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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hal yang dasar atau asasi bagi setiap manusia  

sekaligus usaha memanusiakan manusia. Menurut Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar siswa secara giat mengembangkan potensi dirinya untuk 

mencapai kedewasaan serta mampu selaras dengan alam dan masyarakat. 

Pendidikan memiliki beberapa jalur yaitu pendidikan formal, nonformal 

(pendidikan kesetaraan), dan informal. Pihak yang berperan sebagai pendidik di 

lembaga formal adalah guru sedangkan pada pendidikan informal (keluarga) yang 

berkewajiban adalah orang tua. Dengan kualitas pendidikan yang baik suatu negara 

akan mencetak generasi penerus yang cakap sehingga menjadikan negara tersebut 

maju. Siswa atau anak adalah individu yang memiliki potensi besar yang harus 

dikembangakan melalui proses belajar. 

Belajar adalah sebuah tahap yang dilalui oleh individu untuk mencapai 

perubahan perilaku baru secara komprehensif sebagai dampak dari hal yang pernah 

dialaminya dalam berinteraksi dengan lingkungan. Belajar adalah aktivitas, baik 

secara jasmani maupun rohani yang menimbulkan perubahan sikap yang baru pada 

diri siswa dalam bentuk keterampilan yang relatif stabil serta bukan karena sesuatu 

yang bersifat sementara (Hanafy, 2014: 68). Pendidikan dapat dikatakan berhasil 

tergambar dari hasil belajar yang dicapaisiswa selama proses pembelajaran. Hasil 

belajar adalah suatu fakta kesuksesan yang diperoleh siswa setelah melaksanakan 

aktivitas pembelajaran yang ditunjukkan oleh keterampilan dan transformasi 

tingkah laku meliputi aspek kognitif, afektif serta psikomotor (Laksana & Hadijah, 

2019:4). Hasil belajar tersebut dapat ditampilkan dalam bentuk skor setelah 

melakukan proses belajar. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru kelas V SDN 1 

Gunungmujil, SDN 2 Gunungmujil, SDN 3 Gunungmujil, SDN 1 Wonoyoso, SDN 
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2 Wonoyoso, SDN Kuwaru, SDN Serut, SDN 3 Banjareja, SDN Mangli, SDN 1 

Purwogondo, SDN 1 Kuwarasan dan SDN Madureso pada tanggal 3 sampai 5 

November 2021, diketahui bahwa nilai rata-rata mata pelajaran di dua belas SDN 

tersebut tampak pada tabel 1.1 berikut. 

Tabel 1.1 Nilai rata-rata Penilaian Tengah Semester Siswa Kelas V SDN di 

Dua Belas Sekolah Kecamatan Kuwarasan Tahun Ajaran 2021/2022 

No Mata Pelajaran Nilai Rata-Rara 

1 Pendidikan Kewarganegaraan 76,7 

2 Bahasa Indonesia 73,7 

3 IPA 69,4 

4 IPS 71,1 

5 Matematika 74,6 

 

 Berdasarkan tabel di atas, penulis menemukan bahwa nilai hasil belajar IPA 

paling rendah di antara mata pelajaran lainnya. Menurut pendapat guru kelas V 

SDN 1 Wonoyoso, hal tersebut dikarenakan materi pada pelajaran IPA di kelas V 

kompleks dan mendalam. Berdasarkan hasil wawancara tersebut sekitar 85% siswa 

tinggal dengan orang tuanya sisanya sekitar 15% siswa yang menetap dengan nenek 

dan kakeknya. Siswa yang menetap bersama nenek dan kakeknya cenderung lebih 

dibebaskan, apapun kemauannya selalu dituruti oleh kakek dan neneknya, 

mengalami kesulitan mengerjakan tugas sekolah karena tidak ada yang bisa 

mengajari, kemampuan membaca belum lancar, sulit dikendalikan, saat pelajaran 

berlangsung lebih banyak bermain daripada belajar. Selain itu, berdasarkan hasil 

wawancara dengan guru kelas di 12 SDN tersebut, sekitar 44% siswa memiliki rasa 

percaya diri rendah dan 56% sisanya memiliki rasa percaya diri tinggi. Siswa 

dengan rasa percaya diri rendah tampak malu dan ragu-ragu ketika menjawab 

pertanyaan dari guru.  

