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BAB I

PENDAHULUAN

1.1    LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan usaha dasar dan terencana untuk mewujutkan

suasan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan sehingga

manusia memasuki dunia pendidikan melalui proses belajar, dalam proses tersebut

muncul pengaruh yang membawa perubahan sikap atas manusia yang

dipengaruhinya.

Perkembangan  ilmu dan teknologi menurut setiap orang untuk membekali

dirinya secara lebih baik sehingga mampu membekali diri dengan perkembangan

yang ada. Salah satu yang ditempuh untuk membekali diri dengan perkembangan

yang ada. Salah satu yang ditempuh  untuk membekali diri adalah pendidikan.

yang integral (Hamalik, 2001:145). Para ahli pendidikan telah menyadari bahwa

mutu pendidikan sangat tergantung pada kualitas guru dan praktek

pembelajarannya, sehingga peningkatan kualitas pembelajaran merupakan isu

mendasar bagi peningkatan mutu pendidikan secara nasional.

Pendidikan  pada hakikatnya merupakan upaya untuk mengembalikan dan

meningkatkan aktifitas guru dan siswa. Komponen yang bertanggung jawab

dalam pelaksanaan pendidikan ada tiga unsur yaitu: orang tua, masyarakat dan

pemerintah.
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Pada masyarakat maju tugas dan tanggung jawab pendidikan anak

diserahkan kepada suatu lembaga, yaitu sekolah. Sekolah disini merupakan

tempat melakukan kegiatan belajar dalam usaha untuk meningkatkan kualitas

sumber daya manusia.

Peranan ekonomi keluarga secara umum dapat dikatakan mempunyai

hubungan yang positif terhadap peningkatan minat  belajar siswa ini disebabkan

proses belajar mengajar siswa membutuhkan alat-alat atau seperangkat pengajaran

atau pembelajaran, dimana untuk memudahkan siswa dalam mendapatkan

informasi, pengelolahan bahan pelajaran yang diperoleh dari sekolah. Keadaan

ekonomi orang tua siswa turut mendukung siswa dalam pengadaan sarana dan

prasarana belajar, yang akan memudahkan dan membantu pihak sekolah untuk

peningkatan proses belajar mengajar. Seperangkat pengajaran atau pembelajaran

membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Berapa konsep pengaruh ekonomi orang

tua terhadap minat siswa yang bebeda-beda, terhadap anak yang selalu minat

ingin mengikuti pelajaran karna guru yang kreatif tanpa anak mengeluarkan biaya,

minat terhadap salah satu pelajaran yang memberikan manfaat dan fungsi

contohnya pelajaran SAINS yang selalu memanfaatkan alam tanpa membutuhkan

biaya, dan bantuan perhatian pendidikan anak tanpa orang tua harus mengeluarkan

biaya sehingg didalam diri anak akan menumbuhkan rasa minat belajar tanpa

memikirkan biaya yang dikeluarkan. Berbagai perangkat belajar mengajar seperti

buku-buku pelajaran, pensil, penggaris, buku-buku Lembar Kerja Soal (LKS),

penghapus. Minat adalah satu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal

atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan

suatu hubungan antara diri sendiri dan sesuatu diluar diri. Semakin kuat atau dekat
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hubungan tersebut, semakin besar minatnya. Hubungannya dengan kegiatan

belajar, minat menjadi motor penggerak untuk dapat mencapai tujuan yang

diinginkan, tanpa dengan minat, tujuan belajar tidak akan tercapai.

Minat belajar yang bersifat seperti ini anak melakukan sesuatu dengan

sungguh-sungguh, keinginan yang timbul dari dalam dirinya sendiri, sehingga

tujuan utama anak melakukan suatu hal adalah karena akan mendapatkan hadiah

(Slameto, 2003:183).  Minat belajar yang   ekstrinsik yang diberikan oleh orang

tua tidak berjalan dengan baik apabila tidak disertai minat belajar intrinsik yang

dimiliki oleh anak. Minat balajar siswa yang terkandung dalam  intrinsik atau

minat yang timbul dari dalam diri anak tidak hanya sekedar keinginan anak untuk

berkreativitas, melainkan menjadi salah satu bagian yang sangat penting dalam

diri anak, karena minat alami yang timbul dari diri sendiri itulah yang cenderung

memberikan elemen yang penting dalam perkembangan fisik, kognitif, dan sosial.

Minat belajar siswa yang ada pada diri siswa secara tidak langsung juga

mempengaruhi kemudahan anak dalam belajar. Siswa mempunyai minat belajar

dengan baik kemungkinan besar anak tersebut juga akan mempunyai kemudahan

belajar yang baik pula, begitu juga dengan sebaliknya. Keluarga untuk

memberikan minat belajar  kepada siswa, dengan mendampingi anak ketika

belajar, ketika anak mendapatkan nilai yang kurang memuaskan orang tua tetap

memberikan semangat untuk lebih giat belajar lagi agar nilainya semakin bagus,

memberikan pujian ketika anak berhasil melakukan sesuatu, dan lain sebagainya.
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Lingkungan  tempat tinggal dan kemampuan materi yang berbeda, sedikit

banyak akan berpengaruh terhadap tersedianya fasilitas belajar bagi siswa yang

kurang atau tidak terpenuhi akan adanya sarana prasaran tersebut, jika tidak

mempunyai minat yang tinggi dalam dirinya akan mendapat hambatan dalam

mencapai hasil belajar, sehingga minat belajar yang dicapai dibawah yang

semestinya.

