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ABSTRACT

THE CORRELATION BETWEEN PARENTAL ATTENTION WITH
STUDENT’S LEARNING ACTIVITIES OUTSIDE SCHOOL ON

GRADE IV STUDENT OF ELEMENTARY SCHOOL 2
KARTARAHARJA DISTRICT OF

TULANG BAWANG UDIK

by

DWI SETIA PUTRA

The problems in this study focuses on the poor condition of students’ learning
activities outside school and the lack of parental attention on the fourth graders
students’ of elementary school 2 Kartaraharja District of Tulang Bawang Udik,
West Tulang Bawang Regency academic year of 2016/2017. The purpose of this
study is to determine the correlation between parental attention with students’
learning activities outside school. The type of the study is correlation study. This
study used proportional  random sampling technique based on the level of parents’
education for 21 parents’ of students’ of class IV A and IV B of elementary
School 2 Kartaraharja. The data analysis was done using Spearman level
Correlation formula. The results showed that there was of positive correlation
between parental attention with students’ learning activities outside school for
grade IV of  Elementary School 2 Kartaraharja District of Tulang Bawang Udik,
West Tulang Bawang Regency academic year of 2016/2017.
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ABSTRAK

HUBUNGAN PERHATIAN ORANGTUA DENGAN AKTIVITAS
BELAJAR DI LUAR SEKOLAH SISWA KELAS IV SD

NEGERI 2 KARTARAHARJA KECAMATAN
TULANG BAWANG UDIK

Oleh

DWI SETIA PUTRA

Masalah penelitian ini adalah siswa kurang aktif dalam aktivitas belajar di luar
sekolah dan perhatian orangtua yang kurang di rumah pada siswa kelas IV SD
Negeri 2 Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang
Bawang Barat Tahun Ajaran 2016/2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui hubungan antara perhatian orangtua dengan aktivitas belajar di luar
sekolah siswa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasi. Teknik
sampling yang digunakan adalah teknik proporsional random sampling
berdasarkan jenjang pendidikan orangtua dengan sampel penelitian ini adalah
sebanyak 21 orangtua dari siswa kelas IV A dan IV B SD Negeri 2 Kartaraharja.
Teknik analisis data menggunakan rumus korelasi tata jenjang dari Spearman.
Hasil analisis data menunjukkan ada hubungan yang positif antara perhatian
orangtua dengan aktivitas belajar di luar sekolah siswa kelas IV SD Negeri 2
Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun Ajaran 2016/2017 diterima.

Kata kunci: aktivitas belajar, luar sekolah, perhatian orangtua.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan kebutuhan mutlak bagi kehidupan manusia sejalan

dengan tuntutan perkembangan zaman. Pendidikan yang dikelola dengan

tertib, teratur, efektif dan efisien akan mampu mempercepat jalannya proses

pembudayaan bangsa yang berdasarkan pokok pada penciptaan kesejahteraan

umum dan pencerdasan kehidupan bangsa, sesuai dengan tujuan nasional yang

tercantum dalam alinea ke IV, Pembukaan UUD 1945.

Pendidikan menjadi standar kompetensi dan kemampuan individu oleh sebab

itu pendidikan menjadi hak setiap orang untuk dapat meningkatkan

pengetahuan yang berguna untuk pembangunan. Tujuan pendidikan di

Indonesia yang bersifat formal tercantum dalam Undang Undang No. 20

Tahun 2003 tentang pendidikan dan sistem yang diterapkan yang berbunyi:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
negara.

2. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 yang
berakar pada nilai-nilai agama, kebudayan nasional Indonesia, dan
tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman” (Sisdiknas, 2003:1-2).
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Berdasarkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) disebutkan bahwa

“pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan

kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung

seumur hidup”. Artinya tidak ada batas waktu atau kata terlambat untuk

belajar, karena pendidikan seumur hidup dilaksanakan dalam tiga lembaga,

yaitu lembaga keluarga (orangtua) sebagai unit masyarakat pertama dan

utama, lembaga sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, dan lembaga

masyarakat sebagai keseluruhan tata kehidupan dalam negara baik

perseorangan maupun kolektif. Hal demikian memiliki arti bahwa belajar

dilakukakan sepanjang hayat tanpa ada batasan waktu, sehingga, manusia

belajar bukanlah sebagai persiapan atau bekal bagi kehidupan yang akan

datang dalam masyarakat, melainkan pendidikan adalah kehidupan itu sendiri,

yang harus dijalani oleh setiap individu.

Prinsip pendidikan memberikan makna bahwa pendidikan menjadi tanggung

jawab manusia itu sendiri supaya meningkat terus-menerus, yakni mandiri

secara sosial, ekonomis, psikologis dan etis. Sifat dan derajat inilah yang

dimaksud dengan kedewasaan atau kepribadian yang matang.

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung
jawab (Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 3).

Seorang anak pertama kali mendapatkan pendidikan di dalam lingkungan

keluarga. Keluarga merupakan tempat pendidikan yang sangat besar

pengaruhnya bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Pendidikan anak
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tidak dapat dipisahkan dari keluarga serta perhatian orangtua yang akan

dibutuhkan anak ketika di dalam lingkungan keluarga. Anak-anak selain

membutuhkan perhatian berupa kasih sayang juga membutuhkan perhatian

dalam hal sarana dan prasarana untuk kebutuhan pendidikannya. Hal tersebut

secara otomatis akan mempengaruhi aktivitas belajar anak. Perhatian orangtua

merupakan faktor eksternal di lingkungan keluarga yang  akan mempengaruhi

aktivita belajar di luar sekolah siswa.

Banyak sekali bentuk perhatian yang dapat ditunjukkan orangtua pada

anaknya. Hal-hal kecil misalnya bertanya tentang kesulitan belajar yang

dihadapi, mengajak mengobrol santai, mengingatkan anak untuk makan,

mandi, menemani anak mengerjakan PR, mengingatkan agar mentaati

peraturan di sekolah, mengingatkan untuk disiplin agar tidak terlambat dan

sebagainya. Perhatian-perhatian tersebut dapat meningkatkan belajar siswa

yang akan mengacu pada aktivitas belajar siswa di luar sekolah.

Latar belakang pendidikan orangtua juga mempengaruhi perhatian orangtua

terhadap pendidikan anak. Di kelas IV A dan IV B rata –rata pendidikan

orangtuanya lulusan SD, SMP dan sedikit sekali yang lulusan SMA. Jenjang

pendidikan orangtua di sajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Latar Belakang Pendidikan Orangtua

No Jenjang Pendidikan jumlah
1 SD 19
2 SMP 14
3 SMA 6
4 >SMA 1

Jumlah 40
Sumber : Dokumen SD Negeri 2 Kartaraharja
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Jenjang pendidikan wali murid yang berijazah SD, SMP, maupun SMA,

pekerjaan yang ditekunipun hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari saja. Orangtua yang menginginkan kebutuhan primer harus bekerja lebih

dari jam kerja biasanya. Keadaan orangtua yang sibuk dengan pekerjaannya,

sering orangtua melupakan kewajiban mereka pada anaknya di rumah yaitu

perhatian kepada anak-anak, khususnya dalam pendidikan anak.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap salah satu siswa kelas

IV aktivitas belajar di rumahnya masih belum maksimal. Hal tersebut dapat

dilihat dari kesehariannya di rumah bahwa setelah pulang sekolah ia habiskan

hanya untuk bermain. Artinya bahwa perhatian orangtua di SD Negeri 2

Kartaraharja masih belum terlaksana, khususnya perhatian terhadap

pendidikan anak yang mengacu pada aktivitas belajarnya di rumah, contoh

anak tidak disuruh untuk mempelajari kembali pelajaran yang diberikan dari

sekolah ketika di rumah, siswa tidak mengerjakan tugas kelompok dengan

teman-temanya, siswa tidak mengulangi bahan pelajaran, siswa tidak

menghafal bahan pelajaran, siswa tidak membaca buku referensi, siswa tidak

membuat ringkasan dan ikhtisar, memanfaatkan perpustakaan. Seharusnya

sebagai orangtua senantiasa memiliki kesadaran dalam merawat membimbing

dan memenuhi kebutuhan anak dengan penuh ketulusan dan rasa kasih

sayang, sehingga anak merasa diperhatikan. Apabila anak merasa

diperhatikan, otomatis anak akan merasa senang dan nyaman dalam

melakukan aktivitas belajarnya.

