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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Prestasi belajar yang tinggi tidak hanya menjadi dambaan setiap anak yang 

menempuh pendidikan, para orang tua pun menginginkan anak-anaknya mendapat 

prestasi belajar yang tinggi di sekolah. Prestasi belajar sendiri merujuk pada apa 

yang mampu dilakukan oleh seseorang dan seberapa baik ia melakukannya dalam 

menguasai bahan-bahan dan materi yang telah diajarkan (performa maksimal) 

(Azwar, 2002: 13). Prestasi belajar mencerminkan tingkatan-tingkatan siswa 

sejauh mana telah dapat mencapai tujuan yang ditetapkan di setiap bidang studi. 

Simbol yang digunakan untuk menyatakan nilai, baik huruf maupun angka 

hendaknya hanya merupakan gambaran tentang prestasi (Arikunto, 2009: 47- 48).  

Menurut Wirawan (dalam Supartha, 2004: 34) mengatakan bahwa prestasi belajar 

adalah hasil yang telah dicapai seseorang dalam usaha belajar yang dilakukan 

dalam periode tertentu. Prestasi belajar dapat dipakai sebagai ukuran untuk 

mengetahui materi pelajaran yang telah diajarkan atau  dipelajari. Dengan 

demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa prestasi belajar merupakan hasil 

dari keseluruhan proses pembelajaran yang ditempuh oleh anak sebagai siswa di 

sekolah yang diukur melalui suatu sistem evaluasi atau penilaian.  

Walaupun prestasi belajar merupakan hasil dari evaluasi dari proses 

pembelajaran anak di sekolah, namun prestasi belajar tidak hanya ditentukan oleh 

pengajaran di sekolah melainkan ditentukan pula oleh berbagai faktor yang dapat 

digolongkan menjadi dua golongan, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor 

intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, sedangkan 
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faktor ekstern adalah faktor yang ada diluar individu. Salah satu faktor ekstern 

yang menjadi topik bahasan dalam penelitian ini adalah faktor keluarga (Slameto, 

2003: 2).  Dimana keluarga merupakan salah satu lingkungan pendidikan dari tri 

pusat pendidikan yang dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara lingkungan pendidikan 

meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat 

(Hasbullah, 2005: 37).   

Lingkungan keluarga mempunyai pengaruh besar dalam proses pendidikan. 

Fungsi dan peranan orang tua tidak sebatas menyediakan dana pendidikan saja, 

tapi ikut serta di dalam merencanakan dan mengolah program pendidikan demi 

tercapainya mutu pendidikan. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa 

keluarga, terutama orang tua merupakan salah satu faktor penting yang berperan 

dalam pencapaian prestasi anak sebagai peserta didik di sekolah Titarahardja 

(2000: 13).     

Keluarga sendiri diartikan oleh para sosiolog keluarga sebagai sebuah ikatan 

sosial yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak mereka, juga termasuk kakek 

nenek juga cucu-cucu dan beberapa kerabat lainnya yang tinggal di rumah yang 

sama. Keluarga inti adalah keluarga yang hanya terdiri dari suami istri dan anak-

anaknya (Syarif, 2003: 46). Dalam konteks pendidikan, keluarga merupakan pusat 

atau tempat pendidikan yang pertama dan utama. Pendidikan keluarga adalah 

dasar dari pendidikan anak selanjutnya Purwanto (2003: 28). Hasil-hasil 

pendidikan yang diperoleh anak dalam keluarga menentukan pendidikan anak itu 

selanjutnya, baik sekolah maupun dalam masyarakat. Karena lingkungan keluarga 

merupakan suatu tempat dimana anak berinteraksi sosial dengan orang tua yang 

paling lama dari pada lingkungan sosial lainnya. Dalam konteks penelitian ini 
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dapat disimpulkan bahwa peran penting orang tua dalam pencapai prestasi siswa 

disekolah sangat ditentukan oleh keluaraga karena keluarga merupakan 

lingkungan sosial pertama bagi anak, bagaimana keluarga menjadi lingkungan 

yang dapat menciptakan suasana yang dapat menumbuhkembangkan motivasi 

berprestasi anak di sekolah.  

Beragam penelitian yang telah mengungkapkan bahwa faktor keluarga 

memiliki peranan penting  dalam proses pendidikan anak di sekolah, terutama 

yang berhubungan dengan prestasi belajar anak. Penelitian yang dilakukan oleh 

Budiarti (dalam Iksan, 2012: 39) menunjukkan bahwa adanya dukungan dari 

orang tua yang berpengaruh tehadap pencapain prestasi siswa. Keluarga yang 

menghasilkan anak-anak berprestasi tinggi adalah keluarga yang mendorong dan 

mendukung proses belajar yang dijalani anaknya, memberi tanggung jawab 

tertentu sesuai umur anak, mempunyai minat dan perhatian yang besar terhadap 

pendidikan anak serta mempersiapkan anak untuk menghadapi pelajaran yang 

akan diterimanya di sekolah. 

