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 BAB 1    
  PENGANTAR 

 
1.1.   Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan salah satu lahan yang harus diolah dengan 

maksimal, oleh karena itu pendidikan menjadi salah satu prioritas di 

negeri ini. Berbagai rancangan untuk memajukan pendidikan di Indonesia 

selalu diupayakan untuk lebih baik lagi, di antaranya adalah adanya dana 

pendidikan yang diberikan oleh pemerintah sebesar 20% dari APBN dan 

APBD, yang harapannya adalah anggaran pendidikan, kualitas pendidikan, 

dan partisipasi pendidikan di Indonesia akan lebih baik lagi. Namun 

kenyataannya didapatkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih 

rendah, hal ini terlihat dari data Balitbang tahun 2003, yang menunjukkan 

bahwa dari 146.052 Sekolah Dasar di Indonesia ternyata hanya 8 sekolah 

yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Primary Years 

Program (PYP).  

 Dari 20.918 untuk Sekolah Menengah Pertama di Indonesia, juga 

hanya 8 sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The 

Middle Years Program (MYP), kemudian dari 8.036 untuk Sekolah 

Menengah Atas di Indonesia, ternyata hanya 7 sekolah yang mendapat 

pengakuan dunia dalam kategori The Diploma Program (DP). Di samping 

itu menurut pendapat yang dikemukakan oleh Mendikbud, Muhammad 

Nuh tentang posisi Indonesia berdasarkan urutan UNDP tahun 2011 

adalah di peringkat 124 dari 187 negara di dunia. Sedangkan jika 

menggunakan data BPS, HDI Indonesia berada pada peringkat 111. 

Perbedaan perhitungan ini terjadi karena adanya perbedaan metodologi. 

Dan dalam hal teknologi, Indonesia menempati urutan ke-60 dari 72 
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negara di belahan dunia. Permasalahan di atas dikarenakan oleh kondisi 

yang masih terdapat kepincangan dalam dunia pendidikan. (Tempo, 2011). 

 Kualitas pendidikan di Indonesia dewasa ini cukup memprihatinkan. 

Admadi&Setiyaningsih (2005) menyatakan bahwa untuk menghasilkan 

lulusan yang mampu bersaing dan bekerja sama secara sederajat dengan 

bangsa-bangsa lain adalah terus meningkatkan mutu pendidikan, 

sedangkan masalah utama yang dihadapi adalah kenyataan bahwa pada 

umumnya mutu pendidikan Indonesia relatif masih rendah. Memang 

keluhan tentang masih rendahnya mutu sebuah sekolah sudah sering 

didengar. Rendahnya mutu sekolah misalnya tampak dari rendahnya mutu 

lulusan dihampir semua jenjang pendidikan formal. Lebih lanjut menurut 

Admadi & Setiyaningsih (2005), beberapa indikator yang sering disebut-

sebut misalnya adalah: (1) rendahnya nilai rata-rata yang dicapai dalam 

EBTANAS dan UMPTN, (2) rendahnya daya serap peserta didik dalam 

memahami bahan pelajaran yang diberikan, dan (3) rendahnya tingkat 

ketertarikan dan kesesuaian antara lulusan yang ada dengan kebutuhan 

akan tenaga kerja dalam masyarakat.  

 Lebih lanjut dinyatakan bahwa penyebab utama mutu lulusan di 

Indonesia masih rendah cukup kompleks. Beberapa faktor utama yang 

dinyatakan adalah: (1) faktor dana pendidikan yang relatif masih kecil, (2) 

faktor sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai, (3) faktor 

kurikulum yang kurang menunjang peningkatan mutu area masih terlalu 

sentralistis, tidak realistis terhadap kondisi nyata siswa dan sarat beban, 

(4) faktor “kesemrawutan” sistem administrasi dan manajemen pendidikan 

termasuk didalamnya faktor campur tangan birokrasi pemerintah secara 

berlebihan, dan (5) faktor rendahnya mutu guru. 
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 Hal senada terungkap pula dalam seminar yang diadakan oleh pusat 