Orangtua adalah pembimbing belajar siswa di rumah. Penanggung jawab

utama siswa adalah orangtuanya. Karena keterbatasan kemampuannya,
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orangtua melimpahkan sebagian dari tanggung jawabnya kepada sekolah,

tetapi tidak berarti mereka lepas sama sekali dari tanggung jawab tersebut.

Orangtua dituntut untuk memberikan bimbingan belajar di rumah.

Agar ada keserasian antara bimbingan belajar yang diberikan guru di sekolah

dengan orangtua di rumah maka diperlukan kerjasama antara kedua belah

pihak. Untuk dapat memperoleh hasil yang baik dalam belajar, seorang siswa

tentunya harus melakukan aktivitas belajar yang maksimal, baik di sekolah

maupun di rumah. Dalam melakukan aktivitas belajar tersebut, perhatian dari

orangtua sangatlah dibutuhkan siswa. Karena perhatian orangtua terhadap

belajar siswa akan dapat menjadi pendorong atau motivasi baginya untuk

lebih giat belajar dan mencapai hasil yang maksimal. Lain halnya bagi siswa

yang tidak mendapat bimbingan dari orangtua nya, tentunya akan memiliki

aktivitas belajar yang tidak baik.

Jadi dapat dikatakan bahwa perhatian orangtua terhadap siswa memberi

pengaruh besar terhadap aktivitas belajar siswa khususnya belajar di luar

sekolah. Hal demikian berarti bahwa semakin baik bimbingan dan perhatian

yang diberikan orangtua terhadap belajar seorang siswa, maka semakin baik

pula aktivitas belajar di luar sekolah yang dicapainya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang

diambil oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Anak lebih banyak menghabiskan waktu belajarnya di rumah untuk

bermain.
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2. Siswa memiliki kebiasaan buruk dalam belajar di rumah yaitu menunda-

nunda dalam mengerjakan tugas sekolah berupa pekerjaan rumah (PR).

3. Anak belajar hanya dilakukan jika ada pekerjaan rumah (PR) dari guru.

4. Anak kurang memanfaatkan waktu belajarnya di rumah.

5. Anak tidak berminat untuk mengikuti bimbingan belajar.

6. Orangtua yang menghabiskan waktu setiap harinya untuk bekerja.

7. Perhatian orang tua terhadap kebutuhan belajar anaknya masih kurang.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka masalah dalam

penelitian ini dibatasi pada kajian “Perhatian orang tua dan Aktivitas belajar di

luar sekolah siswa kelas IV SD Negeri 2 Kartaraharja Kecamatan Tulang

Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Ajaran 2016/2017”.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagian besar kurangnya

aktivitas belajar siswa di luar sekolah, dengan demikian pertanyaan peneliti

adalah “Apakah ada hubungan antara perhatian orang tua dengan aktivitas

belajar di luar sekolah siswa kelas IV SD Negeri 2 Kartaraharja Tahun Ajaran

2016/2017?” Atas rumusan dan pertanyaan penelitian di atas, judul penelitian

ini adalah “Hubungan Perhatian Orangtua dengan Aktivitas Belajar di Luar

Sekolah Siswa Kelas IV SD Negeri 2 Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang

Udik”
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E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk: “Mengetahui hubungan antara perhatian

orangtua dengan aktivitas belajar di luar sekolah siswa kelas IV SD Negeri 2

Kartaraharja Tahun Ajaran 2016/2017”.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan wawasan

dan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan khususnya Pendidikan

Guru Sekolah Dasar yang nantinya setelah menjadi guru dapat membantu

siswa dalam meningkatkan aktivitas belajarnya di sekolah maupun di luar

sekolah.

2. Secara praktis

a. Membantu siswa untuk lebih termotivasi dalam meningkatkan

aktivitas belajarnya di luar sekolah.

b. Menambah informasi bagi guru tentang hubungan perhatian orang tua

dengan aktivitas belajar siswa sehingga guru dapat memberikan

bantuan dan perhatian kepada seluruh siswa.

c. Memberikan wawasan kepada orang tua bahwa perhatian orang tua

sangat berpengaruh terhadap aktivitas belajar anaknya, sehingga dapat

memotivasi orang tua supaya dapat memberikan pendidikan yang lebih

baik bagi anaknya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
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d. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti lain mengenai

hubungan perhatian orang tua dengan aktivitas belajar siswa di luar

sekolah.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

Ruang lingkup subyek penelitian ini adalah orangtua dari siswa kelas IV A

dan IV B yang berjumlah 40 orang. Obyek penelitian ini adalah perhatian

orangtua dan aktivitas belajar siswa di luar sekolah.



II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori Tentang Pendidikan

Suryobroto (2010 : 2) mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan usaha

yang sengaja dan terencana untuk membantu perkembangan potensi dan

kemampuan anak agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya sebagai seorang

individu dan sebagai warga negara/masyarakat, dengan memilih isi (materi),

strategi kegiatan dan teknik penilaian yang sesuai. Dilihat dari sudut

perkembangan yang dialami oleh anak, maka usaha yang sengaja dan

terencana (yang disebut pendidikan) tersebut ditujukan untuk membantu anak

dalam menghadapi dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan. Pendidikan

dipandang mempunyai peranan yang besar dalam mencapai keberhasilan

dalam perkembangan anak. Teori-teori belajar dan mengajar yang muara

akhirnya adalah perkembangan intelektual, pada dasarnya dapat dilihat dari

berbagai teori yang terdapat dalam aliran Empirisme, Nativisme, Naturalisme,

dan Konvergensi.

1. Empirisme

Teori ini mengatakan bahwa hasil pendidikan dan perkembangan

bergantung pada pengalaman-pengalaman yang diperoleh anak didik

selama hidupnya. Pengalamn itu diperolehnya di dunia luar dirinya

berdasarkan perangsang yang tersedia baginya. Perangsang itu dapat
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tersedia dengan sendirinya atau disediakan oleh apa pun dan siapapun

juga. Kata empirisme berasal dari kata empiri yang berarti pengalaman.

Tokoh aliran ini adalah John Locke (1632-1704), seorang filsuf bangsa

Inggris, yang berpendapat bahwa anak lahir di dunia ini sebagai kertas

kosong atau sebagai meja berlapis lilin (Tabularasa) yang belum ada

tulisan di atasnya.

John Locke berpendapat bahwa anak dilahirkan ke dunia ini tanpa

pembawaan. Pendidikan 100% bergantung pada pengaruh dunia luarnya.

Dunia luar ini pada umumnya disebut lingkungan. Ada lingkungan hidup

(manusia, hewan dan tanaman) dan lingkungan mati (benda-benda mati).

Semuanya saling mempengaruhi dan menimbulkan situasi. Ada situasi

kebudayaan, ekonomi, sosial, politik dan keagamaan. Setiap lingkungan

memiliki situasi sendiri. Pendidikan dan usaha kegiatanya adalah

merupakan salah satu lingkungan anak didik. Menurut teori empirisme,

pendidik adalah mahakuasa dalam membentuk anak didik, menjadi apa

yang diinginkannya. Pendidik dapat berbuat sekehendak hatinya, seperti

ahli patung, yang memahat patung dari kayu menurut kesukaanya.

2. Nativisme

Terdapat  teori yang bertolak belakang dengan teori empirisme yaitu teori

yang dianut oleh Schopenhaeur seorang filsuf bangsa Jerman 1788-1860

berpendapat bahwa bayi lahir dengan pembawaan baik dan pembawaan

buruk. Hubunganya dengan pendidikan dan perkembangan manusia, ia

berpendapat bahwa hasil akhir pendidikan dan perkembangan tersebut

ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperolehnya sejak kelahiranya.
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Lingkungan tidak berpengaruh sama sekali terhadap pendidikan dan

perkembangan anak itu. Adapun hasil pendidikan itu 100% bergantung

pada pembawaan anak didik sendiri. Karena itu aliran ini berpendapat

bahwa pembawaan adalah mahakuasa dalam pendidikan.

