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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan 

kualiatas sumber daya manusia dan upaya mewujudkan cita-cita bangsa indonesia 

dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pemerintah merumuskan dalam Undang-Undang Republik indonesia No 20 tahun 

2003 tetang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa pendidikan 

dilakukan agar mendapat tujuan yang diharapkan bersama : 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabar dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bansa, bertujuan untuk berkembannya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, bercakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung 

jawab. (Undang- undang RI Nomor 14 Tahun  2015:70) 

 

Berdasarkan hal diatas maka pendidikan merupakan kegiatan yang 

dilakukan dengan sengaja agar anak didik memiliki sikap dan kepribadian yang 

baik, sehingga penerapan pendidikan harus diselenggarakan sesuai dengan 

pendidikan nasional. Oleh karena itu, pendidikan diperuntukan bagi anak bangsa 

agar mereka menjadi manusia yang cerdas, sehingga mempunyai daya saing yang 

dapat diandalkan baik secara lokal, nasional maupun internasional. 

Dalam UUD 1945 dijelaskan bahwa ‘’Pendidikan adalah hak bagisetiap 

anak bangsa dalam mengikuti setiap aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dalam 

proses pendidikan tanpa ada perbedaan sosial,baik yang mampu yang miskin 

kerna telah mengamanatkan bahwa setiap Warga Negara berhak mendapatkan 
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pendidikan yang layak, oleh kerena itu, marilah kita senantiasa memberikan 

perhatian dan pelayanan kepada anak bangsa agar pola sumber daya manusia 

dapat meningkatkan. 

Menurut V. Good, pengertian pendidikan adalah proses perkembangan 

kecakapan individu dalam sikap dan perilaku bermasyarakat. Proses sosial dimana 

seseorang dipengaruhi oleh suatu lingkungan yang terorganisir, seperti rumah atau 

sekolah, sehingga dapat mencapai perkembangan diri dan kecakapan sosial.(V 

Good  1997: 8) 
 

Secara umum, tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan dan 

mengembangkan potensi di dalam diri para peserta didik. Dengan pertumbuhan 

kecerdasan dan potensi diri maka setiap anak bisa memiliki ilmu pengetahuan, 

kreativitas, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang baik, mandiri, dan menjadi 

anggota masyarakat yang bertanggungjawab. 

Menurut UU. No.20 Tahun 2003 pasal 3 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Secara umum, fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan 

kemampuan, membentuk watak, kepribadian, agar peserta didik menjadi pribadi 

yang bermartabat,Jenis-Jenis Pendidikan antara lain: 

1. Pendidikan Formal 

Pendidikan formal adalah jenis pendidikan yang terstruktur dan memiliki 

jenjang, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar 

https://www.komisiinformasi.go.id/regulasi/download/id/101
https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pendidikan-formal.html
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(SD), pendidikan menengah (SMP), pendidikan atas (SMA), dan 

pendidikan tinggi (Universitas). 

2. Pendidikan Non Formal 

Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal 

yang bisa dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur. Jenis pendidikan 

ini bisa disetarakan dengan hasil program pendidikan formal melalui 

proses penilaian dari pihak yang berwenang. 

3. Pendidikan Informal 

Pendidikan informal adalah jenis pendidikan yang berasal dari keluarga 

dan lingkungan dimana peserta didiknya dapat belajar secara mandiri. 

Pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan informasi dan 

lingkungan yang disusun secara terencana untuk memudahkan siswa dalam 

belajar.Pembelajaran adalah proses yang menggabungkan pekerjaan dengan 

pengalaman. Apa yang dikerjakan orang di dunia menjadikan pengalaman 

baginya. Pengalaman tersebut akan menambah keterampilan, pengetahuan atau 

pemahaman yang mencerminkan nilai dari dalam. Pembelajaran yang efektif akan 

mendorong ke arah perubahan, pengembangan serta meningkatkan hasrat untuk 

belajar. 

 Pembelajaran tidak hanya menghasilkan atau membuat sesuatu, tetapi 

juga menyesuaikan, memperluas, dan memperdalam pengetahuan. 

Kata pembelajaran adalah terjemahan dari instruction, yang diasumsikan 

dapat mempermudah siswa mempelajari sesuatu melalui berbagai macam media 

sehingga dapat mendorong terjadinya perubahan peranan guru dalam mengelola 

https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pendidikan-non-formal.html
https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pendidikan-informal.html
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proses belajar mengajar, dari guru sebagai sumber belajar menjadi guru sebagai 

fasilitator dalam belajar mengajar. 

Proses pembelajaran adalah merupakan proses interaksi komunikasi aktif 

antara siswa dengan guru dalam kegiatan pendidikan. Agar terjadi interaksi 

pembelajaran yang baik, ada beberapa komponen yang yang saling berkaitan, 

saling membantu dan satu kesatuan yang dapat menunjang proses pembelajaran 

tersebut.  