penelitian teknologi ITB tahun 2000 di Bandung, seorang tenaga ahli dari 

Korea yang menjadi konsultan IPTN, setelah bertugas di Indonesia, 

mengatakan bahwa Indonesia menghadapi tiga masalah besar dalam 

pembangunan negaranya: masalah besar pertama adalah pendidikan, 

masalah besar kedua adalah pendidikan dan masalah besar ketiga adalah 

pendidikan (dalam Raka, 2007). Lebih lanjut dikatakan bahwa jika 

pernyataan tersebut diungkapkan dalam kurun waktu 15 tahun 

sesudahnya, ia berpandangan bahwa pernyataan tersebut masih valid. Hal 

ini disebabkan oleh adanya membangun, mengembangkan, dan 

memperbaiki pendidikan masih tetap menjadi tantangan besar yang 

dihadapi bangsa ini.  

 Masih dalam seminar tersebut, dikatakan bahwa krisis besar yang 

menerpa bangsa Indonesia pada akhir tahun 1997, ketergantungan 

terhadap hutang luar negeri, dan tingkat korupsi di Republik ini yang 

masih berada pada tingkat tertinggi di dunia, telah menurunkan 

kebanggaan manusia sebagai bangsa Indonesia. Atas alasan tersebut, maka 

rasa percaya diri masyarakat menjadi turun, khususnya kepercayaan dalam 

membangun masyarakat yang maju dan bermartabat. Berbagai hal ini 

dapat dikatakan sebagai pemicu menurunnya kualitas pendidikan di 

Indonesia sehingga turut mempengaruhi kualitas SDM. 

  Rendahnya kualitas pendidikan memberikan dampak yang sangat 

kuat terhadap prestasi belajar dalam berbagai jenjang pendidikan termasuk 

di dalamnya adalah tingkat SMA/MA. Prasetyo (2009) mengutarakan 

bahwa rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia disebabkan oleh 

beberapa faktor, yaitu rendahnya kualitas sarana fisik, rendahnya kualitas 

guru, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya prestasi belajar siswa, dan 
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mahalnya biaya pendidikan. Harus diakui bahwa kualitas pendidikan di 

Indonesia belum merata dan kurang memadai dalam hal prasarana dan 

sarana belajar. Dan tentunya hal tersebut berdampak buruk bagi 

perkembangan prestasi belajar siswa.  

  Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia dari prestasi belajar 

dapat dilihat dari Hasil Ujian Nasional (UNAS) tahun 2011 yang tidak 

merata dan hanya dirasakan pada beberapa wilayah di Indonesia. 

Berdasarkan data yang didapatkan oleh Mendiknas, ditemukan bahwa 

kenaikan kelulusan untuk peserta ujian nasional (UN) SMA atau MA 

tahun ajaran 2010-2011 hanya dirasakan untuk wilayah se-jabotabek dan 

Bali. Dan kenaikan itu berkisar antara 99,22 persen yang jauh lebih baik 

dari tahun-tahun sebelumnya.Namun patut disayangkan ketika di tengah 

maraknya prestasi kelulusan yang sedang hingar-bingar di wilayah se-

jabotabek dan Bali, masih saja didapatkan wilayah yang mengalami 

penurunan prosentase prestasi kelulusan Hasil Ujian Nasional (UNAS) 

tahun ajaran 2010-2011 untuk siswa SMA/MA di Nusa Tenggara Timur. 

Tetapi Muhammad Nuh menambahkan untuk mengurangi dampak buruk 

dari penurunan prestasi kelulusan untuk sekolah yang 100 persen siswanya 

tidak lulus dapat langsung dipetakan. Tujuan dari pemetaan tersebut 

adalah untuk perbaikan kualitas pendidikan bagi sekolah yang siswanya 

tidak lulus 100 persen dan target berikutnya dipakai untuk masuk 

perguruan tinggi. (Antara, 2011). 

 Bukti lain yang menunjukkan rendahnya kualitas pendidikan di 

Indonesia dari prestasi belajar adalah dengan menurunnya prestasi 

kelulusan di salah satu propinsi Jawa Timur, tepatnya di kota Malang. 

