
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini mengalami 

kemajuan yang sangat pesat. Salah satu contohnya adalah dalam bidang 

komunikasi. Dahulu, orang berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan surat. 

Apabila menggunakan surat maka membutuhkan waktu yang lama. Seiring 

dengan berkembangnya zaman maka muncullah telepon. Telepon yang pertama 

kali muncul masih sederhana. Hanya bisa digunakan untuk bertelepon saja. 

Hingga sampai saat ini muncul yang namanya gadget.  

Teknologi yang berkembang sampai dengan saat ini menimbulkan 

berbagai macam kemudahan sehingga penggunanya merasa selalu ingin 

menggunakannya. Hal ini tentu membuat seseorang bergantung dengan teknologi. 

Teknologi yang muncul tentu memberi dampak yang luar biasa bagi 

penggunanya. Dampak yang muncul bisa positif maupun negatif. Tidak terkecuali 

di dalam dunia pendidikan, teknologi pasti akan selalu menjadi hal yang penting 

karena generasi saat ini dituntut untuk menghadapi era dimana teknologi akan 

sangat berguna bagi kehidupan.  

          Bagi orang dewasa teknologi tersebut digunakan untuk menunjang 

berbagai macam kegiatan atau pekerjaan mereka. Sedangkan bagi anak – anak, 

teknologi ini memiliki fungsi ganda. Dari segi positif dapat merangsang kinerja 

otak anak dengan berbagai aplikasi dari kegiatan motorik yang jarang 

didapatkannya di kehidupan sehari-hari. Sedangkan dari sisi negatifnya adalah 

mereka akan selalu bergantung dengan teknologi dimanapun mereka berada. Ini 

mengakibatkan anak menjadi tidak peduli dengan lingkungan sekitar dan tidak 

paham dengan berbagai macam etika dan norma yang berlaku di sekitarnya. 

Sehingga untuk bertegur sapa ataupun berbicara dengan sekitarnya menjadi 

berkurang. Banyak juga orang tua yang mengeluh jika anaknya lebih suka 

bermain gadget daripada belajar. Sehingga mempengaruhi hasil belajar anak. 
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 Tentu tidak heran jika melihat anak-anak sudah mampu mengoperasikan 

serta menggunakan gadget untuk melihat hal-hal yang mereka sukai. Seperti yang 

sudah dipaparkan di atas, gadget memiliki dampak buruk bagi anak. Khususnya 

dalam waktu penggunaan untuk jangka yang panjang. Walaupun kebanyakan 

orang tua pasti mengerti dampak yang diakibatkan oleh gadget tetapi orang tua 

tetap memperbolehkan untuk menggunakannya. 

Di lingkungan sekolah siswa juga harus dibuat aturan tentang penggunaan 

gadget. Misalnya, siswa dilarang membawa gadget ketika di sekolah.Menurut the 

Asian Parent Insight yang menyelenggarakan survey pada awal tahun 2014, 

sebanyak 2.500 orang tua di Singapura, Thailand, Indonesia, Malaysia, dan 

Filipina menjadi responden pada survey ini ( http://id.theasiantparent.com/hasil-

survey-smartphone-yang-mengejutkan diakses pada tanggal 5 Februari 2020 ). 

Survey yang dilakukan oleh the Asian Parent Insight ini berdasarkan 

rentang umur 3-8 tahun. Tempat dimana mereka menggunakan gadget  menjadi 

hal yang penting juga untuk diketahui, karena tempat mereka menggunakan 

gadget harus selalu berada di dalam pengawasan orang tua agar penggunaan 

gadget bisa ditekan dan dikurangi penggunaannya. Namun, menurut data the 

Asian Parent Insight tempat mereka sering menggunakan gadget adalah di rumah 

yang seharusnya memiliki tingkat pengawasan langsung dari orang tua. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa orang tua sadar dengan resiko maupun 

