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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pendidikan berfungsi sebagai usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang sedemikian rupa 

supaya peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif supaya 

memiliki pengendalian. Beberapa hal dapat mempengaruhi suatu  proses 

pendidikan. Salah satu diantaranya adalah faktor yang mendukung hasil belajar 

siswa yakni orang tua. Orang tua memiliki berbagai cara untuk dapat 

menunjang hasil belajar dari anaknya. Beberapa diantaranya adalah dengan 

cara mengikut sertakan anaknya didalam lembaga bimbingan belajar.  

Ketika seorang anak diikutsertakan di dalam  suatu lembaga bimbingan 

belajar, maka juga terdapat faktor materiil. Aspek materiil, ditunjang oleh  

status  pekerjaan dari orang tua peserta didik. Status pekerjaan adalah  jenis 

kedudukan seseorang dalam  melakukan pekerjaan disuatu unit usaha/kegiatan. 

Status pekerjaan dibedakan menjadi 7 kategori yaitu berusaha sendiri, berusaha 

dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, berusaha dibantu buruh 

tetap/buruh dibayar buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian, 

pekerja bebas di non pertanian dan pekerja tak dibayar (Sakernas Biro Pusat 

Statistik, 2001).  

Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan  

memperoleh  informasi tentang  proses perkembangan pendidikan anaknya. 
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Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban  memberikan pendidikan 

dasar kepada anaknya,  menurut Sisdiknas  Nomor  20 tahun 2003, Pasal 7, 

Ayat  (1) dan (2). Proses  pendidikan merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  

oleh siswa dalam  mencapai tujuan  pengajaran, sedangkan hasil belajar yaitu 

kemampuan-kemampuan siswa yang dimiliki siswa setelah menerima 

pengalaman belajarnya (Sudjana, 2013:22). Faktor yang dapat mempengaruhi 

hasil belajar menurut, Syah (2005), yakni faktor internal yang terdiri dari 

aspekfisiologis,aspekpsikologis dan faktor eksternal yang terdiri dari 

lingkungan sosial, lingkungan sosial sekolah seperti guru, para staf 

administrasi, teman-teman sekelas, orang tua, praktik pengelolaan keluarga, 

dan ketegangan keluarga. Semuanya dapat memberikan dampak baik ataupun 

buruk terhadap kegiatan-kegiatan belajar dari hasil yang dicapai oleh siswa. 

Mulyanto, dkk (1996:98) menyatakan bahwa “pekerjaan dapat menentukan 

status seseorang dan merupakan tolak ukur dalam pencapaian jaminan hidup 

seperti tingkat pendidikan, pendapatan, pemilikan barang berharga dan 

jabatan sosial karena bila seseorang tidak mempunyai pekerjaan yang 

jelas/tidak pasti tentu akan membuat seseorang tidak tenang dan gelisah”. 

Hal ini akan berdampak terhadap hasil belajar anak karena orang tua tidak 

mampu memenuhi kebutuhan belajarnya.  

Guru sebagai pendidik berperan untuk dapat berinteraksi dengan siswa 

yang memiliki potensi beragam dan bermacam-macam. Untuk itu, 

pembelajaran hendaknya lebih diberi perhatian dan diarahkan pada proses 

belajar kreatif dengan menggunakan proses berpikir yang menghasilkan 

banyak alternatife penyelesaian. Guru harus lebih banyak berperan sebagai 
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fasilitator dan memberikan perhatian daripada pengarah untuk menentukan 

semua yang terjadi pada siswa. Sebagai fasilitator, guru lebih banyak 

mendorong siswa (motivator) untuk mengembangkan inisiatif dalam 

menyelesaikan tugasnya. Guru harus lebih terbuka menerima ide yang 

diberikan oleh siswa, sehingga siswa lebih kreatif dalam  mengembangkan 

ide kreatif. Ini terjadi karena dalam proses tersebut terdapat pengaruh penting 

terhadap hasil belajar yang dicapai siswa.  

