
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Pendidikan dipahami secara luas dan umum sebagai usaha sadar yang 

dilakukan pendidik melalui bimbingan, pengajaran , dan latihan untuk membantu 

peserta didik mengalami proses pemanusiaan kearah tercapainya pribadi yang  

dewasa/susila yaitu sosok manusia dewasa yang sudah terisi secara penuh bekal 

ilmu pengetahuan serta memiliki integritas moral yang tinggi sehingga dalam 

perjalanannya nanti, menjadi manusia yang selalu siap baik jasmani maupun 

rohani. 

Pendidikan juga merupakan setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan 

bantuan yang diberikan kepada anak agar cukup cakap melaksanakan tugas 

hidupnya sendiri. Pengaruh itu datangnya dari orang dewasa (atau yang diciptakan 

oleh orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup sehari-hari, dan 

sebagainya) dan ditujukan kepada orang yang belum dewasa. 

Lingkungan keluarga (orang tua) merupakan pusat pendidikan yang 

pertama dan utama bagi anak. Orang tua adalah orang yang paling bertanggung 

jawab terhadap masa depan  anak-anak mereka. Merekalah yang melahirkan, 

merawat, membiayai, dan terlebih mendidik anak-anak mereka. Mereka juga yang 

akan mengambil setiap keputusan bagi si anak sebelum anak itu bisa mengambil 

keputusan sendiri.  

Dalam melakukan semua hal itu, orang tua tidak bisa instan dan sekali jadi 

membentuk dan menjadikan anak-anaknya sesuai dengan keinginannya. Perlu ada 

usaha terus-menerus dan kontinu dari orang tua agar si anak bisa mencapai sukses. 



2 
 

Jadi, keluarga merupakan proses penentu dalam keberhasilan belajar anak-

anaknya. Orang tua merupakan orang yang paling dekat dengan anak-anaknya, 

paling tahu pertumbuhan dan perkembangannya, yang paling banyak berinteraksi 

dengan anak-anaknya.   

Anak-anak adalah masa depan orang tuanya. Anak merupakan salah satu 

tantangan bagi orang tuanya untuk menjadi apa anaknya kelak. Banyak orang tua 

menganggap bahwa dengan menyediakan atau memenuhi fasilitas dan kebutuhan 

material-fisik sudah cukup bagi anak.  

Pendidikan dan pengasuhan orang tua kepada anak bukan melulu soal 

uang dan aspek material belaka, bukan pula soal menuruti keinginan dan memberi 

apa yang diminta, tetapi sebuah pendidikan dan pengasuhan yang berorientasi 

pada apa-apa saja yang dibutuhkan si anak untuk bisa sukses, berprestasi, 

bermanfaat bagi orang di sekelilingnya, serta dicintai oleh masyarakatnya.  

Dalam proses belajar bukan hanya antara tenaga pendidik (guru) dengan 

siswa, tetapi tidak terlepas dari keluarga (orang tua) yaitu berkenaan dengan 

motivasi belajar siswa di rumahnya, cara belajar siswa, masalah yang dihadapi 

siswa, bantuan  dan bimbingan yang diberikan oleh orang tua di rumah, fasilitas  

belajar yang disediakan oleh orang tuanya, aktifitas siswa di masyarakat, dan lain 

sebagainya. Oleh sebab itu orang tua haruslah mampu menyikapi perkembangan 

anaknya dan mampu mengambil jalan keluar terhadap masalah-masalah yang 

berkaitan dengan hasil belajar anaknya di sekolah karena sangat berpengarauh 

akan masa depan anak kelak.  

Menurut Septiari (2012 : 190-191)  bahwa: 
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“Latar belakang pendidikan orang tua mempunyai pengaruh yang besar 

terhadap pembentukan kepribadian anak. Orang tua yang mempunyai latar 

belakang pendidikan yang tinggi akan lebih memperhatikan segala 

perubahan, dan setiap perkembangan yang terjadi pada anaknya. Orang tua 

yang berpendidikan tinggi umumnya mengetahui bagaimana tingkat 

pekembangan anak khususnya untuk pembentukan kepribadian yang baik 

bagi anak. Orang tua yang berpendidikan tinggi umumnya dapat 

mengajarkan sopan santun kepada orang lain, baik dalam berbicara 

maupun dalam hal lain. Berbeda dengan orang tua yang mempunyai latar 

pendidikan yang rendah. Dalam pengasuhan anak umunya orang tua 

kurang memperhatikan tingkat perkembangan anak. Bagaimana anaknya 

berkembang dan dalam tahap apa anak pada saat itu. Orang  tua biasanya 

mengasuh anak dengan gaya, dan cara mereka sendiri. Apa yang menurut 

mereka baik untuk anaknya. Anak dengan pola asuh orang tua yang seperti 

ini akan membentuk suatu kepribadian yang kurang baik”.  