Lingkunga termasuk di dalamnya pendidikan, tidak berdaya sama sekali

dalam mempengaruhi perkembangan anak selanjutnya. Ia berkata “yang

jahat akan menjadi jahat, dan yang baik akan menjadi baik”. Tidak dapat

hal itu diubah oleh kekuatan pendidikan. Pendidikan yang tidak sesuai

dengan bakat dan pembawaan anak didik tidak akan berguna untuk

perkembangan anak sendiri. Anak akan kembali ke bakatnya. Aliran

nativisme dinamai demikian berasal dari kata nativus yang artinya adalah

terlahir. Aliran nativisme berpendapat bahwa pendidikan tidak dapat

menghasilkan tujuan yang diharapkan berhubung dengan perkembangan

anak didik. Berhasil tidaknya perkembangan anak tergantung pada tinggi

rendahnya dan jenis pembawaan yang dimiliki oleh anak didik.

3. Naturalisme

Teori yang dikemukakan oleh J.J. Rousseau (seorang filsuf bangsa

Perancis, 1712-1778) berpendapat dalam bukunya Emile bahwa semua

adalah baik pada waktu baru datang dari tangan Sang Pencipta, tetapi

semua menjadi buruk di tangan manusia. Rousseau berpendapat bahwa

semua anak yang baru lahir mempunyai pembawaan yang baik, tidak ada

seorang anak pun lahir dengan pembawaan buruk. Namun pembawaan

yang baik sejak lahir tersebut menjadiburuk atau rusak oleh tangan

manusia. Artinya bahwa pendidikan malahan dapat merusak pembawaan
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anak yang baik waktu dilahirkan tadi. Jadi aliran naturalisme tidak

memandang perlu adanya pendidikan itu bagi pengembangan bakat dan

kemampuan anak. Aliran ini juga disebut negativisme, karena

berpendapat bahwa pendidik hanya wajib membiarkan pertumbuhan anak

didik saja dengan sendirinya, diserahkan saja selanjutnya pada alam. Jadi

dengan kata lain pendidikan tidak diperlukan, yang dilaksanakan adalah

menyerahkan anak didik ke alam, agar pembawaan yang baik itu tidak

menjadi rusak oleh manusia melalui proses dan kegiatan pendidikan itu.

Rousseau ingin menjauhkan anak dari segala keburukan masyarakat yang

serba dibuat-buat atau bersifat “artificial” sehingga kebaikan anak-anak

yang diperoleh secara alamiah sejak saat kelahiranya itu dapat

berkembang secara spontan dan bebas. Ia mengusulkan perlunya

permaianan bebas kepada anak didik untuk mengembangkan

pembawaanya, kemampuan - kemampuanya, serta kecenderungan-

kecenderunganya. Pendidikan menurut Rousseau harus dijauhkan dalam

perkembangan anak karena hal itu berarti dapat menjaukan anak dari

segala hal yang bersifat dibuat-buat dan dapat membawa anak kembali ke

alam untuk mempertahankan segala yang baik sebagai yang tealah

diberikan oleh tang Sang Pencipta di atas.

4. Konvergensi

William Stern (seorang ahli pendidikan bangsa Jerman, 1871-1939) yang

berpendapat bahwa anak dilahirkan dengan pembawaan baik maupun

pembawaan buruk. Ia berpendapat bahwa teori empirisme dan teori

nativisme itu masing-masing terlalu berat sebelah atau terlalu ekstrem.
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Kedua-duanya mendukung kebenaran dan juga ketidakbenaran. Menurut

teori konvergensi baik pembawaan maupun lingkungan kedua-duanya

mempunyai pengaruh terhadap hasil perkembangan anak didik. Hasil

perkembangan dan pendidikan bergantung pada kecilnya pembawaan

serta situasi lingkunganya.

Pada hakikatnya kemampuan anak manusia berbahasa dengan kata-kata,

adalah juga hasil dari konvergensi. Ada anak manusia pada pembawaan

untuk berbahasa, karena itu semua manusia mampu untuk berbahasa.

Pada hewan tidak ada pembawaan berbahasa dengan kata-kata, karena itu

tidak terdapat seekor hewan pun yang dapat berbahasa verbal dengan

penuh pengertian seperti pada makhluk manusia.

Lingkungan pun mempengaruhi anak didik dalam mengembangkan

pembawaan bahasanya. Karena itu tiap anak manusia mula-mula

menggunakan bahasa lingkunganya, misalnya bahasa jawa, bahasa

sunda, bahasa inggris dan sebagainya.

Kemampuan dua orang anak yang tinggal dalam satu ligkungan yang

sama untuk mempelajari bahasa juga tidak sama hasilnya. Itu disebabkan

oleh adanya perbedaan kuantitas pembawaan dan perbedaan situasi

lingkungan, biarpun lingkungan kedua anak tersebut menggunakan

bahasa yang sama.

William Stern berpendapat bahwa hasil pendidikan itu bergantung dari

pembawaan dan lingkungan, seakan-akan dua garis yang menuju ke

suatu titik pertemuan.
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a. pembawaan

b. lingkungan

c. hasil pendidikan/perkembangan

Karena itu teori William Stern disebut teori konvergensi artinya memusat

pada satu titik. Jadi menurut teori konvergensi :

a) Pendidikan mungkin diberikan;

b) Yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan

lingkungan itu sendiri;

c) Pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan kepada

lingkungan anak didik untuk mengembangkan pembawaan yang baik

dan mencegah pembawaan yang buruk.

5. Faktor-faktor Pendidikan

Menurut sutari Imam Barnadib dalam (Hasbullah 2009 : 9) bahwa

perbuatan mendidik dan dididik memuat faktor-faktor tertentu yang

mempengaruhi dan menentukan yaitu, adanya tujuan yang hendak dicapai,

adanya subjek manusia (pendidik dan anak didik) yang melakukan

pendidikan, yang hidup bersama dalam lingkungan hidup tertentu, yang

menggunakan alat-alat tertentu untuk mencapai tujuan.

a. Faktor Tujuan

Setiap kegiatan apa pun bentuk dan jenisnya, sadar atau tidak sadar,

selalu diharapkan kepada tujuan yang ingin dicapai, dengan demikian

tujuan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi.

a

b

c
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Fungsi tujuan bagi pendidikan itu sendiri yaitu:

1) Sebagai arah pendidikan

2) Tujuan sebagai titik akhir

3) Tujuan sebagai titik pangkal mencapai tujuan lain

4) Memberi nilai pada usaha yang dilakukan

b. Faktor Pendidik

Pendidik ialah orang yang memikul pertanggung jawaban untuk

mendidik.

Dwi Nugroho Hidayanto dalam Hasbullah (2009 : 17)

menginventarisasi bahwa pengertian pendidik meliputi :

1) Orang dewasa

2) Orang tua

3) Guru

4) Pemimpin masyarakat

5) Pemimpin agama

Secara umum dikatakan bahwa setiap orang dewasa dalam

masyarakat dapat menjadi pendidik, sebab pendidikan merupakan

suatu perbuatan sosial, perbuatan fundamental yang menyangkut

keutuhan perkembangan pribadi anak didik menuju pribadi dewasa

susila. Seorang pendidik harus memperlihatkan bahwa ia mampu

mandiri, tidak bergantung kepadu orang lain. Ia harus mampu

membentuk dirinya sendiri. Dia juga bukan saja dituntut pula

bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Tanggung jawab ini

didasarkan atas kebebasan yang ada pada dirinya untuk memilih
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perbuatan yang terbaik menurutnya, apa yang dilakukanya menjadi

teladan bagi masyarakat.

c. Faktor anak didik

Anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari

seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan

pendidikan. Sedang dalam arti sempit anak didik ialah anak (pribadi

yang belum dewasa) yang diserahakan kepada tanggung jawab

pendidik. Dalam proses pendidikan kedudukan anak didik sangat

penting . proses  pendidikan tersebut akan berlangsung di dalam

situasi pendidikan yang dialaminya, anak didik merupakan komponen

yang hakiki.

Inti kegiatan pendidikan ialah pemberian bantuan kepada anak didik

dalam rangka mencapai kedewasaan. Dengan demikian pendidikan

berusaha untuk membawa anak yang semula tidak berdaya, yang

hampir keseluruhan hidupnya menggantungkan diri pada orang lain,

ke tingkat dewasa yaitu suatu keadaan di mana anak sanggup berdiri

sendiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya, baik secara

individual, secara sosial, maupun secara susila.

d. Faktor alat pendidikan

Alat pendidikan merupakan suatu tindakan atau situasi yang sengaja

diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan yang tertentu.