Berdasarkan hal tersebut terdapat dua faktor yang memengaruhi hasil 

belajar IPA yang rendah yaitu faktor dari dalam diri siswa (internal) dan faktor dari 

luar siswa (eksternal). Faktor internal berupa faktor psikologis dan faktor fisiologi. 

Faktor psikologis meliputi kecerdasan (intelegensi)  siswa, motivasi, minat, rasa 

percaya diri, sikap, bakat serta faktor fisiologis yaitu kondisi fisik (kondisi sistem 

penginderaan), kekuatan tubuh, dan kesehatan fisik siswa.  Faktor-faktor eksternal 

yaitu faktor lingkungan alamiah, lingkungan sosial, dan faktor lingkungan non-
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sosial berupa kurikulum, program, sarana dan prasarana belajar serta  

guru.  Faktor lingkungan sosial yang besar pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa 

adalah keluarga siswa khususnya pola asub orang tua (Rahayu, 2016: 51).  

Keluarga yaitu kumpulan sosial kecil yang umumnya terdiri dari ayah, ibu, 

dan anak yang memiliki ikatan sosial tidak berubah dan berlandaskan atas ikatan 

darah, perkawinan, atau adopsi. Lingkungan keluarga meliputi usaha orang tua 

membina anaknya, mengarahkan dan merawat anak, hubungan dengan seluruh 

anggota keluarga atau ikatan persaudaraan yang kuat sehingga tercipta keselarasan 

dalam keluarga. Pendidikan keluarga secara tak langsung akan menciptakan watak 

dan perangai seorang anak. Proses mendidik anak dalam keluarga dan berinteraksi 

dengan anggota keluarga dialami oleh anak secara langsung maupun tidak langsung 

(Sugiartini, Pudjawan & Renda, 2017: 3). Keluarga merupakan kumpulan sosial 

pertama yang menjadi sentra pengenalan segala macam nilai dalam kehidupan. 

Implementasi pola asuh yang tepat dapat mengarahkan pada kesuksesan akademis 

dan membantu anak mengembangkan kepribadian yang seimbang, mempunyai 

tekad, kepercayaan diri, dan kesejahteraan psikologis. Pola asuh yang positif akan 

memengaruhi tingginya hasil belajar IPA kelas V di sekolah (Widiantari & 

Suarjana, 2020: 238).  

Faktor lain yang dapat memengaruhi hasil belajar siswa yang muncul dari 

dalam diri siswa yaitu kepercayaan diri. Rasa percaya diri adalah tingkah laku atau 

keberanian yang berkaitan dengan mental seseorang untuk melakukan suatu usaha.  

Percaya diri sebagai tanggapan atau isyarat yakin terhadap potensi diri. Perasaaan 

ini merupakan faktor yang memengaruhi belajar siswa, meningkatnya rasa percaya 

diri anak dapat membawa dampak pada hasil belajar anak. Ketika anak-anak 

memiliki percaya diri yang tinggi, mereka memiliki potensi untuk bersikap positif 

tentang diri mereka sendiri. Sebaliknya, jika anak mempunyai percaya diri rendah, 

maka dalam dirinya ada kebimbangan, kekosongan serta menciptakan penerimaan 

yang kurang pada dirinya (Sugiartini, Pudjawan & Renda, 2017: 4).  Adanya rasa 

percaya diri dapat menyebabkan kemauan siswa untuk berpartisipasi dalam 

kegiatan di kelas dan sangat fokus pada pencapaian tujuan yaitu hasil belajar yang 