Dengan fokus yang berbeda, kurangnya dukungan dari keluarga dan 

kurangnya monitoring orang tua terhadap anak di dalam belajar dapat 

berkontribusi sebagai penyebab kegagalan anak dalam meraih prestasi di sekolah.  

Uraian hasil penelitian tentang peran keluarga, khususnya orang tua menegaskan 

atau memperkuat betapa pentingnya peran keluarga dalam memberikan dukungan 

pada anak untuk mecapai prestasi belajar di sekolah (Cantillon, 2006 : 1-2).  

Bantuan dan petunjuk orang tua bagi anak dalam kegiatan-kegiatan belajar 

sangat diperlukan. Anak yang datang dari keluarga di mana orang tuanya 

membantu dan memberikan petunjuk belajar mempunyai prestasi yang lebih baik 



4 
 

 
 

dari pada anak yang datang dari keluarga yang tidak mau tahu tentang kegiatan 

belajar anaknya. Sekolah bagi anak bukanlah merupakan kegiatan yang gampang. 

Orang tua perlu memberikan support dan dorongan agar anak bisa tetap pada 

interes dan kesenangan dalam belajar. Anak akan sering menghadapi kesulitan 

dalam satu mata pelajaran tertentu atau lebih. Anak dari kalangan keluarga di 

mana ada struktur kegiatan memiliki prestasi yang lebih baik dari pada anak yang 

datang dari kalangan keluarga yang tidak mempunyai struktur kegiatan. Memiliki 

struktur kegiatan berarti dalam keluarga tersebut ada jadwal kegiatan dan 

tanggung jawab anak secara jelas. Kapan waktu belajar, waktu bermain, waktu 

membantu orang tua melakukan pekerjaan rumah tangga. Waktu-waktu tersebut 

harus ditepati. Pelanggaran yang dilakukan akan dapat mengakibatkan tidak dapat 

melihat TV, misalnya. (Zamroni, 2013). Salah satu bentuk dukungan keluarga 

terhadap prestasi anak di sekolah adalah dengan memperhatikan kegiatan anak di 

rumah, terutama kegiatan belajarnya. Karena pencapaian prestasi anak tidak hanya 

ditentukan oleh kegiatan belajar yang berlangsung di sekolah, akan tetapi juga 

ditentukan oleh kegiatan belajar di rumah.  

Keluarga memiliki peran yang signifikan terhadap prestasi belajar siswa. 

Keluarga merupakan tempat di mana anak bisa mendapatkan motivasi untuk 

belajar dan mengembangkan harapan-harapan pendidikan dan gaya hidup di masa 

depan. Orang tua mempunyai peranan yang sangat besar dalam mengembangkan 

motivasi dan aspirasi pendidikan anak. Orang tua seharusnya mempunyai 

informasi yang jelas tentang aktifitas anak di sekolah, mata pelajaran apa yang 

membuat anak senang dan tidak senang, di mana kelebihan dan kekurangan anak 
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dalam belajar. Orang tua di samping memberikan support seharusnya juga 

memberikan standar yang harus dicapai oleh anak.  

Studi pendahuluan yang peneliti lakukan dengan mewancarai beberapa 

orang tua siswa SDN Peltong Pamekasan terungkap fenomena kecenderungan 

orang tua yang menyerahkan sepenuhnya pendidikan anaknya pada proses 

pembelajaran di sekolah. Para orang tua seringkali memandang bahwa proses 

belajar mengajar hanya menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak sekolah. Hal 

ini ditunjukkan oleh ketidaktahuan orang tua akan kesulitan-kesulitan belajar yang 

dialami oleh anak. Orang tua juga jarang sekali menemani anak-anaknya belajar 

di rumah. Bahkan, dari wawancara yang dilakukan juga diketahui orang tua tidak 

memiliki struktur kegiatan untuk anak-anaknya terutama yang terkait kegiatan 

belajar si anak di rumah, misalnya orang tua tidak memiliki jadwal pasti bagi 

anak-anaknya untuk belajar di rumah. Terkait prestasi belajar yang dicapai 

anaknya disekolah, hampir semua orang tua memiliki harapan anaknya meraih 

prestasi belajar yang tinggi di sekolah. Akan tetapi orang tua cenderung bersikap 

pasrah dengan menyatakan hasil belajar anaknya lebih disebabkan oleh 

kemampuan yang dimiliki oleh anak yang bersangkutan.  

