenai Motivasi belajar siswa mencakup: Pengertian 

Motivasi, Pengertian belajar, Pengertian motivasi belajar, macam-macam 

motivasi. Kemudian uraian mengenai Prestasi belajar mancakup pengertian 

prestasi belajar, pengertian belajar, Kerangka teoritik terakhir adalah uraian 



tentang perhatian orang tua, motivasi belajar siswa kaitannya dengan prestasi 

belajar siswa yang dilanjutkan dengan penyusunan kerangka pemikiran serta 

hipotesis. 

Kemudian pada Bab III Metode Penelitian: Tempat dan Waktu Penelitian, 

populasi, Prosedur Penentuan Populasi, Variabel-Variabel Penelitian, Metode 

Pengumpulan Data, Teknik Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen, Teknik Uji 

Persyaratan Analisis serta Teknik Analisis Data. 

Bab IV Hasil Penelitian : Deskripsi Data yang mencakup Data Hasil Uji 

Coba (Try Out) Validitas dan Reliabilitas Instrumen beserta Analisis maupun Data 

Hasil Penelitian, Penguji Persyaratan Analisis, Analisis Data dan Penguji 

Hipotesis, saeta Pembahasan Hasil Analisis Data. 

Bab V Kesimpulan, Implikasi, serta Saran-saran, sementara itu bagian 

akhir skripsi ini berisi uraian Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran dan Daftar Ralat 

(bila ada) 

 