Alat pendidikan merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat

dan digunakan demi pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan.
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Alat-alat pendidikan itu sendiri terdiri dari bermacam-macam, antara

lain: hukuman dan ganjaran, perintah dan larangan, celaan dan pujian,

contoh serta kebiasaan. Termasuk juga sebagai alat pendidikan

diantaranya keadaan gedung sekolah, keadaan perlengkapan sekolah,

keadaan alat-alat pelajaran, serta fasilitas-fasilitas lainnya.

e. Faktor lingkungan

Menurut Sartain (ahli psikolog Amerika), yang dimaksud dengan

lingkungan (environment) meliputi kondisi dan alam dunia ini yang

dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita,

pertumbuhan dan perkembangan atau life proceses. Meskipun

lingkungan tidak bertanggung jawab terhadap keewasaan anak didik,

namun merupakan faktor yang sangat menentukan yaitu pengaruh

nya yang sangat besar terhadap anak didik, sebab bagaimanapun anak

didik tinggal dalam suatu lingkungan yang disadari atau tidak pasti

akan mempengaruhi anak. Dilihat dari segi anak didik, tampak bahwa

anak didik secara tetap hidup di dalam lingkungan masyarakat

tertentu tempat ia mengalami pendidikan. Menurut Ki Hajar

Dewantara lingkungan-lingkungan tersebut meliputi lingkungan

keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan organisasi pemuda,

yang ia sebut dengan Tri Pusat Pendidikan.
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B. Perhatian Orang Tua

1. Pengertian Perhatian

Kata “perhatian”, sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Namun

kata “perhatian” menurut Suryabrata (2012: 13-14) sendiri tidaklah selalu

digunakan dalam arti yang sama. Beberapa contoh dapat menjelaskannya,

sebagai berikut.

a. Dia sedang memperhatikan contoh yang diberikan oleh gurunya.

b. Dengan penuh perhatian dia mengikuti kuliah yang diberikan oleh

dosen yang baru itu.

Kedua contoh di atas menggunakan kata perhatian, arti kata tersebut baik

di masyarakat sehari-hari maupun dalam bidang psikologi mempunyai

makna yang kira-kira sama. Dalam hal tersebut jika diambil intinya, para

psikolog mendefinisikan mengenai perhatian menjadi dua macam, sebagai

berikut.

a. Perhatian adalah pemusatan tenaga psikis tertuju kepada suatu objek.

b. Perhatian adalah banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai sesuatu

aktifitas yang dilakukan (Suryabrata, 2012: 13-14).

Tulisan ini terdapat pengertian (arti) itu yang di pakai keduanya secara

bertukar-tukar, untuk dapat menangkap maksudnya hendaklah pengertian

tersebut tidak dilepaskan dari konteksnya (kalimatnya).

Menurut Soemanto (1998 : 34) dalam modul pembelajaran psikologi

pendidikan perhatian adalah cara menggerakan bentuk umum cara

bergaulnya jiwa dengna bahan-bahan dalam medan tingkah laku dengan

fersi lain perhatian dapat diartikan dua macam, yaitu:
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a. Perhatian adalah pemusatan tenaga atau kekuatan jiwa tertuju kepada

sesuatu objek.

b. Perhatian adalah pendayagunaan kesadaran untuk menyertai sesuatu

aktifvitas

Perhatian menurut Slameto (2015 : 105) adalah kegiatan yang dilakukan

seseorang dalam hubunganya dengan pemilihan rangsangan yang datang

dari lingkunganya. Berikut adalah beberapa prinsip yang berkaitan dengan

perhatian:

1. Perhatian seseorang tertuju atau diarahkan pada hal-hal yang baru,
hal-hal yang berlawanan dengan pengalaman yang baru saja
diperoleh atau dengan pengalaman yang didapat selama hidupnya.

2. Perhatian seseorang tertuju dan tetap berada dan diarahkan atau
tertuju pada hal-hal yang dianggap rumit, selama kerumitan tersebut
tidak melampaui batas kemampuan orang tersebut.

3. Orang mengarahkan perhatianya pada hal-hal yang menghendakinya,
yaitu hal-hal yang sesuai dengan minat, pengalaman dan
kebutuhanya.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa perhatian merupakan

pemusatan atau konsentrasi yang menyebabkan bertambahnya aktivitas

individu terhadap suatu obyek yang memberikan rangsangan kepada

individu tersebut, sehingga ia memperdulikan obyek yang memberikan

rangsangan tersebut. dengan demikian perhatian orang tua merupakan

pemusatan atau konsentrasi orang tua terhadap anaknya yang

menyebabkan bertambahnya aktivitas orang tua yang ditujukan kepada

anak - anaknya terutama dalam pemenuhan kebutuhan baik secara fisik

maupun non fisik.
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2. Macam – macam Perhatian

Perhatian orang tua dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, seperti

yang dikemukakan oleh para ahli. Suryabrata (2012: 14) ditinjau dari

berbagai hal, perhatian dapat digolongkan dan dibedakan menjadi

beberapa macam, yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Atas dasar intensitasnya, yaitu banyak sedikitnya kesadaran yang
menyertai sesuatu aktivitas atau pengalaman batin. menyatakan
bahwa perhatian atas dasar intensitasnya dibedakan menjadi dua
yaitu perhatian intensif dan perhatian tidak intensif. Makin banyak
kesadaran yang menyertai sesuatu aktivitas atau pengalaman batin
berarti makin intensiflah perhatiannya. Makin intensif perhatian
yang menyertai sesuatu aktifitas akan makin sukseslah aktifitas itu.

b. Atas dasar cara timbulnya, maka perhatian dibedakan menjadi dua.
1) Perhatian spontan, (perhatian tak-sekehendak,perhatian tak

disengaja) Perhatian ini timbul begitu saja, “seakan-akan”
tanpa usaha, tanpa disengaja. Perhatian spontan ini
berhubungan erat dengan minat individu terhadap suatu objek.
Misalnya saja, orang yang berminat dengan musik, maka secara
spontan perhatiannya akan tertuju pada musik.

2) Perhatian tidak spontan (disengaja), Perhatian disengaja yakni
perhatian yang timbulnya didorong oleh kemauan karena ada
tujuan tertentu. Oleh karena itu, harus ada kemauan yang
menimbulkannya (bersifat aktif).

c. Atas dasar luasnya objek yang dikenai perhatian, perhatian
dibedakan menjadi:
1) Perhatian terpencar (distributif)
2) Perhatian terpusat (konsentratif)
Perhatian terpencar pada suatu saat dapat tertuju kepada
bermacam-macam objek. Contoh perhatian yang demikian itu
misalnya kita dapati pada seseorang sopir yang sedang
mengemudikan mobil, yang pada suatu saat perhatianya dapat
tertuju pada macam-macam objek. Seperti misalnya keadaan lalu
lintas, tanda-tanda yang diberikan oleh polisi lalu-lintas yang
sedang bertugas, alat yang ada dalam mobil yang sedang
dikemudikanya dan sebagainya.
Perhatian yang terpusat pasa suatu saat hanya dapat tertuju kepada
objek yang sangat terbatas. Perhatian yang demikian itu misalnya
kita dapati pada seseorang tukang jam yang sedang memperbaiki
jam.

Sedangkan menurut Soemanto (1998 : 35) ada bermacam-macam

perhatian, yang pada pokok-pokoknya meliputi:



21

a. Macam-macam perhatian menurut cara kerjanya:
1) Perhatian spontan, yaitu perhatian yang tidak sengaja atau tidak

sekehendak subjek.
2) Perhatian refleksif, yaitu perhatian yang sengaja atau

sekehendak subjek.
b. Macam-macam perhatian menurut intensitasnya:

1) Perhatian intensif, yaitu perhatian yang banyak dikuatkan oleh
banyaknya rangsang atau keadaan yang menyertai aktivitas atau
pengalaman batin.

2) Perhatian tidak intensif, yaitu perhatian yang kurang diperkuat
oleh rangsangan atau beberapa keadaan yang menyertai aktivitas
atau pengalaman batin.

c. Macam-macam perhatian menurut luasnya:
1) Perhatian terpusat, yaitu perhatian yang tertuju kepada lingkup

objek yang sangat terbatas. Perhatian yang demikian ini sering
disebut perhatian konsentratif.

2) Perhatian terpencar, yaitu perhatian yang pada suatu saat tetuju
kepada lingkup objek yang luas atau tertuju kepada bermacam-
macam objek.

