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             BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1      Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia. Pada dasarnya pendidikan merupakan suatu proses untuk 

membantu manusia dalam mengembangkan dirinya sehingga mampu 

menghadapi setiap perubahan yang terjadi. Pendidikan adalah proses untuk 

memberikan manusia berbagai macam situasi yang bertujuan untuk 

memberdayakan diri (Suyomukti, 2010:27).  Sedangkan menurut Danim 

(2010:4), pendidikan adalah prosses penyiapan subjek didik menuju manusia 

masa depan yang bertangung jawab. Pendidikan merupakan suatu usaha dari 

para pendidik untuk memberikan  arahan terhadap anak didik, sehingga mereka 

ada perubahan sikap dan wawasan yang lebih bersifat positif  bagi dirinya dan 

masyarakat secara umum (Romlah, 2010:24). 

   Secara garis besar proses pendidikan dapat terjadi dalam tiga 

lingkungan pendidikan yang terkenal dengan sebutan Tri Logi pendidikan 

yaitu pendidikan di dalam keluarga (Pendidikan Informal), pendidikan di 

dalam sekolah (Pendidikan Formal) dan Pendidikan di dalam Masyarakat 

(Pendidikan Non Formal). Dalam Tri logi pendidikan dijelaskan bahwa 

keluarga merupakan pendidikan yang informal yang artinya keluarga memiliki 

perananan dan tangung jawab yang utama atas perawatan dan perlindungan 

anak sejak bayi hingga remaja pengenalan anak kepada kebudayaaan, 

pendidikan, nilai dan norma kehidupan bermasyarakat  dimulai dalam 
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lingkungan keluarga. Karena itu, keluargalah yang paling menentukan 

terhadap masa depan anak, begitupula corak anak dilihat dari pengembangan 

sosial, psikis, fisik dan religius juga ditentukan oleh keluarga 

 (Hidayah, 2009 :15). 

Keluarga mempunyai fungsi untuk mendidik anak-anak sebelum 

masuk sekolah secara formal. Fungsi ini juga untuk mendidik anak mulai dari 

awal sampai pertumbuhan hingga terbentuk personalitinya. Anak-anak lahir 

tanpa bekal sosial oleh karena itu  agar si anak dapat berpartisipasi maka harus 

disosialisasi oleh orang tuanya tentang nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. 

Komunikasi orang tua dengan anak memegang perananan penting dalam 

membina hubungan keduanya, hal ini dapat dilihat dengan nyata misalnya: 

membimbing, menasehati, melatih, mendidik, mengasuh dan lain sebagainya. 

Dalam keluarga  anak mendapatkan segi-segi utama dari kepribadianya, 

tingkah lakunya, tingkah pekertinya, sikapnya dan reaksi emosionalnya karena 

itulah keluarga merupakan perantara antara masyarakat luas dan individu. 

 Peranan perhatian orang tua dalam lingkungan keluarga yang penting 

adalah memberikan pengalaman pertama pada masa anak – anak. Itu karena 

pengalaman pertama merupakan faktor penting dalam perkembangan pribadi 

dan menjamin kehidupan emosional anak. Pada hakekatnya, setiap orang tua 

mempunyai harapan agar anak anaknya tumbuh dan berkembang menjadi anak 

yang baik dan shaleh, agar tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang 

dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Harapan-harapan ini 

kiranya lebih mudah terwujud apabila sejak semula orang tua menyadari akan 

peranan mereka sebagai orang tua harus memperhatikan anak setiap hari 
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walaupun sesibuk apapun anak jangan sampai terlupakan dalam mengontrol 

dan mendidiknya, memberi kasih sayang dan memberi bimbingan (jokie, 

2009:20). 

Menurut Djamarah, (2002:48), Mendidik berarti membimbing dan 

mengarahkan serta memperhatikan anak kepada  kedewasaannya, dewasa 

secara etis, psikologi dan sosial.  Menurut Bur dalam media Republika (2006), 

"Pada kenyataannya orang tua tidak selalu bisa memberikan perhatian yang 

sepenuhnya terhadap putra-putrinya karena mereka disibukkan dengan 

kepentingan kerja maupun kepentingan yang lain"  

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada tanggal 28 januari 

2016, Sekolah Dasar  Negeri 1 Panggungrejo  merupakan sekolah negeri yang 

lokasinya berada di tengah kecamatan Kepanjen kabupaten Malang, siswanya 

sebagian berasal  dari keluarga menegah ke bawah dengan pekerjan  orang tua 

sebagian buruh home industri. Keterbatasan ekonomi menyebabkan orang tua 

mereka harus bekerja sehingga waktu  dan perhatian orang tua kepada anak 

terbatas.  

Studi pendahuluan yang peneliti lakukan dengan mewawancarai 

beberapa orang tua siswa SDN panggungrejo 01 terungkap fenomena 

kecenderungan orang tua yang menyerahkan sepenuhnya pendidikan anaknya 

pada  proses pembelajaran disekolah. Para orang tua sering kali memandang 

bahwa proses belajar mengajar hanya menjadi tanggung jawab sepenuhnya 

pihak sekolah. Hal ini ditunjukan oleh ketidaktahuan orang tua akan kesulitan-

kesulitan belajar yang dialami anaknya. Orang tua juga jarang sekali menemani 

anak-anaknya belajar dirumah, bahkan, dari wawancara yang dilakukan juga 
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diketahui orang tua tidak memiliki struktur kegiatan untuk anak-anaknya 

terutama yang terkait dengan kegiatan belajar si anak dirumah, 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 

disekolah. Akan tetapi orang tua cenderung bersikap pasrah dengan 

menyatakan hasil belajar anaknya lebih disebabkan oleh kemampuan yang 

dimiliki oleh anak yang bersangkutan. Untuk itu, peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian lebih lanjut dalam suatu penelitian yang berjudul 

"Hubungan antara Perhatian Orang Tua dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas 

III SDN Panggungrejo 01 Kecamatan  Kepanjen Kabupaten Malang" 

 

1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana perhatian orang tua siswa kelas III SDN Panggungrejo 01  

kecamatan Kepanjen kabupaten Malang? 