Komponen-komponennya yaitu : 

1) Kompetensi Pembelajaran 

2) Materi Pembelajaran    

3) Metode Pembelajaran    

4) Sumber/media Pembelajaran   

5) Manajemen interaksi pembelajaran (pengelolaan kelas) 

6) Penilaian pembelajaran 

7) Pendidik dan pengembangan proses pembelajaran 

Morgan, mengemukakan : “Belajar adalah setiap perubahan yang relatif 

rmenetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau 

pengalaman 

Witherington, mengemukakan “Belajar adalah suatu perubahan di dalam 

kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru daripada reaksi yang 

berupa kecakapan , sikap , kebiasaan , kepandaian atau suatu pengertian .”(Wina 

Sajana 2008:102) 

 

Belajar merupakan suatu cara bagaimana anak melaksanakan kegiatan 

belajar misalnya bagaimana mereka mempersiapkan belajar, mengikuti pelajaran, 
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aktivitas belajar mandiri yang dilakukan, pola belajar mereka, cara mengikuti 

ujian. kualitas cara belajar akan menentukan kualitas hasil belajar yang akan 

diperoleh. Cara belajar yang  baik akan menyebabkan hasilnya belajar baik, 

sebaliknya cara belajar yang buruk akan menyebabkan kurang berhasil atau gagal 

belajar. 

Keberhasilan belajar seorang siswa dalam menguasai pelajaran  tidak lepas 

dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut bisa dari dalam diri 

siswa maupun dari luar diri siswa. Faktor dari dalam diri siswa diantaranya cara 

belajar dan kebiasaan belajar. Cara belajar sangat berperan dalam rangka 

mencapai tujuan belajar. Tanpa adanya cara dari dalam diri siswa untuk belajar 

dengan sungguh-sungguh maka ia tidak akan dapat mencapai tujuan belajar. 

Seperti halnya cara belajar, dengan memiliki kebiasaan belajar yang baik maka 

tercapai prestasi belajar yang diharapkan. Prestasi belajar siswa akan optimal 

apabila siswa memahami berbagai macam kebiasaan belajar yang dilakukan. 

Menurut Sardiman agar memperoleh hasil yang optimal, proses belajar  

harus  dilakukan dengan sadar secara baik.(Sadiman 2008: 23) 

Masalah  belajar dewasa ini perlu mendapatkan perhatian karena kualitas 

cara belajar anak keluarga miskindi MTsN 4 Waliko (Mereka  memiliki kemauan 

berkerja keras untuk meraih keberhasilan/prestasi belajar). Merekabisa juga 

berprestasi Dan terbukti  mendapatkan bantuan beasiswa miskin. Artinya 

perbedaanlatarbelakang ekonomi orang tua tidak mempunyai pengaruh terhadap 

proses pembelajaran, bagi beberapa siswa yang berasal dari keluarga miskin. 
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Menurut Dedi Supriadi dengan kondisi yang kurang menguntungkan, 

anak-anak miskin memerlukan perhatian khusus. Ada dua hal kemungkinan yaitu 

pertama, dengan pembebasan SPP bagi setiap anak miskin tersebut. Pembebasan 

SPP merupakan langkah positif dan di harapkan mempunyai Kedua, perhatian 

khusus diwujudkan dalam interaksi pedagogis antara guru dan peserta didik yang 

disesuaikan dengan kondisi peserta didik.(Dedi Supriayadi 2006: 40) 

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya.pendidikan 

merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi diri melalui proses 

pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan akui oleh masyarakat undang-

undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat(1) menyebutkan 

bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. 

Buruknya belajar merupakan salah satu faktor rendahnya penyebab hasil 

belajar sehingga menyebabkan menurunya mutu pendidikan,faktor pola belajar 

yang buruk merupakan penyebab masih cukup bayak  anak yang sebenarnya 

pandai tetapi hanya meraih prestasi yang tidak lebih baik dari sebenarnya kurang 

pandai mampu berprestasi yang kerena mempunyai pola belajar yang baik. Aspek 

lain yang perlu mendapatkan perhatian berkaitan dengan pola belajar anak 

keluarga miskin adalah karakteristik mata pelajaran yang dipelajari. 

Dari hasil observasi awal di MTsN 4 Waliko diperoleh data bahwa setiap 

anak mempunyai pola dan cara belajar yang berbeda-beda, seperti anak belajar di 

sela- sela bekerja,anak belajar sambil memancing, anak belajar ketika menjaga 

ternak, anak belajar di kebun,  anak belajar sambil menjual sayur- sayuran hal itu 

dialami oleh  anak keluarga miskin di daerah tersebut pola belajar merupakan 
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aktivitas yang di lakukan anak keluarga miskin diMTsN 4 Waliko  pola belajar 

yang tidak jelas,belajar sambil membantu orang tua kerja atau belajar di tempat 

kerja orang tua, hal di kemukan oleh dayang 

Saya selalu belajar di sela-sela bekerja apakah itu saya membantu orang 

tua saya di kebun atau saya membantu orang lain demi memperoleh hasil upah 

dari orang lain dalam membantu penghasilan orang tua saya untuk kebutuha hidup 

sehari-hari keluarga saya, karena penghasilan orangtua saya kadang tidak 

mencukupi kehidupan sehari-hari. (Dayang anak keluarga miskin wawawncara 23 

januari 2019) 
belajar dengan berpindah-pindah sering terlambat masuk sekolah,dan 

hanya belajar apabila ada waktu luang (tidak mempunyai jadwal belajar yang 

jelas),pola belajar bukanlah satu-satunya variabel yang berhubungan dengan 

prestasi belajar yang dicapai oleh anak. Masih bayak variabel yang lain yang 

mempengaruhi antara lain motivasi dan minat belajar, lingkungan, sarana, 

prasarana, guru dan lain sebagainya. Salah informal mengemukan bahwa: 