Adapun macam-macam perhatian yang tepat dilakukan dalam belajar yang

dikemukakan oleh Soemanto (1998 : 37) yaitu:

a. Perhatian intensif perlu digunakan, karena kegiatan yang disertai
dengan perhatian intensif akan lebih tararah.

b. Perhatian yang disengaja perlu digunakan, karena kesengajaan dalam
kegiatan akan mengembangkan pribadi anak didik.

c. Perhatian spontan perlu dilakukan, karena perhatian yang spontan
cenderung dapat berlangsung lebih lama dan intensif daripada
perhatian yang disengaja.

Uraian di atas dapat diketahui ada bermacam-macam jenis perhatian yang

dilakukan orang tua terhadap anaknya. Orang tua yang satu dengan orang

tua yang lain cara mengungkapkan perhatian kepada anaknya jelas

berbeda-beda. Perhatian orang tua merupakan bentuk kasih sayang,

kepedulian maupun simpati orang tua terhadap keadaan anaknya. Bentuk

kasih sayang orang tua yang merupakan perhatian orang tua terhadap

anaknya sangat beragam. Misalnya orang tua memberi dorongan belajar

kepada anak agar mencapai prestasi yang memuaskan. Selain itu orang tua
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yang membimbing kegiatan belajar anak yaitu dalam penyediaan waktu

belajar. Juga orang tua yang memperhatikan tentang maju mundurnya

belajar anak. Bentuk kepedulian orang tua terhadap anaknya meliputi

penyediaan fasilitas belajar.

Ada juga yang setiap kenaikan kelas orang tua membelikan seragam

sekolah baru, menjadi teman diskusi mengenai pelajaran anak. Bentuk

simpati orang tua terhadap keadaan anak yaitu bantuan mengatasi masalah

sewaktu anak mengalami kesulitan dalam mengerjakan pekerjaan rumah.

Selain itu orang tua yang memberi penghargaan pada anak setelah anaknya

mendapatkan nilai yang bagus. Pada saat hasil ulangan anak jelek, orang

tua tetap memberi semangat kepada anak agar anak tetap bersemangat dan

berusaha supaya yang akan datang nilainya dapat lebih bagus dari yang

sudah-sudah.

3. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Perhatian

Sebuah perhatian tidak timbul begitu saja pada diri seseorang. Di bawah

ini akan diuraikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perhatian

menurut Ahmadi (2003: 150) sebagai berikut:

a. Pembawaan
Adanya pembawaan tertentu yang berhubungan dengan objek yang
direaksi, maka sedikit atau banyak akan timbul perhatian terhadap
objek tertentu.

b. Latihan dan Kebiasaan
Meskipun dirasa tidak ada bakat pembawaan tentang suatu bidang,
tetapi karena hasil daripada latihan-latihan atau kebiasaan, dapat
menyebabkan mudah timbulnya perhatian terhadap bidang tersebut.

c. Kebutuhan
Adanya kebutuhan tentang sesuatu memungkinkan timbulnya
perhatian terhadap objek tersebut. Kebutuhan merupakan dorongan,
sedangkan dorongan itu mempunyai tujuan yang harus dicurahkan
kepadanya.

d. Kewajiban
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Kewajiban mengandung tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh
orang yang bersangkutan. Bagi orang yang bersangkutan dan
menyadari atas kewajibannya, maka orang tersebut tidak akan
bersikap masa bodoh dalam melaksanakan tugasnya, oleh karena itu
orang tersebut akan melaksanakan kewajibannya dengan penuh
perhatian.

e. Keadaan Jasmani
Keadaan tubuh yang sehat atau tidak, segar atau tidak, sangat
mempengaruhi perhatian seseorang terhadap sesuatu objek.

f. Suasana Jiwa
Keadaan batin, perasaan, fantasi, pikiran dan sebagainya sangat
mempengaruhi perhatian seseorang, mungkin dapat membantu, dan
sebaliknya dapat juga menghambat.

g. Suasana di Sekitar
Adanya bermacam-macam perangsang di lingkungan sekitar, seperti
kegaduhan, keributan, kekacauan, temperatur, sosial ekonomi,
keindahan, dan sebagainya dapat mempengaruhi perhatian individu.

h. Kuat tidaknya Perangsang
Seberapa kuat perangsang yang bersangkutan dengan objek itu
sangat mempengaruhi perhatian individu. Kalau objek itu
memberikan perangsang yang kuat, maka perhatian yang akan
individu tunjukan terhadap objek tersebut kemungkinan besar juga.
Sebaliknya kalau objek itu memberikan perangsang yang lemah,
perhatian juga tidak begitu besar.

Sedangkan Menurut Surya (2004: 96), ada beberapa faktor yang

mempengaruhi perhatian individu sebagai berikut:

f. Minat, seberapa besar individu merasa suka/tidak suka kepada
sesuatu. Karena sesuatu yang diminati akan lebih menarik perhatian.

g. Kondisi fisik/ kesehatan, kondisi fisik yang baik akan meningkatkan
perhatian individu terhadap sesuatu, sebaliknya jika kondisi fisik
yang kurang baik perhatian terhadap suatu obyek akan berkurang.

h. Keletihan, jika individu sedang merasa keletihan maka ia akan sukar
untuk memperhatikan sesuatu.

i. Motivasi, individu yang memiliki motivasi yang besar akan lebih
banyak memperhatikan sesuatu, karena dengan motivasi yang besar
akan lebih merangsang obyek untuk melakukan sesuatu.

j. Kebutuhan perhatian, individu yang membutuhkan perhatian secara
langsung atupun tidak langsung ia akan memperhatikan orang lain.

k. Harapan, perkiraan individu terhadap suatu tujuan akan mendorong
individu tersebut untuk dapat lebih banyak memberikan perhatian.

l. Karakteristik kepribadian, sifat-sifat pribadi individu akan
mempengeruhi kualitas perhatiannya terhadap segala sesuatu.
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Penjelasan di atas dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi perhatian adalah dari pembawaan, latihan dan kebiasaan,

kebutuhan, kewajiban, keadaan jasmani, suasana jiwa, suasana sekitar,

minat, kondisi fisik/kesehatan, keletihan, motivasi, kebutuhan perhatian,

harapan, karakteristik kepribadian.

4. Hal-hal yang Menarik Perhatian

Soemanto (1998 : 36) menyatakan bahwa hal-hal yang menarik perhatian

dapat ditunjukan melalui tiga segi, yaitu:

a. Segi objek; hal-hal yang menarik perhatian yaitu hal-hal yang keluar
dari konteksnya, misalnya: benda yang bergerak dalam situasi
lingkungan yang diam atau tenang

b. Segi subjek; hal-hal yang menarik perhatian adalah hal-hal yang
sangat bersangkut-paut dengan pribadi subjek, misalnya: hal-hal yang
bersangkut-paut dengan sejarah atau pengalaman subjek.

c. Segi komunikator; komunikator yang membawa subjek ke dalam
posisi yang sesuai dengan lingkunganya, misalnya: orang tua yang
memberikan pelayanan atau perhatian khusus kepada subjek.

Sedangkan menurut Suryabrata (2012 : 16) hal-hal yang menarik

perhatian sangat penting dipandang dari segi praktisnya. Di dalam

mempersoalkan hal ini kita dapat melihatnya dari dua segi, yaitu dari segi

objek yang diperhatikan dan dari segi subjek yang memperhatikan.

a. Dipandang dari segi objek, maka dapat dirumuskan bahwa “hal yang

menarik perhatian adalah hal yang keluar dari konteksnya” atau kalau

dikatakan secara sederhana “hal yang menarik perhatian adalah hal

yang lain dari lain-lainya”. Kelainan atau perbedaan  dari yang lain ini

dapat bermacam-macam, misalnya: dalam sebuah barisan salah

seorang di antara yang berbaris itu memakai baju merah, sedang lain-

lainya berbaju putih, maka si baju merah itu tentu menarik perhatian.
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b. Dipandang dari subjek yang memperhatikan maka dapat dirumuskan

bahwa: hal yang menarik perhatian adalah yang sangat bersangkut-

paut dengan pribadi si subjek. Hal yang menyangkut-paut dengan

pribadi si subjek itu juga dapat bermacam-macam misalnya:

pembicaraan mengenai Universitas Gadjah Mada bagi alumni

Universitas tersebut, cerita tentang hutan-hutan di Irian Jaya bagi para

pelaksana trikora, percakapan tentang keadaan kota Surabaya bagi

arek-arek Surabaya.