baik serta menstimulasi siswa untuk belajar (Akbari & Sahibzada, 2020: 4). 
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Ciri-ciri seseorang yang memiliki rasa percaya diri yaitu sikap tidak 

mendahulukan diri sendiri, tenggang rasa, tak perlu motivasi dari orang lain yang 

berlebih, optimis dan ceria sehingga lebih menyukai pengalam baru, cekatan, dan 

bertanggung jawab. Sedangkan ciri-ciri orang yang tak percaya diri yaitu merasa 

was-was atau gemetaran saat berbincang di hadapan orang banyak, menyerah 

terhadap kegagalan, kurang bersemangat menyambut masa depan, memiliki 

perasaan tidak berharga di lingkungan sekitarnya, selalu menghindar dari  

kewajiban (Nugraha, 2017: 46).  

Fase terciptanya rasa percaya diri ditimbulkan oleh hubungan di dalam 

keluarga, sekolah dan masyarakat. Hubungan keluarga dapat tercipta dalam bentuk 

pola asuh yang diaplikasikan orang tua pada anak-anaknya. Pola asuh orang tua 

adalah representasi mengenai perilaku orang tua dan anak dalam membangun 

interaksi serta berhubungan saat melaksanakan tindakan pengasuhan. Dalam 

tindakan tersebut, orang tua akan memberikan rasa kepedulian, aturan-aturan, 

pendisiplinan, imbalan dan hukuman, serta tanggapan terhadap kemauan  

anaknya (Jayantini, 2014: 2-9). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

Oktarini, Suarjana, dan Arini (2018: 82) didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan 

antara pola asuh orang tua dan percaya diri dengan hasil belajar matematika. 

Semakin orang tua menerapkan pola asuh positif seperti memperhatikan kebutuhan 

anaknya, memberikan dukungan dan melindungi, maka terbentuklah rasa percaya 

diri yang baik sehingga diperoleh hasil belajar yang optimal.  

Ilmu Pengetahuan Alam atau sains termasuk dalam kelompok program 

kurikuler yang bertujuan untuk menumbuhkan kecakapan sikap, kecakapan 

pengetahuan, dan kecakapan keterampilan siswa sebagai landasan dan penguatan 

kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Pembelajaran IPA mempunyai manfaat dalam menguasai keterampilan proses, 

memungkinkan siswa mengetahui fakta dan mengembangkan konsep, teori, dan 

pemikiran ilmiah siswa. Sehingga dapat berdampak positif pada proses pendidikan 

dan kualitas produk pendidikan. Namun yang terjadi sekarang  belajar IPA sulit 

karena banyak siswa yang belum menguasai pelajaran IPA dan pada akhirnya 

mendapatkan nilai yang rendah (Aliyyah, Putri, & Kurniawati, 2017:127). 
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Berdasarkan paparan tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis ada 

atau tidaknya hubungan pola asuh orang tua dan rasa percaya diri terhadap hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA ranah kognitif. Perbedaan dari penelitian 

sebelumnya dengan penelitian ini yaitu pada siswa dan hasil belajar. Siswa yang 

diteliti pada penelitian sebelumnya yaitu siswa kelas III sedangkan pada penelitian 

ini akan meneliti pada siswa kelas V dan hasil belajar pada penelitian sebelumnya 

yaitu matematika sedangkan yang akan diteliti yaitu hasil belajar IPA. Pada 

penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan populasi yang lebih besar yaitu 

di SDN se-Kecamatan Kuwarasan dalam bentuk penelitian kuantitatif dengan judul 

“Hubungan Pola Asuh Orang Tua dan Rasa Percaya Diri Siswa terhadap Hasil 

Belajar IPA Siswa Kelas V SDN se-Kecamatan Kuwarasan Tahun Ajaran 

2021/2022” 

B. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah penelitian ini didapatkan dari uraian latar belakang diatas. 