manfaat penggunaan gadget oleh anak-anak mereka. Orang tua mengharapkan 

fitur parental control yang dapat membatasi penggunaan gadget hanya untuk 

keperluan belajar. Namun, harapan serta kenyataan berkebalikan dengan data 

yang ada. Kebiasaan anak yang yang menggunakan gadget memiliki pengaruh 

terhadap kemampuan otaknya dalam menangkap sebuah informasi. Salah satunya 

adalah ketika mereka berada di sekolah dan mendapatkan pelajaran yang 

diberikan oleh gurunya. Karena pengaruh dari kebiasaan menggunakan gadget 

anak-anak kesulitan ketika memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Efek 

lain yang ditimbulkan adalah anak-anak cenderung menjadi malas belajar dan 

membaca buku karena mereka terlalu sering dalam menggunakan gadget yang 

berakibat kepada prestasi akademiknya yang menurun. Selain dari hasil survey 

http://id.theasiantparent.com/hasil-survey-smartphone-yang-mengejutkan
http://id.theasiantparent.com/hasil-survey-smartphone-yang-mengejutkan
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tersebut juga banyaknya keluhan dari orang tua siswa yang mengatakan bahwa 

anak mereka lebih senang bermain gadget dari pada belajar. Sehingga 

berpengaruh terhadap prestasi anak. 

Penelitian Syifa, L., Setianingsih, E. S., & Sulianto, J. (2019). Yang 

berjudul  Dampak Penggunaan Gadget terhadap Perkembangan Psikologi pada 

Anak Sekolah Dasar. . Hasil dari penelitian ini terdapat pengaruh penggunaan 

gadget terhadap perkembangan siswa dan hasil belajar siswa. Penelitian dari 

Hidayatul M, (2018). Pengaruh pola asuh orang tua dan penggunaan gadget 

terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas VII SMP Negeri 1 

Singosari . Hasil belajar Hasil dari penelitian ini adalah 1) ada pengaruh pola asuh 

orang tua terhadap  hasil belajar mata pekajaran IPS  pada siswa Kelas VII  SMP 

Negeri Singosari , 2) ada pengaruh penggunaan gadged terhadap  hasil belajar 

mata pekajaran IPS  pada siswa Kelas VII  SMP Negeri Singosari.  

Penelitian lain adalah penelitian dari Istiqomah, W. (2019).  Hubungan 

Intensitas Penggunaan Gadget dan Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar IPS  

Kelas V SD Negeri  Gugus Drupadi Kecamatan Gunungpati Semarang  Hasil 

penelitian adalah  ada hubungan yang positif dan signifikan antara intensitas 

penggunaan gadget dan motivasi belajar secara bersama – sama dengan hasil 

belajar IPS kelas V SDN Se- Gugus Drupadi Kota Semarang, yang ditunjukkan 

dengan rhitung 0,469 dan rtabel 0,1422 (0,469 > 0, 1422). Hal ini berarti 

intensitas penggunaan gadget dan motivasi belajar secara bersama mempengaruhi 

hasil belajar siswa.  

Dari ketiga penelitian tersebut membuktikan bahwa telah dilakukan 

beberapa penelitian terdahulu terhadap variabel-variabel yang diteliti sekarang. 

Perbedaannya adalah penelitian terdahulu tidak sekaligus membahas 3 variabel 

bebas dalam satu penelitian. Penelitian terdahulu meneliti 1 atau 2 variabel bebas 

terhadap varibel terikat. Sedangkan penelitian ini membahas 3 variabel sekaligus 

yaitu penggunaan gadget, peran orang tua dan motivasi belajar terhadap hasil 

belajar.  

Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “ Pengaruh Peran Orang Tua, Motivasi Belajar Siswa dan Penggunaan 
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Gadget Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 4 Sekolah Dasar di Kecamatan  

Bonang Kabupaten Demak “ 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1) Seberapa besar pengaruh peran orang tua terhadap hasil belajar siswa kelas 

4 SD di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak? 

2) Seberapa besar pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar 

siswa kelas 4 SD di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak? 

3) Seberapa besar pengaruh penggunaan gadget terhadap hasil belajar siswa 

kelas 4 SD di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak? 

