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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu modal 

penting dalam pembangunan bangsa Indonesia untuk dapat bertahan di tengah-

tengah kompleksitas zaman. Salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia adalah melalui pendidikan. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang 

SISDIKNAS menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.  

Proses pendidikan terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, maupun 

masyarakat luas. Sekolah  memiliki peranan yang sangat penting dalam proses 

pendidikan, sehingga kebanyakan orang berpendapat bahwa proses pendidikan 

dapat dilihat dari kualitas keberhasilan  dan lulusan sekolah tersebut (Harahap, 

2005:11). Proses pembelajaran dikatakan berhasil manakala tujuan pembelajaran 

itu tercapai. Berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pembelajaran tergantung 

pada proses pembelajaran yang dijalani oleh peserta didik (Asmani, 2013:7). 

Belajar adalah kewajiban setiap manusia sepanjang hayat. Setiap manusia 

wajib untuk belajar baik melalui jalur pendidikan formal, informal maupun non 

formal. Belajar adalah suatau usaha sadar yang dilakukan oleh individu sebagai 

perubahan tingkah laku baik melalui latihan dan pengalaman yang menyangkut 
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aspek kongnitif, afektif, dan motorik untuk memperoleh tujuan tertentu 

(Aunurrahman, 2009:35).  

Pengenalan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar sangat 

penting karena mampu membantu peserta didik mencapai prestasi belajar yang 

sebaik-baiknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar salah satunya 

adalah intelegensi. Intelegensi adalah salah satu aspek mental yang memiliki  

fungsi penting dalam aktivitas kehidupan manusia khususnya pada setiap 

aktivitasnya. Manusia memerlukan kecerdasan baik dalam menghadapi setiap 

masalah atau menghadapi tantangan kehidupan (Ahmadi, 2004:138). 

Intelegensi dan keberhasilan dalam pendidikan  adalah dua hal yang saling 

berkaitan. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Syah (2003:148) bahwa tingkat 

kecerdasan atau intelegensi (IQ) peserta didik tidak dapat diragukan lagi, sangat 

menentukan tingkat belajar peserta didik. Individu yang memiliki intelegensi 

tinggi akan memiliki prestasi membanggakan, sehingga dengan prestasi yang 

dimiliki akan lebih mudah meraih keberhasilan. 

Kemandirian merupakan salah satu unsur terpenting yang harus dimiliki 

peserta didik dalam proses belajar mengajar, karena dengan kemandirian dapat 

meningkatkan inisiatif peserta didik dan memperbaiki prestasinya. Kemandirian 

yang dimaksutkan yaitu menekankan pada aktivitas  peserta didik dalam belajar 

yang penuh tanggung jawab demi keberhasilan dalam belajarnya (Ali, 2012:109). 

Kemandirian belajar akan mampu mengembangkan tingkat kognitif peserta didik, 

karena peserta didik terbiasa menghadapi tugas dan mencari pemecahannya 

sendiri dengan menggali sumber belajar yang ada, serta berdiskusi dengan teman 

apabila mengalami kesulitan. Menurut Sumarmo (2006:5) dengan kemandirian, 
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peserta didik akan cenderung belajar lebih baik, mengatur belajarnya secara 

efektif, dapat mengarahkan dan mengendalikan diri sendiri dalam berfikir, 

bertindak, serta tidak tergantung pada orang lain secara emosional. 

Kemandirian belajar merupakan sifat dan kemampuan yang dimiliki 

peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar aktif, sehingga mendorong peserta 

didik menguasai kompetensi, sebagai bekal pengetahuan. Menurut Mujiman 

(2007:1) kemandirian belajar dapat diartikan sebagai sifat dan kemampuan yang 

dimiliki peserta didik untuk melalukan kegiatan belajar aktif. Pesrta didik 

dikatakan mempunyai kemandirian belajar apabila memiliki minat untuk belajar 

dan mampu memecahkan masalah dalam proses belajarnya. 