2. Bagaimana  prestasi belajar siswa kelas III SDN Panggungrejo 01 kecamatan 

Kepanjen kabupaten Malang ? 

3. Apakah  ada hubungan positif antara perhatian orang tua dengan prestasi 

belajar siswa kelas III SDN Panggungrejo 01 kecamatan Kepanjen kabupaten 

Malang ? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

  Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1.  Untuk mengetahui perhatian orang tua terhadap belajar siswa kelas III di 

SDN Panggungrejo 01 kecamatan  Kepanjen kabupaten Malang.  

2. Untuk mengetahui prestasi belajar siswa Kelas III di SDN Panggungrejo 

01 kecamatan  Kepanjen kabupaten Malang.  

3. Untuk mengetahui hubungan antara perhatian orang tua dengan prestasi 

belajar siswa Kelas III  SDN Panggungrejo 01 kecamatan  Kepanjen 

kabupaten Malang. 

 

1.4 Hipotesis Penilitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka hipotesis 

penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : 

𝐻0  : Tidak ada hubungan yang positif dan signifikan antara Perhatian orang tua 

dan prestasi belajar siswa kelas III SDN Panggungrejo 01 kecamatan 

Kepanjen kabupaten  Malang. 

𝐻1 : Ada hubungan yang positif dan signifikan antara perhatian orang tua dengan 

prestasi belajar siswa kelas III SDN Panggungrejo 01 kecamatan Kepanjen 

kabupaten  Malang. 
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1.5      Manfaat Penelitian  

1.5.1    Manfaat teoritis 

 Manfaat teoritis yang diperoleh dari penelitian ini bagi sekolah adalah 

sebagai bahan masukan dalam bidang pendidikan khususnya permasalahan yang 

menyangkut motivasi belajar siswa . dan sebagai bahan perimbangan bagi sekolah 

dalam memahami permasalahan yang dihadapi oleh para siswanya terkait dengan 

prestasi belajarnya.  

1.5.2    Manfaat Praktis  

a)   Bagi Siswa 

Siswa dapat memahami pentingnya perhatian orang tua terhadap prestasi 

belajar dalam menghadapi era globalisasi demi masa depan  yang lebih baik. 

b) Bagi Guru 

Guru dapat memperoleh pemahaman tentang pentingnya perhatian orang tua 

terhadap peserta didiknya  dalam memberikan sumbangan motivasi bagi 

siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

c)  Bagi Orang Tua  

Diharapkan dapat memberikan bahan masukan terhadap keluarga agar dapat 

mendidik anak-anak menjadi generasi yang baik untuk kelangsunagan hidup 

keluarga, bangsa dan bernegara.  

d) Bagi Penulis  

Akan mendapatkan pengetahuan serta peningkatan kualitas keilmuan dan 

pemahaman tentang  pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi belajar 

siswa. 
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1.6      Definisi Istilah  

  Dalam penelitian ini perlu ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan. 

Dimaksudkan untuk menghindari kesalah pahaman dalam menafsirkan judul dan 

untuk lebih memperjelas masalah yang akan di teliti. Adapun istilah-istilah yang 

perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :  

1. Hubungan   

Hubungan adalah dua individu atau lebih yang saling berkaitan unuk 

melakukan sebuah komunikasi untuk mepererat suatu hubungan yang 

melakukan interaksi untuk kepentingan sosial maupun individu .  

2.   Perhatian orang tua  

a) Perhatian adalah pemusatan atau konsentarasi dari seluruh aktivitas 

individu yang ditunjukan pada suatu sekumpulan objek. Misalnya 

seorang sedang memperhatikan suatu benda hal ini berati seluruh 

aktivitas seorang tersebut dicurahkan atau dikonsentrasikan pada benda 

tersebut. 

b) Orang tua adalah adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah  dan 

ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang 

dapat membentuk suatu keluarga .  

 Dapat disimpulkan bahwa perhatian orang tua yang dimaksudkan 

dalam penelitian ini adalah pemusatan atau konsentrasi orang tua 

terhadap anaknya yang menyebabkan bertambahnya aktivitas orang tua 

yang ditunjukan kepada anak-anaknya terutama dalam pemenuhan 

kebutuhan baik secara fisik maupun non fisik (Suryabrata, 2011:13). 
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3. Prestasi Belajar

a) Prestasi

Prestasi adalah hasil yang dicapai dari suatu kegiatan

b) Belajar

Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk

mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari.

Jadi prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh berupa kesan-

kesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil 

dari aktivitas dalam belajar (Syaiful, 2102:23).  

4. Siswa

Siswa atau peserta didik adalah anak yang sedang tubuh dan 

berkembang baik secara fisik maupun psikologis untuk mencapai tujuan 

pendidikanya melalui lembaga pendidikan. siswa  adalah mereka yang 

secara khusus diserahkan oleh kedua orang tuanya untuk mengikuti 

pembelajaran yang diselengarakan di sekolah. Tujuanya yaitu untuk 

menjadi manusia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, 

berpengalaman, berkepribadian, beraklak mulia dan mandiri. (Romlah, 

2010:114). 