4) Seberapa besar pengaruh peran orang tua, motivasi belajar siswa, dan 

penggunaan gadget secara bersama terhadap hasil belajar siswa kelas 4 SD 

di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan : 

1) Menganalisis pengaruh peran orang tua terhadap hasil belajar siswa kelas 

4 SD di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. 

2) Menganalisis pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajarnya 

kelas 4 SD di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. 

3) Menganalisis  pengaruh penggunaan gadget terhadap hasil belajar siswa 

kelas 4 SD di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. 

4) Menganalisis pengaruh peran orang tua, motivasi belajar siswa, dan 

penggunaan gadget secara bersama terhadap hasil belajar siswa kelas 4 SD 

di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Secara umum ada dua manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini, 

yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. 
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1. Manfaat teoritis 

Hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini di masa 

mendatang. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi guru 

1) Memberikan informasi bagi guru tentang pentingnya peran orang 

tua terhadap hasil belajar siswa 

2) Membantu guru dalam menangani siswa dengan berbagai masalah, 

terutama aplikasinya di dalam berbagai aktivitas dan dimensi 

pendidikan. 

b. Bagi siswa 

1) Meningkatkan motivasi dan semangat belajar melalui fasilitas 

belajar di rumah; 

2) Membantu siswa dalam memahami materi pelajaran melalui 

berbagai metode guru dalam menyampaikan materi pelajaran 

c. Bagi orang tua 

1) Sebagai pengetahuan untuk orang tua agar senantiasa berperan aktif 

dalam proses pembelajaran anaknya di rumah maupun di sekolah; 

2) Sebagai pembelajaran bagi orang tua untuk selalu mengawasi 

penggunaan gadget oleh anak karena penggunaannya berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah : 

1) Orang tua siswa kelas 4 di Gugus Diponegoro Kecamatan Bonang 

Kabupaten Demak. 

2) Siswa kelas 4 di Gugus Diponegoro Kecamatan Bonang Kabupaten 

Demak. 

3) Guru kelas 4 di Gugus Diponegoro Kecamatan Bonang Kabupaten 

Demak. 
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1.6 Definisi Operasional Variabel 

a. Peran Orang Tua 

Peran orang tua yaitu cara yang digunakan oleh orang tua atau 

keluarga dalam menjalankan tugas dalam mengasuh, mendidik, melindungi, 

dan mempersiapkan anak dalam kehidupan bermasyarakat. 

 Indikator peran orang tua terhadap hasil belajar siswa diantaranya : 1) 

memberikan dorongan, 2) membimbing belajar anak, 3) memberi teladan yang 

baik, 4) komunikasi yang lancar dengan anak, 5) memenuhi kelengkapan 

belajar anak.  

b. Motivasi Belajar 

Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai 

kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu 

tersebut bertindak atau berbuat.  

 Indikator motivasi belajar antara lain : 1) tekun menghadapi tugas, 2) 

ulet menghadapi kesulitan, 3) menunjukkan minat menghadapi masalah, 4) 

senang bekerja mandiri, 5) cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin, 6) dapat 

mempertahankan pendapatnya, 7) tidak mudah melepas hal yang diyakini, dan 

8) senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. 

c. Penggunaan Gadget 

Gadget adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yang 

artinya perangkat elektronik kecil yang memiliki banyak fungsi.  

Indikator penggunaan gadget antara lain : 1) waktu penggunaan 

gadget, 2) pengawasan orang tua, 3) pemanfaatan gadget, 4) pengaruh 

terhadap pertemanan, 5) pengaruh akademik. 

d. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya.  

Indikator hasil belajar yaitu : 1) pada ranah kognitif meliputi siswa 

dapat menyebutkan, menjelaskan, memberi contoh, menguraikan, dan 

menyimpulkan materi yang diperolehnya, 2) pada ranah afektif meliputi siswa 

menunjukkan sikap menerima/menolak, kesediaan berpartisipasi, mengagumi, 
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mengakui/mengingkari, dan menjelmakan dalam pribadi dan perilaku sehari-

hari, 3) pada ranah psikomotor meliputi kecakapan mengkoordinasikan gerak 

anggota tubuh, kefasihan melafalkan, dan kecakapan membuat mimik dan 

gerakan jasmani. 

 

 