Dari angka kelulusan UN 2011 untuk tingkat SD dan MI kota Malang 

yang mencapai 100%, ternyata tidak mampu mendongkrak prestasi 
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kelulusan kota pendidikan ini masuk peringkat 10 besar Jawa Timur. 

Didapatkan data berdasarkan angka kelulusan secara keseluruhan, kota 

Malang hanya berada pada peringkat ke 14 di jawa Timur. Bahkan di 

Surabaya untuk Hasil Ujian Nasional (UN) 2011 yang menyebutkan 

adanya kecurangan pada pelaksanaan UN tahun ini di SDN Gadel 2 

dengan munculnya dugaan kasus contek massal ternyata lulus 100 persen. 

Potret ini merupakan gambaran yang menunjukkan betapa rendahnya 

kualitas pendidikan di Indonesia, yang diamati dari berbagai segi dan sisi 

kehidupan. (Korando, 2011). 

 Prestasi belajar tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi. 

Faktor yang mempengaruhi tersebut bisa datang dari dalam (internal) atau 

dari luar (eksternal). Faktor dari dalam (internal) contohnya adalah daya 

intelektualitas atau potensi kecerdasan, bakat, kecakapan, diam, tertutup 

seperti sikap kebiasaan dan faktor dari luar (eksternal) contohnya adalah 

lingkungan sosial seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat, budaya dan 

lingkungan fisik. Surya dan Amir (dalam Supeno, 2004). Dukungan sosial 

orangtua merupakan bagian dari faktor luar (eksternal) karena tidak dapat 

dipisahkan dari peranan orangtua selaku keluarga. Peranan orangtua dalam 

hal ini adalah dukungan sosial, memberikan dampak yang penting bagi 

pertumbuhan aktualisasi diri pada anak dalam pencapaian prestasi 

belajarnya. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian Maqsud dan 

Coleman (1993), yang menunjukkan bahwa peranan orangtua 

berhubungan positif dan signifikan dengan kebutuhan aktualisasi diri dan 

pencapaian prestasi belajar pada anak. 

 Tetapi tidak berhenti sampai kepada dukungan sosial orangtua yang 

berperan dalam masalah prestasi belajar, namun ditunjang oleh faktor dari 

dalam (internal) contohnya harga diri (self-esteem). Harga diri tidak bisa 
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dipisahkan dari faktor dalam (internal) karena berhubungan dengan 

psikologis atau pengalaman masa lampau pada diri individu. Pastinya 

individu yang tumbuh dengan harga diri yang rendah akan mengakibatkan 

dirinya sulit untuk merasa dihargai dan diterima dalam komunitasnya. Hal 

ini apabila tidak mendapatkan perhatian serius terutama dari keluarga akan 

mempengaruhi pencapaian prestasi belajarnya. Penelitian menyebutkan 

bahwa harga diri secara signifikan berpengaruh terhadap prestasi belajar. 

Coopersmith (dalam Berta, 2001), Natra (2004), Loekmono (1993), dan 

Rosenberg (dalam Perera, 2001).  

 SMA Kristen I Salatiga merupakan sebuah sekolah swasta yang 

berdiri kokoh dengan berbagai prestasi diraih. Baik prestasi belajar dalam 

dunia akademik dan olahraga. Maka tidak heran apabila SMA Kristen I 

Salatiga menjadi sekolah swasta yang patut diperhitungkan di Salatiga. 

Beberapa perlombaan sudah banyak diikuti oleh sekolah ini dengan 

berbagai macam penghargaan baik di tingkat kota, propinsi, dan nasional. 

Maka tidak mengherankan apabila sekolah ini mendapat akreditasi A. 

Karena alasan tersebut itulah yang mendorong penulis selaku peneliti 

ingin mencari tahu apakah ada pengaruh dukungan sosial orang tua dan 

harga diri sebagai prediktor terhadap perkembangan prestasi belajar di 

SMA Kristen I Salatiga di samping karena beberapa alasan lainnya. 

