
 

 

 1 

BAB 1 
Pendahuluan 

 
A. Latar Belakang  

Anak yang digolongkan usia sekolah dasar adalah anak-anak yang berusia 

antara 6 tahun sampai dengan 14 tahun (Kanisius, 1999). Pada periode ini, 

merupakan masa yang berpengaruh terhadap pendidikan dan penyesuaian 

terhadap masa perkembangan anak selanjutnya. Pada masa ini, anak akan 

menemui kesulitan bila diberi tugas sekolah yang menuntutnya untuk mencari 

sesuatu yang tersembunyi. Anak sering kali menjadi frustasi bila disuruh mencari 

arti tersembunyi dari suatu kata dalam tulisan tertentu karena mereka lebih 

menyukai soal-soal yang jawabannya sudah tersedia (Sumantri, 2006). Hal ini, 

orang tua harus berperan aktif dalam mendidik anak belajar di rumah untuk 

menjadikan berprestasi di sekolah, mulai dari mangatur kegiatan anak sehari-hari, 

memberikan motivasi bagi anak dan mendampingi anak pada saat belajar supaya 

bisa mendapatkan hasil belajar yang baik di sekolah. 

Hasil belajar adalah penguasaan pengetahuan dan ketrampilan yang 

dikembangkan untuk mata pelajaran, biasanya ditunjukan dengan nilai test yang 

diberikan oleh guru. Hasil belajar dapat mencerminkan kecerdasan serta 

perkembangan kognitif anak. Hasil belajar anak dapat ditunjang dengan beberapa 

faktor. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar anak adalah faktor intern dan 

faktor ektern, faktor intern adalah faktor yang ada didalam diri anak, sedangkan 

faktor ekstern adalah faktor yang berada di luar diri anak, salah satunya adalah 

faktor keluarga. 

Hasil belajar anak di sekolah tidak semata-mata tanggung jawab guru yang 

mengajar melainkan juga tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Keberhasilan 

anak dalam belajar matematika sangat ditunjang oleh suasana keluarga, meliputi 

interaksi antara anak dengan orang tua dan saudaranya (Gunarsa, 1999). Menurut 

Barwick dalam Yuli (2011) menyatakan bahwa individu tidak mungkin mencapai 

hasil belajar yang memuaskan apabila lingkungan di luar individu, misalnya 

lingkungan keluarga tidak  mendukung anak pada saat belajar. 

Anak pada usia sekolah dasar sangat membutuhkan dukungan dari orang 

tuanya karena mereka masih perlu dibimbing dan belum bisa mandiri sepenuhnya 

(Sukadji, 1988). Mengingat bahwa matematika adalah mata pelajaran yang sulit 
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dan membutuhkan ketelitian, maka orang tua harus berperan aktif dalam hal 

belajar anak. Orang tua yang menghasilkan anak-anak berprestasi tinggi khususnya 

dalam pelajaran matematika adalah orang tua yang mendorong dan mendukung 

proses belajar yang dijalani anaknya, memberi tanggung jawab tertentu sesuai 

umur anak, mempunyai minat dan perhatian yang besar terhadap pendidikan 

anak, serta mempersiapkan anak untuk menghadapi pelajaran yang diterimanya di 

sekolah. Namun, mencapai semua itu tidaklah mudah karena mengingat adanya 

perbedaan sikap individu baik motivasinya, karakternya, cita-citanya yang dimiliki 

setiap anak. Hal ini dapat terjadi karena banyaknya faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar matematika salah satunya adalah dukungan sosial orang tua.  

Dukungan sosial orang tua adalah kehadiran orang lain yang dapat 

membuat individu percaya bahwa dirinya dicintai, diperhatikan dan merupakan 

bagian dari kelompok sosial, yaitu keluarga, rekan kerja dan teman dekat (Syah, 

1997). Sarafino (2006) mengungkapkan bahwa dukungan sosial menghadirkan 

perasaan cinta, merasa dihargai atau menghargai yang diperoleh dari individu 

maupun kelompok. Sarason (1987) menyatakan bahwa dukungan sosial adalah 

hubungan antar pribadi yang meliputi dukungan emosional, instrumental, 

informatif dan penilaian yang dapat memberikan perasaan cinta, merasa dihargai 

dan dapat diperoleh dari individu maupun kelompok yaitu: orang tua, guru, teman 

sekelas dan sahabat. Masa-masa itu seorang anak terpengaruh dengan faktor 

lingkungan  baik lingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan masasyarakat, 

sehingga anak harus diperhatikan dan diarahkan oleh orang tuanya khususnya 

dalam bidang pendidikan (Gunarsa, 1999). 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Yuli (2011) yang menyatakan 

bahwa 82,2% dukungan sosial orang tua dapat mempengaruhi hasil belajar, Mindo 

(2008) menyatakan adanya hubungan yang positif antara dukungan sosial orang 

tua dengan prestasi belajar pada anak usia sekolah dasar.  