 

Latar belakang pendidikan orang tua mempengaruhi ilmu pengetahuan dan 

cara orang tua dalam membimbing anak  belajar di rumah. Orang tua yang 

memiliki tingkat pendidikan yang tinggi biasanya memiliki cita-cita tinggi pula 

terhadap pendidikan anak-anaknya. Mereka menginginkan agar pendidikan anak-

anaknya lebih tinggi atau setidaknya sama dengan pendidikan orang tua mereka. 

Dorongan dan cita-cita ini akan mempengaruhi sikap dan keberhasilan anak-

anaknya di sekolah. 

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa pendidikan orang tua sangat 

menentukan tercapainya tujuan pembelajaran dengan melihat hasil belajar yang 

dicapai oleh siswa, khususnya dalam mata pelajaran PKn.  

Selain itu, melihat dari kenyataan bahwa ada keluarga yang orang tuanya 

berpendidikan rendah atau tidak berpendidikan ternyata berhasil dalam mendidik 

anaknya. Sebaliknya ada keluarga yang orang tuanya berpendidikan tinggi 

ternyata kurang berhasil dalam mendidik anaknya. Keberhasilan mendidik anak 

disini adalah anak yang memperoleh hasil belajar yang baik di sekolah terkusus 

dalam mata pelajaran PKn. 



4 
 

Dari uraian di atas penulis merasa tertarik dan terpanggil untuk menyusun 

skripsi dengan judul : “Pengaruh Tingkat Pendidikan Orang Tua Terhadap Hasil 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PKn di SMP Swasta Masehi Berastagi Kelas 

VIII Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2012/2013”. 

B. Identifikasi Masalah 

Adapun identifikasi masalah yang ada dalam penelitian ini adalah : 

1. Pengaruh tingkat pendidikan orang tua terhadap hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran PKn. 

2. Faktor-faktor yang memepengaruhi pendidikan. 

3. Tugas dan peran orang tua dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

PKn. 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih  terfokus maka penulis membatasi masalah dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1.  Pengaruh tingkat pendidikan orang tua terhadap hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran PKn 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

PKn. 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

permasalahan yang akan dikaji dalam proposal ini  ialah: 

1.  Bagaimanakah pengaruh tingkat pendidikan orang tua terhadap hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran PKn? 
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2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran PKn? 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang telah dikemukakan 

penulis, maka tujuan yang diharapkan dapat dicapai dalam penulisan ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan orang tua terhadap hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran PKn. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran PKn. 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi perguruan tinggi, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi 

dalam mencapai kualitas serta kuantitas khasanah ilmu pengetahuan, 

khususnya dalam bidang penelitian.  

2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi 

tentang pentingnya tingkat pendidikan orang tua dalam meningkatkan 

hasil belajar para siswa pada semua mata pelajaran terkhusus di mata 

pelajaran PKn. 

3. Dapat dijadikan langkah guna mengatasi kendala-kendala, baik yang 

dialami oleh para pendidik itu sendiri maupun yang berkaitan dengan mata 

pelajaran PKn. 

4. Bagi orang tua murid, sebagai bahan pemikiran untuk meningkatkan diri 

dalam bidang pendidikan, pengetahuan dan pengalamannya agar dapat 

membimbing anaknya untuk memperoleh hasil belajar yang baik, dapat 
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dijadikan informasi dan pertimbangan dalam mendidik dan mengarahkan 

serta memberikan dorongan kepada anaknya agar mendapatkan hasil  yang 

optimal.  

5. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan penulis 

tentang pentingnya pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman dalam 

membimbing siswa agar memperoleh hasil belajar yang baik di sekolah, 

terkhusus dalam bidang studi PKn.   