 Alasan-alasan lain tersebut di antaranya adalah pendidikan SMA 

yang merupakan persiapan untuk memasuki jenjang yang lebih tinggi 

yakni perguruan tinggi, ataupun dunia kerja. Sehingga jika siswa SMA 

tidak berprestasi dengan baik, bagaimana mungkin siswa tersebut dapat 

bersaing dalam globalisasi dunia pendidikan dan pekerjaan. Kedua, usia 

15-18 adalah usia SMA yang tergolong dalam remaja tengah (Monks, 

2006). Di samping itu pula tuntutan untuk individu yang dalam masa ini 
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bukan hanya dewasa secara fisik, tetapi juga secara mental, menjadi 

dewasa dalam berpikir, dalam bertindak, bertanggung-jawab dalam 

pengambilan keputusan. Namun untuk membentuk pribadi yang sehat dan 

kuat dibutuhkan dukungan sosial orang tua dan harga diri yang positif 

pada diri setiap individu. Sebab dengan demikian, tidak mungkin siswa 

SMA akan berprestasi dan siap dengan tantangan global ini tanpa adanya 

dukungan sosial orang tua dan harga diri yang positif.  

 Di sekolah menengah, para pengajar terkadang selalu mengejar 

prestasi akademik tanpa memperhatikan aspek keluarga dan kejiwaan 

daripada si anak atau siswa. Kondisi keluarga dan psikologis dari anak 

atau siswa seperti dukungan sosial orangtua dan harga diri dalam 

pengaruhnya terhadap prestasi belajar telah dilakukan di berbagai 

penelitian. Baharudin&Zulkefly (2009) yang meneliti tentang hubungan 

antara dukungan sosial orangtua, harga diri, dan prestasi belajar di 

Universitas Putra Malasyia dengan 386 sampel mahasiswa dan mahasiswi 

melalui teknik cluster sampling, menemukan bahwa kualitas hubungan 

orang tua dan siswa berperan positif atau signifikan dengan hubungannya 

pada harga diri dan prestasi belajar.  

 Pernyataan yang sama juga ditambahkan oleh McInerney, Dowson, 

Yeung, dan Nelson (2009) yang meneliti pada SMA di Amerika dengan 

N= 1,078; 47% siswa laki-laki tentang harga diri, daya minat, motivasi, 

serta dukungan darimana yang datang jauh lebih besar mempengaruhi 

motivasi siswa; apakah datang dari dukungan orang tua, guru, atau teman 

sebaya. Berdasarkan nilai indeks prestasi dan absensi yang dikumpulkan 

dari pihak sekolah, ditemukan bahwa dorongan yang berasal dari diri 

sendiri, orang tua, guru, dan teman sebaya memberi pengaruh yang positif 
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dan signifikan pada harga diri siswa dan daya minat pada pekerjaan 

sekolah serta nilai indeks prestasi.  

 Ditambahkan pula pendapat dari Adedokun&Balschweid (2008) 

yang menggunakan data nasional terpilih tentang perkembangan remaja 

laki-laki dan perempuan dari usia 10-12 tahun,diamati dari pengaruh harga 

diri dan kenakalan remaja pada hubungannya dengan dukungan sosial 

keluarga dan prestasi belajar. Didapatkan bahwa peran dukungan sosial 

keluarga serta harga diri mempunyai manfaat yang besar bagi 

perkembangan prestasi belajar anak.  

 Sebaliknya dalam penelitian yang dilakukan oleh Grayson (2003) 

pada ujian yang diikuti mahasiswa Universitas York di Toronto, Kanada 

tahun 1995 menunjukkan bahwa penyesuaian awal yang mencakup 

dukungan sosial tidak memberi pengaruh pada keberhasilan akademik 

yang dalam hal ini adalah prestasi belajar. Hal senada juga disimpulkan 

oleh Dubois, Felner, Brand, Adan and Evans (1992) yang memperkerjakan 

sebuah design yang dilakukan selama 2 tahun dengan tujuan untuk 

meneliti hubungan antara peristiwa hidup yang buruk dan dukungan sosial 

terhadap tingkat psikologis mental dan bentuk aktifitas sekolah kepada 

166 orang dewasa selama 13,5 tahun. Dari hasil penelitian tersebut 

didapatkan bahwa dukungan sosial yang bersumber dari keluarga, teman, 

dan sekolah ternyata tidak mampu memprediksi nilai indeks prestasi ke 

depan dan level di atas sebelumnya mengenai prestasi belajar serta 

peristiwa buruk yang dialami manusia.  