 Orang tua kami sering memberikan arahan agar kami selalu belajar 

dengan baik walaupun kondisi ekonomi keluarga kami dalam kategori 

miskin,orang tua kami selalu membimbing dan memberikan motivasi kepada 

kami  agar tidak meninggalkan belajar di baik di rumah maupun di sekolah kerena 

dengan belajar harap orang tua kami dapat melanjutkan sekolah kejenjang yang 

lebih tinggi agar bisa membahagiakan mereka (orang tua).(Muh fatana Anak 

wawancara MTsN 4 Waliko tanggal 23 Januari 2019) 
Jadi dalam penelitian ini hanya meleliti  tentang pola belajar siswa yang 

keluarga miskin diMTsN 4 Waliko. 

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dijelaskan maka penulis 

bermaksud mengadakan penelitian tentang”pola belajar siswa berprestasi keluarga  

miskindi MTsN 4 Waliko Kabupaten Buton Tengah.” 
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B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti memfokuskan penelitian ini 

pada”pola belajar siswa berprestasi keluarga miskin di MTsN 4 Waliko 

Kabupaten Buton Tengah.” 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian diatas,maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pola belajar siswa berprestasi keluarga miskin di MTsN 4 

Waliko Kabupaten Buton Tengah? 

2. Apakah pola belajar siswa berprestasi keluarga miskin berbeda dengan 

siswa lain yang berasal dari keluarga yang mampu secara ekonomi? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui gambaran pola belajar siswa berprestasi kelas  

keluarga miskin di MTsN 4 Waliko Kabupaten Buton Tengah. 

b. Untuk mengetahui perbedaan pola belajar siswa berprestasi keluarga 

miskin dan keluarga mampu di MTsN 4 Waliko Kabupaten Buton 

Tengah.  

2. Manfaat penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas,maka manfaat yang diperoleh 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

bagi pendidikan dan perkaya hasil penelitian yang telah ada dan berguna 
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untuk jadikan bahan acuan bagi peneliti lain berminat dalam bidang ini 

khususnya yang berhubungan studi pola belajar anak  keluarga miskin. 

b. Dari  segi praktis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi 

kepada semua pihak khususnya bagi instansi dan pemerhati masalah 

kemiskinan agar mampu mengatasi masalah tersebut dengan baik. 

2) Diharapkan kepada pemerintah setempat agar memberikan perhatian dan 

bantuan terhadap keluarga miskin, terutama kehidupan sehari-hari, 

kesehatan, dan yang terpenting pendidikan bagi anak mereka. 

3) Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan semangat kepada setiap 

orang tua khususnya keluarga (rumah tangga) miskin agar mereka 

berusaha dan berdoa untuk meningkatkan tarif hidup mereka dengan cara 

bekerja semaksimal mungkin sehingga anak-anak dapat bersekolah dengan 

baik. 

4) Bagi orang tua hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dijadikan   

pedoman dalam bimbingan serta mengarahkan anaknya dalam belajar. 

E. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kekeliruan dan lebih mengarahkan pembaca 

memahami judul proposal ini penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa 

istilah yang terdapat dalam judul tersebut. Adapun istilah-istilah yang perlu 

dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1. Pola belajar cara atau strategi anak melaksakan suatu kegiatan belajar 

yaitu bagaimana anak mengatur dan melaksanakan kegiatan – kegitan 
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belajarnya.pola belajar anak membuat persiapan belajar,cara mengikuti 

belajar,pola belajar dan cara mengikuti ujian. 

2. Siswa adalah komponen masukan dalam system pendidikan, yang 

selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia 

yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 

3. Prestasi merupakan hal yang dicapai oleh seseorang. Prestasi adalah 

kemampuan nyata yang merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor 

yang mempengaruhi baik dari dalam maupun dari luar individu dalam 

belajar. 

4. Keluarga miskin adalah suatu keadaan dimana keluarga tidak mampu 

untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat 

berlindung, pendidikan, kesehatan. Kemiskinan disebabkan oleh 

kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses 

terhadap pendidikan dan pekerjaan. 

Berdasarkan definisi operasional dapat disimpulkan bahwa pola belajar 

anak keluarga miskin adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh anak dalam 

belajar dan prestasi yang di capai dari hasil belajar terutama pada anak keluarga 

yang tidak mampu(miskin). 

 

 

 

 

 