Penulisan memilih,  SD Negeri  Jabung Candi  sebagai tempat penelitian,

karena dilihat dari minat belajar yang kurang dengan ketidak hadiran siswa yg

sering membantu keluarga tanpa mementingkan pendidikan kerna keterbatasan

biaya untuk membeli buku terutama buku Matematika, memenuhi kebutuhan anak

di SD Negeri Jabung Candi, untuk daerah yang bisa dijangkau dan ingin

mengetahui sejauh mana orang tua/keluarga yang ekonominya rendah, sedang

maupun tinggi  untuk memperhatikan minat  dalam diri anak terhadap belajar

putra-putrinya. Kehidupan sehari-hari dijumpai siswa dengan kondisi ekonomi

orang tua yang sangat terbatas. Rasa minat belajar yang tinggi dan menghasilkan

prestasi yang memuaskan. Dijumpai kondisi ekonomi siswa yang mapan biasanya

minat belajarnya rendah karena siswa tidak mempunyai semangat belajar yang

tekun.

Penelitian mengambil penilaian kelas V karena tidak menggangu sekolah

ataupun  kegiatan belajarnya. Membuktikan anggapan tersebut di atas, penulis

berkeinginan untuk mengadakan penelitian dengan judul “Hubungan latar

Belakang Ekonomi Keluarga Terhadap Minat Belajar Matematika Siswa Kelas V

SD Negeri Jabung Candi . Latar belakang keluarga tersebut dilihat dari tingkat
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pendidikan orang tua, besar pendapatan orang tua, pekerjaan orang tua dan jumlah

tanggungan orang tua.

1.2 FOKUS MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, fokus masalah yang akan

dibahas adalah kondisi latar belakang ekonomi keluarga dan minat belajar

Matematika siswa kelas V SD Negeri Jabung Candi.

1.3 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang dapat dirumuskan

sebagai berikut:

1) Bagaimana latar belakang ekonomi keluarga orang tua siswa kelas V

SD Negeri Jabung Candi?

2) Bagaimana minat belajar Matematika siswa kelas V SD Negeri Jabung

Candi?

3) Apakah ada hubungan antara latar belakang ekonomi orang tua

terhadap minat siswa belajar Matematika kelas V SD Negeri Jabung

Candi ?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

a. Mendeskripsikan latar belakang ekonomi orang tua siswa kelas V SD

Negeri Jabung Candi.

b. Mendiskripsikan Minat belajar Matematika siswa kelas V SD Negeri

Jabung Candi.

c. Menjelaskan ada tidaknya Hubungan latar belakang ekonomi keluarga

terhadap minat belajar Matematika  siswa kelas V SD Jabung Candi.
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1.5 MANFAAT PENELITIAN

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

 Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk

penelitian lebih lanjut mengenai minat siswa dalam belajar ditinjau dari latar

belakang pendidikan orang tua dan status ekonomi keluarga serta dapat

menambah pemahaman dan wawasan mengenai aspek kehidupan manusia dalam

dunia pendidikan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi guru, diharapkan  hasil penelitian ini dapat memberikan informasi

tentang hubungan latar belakang ekonomi keluarga dan minat belajar

Matematika dapat membantu pihak sekolah untuk memantau dan

memperhatikan peserta didik dalam hal minat untuk belajar lebih tinggi

dan dapat mengupayakan untuk mendukung hal tersebut.

b) Bagi Peneliti, diharapkan dapat menambah dan meningkatkan wawasan,

pengetahuan  yang berkaitan dengan hubungan latar belakang ekonom

keluarga terhadap minat belajar Matematika.

c) Bagi Sekolah, sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijak

sanaan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dan

sebagai bahan pustaka disekolah.

d) Bagi Peneliti, selanjutnya Sebagai bahan masukan dan acuan untuk

mengadakan penelitian selanjutnya didalam menulis karya ilmiah.
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1.6 BATASAN ISTILAH

Guna menghindari kesalah pahaman antara yang dimaksud peneliti dengan

persepsi yang ditangkap oleh pembaca, maka peneliti memberikan definisi kata-

kata kunci sebagai berikut:

1. Latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman

mengenai apa yang ingin disampaikan menurut peneliti.

2. Ekonomi keluarga adalah kedudukan orang tua dalam hubungannya orang

lain atau masyarakat mengenai kehidupan sehari-hari dan cara mendapatkan

serta memenuhi kebutahan hidup keluarga menurut peneliti.

3. Latar Belakang Ekonomi Keluarga adalah kemampuan ekonomi yang

dilihat dari penghasilan atau pendapatan keluarga yang diterima dengan

berbagai macam pekerjaan yang dilakuakan untuk mencukupi kebutuhan

hidup yang dapat digolongkan menjadi 3 diantaranya ekonomi tinggi,

ekonomi sedang dan ekonomi rendah, menurut peneliti.

4. Minat Belajar  adalah Pemusatan perhatian yang tidak disengaja yang

terlahir pada diri sendiri dan suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada

suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh, dengan adanya

perubahan dalam tingkah laku individu.

5. Minat Belajar Matematika adalah ketertatarikan atau kemauan yang ingin

tahu pada pelajaran Matematika dengan memahami pelajaran tanpa bosan

dan senang, untuk menjadikan pelajaran matematika lebih disukai dan

diantaranya menurut peneliti dibedakan menjadi 3 ada minat belajar tinggi,

ada minat belajar sedang dan ada minat belajar rendah yang dialami leh

siswa.