 Nicpon, Huser, Blanks, Sollenberger, Befort & Kurpius (2006) 

mengatakan dari hasil penelitian bahwa prestasi belajar tidak bisa 

dipastikan dari rangking, tetapi menemukan bahwa dukungan sosial yang 

disadari dari keluarga, dan teman sebaya tidak berhubungan dengan nilai 
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indeks prestasi belajar untuk ke depan. Oleh karena itu, penulis tergerak 

untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan tujuan ingin mengetahui 

pengaruh faktor dukungan sosial orang tua terhadap prestasi belajar. 

Selain itu, penulis tertarik untuk meneliti hal yang sama tetapi dengan 

subjek yang berbeda yakni penulis akan mengukur dukungan sosial orang 

tua menjadi prediktor terhadap prestasi belajar. 

 Harga diri merupakan hal yang menarik untuk diteliti guna 

mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap prestasi belajar. 

Adedokun & Balschweid (2008) yang meneliti tentang perkembangan 

remaja laki-laki dan perempuan pada usia 10-12 tahun tentang pengaruh 

harga diri dan kenakalan remaja dengan kaitannya pada dukungan sosial 

dan prestasi belajar, mendapatkan bahwa peran dukungan sosial dan harga 

diri mempunyai peran yang besar bagi prestasi belajar anak. Penelitian 

lain juga mengatakan hal yang sama bahwa harga diri memainkan peran 

yang penting dalam kaitannya dengan prestasi belajar, sosial dan 

tanggung-jawab seseorang  (Redenbach, 1991).  

 Namun penelitian yang berbeda juga ditemukan oleh Zeinvand, A. 

(2006). Hasil penelitiannya tentang hubungan antara harga diri dan 

prestasi belajar pada siswa sekolah menengah atas di Dareh Shar, kota 

Iran, dimana 72 siswa (37 laki-laki dan 32 perempuan) menemukan bahwa 

tidak ada hubungan yang positif antara harga diri dengan prestasi belajar. 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Emamzadeh, Z. M. (2004) yang 

mengadakan suatu penelitian dengan tujuan untuk membandingkan 

kemampuan berinteraksi secara sosial, harga diri, serta prestasi akademik 

terhadap 261 siswa di kota Orumeyeh. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tidak ada kaitan sama sekali antara harga diri dan prestasi 

akademik. 



10 

 

 Melihat berbagai fenomena dan hasil penelitian yang ada, maka 

penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut terhadap dukungan sosial 

orang tua, harga diri sebagai prediktor terhadap prestasi belajar siswa 

kelas XI IPS SMA Kristen 1 Salatiga.  Disamping itu pula, peneliti tertarik 

dengan jumlah siswa yang mencapai 95 orang, namun tidak pernah kering 

atau minim akan prestasi yang diraih. 

 

1.2.   Perumusan Masalah 

 Dari pemaparan di atas, maka ada satu masalah yang akan dibahas, 

yaitu: apakah dukungan sosial orang tua dan harga diri secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar. 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini, adalah untuk mengetahui: pengaruh 

dukungan sosial orang tua dan harga diri secara simultan (bersama-sama) 

terhadap prestasi belajar. 

 

1.4.   Manfaat Penelitian 

Merunjuk pada tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini 

diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Dapat memperkaya konsep serta pola pikir kita tentang dukungan 

sosial orang tua dan harga diri sebagai prediktor terhadap prestasi belajar. 

Selain itu kiranya penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian-

penelitian selanjutnya. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Kepada lembaga penyelenggara pendidikan, hasil penelitian ini 

dapat digunakan sebagai data awal untuk meningkatkan prestasi 

belajar siswa. 

2. kepada dosen, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tolak ukur 

di dalam meningkatkan kualitas pengajaran maupun kualitas anak 

didik 

3. kepada mahasiswa, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

acuan dalam meningkatkan kualitas dan hasil belajar secara pribadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