Identifikasi masalah tersebut yaitu: 

1. Hasil belajar IPA siswa kelas V paling rendah di antara mata pelajaran lainnya 

2. Sebanyak 85% siswa tinggal dengan orang tuanya dan 15% tinggal dengan 

kakek dan neneknya 

3. Sekitar 56% siswa memiliki rasa percaya diri tinggi dan 44% sisanya memiliki 

rasa percaya diri rendah 

4. Sebanyak 15% siswa kurang mendapatkan perhatian terhadap hasil belajar dari 

orang tua. 

C. Pembatasan Masalah 

Peneliti memfokuskan penelitian agar lebih efektif dan efisien, melakukan 

pembatasan pada variabel yang disesuaikan dengan identifikasi masalah yang telah 

dipaparkan sebelumnya, dengan batasan masalah yaitu hubungan pola asuh orang 

tua dan rasa percaya diri terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V SDN se-

Kecamatan Kuwarasan tahun ajaran 2021/2022. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apakah terdapat hubungan positif antara pola asuh orang tua terhadap hasil 

belajar IPA kelas V SD Negeri se-Kecamatan Kuwarasan tahun ajaran 

2021/2022? 

2. Apakah terdapat hubungan positif antara rasa percaya diri siswa terhadap hasil 

belajar IPA kelas V SD Negeri se-Kecamatan Kuwarasan tahun ajaran 

2021/2022? 

3. Apakah terdapat hubungan positif antara pola asuh orang tua dan rasa percaya 

diri siswa terhadap hasil belajar IPA kelas V SD Negeri se-Kecamatan 

Kuwarasan tahun ajaran 2021/2022? 

E.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan di atas, maka tujuan 

penelitian ini yaitu untuk: 

1. Mengidentifikasikan hubungan positif dari pola asuh orang tua terhadap hasil 

belajar IPA siswa kelas V SDN se-Kecamatan Kuwarasan tahun ajaran 

2021/2022. 

2. Mengidentifikasikan hubungan positif dari rasa percaya diri terhadap hasil 

belajar IPA siswa kelas V SDN se-Kecamatan Kuwarasan tahun ajaran 

2021/2022. 

3. Mengidentifikasikan hubungan positif antara pola asuh orang tua dan rasa 

percaya diri siswa terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V SDN se-Kecamatan 

Kuwarasan tahun ajaran 2021/2022 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

a. Memperkaya wawasan peneliti serta pembaca mengenai hubungan pola 

asuh orang tua dan rasa percaya diri  siswa terhadap hasil belajar IPA 

kelas V SDN se-Kecamatan Kuwarasan 
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b. Menambah referensi bahan kajian penelitian yang relevan untuk 

penelitian berikutnya yang berkaitan dengan variabel pola asuh, percaya 

diri, dan hasil belajar IPA. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Memberikan peluang, wadah, dan modal bagi peneliti sebagai calon 

pendidik untuk mengetahui hubungan pola asuh orang tua dan percaya 

diri siswa agar mampu menentukan proses pembelajaran yang tepat. 

Menambah pengetahuan peneliti sebagai calon pendidik dalam 

memahami tentang rasa percaya diri siswa.  

b. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan mengembangkan 

percaya diri siswa sehingga mampu meraih hasil belajar yang 

memuaskan. 

c. Bagi Guru 

Penelitian ini hendaknya mampu memberi saran kepada guru untuk 

mengetahui sejauh mana hubungan pola asuh dan rasa percaya diri 

terhadap hasil belajar IPA. Guru mampu meningkatkan rasa percaya diri 

siswa di sekolah. 

d. Bagi Orang Tua 

Penelitian ini hendaknya mampu menjadi salah satu pertimbangan bagi 

orang tua untuk menerapkan pola asuh pada anaknya agar tercapai hasil 

belajar yang optimal. 
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