Pelajaran matematika di SDN Kesongo 01 Tuntang mendapat prestasi yang 

sangat bagus. Pada ujian nasional pada tahun 2010/ 2011 pelajaran matematika 

sempat mendapatkan peringkat 10 dengan rata-rata 7,81 dan pada tahun 2011/ 

2012  mengalami kenaikan dengan rata-rata 9,81 dan menjadi juara pertama 

sekecamatan. Menurut hasil survei yang telah dilakukan di SDN Kesongo 01 

Tuntang yang terdapat 19 siswa diantaranya 7 siswa atau sekitar 37% mendapat 

nilai di bawah KKM, dimana nilai KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah sebesar 
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66. Siswa yang mendapat nilai dibawah KKM kemungkinan disebabkan kurangnya 

dukungan atau perhatian orang tua terhadap anaknya, dimana sebanyak 37% 

orang tua bekerja sebagai buruh.  

Data pekerjaan orang tua yang diperoleh dari SD Negeri Kesongo 01 

Tuntang sebesar 27% pekerjaan orang tua sebagai pegawai swasta, 11% sebagai 

wiraswasta, 5% sebagai pedagang, 5% sebagai PNS,  37% sebagai buruh, 5% 

sebagai sopir, 5% sebagai petani dan 5% sebagai nelayan. Data pekerjaan orang 

tua  sekitar 65% orang tua dengan status sosial ekonomi rendah, kurang 

menamakan sikap disiplin dan membiasakan anak rutin belajar di rumah, data ini 

di ambil dengan datang langsung ke sekolah pada tanggal 9 Januari 2013. Guru 

mendapatkan data itu pada saat orang tua mengambil raport anaknya dan guru 

selalu menanyakan apakah orang tua sering membimbing anak belajar di rumah, 

dengan alasan sibuk dengan pekerjaan atau tidak memahami materi pelajaran 

anaknya,  mereka tidak dapat membantu dan mendampingi anak dalam belajar di 

rumah. Orang tua dapat memberikan dukungan penuh kepada anaknya untuk 

menunjang keberhasilan pendidikannya. Dukungan sosial yang diberikan orang tua 

untuk meningkatkan hasil belajar anaknya melalui berbagai bentuk. Sarafino 

(2006) mengungkapkan bahwa orang tua dapat memberikan dukungan dalam  

meningkatkan hasil belajar anak dengan ikut terlibat dalam kegiatan belajar anak, 

dukungan yang dapat diberikan mencakup dukungan sebagai fasilitator, motivator, 

membimbing atau pengajar. 

Mengingat pentingnya dukungan sosial orang tua dalam membimbing 

anak belajar di rumah yang berkaitan dengan pelajaran khususnya matematika, 

maka hasil belajar yang akan di capai anak tersebut akan lebih baik. Berdasarkan 

kondisi di atas maka penulis tertarik untuk meneliti:” Identifikasi  Hasil Belajar 

Matematika Siswa SDN Kesongo Tuntang Kelas V ditinjau dari  Dukungan Sosial 

Orang Tua”. 

B. Batasan Masalah  

Penelitian ini dibatasi, karena luasnya masalah pada identifikasi hasil 

belajar matematika siswa kelas V SDN Kesongo 01 Tuntang ditinjau dari dukungan 

sosial orang tua. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuaraikan di atas, maka masalah 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “ Bagaimana identifikasi hasil 

belajar matematika siswa kelas V SDN Kesongo 01 Tuntang ditinjau dari dukungan 

sosial orang tua”.  

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi hasil 

belajar matematika siswa kelas V SDN Kesongo 01 Tuntang ditinjau dari dukungan 

sosial orang tua. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagi bahan referensi yang dapat digunakan untuk memperoleh 

gambaran mengenai identifikasi hasil belajar matematika berdasarkan 

dukungan sosial orang tua.. 

b. Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang relevan di masa yang 

akan datang  

2. Manfaat Praktis 

a. Jika hasilnya positif maka dapat menumbuhkan kesadaran orang tua 

tetang perannya dalam mendapatkan hasil belajar matematika yang 

tiggi pada anak di sekolah. 

b. Memberi gambaran yang jelas tentang dukungan sosial orang tua 

terhadap hasil belajar matematika. 

 