5. Pengertian Orangtua

Hakikatnya orangtua adalah Pembina pribadi dan pendidik yang pertama

dalam hidup anak memberikan bantuan serta tanggung jawab untuk

mengerahkan perkembangan anak menuju kedewasaan, karena sukses

tidaknya anak menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baik menuju

kedewasaan adalah bagian dari tugas dan kewajiban orang tua. Menurut

Djamarah (2004: 85) mengemukakan bahwa “ orangtua adalah pendidk

dalam keluarga”. Orangtua merupakan pendidik utama dan pertama bagi

anak-anak mereka. Dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan,

oleh karena itu bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan

keluarga, hubungan anak dengan orang tua mempunyai pengaruh dalam

perkembangan anak. “Orangtua adalah guru pertama dan utama bagi anak

”(Muskibin Imam, 2009: 111). Orangtua bertanggung jawab penuh atas

pemeliharaan anak-anaknya sejak mereka dilahirkan dan bertanggung

jawab penuh atas pembentukan kararter anak-anaknya. Sejak dini, orang

tua mengajarkan bagaimana anak harus berbuat, bertingkah laku, berkata-
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kata dan sebagainya. Anak itu akan berkelakuan baik, jujur, sabar, suka

menolong ataukah akan menjadi anak yang curang, pemarah, pembohong,

tidak percaya diri dan sebagainya tergantung bagaimana orang tua

melaksankan tanggung jawab tersebut sebagai guru pertama bagi anak-

anaknya.

Uraian diatas dapat diambil kesimpuln bahwa yang di maksud orangtua

adalah ayah dan ibu sebagai pembina pribadi dan pendidik yang pertama

dalam hidup anak yang memberikan bantuan serta tanggung jawab untuk

mengerahkan perkembangan anak menuju kedewasaan, karena sukses

tidaknya anak dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baik

menuju kedewasaan itu adalah bagian dari tugas, peran dan kewajiban

orang tua.

6. Pengertian dan Bentuk-bentuk Perhatian Orangtua

Perhatian orang tua adalah pemusatan aktivitas yang dilakukan orang tua

berupa pemberian bimbingan, arahan dan dorongan kepada anak dalam

menghadapi berbagai masalah yang timbul. Membimbing, mengarahkan

dan memotivasi anak ketika menghadapi masalah bukanlah perkara yang

sederhana, bahkan menjadi tantangan sendiri baik secara intelektual

maupun emosinal bagi para orang tua. Orangtua akan rela berusaha

semaksimal mungkin, melakukan apa saja dan mencurahkan segenap

perhatiannya demi membantu kesuksesan anak dalam belajar. Sebab

berhasil membimbing anak dalam belajar dan menjadikannya sukses

adalah kebanggaan sendiri bagi para orangtua.
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Selanjutnya menurut Muskibin (2009: 131-136), bentuk-bentuk perhatian

orangtua terhadap kegiatan belajar anak adalah sebagai berikut:

1) Orang tua mengajari untuk belajar dan membuat PR secara rutin dan

teratur. Orang tua sebisa mungkin menjadwalkan jam berapa anak

wajib belajar. Dengan demikian, lama kelamaan anak akan

merasakan bahwa belajar merupakan sesuatu yang harus dilakukan

setiap hari dengan kata lain menjadi suatu kebiasaan.

2) Orang tua membantu kesulitan anak dalam belajar. Ketika melihat

anak mengalami kesulitan saat belajar, sebagai orang tua tidak boleh

ragu-ragu untuk membantunya. Orang tua supaya mencari tahu apa

yang menyebabkan anak mengalami kesulitan. Dari situ orang tua

bisa menuntun perlahanlahan dalam menyelesaikan tugasnya. Jangan

sampai orang tua yang menyelesaikan tugas anak. Oleh karena itu

peran pendampingan anak saat sedang belajar sangat dibutuhkan

agar kesulitan-kesulitan anak segera teratasi dan anak tidak cepat

putus asa.

3) Memotivasi anak untuk rajin belajar. Setiap orang tua ingin anaknya

berprestasi terutama di  bidang pendidikan. Namun untuk mencapai

prestasi tersebut, tentunya anak harus termotivasi untuk belajar

dengan orangtua selalu menyemangati anak untuk rajin belajar.

Caranya adalah apabila anak mencapai prestasi tertentu, sebagai

orang tua jangan segan memberikan hadiah atas usaha dan jerih

payahnya. Hadiah yang diberikan kepada anak tidak selalu harus

berupa materi, tetapi dapat berupa penghargaan dan pujian. Jika anak

merasa bahwa usaha kerasnya dihargai, anak akan termotivasi untuk
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berusaha lebih baik lagi, dan anak tidak akan merasakan bahwa

usahanya itu sia-sia belaka.

4) Memfasilitasi kegiatan belajar anak di rumah. Orang tua supaya

menyediakan tempat belajar yang nyaman dan tenang bagi anak.

Ruang khusus belajar sangat dibutuhkan anak untuk menjaga daya

konsentrasinya agar selalu fokus terhadap apa yang sedang ia

pelajari. Selain itu orang tua supaya menyediakan sember belajar

serta peralatan belajar yang mendukung aktivitas belajar, misalnya

buku-buku, alat tulis dan sebagainya.

5) Menjaga komunikasi dengan baik, Semiawan (2002: 16) rumah

tangga yang aman adalah rumah tangga tempat dimana kedua orang

tua memiliki waktu saling memperhatikan putra putrinya dan

berkesempatan berkomunikasi. Orang tua agar meluangkan waktu

untuk sekedar berbincang-bincang dengan anak sehingga

komunikasi antara orang tua dan anak tetap terjaga dan terjalin

dengan baik. Jadikan posisi orang tua sebagai pendengar yang baik

bagi anak. Orang tua dapat memantau apa saja yang dilakukan atau

yang di alami anak setiap harinya. Selain itu, penting juga untuk

menunjukkan pada anak bahwa orang tua peduli dan selalu bersedia

membantu jika diperlukan.

6) Orang tua mendukung jika anak hendak belajar bersama temannya.

Belajar bersama memang dapat membantu anak, baik dalam

pelajarannya sendiri muupun perkembangan sosialisasinya. Peran

orang tua adalah mengontrol, apakah anak benar-benar belajar

bersama atau sekedar alasan saja untuk keluar rumah dan bermain
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dengan temannya. Semua bentuk perhatian orang tua tersebut sangat

dirasakan manfaatnya bagi perkembangan anak. Orang tua yang

kurang atau tidak memperhatikan anak, misalnya acuh tak acuh

terhadap belajar anaknya dapat menyebabkan anak tidak atau kurang

berhasil dalam belajarnya. Oleh karena itu agar anak tidak

mengalami kegagalan, orang tua mempunyai peran yang sangat

penting dalam memberikan perhatian yang cukup terhadap anaknya,

baik secara fisik maupun non fisik. Sebab anak dalam kesehariannya

tidak lepas dari lingkungan keluarga, waktu anak di rumah lebih

banyak dibandingkan waktu anak di sekolah.

7. Indikator Perhatian Orangtua

Menurut Hibama (2002: 104) indikator dari perhatian orangtua adalah

sebagai berikut:

1) Memberikan kasih sayang
2) Memelihara kesehatan fisik dan mental anak
3) Meletakkan dasar kepribadian yang baik
4) Membimbing dan memotivasi anak untuk mengembangkan diri
5) Memberikan fasilitas yang memadai bagi pengembangan diri anak

Menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi pengembangan
diri anak.

Berdasarkan uraian indikator di atas, maka dalam penelitian ini peneliti

membagi indikator menjadi empat diantara, yaitu:

1) Memberikan kasih sayang

Kasih sayang adalah perasaan sayang, perasaan cinta, atau perasaan

suka dan rasa perhatian kepada seseorang.

a. Memberikan perhatian
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b. Memberikan motivasi

c. Memberikan semangat

d. Memelihara kesehatan anak

2) Memberikan Bimbingan

Orang tua harus memberikan bimbingan kepada anak dan contohnya

perilaku yang baik, agar anak berkembang dengan sikap dan perilaku

yang baik pula.

a. Memberikan bantuan ketika anak mengalami kesulitan

b. Memberikan nasihat kepada anak

c. Membiasakan anak untuk hidup mandiri

d. Menyuruh anak untuk belajar

e. Mengawasi kegiatan belajar anak

3) Memfasilitasi Anak

Memenuhi semua kebutuhan yang di perlukan oleh anak untuk

menunjang kegiatan anak agar kegiatan tidak berhenti karena

fasilitas yang tidak ada.

a. Menyediakan peralatan belajar

b. Menyediakan biaya

c. Memberikan ruang belajar

4) Menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman

Dalam hal ini orang tua harus mengusahakan anaknya nyaman

belajar. Kenyamanan belajar tersebut tidak lepas dari pengaruh fisik

dan psikis.

a. Menyediakan tempat belajar yang nyaman,
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b. memberikan waktu untuk belajar,

c. mendukung belajar anak dengan tidak menyalakan TV

C. Aktivitas Belajar di Luar Sekolah

1. Pengertian Belajar

Menurut Slameto (2015: 2) “belajar adalah suatu proses usaha yang

dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri

dalam interaksi dengan lingkungannya”.