Faktor lain yang sangat mempengaruhi tinggi rendahnya hasil belajar 

peserta didik adalah lingkungan belajar. Menurut Slameto (2010:60) lingkungan 

dibedakan menjadi lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan semua yang 

dapat mempengaruhi peserta didik dalam belajar. Lingkungan belajar peserta 

didik yang meliputi lingkungan fisik diantaranya: (1) tempat belajar, (2) alat-alat 

belajar IPS, (3) sumber belajar IPS,  dan (4) keadaan cuaca. Lingkungan sosial 

diantaranya: (1) keluarga, (2) sekolah, dan (3) masyarakat. 

Kondisi lingkungan belajar sangat menentukan kelancaran proses 

pembelajaran karena apabila kondisi lingkungan belajar yang digunakan peserta 

didik sangat mendukung, maka peserta didik lebih termotivasi untuk belajar. 

Suasana aman dan nyaman akan membuat peserta didik mampu menerima materi 

yang diajarkan oleh guru, sebaliknya jika kondisi lingkungan kurang mendukung 

dalam proses pembelajaran, maka peserta didik akan merasa tidak nyaman dan 

berdampak pada minat belajar peserta didik. Lingkungan keluarga memiliki 
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peranan yang paling utama dalam pendidikan anak, karena dari keluargalah dasar 

pembentukan tingkah laku, watak, dan moral anak. Mewujudkan tujuan 

pendidikan tidak terlepas dari adanya partisipasi serta bimbingan orang tua 

(Sukmadinata, 2004:6). 

Pencapaian prestasi belajar peserta didik secara optimal tidak terlepas dari 

adanya peran orang tua dan guru. Orang tua memiliki peranan utama bagi 

pendidikan anak, sedangkan guru di sekolah merupakan pendidik yang kedua 

setelah orang tua di rumah. Tugas utama seorang guru adalah menyelenggarakan 

kegiatan pembelajaran. Agar kegiatan itu terselenggara dengan efektif, seorang 

guru harus mengetahui hakikat kegiatan belajar (Arikunto, 2006:276).  

Prestasi harus mencerminkan tingkatan peserta didik sejauh mana 

mencapai tujuan yang ditetapkan setiap bidang studi & prestasi (achievement) 

merupakan realisasi kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang 

(Sukmadinata, 2003:102). Begitu pula pendapat Winkel (2007:98) prestasi belajar 

adalah keberhasilan atau kemampuan peserta didik dalam melakukan belajar 

sesuai dengan bobot yang dicapainya. 

Penguasaan hasil belajar oleh seseorang dapat dilihat dari perilakunya, 

baik perilaku dalam penguasaan  pengetahuan, keterampilan berpikir maupun 

keterampilan motorik. Sekolah merupakan tempat peserta didik dalam belajar 

kemudian memperoleh hasil belajar yang dapat dilihat dari penguasaan peserta 

didik terhadap mata pelajaran yang ditempuhnya. Menurut Syah (2008:144-145) 

prestasi belajar merupakan tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program.  
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Hasil observasi di SDN Mojolangu 1 Malang pada tangal 15 November 

2015, yang dilakukan melalui pengamatan dan wawancara langsung dengan wali 

kelas V menunjukan bahwa secara umum  peserta didik masih kurang mandiri 

dalam belajar dan  peran serta lingkungan (keluarga di rumah masih belum 

maksimal). Hal ini diketahui pada saat peserta didik menerima pelajaran di kelas 

terkesan pasif seperti tidak siap menerima materi yang diajarkan guru. Guru 

menyampaikan beberapa pertanyaan untuk memancing keaktifan peserta didik, 

tetapi hanya beberapa peserta didik saja yang menjawab pertanyaan dari guru, 

sedangkan yang lain hanya pasif. Selain dari itu terdapat beberapa peserta didik 

yang tidak mengerjakan tugas individu atau PR yang diperintahkan oleh gurunya, 

siswa tersebut terkesan diam ketika diperintah untuk mengerjakan, dengan 

mengalihkan perhatian terhadap gurunya dan mengganggu temannya yang 

mengerjakan soal. Terdapat pula seorang siswa yang tinggal di kelas sejak dari 

kelas 3 namun, oleh orang tuannya meminta kepada kepala sekolah untuk 

menaikkan anaknya yang belum bisa menghitung perkalian tiga.  