Fenomena yang ditemukan peneliti dalam studi pendahuluan tersebut 

menunjukan bahwa masih minimnya dukungan keluarga, khsususnya dukungan 

orang tua terhadap proses pembelajaran anak. Sedangkan pada sisi yang lain 

orang tua berharap capaian prestasi belajar anak di sekolah mendapatkan hasil 

yang maksimal. Hal ini tentu tidak sejalan dengan beberapa teori dan hasil 

penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa anak-anak yang datang dari 

keluarga di mana orang tua mengembangkan motivasi dan aspirasi belajar anak 
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memiliki prestasi yang lebih tinggi dari pada anak yang datang dari keluarga di 

mana orang tua tidak pemah mengembangkan motivasi dan aspirasi pendidikan 

anaknya. Untuk itu, peneliti tertarik untuk mengungkap sejauhmana dukungan 

keluarga yang diberikan dalam proses pendidikan anak serta pengaruhnya 

terhadap prestasi anak. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian 

ini adalah:  

1. Bagaimana bentuk dukungan keluarga terhadap pertasi belajar siswa? 

2. Apakah ada pengaruh dukungan keluarga terhadap prestasi belajar 

siswa? 

C. Tujuan Penelitian 

Merujuk pada rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dukungan keluarga, pengaruh 

dukungan keluarga terutama orang tua terhadap tingkat prestasi belajar anak di 

sekolah.  

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :  

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dimanfaat sebagai tambahan wawasan 

dalam kajian-kajian kependidikan, khususnya yang terkait dengan tema-tema 

peningkatan prestasi belajar anak di sekolah.  

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi peneliti sendiri, 

sekolah, guru, dan orang tua. Untuk peneliti sendiri hasil penelitian ini akan 

menjadi bekal yang bermanfaat nantinya ketika peneliti menjadi tenaga 
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pendidik. Bagi guru dan sekolah, hasil penelitian ini bisa menjadi 

pertimbangan agar pihak sekolah lebih aktif dalam melibatkan orang tua dalam 

proses pembelajaran anak, khususnya dalam rangka meningkatkan prestasi 

belajar anak di sekolah. Bagi orang tua, hasil penelitian ini diharapkan menjadi 

bahan pertimbangan untuk berpartisipasi aktif dalam pendidikan anak dengan 

memberikan dukungan yang positif bagi anak. 

E. Batasan Istilah 

1. Dukungan keluarga 

Dukungan keluarga adalah dukungan sosial yang didapatkan dari keluarga 

sebagai sebagai lingkungan sosial pertama dan utama bagi anak dalam 

meningkatkan prestasi belajar anak. Dukungan sosial didefiniskan oleh Cohen 

(dalam Iksan, 2012: 27) sebagai informasi verbal dan non verbal, atau 

nasihat, pertolongan yang nyata atau tindakan yang ditawarkan karena 

kedekatan sosial atau ditunjukkan dengan adanya kehadiran dan memiliki 

dampak secara emosi dan perilaku terhadap penerima.  

Sedangkan menurut Canavan dan Dolan dukungan keluarga adalah segala 

macam aktifitas maupun fasilitas yang diterima dari komunitas grup atau 

individu lain, dimana di dalamnya terdapat arahan dan dukungan orang tua 

untuk meningkatkan pengembangan anak. Pada dasarnya menurut beberapa 

ahli, dukungan keluarga memiliki empat aspek dukungan sosial, yakni yang 

berbentuk dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan 

informasional, dan dukungan instrumental (dalam Iksan, 2012: 34). 

Adapun aspek-aspek dukungan keluarga yang akan diukur dalam 

penelitian dengan menggunakan angket sebagai instrumen penelitian adalah :  



8 
 

 
 

a) Dukungan emosional, yaitu dukungan yang diterima individu dari orang-

orang di sekitarnya dalam bentuk kasih sayang, perasaan didengarkan, 

perhatian dan kepercayaan yang diperoleh individu dalam memecahkan 

masalah yang dihadapi, baik masalah pribadi atau masalah yang berkaitan 

dengan studi. 

b) Dukungan penghargaan, yaitu dukungan yang diterima individu dalam 

bentuk penilaian, penguatan, umpan balik dan perbandingan sosial dalam 

upaya mendukung perilakunya dalam kehidupan sosial.  

c) Dukungan informasional, yaitu dukungan yang diterima individu dalam 

bentuk informasi, nasehat, saran yang berguna untuk mempermudah 

seseorang dalam menjalani kehidupan.  

d) Dukungan instrumental, yaitu bentuk dukungan yang ditandai adanya 

sarana yang tersedia untuk menolong individu melalui waktu, uang, alat 

bantuan, pekerjaan dan modifikasi lingkungan. 

2. Prestasi Belajar  

Prestasi belajar adalah suatu istilah yang menunjukkan derajat 

keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan belajar setelah mengikuti proses 

belajar dari  program yang telah ditentukan. Menurut Wirawan (dalam 

Supartha, 2004: 34) bahwa prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai 

seseorang dalam usaha belajar yang dilakukan dalam periode tertentu. 

Prestasi belajar dapat dipakai sebagai ukuran untuk mengetahui materi 

pelajaran yang telah diajarkan atau  dipelajari. Adapun pengukuran prestasi 

belajar siswa mengacu pada hasil rekapitulasi nilai semua mata pelajaran 

yang diperoleh siswa pada tahun ajaran 2012/2013.  