Suasana yang diciptakan di sekolah SDN Pendem 02 Kota Batu dapat 

dikatakan  sudah  kondusif.  Guru bertindak sebagai fasilitator dan ketika 

pembelajaran akan diakhiri guru selalu memotivator siswanya untuk dapat 

lebih giat lagi dalam belajar. Observasi dilakukan pada bulan April 2017, 

peneliti menemukan fakta bahwa terdapat beberapa siswa yang pandai dari 

keluarga yang perekonomiannya termasuk ke dalam golongan menengah ke 

atas tetapi ada juga beberapa siswa yang kurang pandai walaupun 

keluarganya termasuk kedalam keluarga yang tergolong mampu ditunjang 

dari status pekerjaan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, peneliti ingin 

meneliti apakah ada hubungan antara status pekerjaan orang tua dengan hasil 

belajar siswa kelas V SDN Pendem 02 Kota Batu ? 

1.2  Rumusan Masalah   

Berdasarkan  uraian latar belakang, maka pertanyaan penelitian yang 

dapat dirumuskan adalah sebagai berikut : 

Apakah  terdapat hubungan antara status pekerjaan orang tua dengan 

hasil belajar siswa siswi Kelas V  SDN Pendem 02 Kota Batu ? 
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1.3  Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui  hubungan  

antara status pekerjaan orang tua dengan hasil belajar siswa siswi kelas V 

SDN Pendem 02 Kota Batu. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa 

pihak yang berkaitan dengan dunia pendidikan, khususnya bagi peneliti, 

Universitas Muhammadiyah Malang dan pihak sekolah. 

1. Manfaat bagi peneliti dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi, refleksi dan memenuhi rasa ingin tahu tentang 

status pekerjaan orang tua terhadap hasil belajar siswa-siswi kelas V 

SDN Pendem 02 Kota Batu. 

2. Manfaat bagi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Malang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

wawasan serta pengetahuan tentang fenomena atau masalah yang terjadi 

di lingkungan sekolah khususnya tentang status pekerjaan orang tua 

terhadap siswa kelas V SDN Pendem 02 Kota Batu. Pada akhirnya, para 

lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Malang dapat lebih mempersiapkan diri dan 

membekali diri sebelum terjun langsung atau mengajar dikelas terkait 

fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekolah. 

3. Manfaat bagi sekolah dan guru, penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan informasi tentang hubungan status pekerjaan orang tua 

terhadap hasil belajar siswa, sehingga para guru juga dapat 
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mempersiapkan atau menentukan strategi belajar yang baik walaupun 

tidak semua siswa diikutkan ke dalam lembaga bimbingan belajar dan 

sebagainya oleh orang tuanya, sehingga secara tidak langsung jika 

siswa mendapatkan strategi belajar yang tepat maka prestasi belajarnya 

juga dapat meningkat.   

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang  lingkup  penelitian ini adalah status pekerjaan orang tua 

terhadap hasil belajar siswa dalam mencapai hasil yang diinginkan. 

Penelitian ini dilakukan pada  kelas  V  sekolah dasar  dan  orang tuanya. 

Keterbatasan dalam  penelitian  ini  yaitu  hanya  dilakukan  pada satu  kelas  

saja  yaitu  pada  kelas V  yang berjumlah 35 siswa saja, sehingga data yang 

diperlukan  juga  tidak terlalu banyak dan memudahkan dalam melakukan 

penelitian ini.  

1.6 Definisi Operasional 

Untuk memperjelas ruang lingkup dan variabel penelitian ini, maka 

berikut ini akan dikemukakan definisi operasional variabel : 

1. Status pekerjaan orang tua adalah tingkat kemampuan ekonomi 

seseorang dalam  memenuhi kebutuhannya yang dipengaruhi oleh 

tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan  jumlah tanggungan dalam 

keluarga. 

2. Hasil belajar  siswa adalah  nilai akhir  (raport) yang diperoleh siswa 

kelas V  SDN Pendem 02 Kota Batu. 

 