Perlu adanya peran keluarga dalam membimbing anak belajar di rumah, 

karena peran keluarga sangat membantu anak untuk belajar sehingga dapat 

memperoleh prestasi belajar yang baik. Pengetahuan keluarga terutama orang tua 

terhadap pentingnya pendidikan bagi anak masih rendah, orang tua kurang 

menyadari bahwa peran serta bimbingan pada saat anak belajar sangat penting  

untuk kemajuan prestasi belajar anak. Kenyataannya keterlibatan orang tua 

diharapkan dapat membantu dan membimbing anak untuk belajar dirumah, karena 

usia anak kelas V masih tergolong belum bisa menjalankan tanggung jawab 

secara penuh. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan penelitian dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kemandirian siswa terhadap prestasi belajar IPS kelas V SDN 

Mojolangu I Malang.? 

2. Bagaimanakah lingkungan (peran orang tua) siswa terhadap prestasi belajar 

IPS kelas V SDN Mojolangu 1 Malang? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian 

yang ingin dicapai sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan kemandirian siswa terhadap prestasi belajar IPS kelas V 

SDN Mojolangu 1 Malang. 

2. Mendeskripsikan lingkungan (peran orang tua) siswa terhadap prestasi belajar 

IPS kelas V SDN Mojolangu 1 Malang. 

 

1.4. Manfaat penelitian 

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan 

manfaat secara praktis 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai bahan referensi untuk gambaran mengenai kemandirian dan     

lingkungan (orang tua)  peserta didik terhadap prestasi belajar. 
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2. Manfaat Praktis 

a.  Peserta Didik 

Sebagai bahan masukan, arahan yang disampaikan oleh guru dan orang tua kepada 

peserta didik supaya lebih memahami pentingnya kemandirian dalam belajar serta 

peran lingkungan peserta didik untuk meningkatkan prestasi belajarnya. 

b. Guru 

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan asupan berupa 

pengetahuan baru terhadap guru dalam upaya pembinaan peserta didik 

agar mampu menanamkan sikap kemandirian baik disekolah maupun 

dilingkungan masyarakat. 

b. Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan baru bagi 

sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran di sekolah. 

c. Bagi peneliti 

Penilitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan 

sebagai acuan bagi yang melakukan penelitian sejenis. 

 

1.5. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

Tujuan dari pembatasan masalah penelitian yaitu agar pembahasan ini 

terfokus pada masalah yang dimaksut sesuai dengan judul yaitu Analisis 

Kemandirian dan Lingkungan Terhadap Prestasi Belajar IPS Siswa Kelas V SDN 

Mojolangu I Malang sehingga dapat menyajikan data yang kongkrit dan sesuai 

dengan tujuan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini terfokus pada masalah 

sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dilakukan pada siswa smester genap (II) Kelas V 
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2. Penelitian ini berpokus pada kemandirian peserta didik dalam mengerjakan 

soal yang di berikan oleh guru dan peran serta lingkungan keluarga terhadap 

prestasi belajar IPS. 

3. Subjek penelitian yaitu pada guru dan peserta didik kelas  V SDN Mojolangu 1 

Malang. Meliputi: wali kelas V, beberapa (17) siswa kelas V, dan setiap orang tua 

siswa. 

 

1.6. Definisi Istilah dan Definisi Operasional 

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas dan tepat sasaran, maka 

penelitian ini menggunakan beberapa istilah yang menjadi batasan diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Kemandirian merupakan salah satu unsur terpenting yang harus dimiliki 

peserta didik dalam proses belajar mengajar, sehingga peserta didik dapat 

mengerjakan tugas atau perintah yang diberikan oleh gurunya tanpa 

mengharapkan bantuan dari peserta didik yang lain. 

2. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar, dan di tempati peserta 

didik untuk melangsungkan kehidupannya, yang mempengaruhi tingkah laku 

dan perkembangan individu  baik secara langsung ataupun tidak langsung. 

3. Prestasi Belajar merupakan hasil yang di capai seseorang melalui usaha dalam 

belajarnya dengan memperoleh nilai yang memuaskan, dan dapat 

membanggakan baik dirinya sendiri ataupun orang-orang disekitarnya. 

 