Menurut Skiner dalam Syah (2015 : 64) “The teaching-leaching

proces”yaitu belajar adalah suatu proses adaptasi (penyesuaian tingkah

laku) yang berlangsung secara progresif.

Sedangkan menurut Sardiman (2007 : 20) belajar adalah perubahan

tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan misalnya

dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan lain

sebagainya.

Cronbach di dalam bukunya Educational psychology dalam Suryabrata

(2012 : 231) menyatakan bahwa belajar yang sebaik-baiknya adalah

dengan mengalami, dan dalam mengalami itu si pelajar mempergunakan

pancainderanya.

a) Ciri-Ciri Belajar

Menurut Slameto (2015 : 3) ciri-ciri belajar ada enam, yaitu sebagai

berikut:

1) Perubahan terjadi secara sadar
2) Perubahan dalam belajar bersifat continu dan fungsional
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3) Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif
4) Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara
5) Perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah
6) Perubahan mencakup seluruh aspek.

b) Jenis-jenis Belajar

Menurut Slameto (2015 : 5) jenis-jenis belajar terdapat sebelas jenis

belajar yaitu:

1) Belajar bagian (part learning, fractioned learning)
2) Belajar dengan wawasan (leraning by insight)
3) Belajar deskriminatif (discriminatif learning)
4) Belajar global/keseluruhan (global whole leraning)
5) Belajar insidental (incidental learning)
6) Belajar instrumental (instrumental learning)
7) Belajar intensional (intentional learning)
8) Belajar laten (laten learning)
9) Belajar mental (mental learning)
10) Belajar produktif (productif learnimg)
11) Belajar verbal (verbal learning)

c) Prinsip-Prinsip Belajar

Menurut Slameto (2015 : 5) prinsip-prinsip belajar yaitu:

1) Berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar
a) Dalam belajar setiap siswa harus diusahakan partisipasi aktif,

meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai tujuan
intruksional.

b) Belajar harus dapat menimbulkan reinforcemen dan motivasi
yang kuat pada siswa untuk mencapai tujuan intruksional.

c) Belajar perlu lingkungan yang menantang di mana anak dapat
mengembangkan kemampunanya berekplorasi dan belajar
dengan efektif.

d) Belajar perlu ada interaksi siswa dengan lingkunganya.
2) Sesuai hakikat belajar

a) Belajar itu proses kontinu, maka harus tahap demi tahap
menurut perkembanganya.

b) Belajar adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi, dan
discovery.

c) Belajar adalah proses kontinguitas (hubungan antara pengertian
yang satu dengan pengertian yang lain) sehingga mendapat
pengertian yang diharapkan. Stimulus yang diberikan
memberikan respon yang diharapkan.

3) Sesuai materi / atau bahan yang harus dipelajari
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a) Belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki
struktur, penyajian yang sederhana, sehuingga siswa mudah
menangkap pengertianya.

b) Belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu
sesuai dengan tujuan instruksional yang harus dicapainya.

4) Syarat keberhasilan belajar
a) Belajar memerlukan sarana yang cukup, sehingga siswa dapat

belajar dengan tenang.
b) Repetisi, dalam proses belajar perlu ulangan berkali-kali agar

pengertian/ketrampilan/sikap itu mendalam pada siswa.

d) Faktor – faktor yang mempengaruhi belajar

Soemanto (1998 : 113-121) dalam belajar, banyak sekali faktor yang

mempengaruhinya. Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi

belajar, dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu:

a. Faktor-faktor stimuli belajar.

b. Faktor-faktor metode belajar.

c. Faktor-faktor individual.

Berikut ini diuraikan secara garis besar mengenai ketiga macam

faktor tersebut.

a. Faktor-faktor stimuli belajar

Pengertian stimuli belajar di sini yaitu segala hal di luar individu

yang merangsang individu itu untuk mengadakan reaksi atau

perbuatan belajar. Stimuli dalam hal ini mencangkup materiil,

penegasan, serta suasana lingkungan eksternal yang harus

diterima atau dipelajari oleh si pelajar. Berikut faktor-faktor

stimuli belajar:

1) Panjangnya bahan pelajaran

2) Kesulitan bahan pelajaran

3) Berartinya bahan pelajaran
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4) Berat-ringannya tugas

5) Suasana lingkungan eksternal

b. Faktor-faktor metode belajar

Metode mengajar yang dipakai oleh guru sangat mempengaruhi

metode belajar yang dipakai oleh si pelajar. Dengan perkataan

lain , metode yang dipakai oleh guru menimbulkan perbedaan

yang berarti bagi proses belajar. Faktor-faktor metode belajar

menyangkut hal-hal berikut:

1) Kegiatan berlatih atau praktek

2) Overlearning dan Drill

3) Resitasi selama belajar

4) Pengenalan tentang hasil-hasil belajar

5) Belajar dengan keseluruhan dan dengan bagian-bagian

6) Penggunaan modalitas indra

7) Penggunaan dalam belajar

8) Bimbingan dalam belajar

9) Kondisi-kondisi insentif

c. Faktor-faktor individual

Kecuali faktor-faktor stimuli dan metode belajar, faktor-faktor

individual sangatbesar pengaruhnya terhadap belajar seseorang.

Adapun faktor-faktor individual itu menyangkut hal-hal berikut:

1) Kematangan

2) Faktor usia kronologis

3) Faktor perbedaan jenis kelamin

4) Pengalaman sebelumnya
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5) Kapasitas mental

6) Kondisi kesehatan jasmani

7) Kondisi kesehatan rohani

8) Motivasi

2. Pengertian Aktivitas Belajar

Sardiman (2007 : 96) aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat

penting didalam interaksi belajar-mengajar. Dalam aktivitas belajar ada

beberapa prinsip yang berorientasi pada pandangan ilmu jiwa, yakni

menurut pandangan ilmu jiwa lama dan ilmu jiwa modern. Menurut

pandangan ilmu jiwa lama aktivitas didominasi oleh guru sedang menurut

padangan ilmu jiwa modern, aktivitas didominasi oleh siswa. Aktivitas

belajar merupakan hal yang sangat penting bagi siswa, karena memberikan

kesempatan kepada siswa untuk bersentuhan dengan obyek yang sedang

dipelajari seluas mungkin, karena dengan demikian proses konstruksi

pengetahuan yang terjadi akan lebih baik. Aktivitas Belajar diperlukan

aktivitas, sebab pada prinsipnya belajar adalah berbuat mengubah tingkah

laku, jadi melakukan kegiatan. Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas.

Uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian aktivitas

belajar adalah keterlibatan siswa dalam bentuk sikap, pikiran, perhatian

dalam kegiatan belajar guna menunjang keberhasilan proses belajar

mengajar dan memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut.

Menurut Anton (2001 : 26), Aktivitas artinya “kegiatan atau keaktifan”.

Jadi segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi

baik fisik maupun non-fisik, merupakan suatu aktifitas.
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Aktivitas adalah segala kegiatan yang dilaksanakan baik secara jasmani

atau rohani. Aktivitas siswa selama proses belajar mengajar merupakan

salah satu indikator adanya keinginan siswa untuk belajar (Rosalia,

2005:2).

Aktivitas siswa merupakan kegiatan atau perilaku yang terjadi selama

proses belajar mengajar. Kegiatan – kegiatan yang dimaksud adalah

kegiatan yang mengarah pada proses belajar seperti bertanya, mengajukan

pendapat, mengerjakan tugas – tugas, dapat menjawab pertanyaan guru

dan bisa bekerjasama dengan siswa lain, serta tanggung jawab terhadap

tugas yang diberikan.

