
 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab I  dalam penelitian ini akan membahas tentang: (1) Latar Belakang Masalah, 

(2) Rumusan Masalah, (3) Tujuan Penelitian, (4) Pembatasan Masalah, (5) Manfaat 

Penelitian, dan (6) Penegasan Istilah. 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan mempunyai peran utama yang sangat penting dalam 

mengembangkan sumber daya manusia yang diperlukan bagi pembangunan di semua 

bidang kehidupan bangsa, terutama dalam mempersiapkan kader bangsa dan peserta 

didik untuk menjadi aktor pembangunan yang mampu menampilkan keunggulannya 

secara profesional di bidangnya masing-masing. Pendidikan berusaha 

mengembangkan potensi individu sehingga perlu diberi berbagai kemampuan dalam 

pengembangan berbagai hal, konsep, prinsip kreativitas, tanggung jawab, dan 

keterampilan-keterampilan. Menurut Ki Hajar Dewantara (dalam Ahmadi dan Nur, 

2001:75) bahwa pendidikan itu dimulai sejak anak dilahirkan dan berakhir setelah ia 

meninggal dunia. Sekolah dan lingkungan keluarga merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi pendidikan.  

Peran Bimbingan dan Penyuluhan  dalam meningkatkan mutu pendidikan 

sangatlah penting dan berarti dalam kehidupan manusia sehari-hari, karena tanpa 

adanya bimbingan, perhatian, motivasi dari pendidikan, kemungkinan besar 

pendidikan tidak akan berhasil. Begitu pula dalam pelaksanaan tidak hanya diarahkan 

kepada pihak sekolah saja melainkan peran keluarga pun sangatlah menentukan. 

Di dalam pelaksanaan pendidikan, orang tua mempunyai tanggung jawab yang 

utama dan pertama, dan meskipun anak sudah bersekolah tetapi kebutuhan dan 
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tangung jawab berada di pihak  orang tua. Pendidikan yang diterima oleh anak di 

sekolah relatif singkat, karena keterbatasan waktu dan perhatian guru secara 

individual. Oleh karena itu untuk meningkatkan mutu pendidikan anak di sekolah 

perlu ditunjang dengan kegiatan belajar di rumah dengan cara mengulang dan 

mempelajari kembali pelajaran yang diterima di sekolah serta mengerjakan pekerjaan 

rumah. Menurut Langeveld (dalam Ahmadi dan Nur, 2001:171) menyatakan bahwa 

pendidikan merupakan salah satu kewajiban pertama bagi orang tua. Oleh karena itu 

maka orang tua dalam kedudukannya sebagai warga negara berhak menuntut dari 

pemerintah, bahkan Negara menyediakan segala alat yang diperlukan untuk 

melaksanakan kewajibannya tadi. 

Tanpa adanya dorongan yang baik dari orang tua, maka perkembangan anak pun 

akan terhambat. Ia akan malas dalam hal belajar. Ia akan lebih suka mengandalkan 

kemampuan orang lain daripada kemampuan sendiri. Pada umumnya, saat ini banyak 

orang tua yang kurang memperhatikan anak dalam hal meningkatkan perkembangan 

anak. Sebagian dari mereka lebih mengandalkan dan menyerahkan semuanya pada 

pembantu atau guru di sekolah. Sebagian orang tua tidak memperhatikan lingkungan 

pergaulan anak sehingga anak terlibat dalam kenakalan remaja. Kebutuhan akan 

perhatian dan fasilitas belajar seperti buku pun kurang diperhatikan. Sehingga dapat 

menghambat perkembangan anak dan dapat memicu anak untuk malas belajar yang 

mengakibatkan prestasi belajarnya menjadi buruk.  

Dengan demikian peran keluarga terutama orang tua adalah sangat penting 

dalam kehidupan manusia karena keluarga merupakan fundamen dalam 

perkembangan maka tepatlah apabila dikatakan mempunyai fungsi dan tanggung 

jawab yang tidak dapat digantikan oleh lembaga lain. Siswa di SMAN 4 Malang 

sebagian mereka banyak yang mempunyai keunggulan dalam hal prestasi pada 
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belajarnya. Munculnya hal tersebut karena adanya dorongan dari orang tua yang telah 

memberikan motivasi dan dorongan kepada anaknya. 

Masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah bekal dengan perhatian dan 

bimbingan yang diberikan orang tua terhadap anak dalam meningkatkan prestasi 

belajar di lingkungan keluarga, baik berupa penyediaan fasilitas yang memadai 

maupun perhatian yang optimal. Bantuan dan bimbingan apa yang diberikan orang tua 

kepada anaknya guna membantu kelangsungan pendidikan anaknya dalam tuntutan 

mencapai tujuan dan cita-citanya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “ Analisis Peranan Orang Tua Dalam Meningkatkan Prestasi 

Belajar Siswa Di SMAN 4 Malang”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana peranan orang tua siswa dalam menyediakan fasilitas yang diperlukan 

untuk meningkatkan prestasi belajar siswa di SMAN 4 Malang? 

2. Bagaimana kesulitan orang tua dalam membantu meningkatkan prestasi belajar 

siswa di SMAN 4 Malang?  

3. Bagaimana dampak peranan dan motivasi orang tua terhadap prestasi belajar 

siswa di SMAN 4 Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui peranan orang tua siswa dalam menyediakan fasilitas yang diperlukan 

untuk meningkatkan prestasi belajar siswa di SMAN 4 Malang. 
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2. Mengetahui kesulitan yang dihadapi orang tua dalam rangka membantu 

meningkatkan prestasi belajar siswa di SMAN 4 Malang. 

3. Mengetahui dampak peranan dan motivasi orang tua terhadap prestasi belajar 

siswa di SMAN 4 Malang. 

1.4 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian merupakan hal yang sangat penting 

untuk menghindari kesalahan persepsi ataupun pembahasan yang melebar. Penelitian 

ini dibatasi pada permasalahan peran orang tua dalam meningkatkan prestasi belajar 

siswa yaitu peran yang dimaksud pada pendekatan orang tua siswa dalam 

membimbing anak belajar guna untuk meningkatkan prestasi belajar, kesulitan yang 

dihadapi orang tua terhadap anak dalam rangka meningkatkan prestasi belajar, serta 

dampak terhadap siswa dengan adanya dorongan belajar dari orang tua. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini sebagian dari bahan kajian studi ilmu kependidikan yang berkaitan 

dengan lingkungan keluarga. 

b. Untuk memberikan acuan terhadap peneliti lain apabila mengkaji masalah yang 

sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti yaitu dengan menambah wawasan pengetahuan dan mengetahui 

kekurangan dan usaha pada orang tua dalam membimbing anak untuk 

meningkatkan prestasi belajarnya. 
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b. Bagi Orang Tua yaitu memberikan masukan bagi orang tua agar lebih

memperhatikan perkembangan pendidikan anak terutama di lingkungan keluarga

untuk mendukung pencapaian prestasi belajar yang tinggi.

c. Bagi Siswa yaitu memberikan masukan bagi siswa untuk senantiasa belajar dan

mendapatkan dukungan dari orang tua untuk meningkatkan kualitas dan prestasi

belajar pada siswa.

1.6 Penegasan Istilah 

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang “Analisis Peranan 

Orang Tua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Di SMAN 4 Malang”, maka 

penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan dan penjelasan seperlunya, 

sebagai berikut: 

1. Analisis menurut pengertian definisi All Rights Reserved adalah  penyelidikan

terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui

keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).

2. Peranan menurut Soegiman (1990: 2) yaitu kehadiran di dalam  menentukan suatu

proses keberlangsungan.

3. Meningkatkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Lux adalah

menaikkan (derajat, taraf, dan sebagainya); mempertinggi; memperhebat

(produksi dan sebagainya).

4. Prestasi Belajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hasil

yang telah dicapai (dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya) dalam

penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan melalui mata

pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan

oleh guru.