3. Faktor – faktor yang mempengaruhi aktivitas belajar

Syah (2015 : 146-156) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi aktivitas belajar meliputi faktor internal, faktor eksternal

dan pendekatan belajar siswa. Faktor internal meliputi; keadaan

jasmanidan rohani, kecerdasan, sikap minat bakat dan motivasi.

Sedangkan faktor eksternal meliputi kondisi lingkungan sekitar, yang

berupa; keluarga, guru dan staf, masyarakat, teman dan juga lingkungan

non sosial yang bisa berupa rumah, sekolah, peralatan dan alam. Faktor

pendekatan belajar  yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi

dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan

pembelajaran materi-materi pelajaran.
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Berpijak dari pendapat di atas, maka faktor-faktor yang mempengaruhi

aktivitas belajar, baik yang menunjang maupun yang menghambat, dapat

digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Faktor internal siswa, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa

sendiri yang meliputi dua aspek  yaitu aspek fisiologis (bersifat

jasmaniah) misalnya kondisi umum jasmani dan tonus (tegangan

otot) dan aspek psikologis (bersifat rohaniah) misalnya tingkat

kecerdasan/tingkat intelegensi siswa, sikap siswa, bakat siswa, minat

siswa dan motivasi siswa.

2. Faktor eksternal, mencakup faktor lingkungan sosial dan faktor

lingkungan nonsosial.

3. Faktor pendekatan belajar yaitu segala cara atau strategi yang

digunakan siswa dalam menunjang keefektifan dan efisiensi proses

pembelajaran materi tertentu. Dalam hal ini berarti seperangkat

langkah operasional yang direkayasa sedemikian rupa untuk

memecahkan masalah atau mencapai tujuan belajar tertentu

(Lawson,1991)

Faktor - faktor inilah yang kemudian dijabarkan dalam penjelasan berikut

ini:

a. Motivasi

Menurut Mc. Donald dalam Sardiman (2007 : 73) motivasi berarti

perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan adanya

feeling dan didahului dengan adanya tanggapan terhadap adanya

tujuan, dengan demikian, dapat dikatakan bahwa motivasi adalah

dorongan psikis yang ada pada diri individu untuk melakukan
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sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan jika dikaitkan

dengan aktifitas belajar, maka motivasi berarti dorongan psikis yang

ada pada diri siswa untuk melakukan kegiatan belajar secara optimal

dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Sehingga

motivasi mempunyai arti yang sangat penting di dalam kegiatan

belajar dan dalam rangka mencapai tujuan belajar.

b. Konsentrasi

Sardiman (2007 : 40) mengartikan konsentrasi dalam kaitannya

dengan belajar adalah memusatkan segenap kekuatan perhatian pada

suatu situasi belajar.

c. Kecerdasan/intelegnsi siswa

Reber (Muhibbin Syah 2015 : 148) Intelegensi pada umumnya dapat

di artikan sebagai kemampuan psiko-fisik untuk mereaksi

rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkunganya dengan

cara yang tepat.

Menurut Slameto (2015 : 56) intelegensi adalah kecakapan yang

terdiri dari tiga jenis yaitu kecakapan untuk menghadapi dan

menyesuaikan kedalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif,

mengetahui atau menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara

efektif, mengetahui relasi dan mengetahuinya dengan cepat.

d. Bakat siswa

Bakat adalah potensi atau kecakapan dasar yang dibawa sejak lahir.

Kecakapan ini akan semakin nyata setelah adanya latihan. Jadi jika

bahan pelajaran yang diajarkan sesuai dengan bakat anak didik,

maka hasil belajarnya akan lebih baik, karena anak didik akan lebih
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giat dalam menjalani aktivitas belajarnya sebab ia senang dalam

mempelajarinya. Chaplin dan Reber (Muhibbin Syah 2015 : 151)

Secara umum, bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki

seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan

datang.

Sedangkan menurut Slameto (2015 : 57) bakat adalah keampuan

untuk belajar. Kemampuan itu baru akan terealisasi menjadi

kecakapan yang nyata sesudah belajar atau berlatih.

e. Minat

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu

hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Yang berguna untuk

mempengaruhi kualitas pencapaian hasil belajar siswa dalam bidang

studi tertentu. Hal ini dikarenakan siswa yang menaruh minat pada

mata pelajaran tertentu, akan berusaha memusatkan perhatiannya

secara maksimal. Sehingga akan lebih giat dalam belajar dan pada

akhirnya akan mencapai prestasi seperti yang diinginkannya.

Slameto (2015 : 57) Hilgard memberi rumusan tentang minat adalah

kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang

beberapa kegiatan.

Sedangkan menurut Syah (2015 : 152) minat adalah kecenderungan

dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap

seuatu.

f. Sikap

Syah (2015 : 150) Sikap adalah gejala internal yang berdimensi

afektif berupa kecenderungan untuk merespon dengan cara yang
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relatif tetap terhadap suatu objek baik secara positif maupun negatif.

Sedangkan dalam hal ini sikap yang dimaksud adalah respon positif

siswa terhadap guru saat proses pembelajaran. sikap positif siswa

terutama pada guru dan mata pelajaran yang diampunya merupakan

pertanda awal yang baik bagi proses belajar siswa tersebut.

Begitupun sebaliknya, sikap siswa yang negatif, terlebih jika disertai

rasa benci terhadap guru dan mata pelajarannya akan menyebabkan

munculnya kesulitan belajar bagi siswa tersebut. Oleh karena itu

dalam proses kegiatan belajar mengajar, sikap siswa juga sangat

berpengaruh terhadap proses pembelajarannya.

g. Kematangan

Slameto (2015 : 58) kematangan adalah suatu tingkat/fase dalam

pertumbuhan seseorang, dimana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk

melaksanakan kecakapan baru.

4. Aktivitas belajar di luar sekolah

Aktivitas belajar diluar sekolah adalah kegiatan fisik dan mental untuk

mencapai tujuan pendidikan, seperti membaca, menulis, mendengarkan,

memandang, berfikir, latihan atau praktek, diskusi, menghapal.

Belajar di luar jam sekolah adalah suatu aktivitas fisik yaitu suatu kegiatan

ketangkasan dalam berusaha dengan menggunakan tenaga dan fikiran

(fisik fisikis) yang semuanya mengarah pada pencapaian aktivitas belajar

yang lebih baik.
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Aktivitas belajar di luar sekolah yang di maksud dalam penelitian ini

adalah serangkaian kegiatan fisik untuk kegiatan belajar yang di lakukan di

luar jam sekolah untuk mencapai aktivitas belajar yang lebih baik.

Belajar pada prinsipnya merupakan suatu perubahan yang relatif dan

permanen dalam kecendrungan tingkah laku yang merupakan hasil latihan

penguatan (Reinforcem), ( Tafsir, 1996 : 60). Defenisi ini menunjukkan

pada praktek peneguhan. Praktek itu merupakan latihan (tempatnya

pengulangan) respon terhadap stimulus.

Penelitian oleh C.C Wren dan Regmald Bell mengemukakan bahwa

masalah yang paling utama yang dihadapi siswa dalam belajar adalah

kesukaran dalam mengatur waktu (Deferent In Budgetting Time). Anak

lebih cendrung bermain dari pada belajar bahkan anak lebih

mengutamakan bermain dari pada mengulang pelajaran dirumah sehingga

tujuan yang diinginkan tidak tercapai dengan sempurna.

(Roestiyah, 1882 : 164) memberikan beberapa cara dalam menggunakan

waktu belajar diluar jadwal belajar formal sebagai berikut:

a. Mulailah belajar tepat pada waktunya, jangan biasakan menunda
b. Belajarlah mengatur waktu denga tepat, mengatur waktu yang tepat

akan sangat membantu kesuksesan belajar. Lamanya waktu yang
dipergunakan sangat tergantung pada:

1) IQ seseorang
2) Kecakapan seseorang dalam menangkap pelajaran
3) Minat dan perhatian
4) Pengetahuan dasar yang dimiliki sebelumnya.

c. Jangan belajar sekaligus dan belajar hendaknya secara teratur
d. Jangan menggunakan waktu tidur untuk belajar karena dapat

mengganggu kesehatan.
e. Belajar dua sampai empat jam sehari dengan teratur akan mencapai

hasil yang memuaskan.
f. Belajarlah dengan konsentrasi untuk dapat menguasai pelajaran

dengan baik.
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Adapun aktivitas belajar dapat dilakukan diluar sekolah menurut Sudjana

( 2001 : 168) diantaranya adalah:

1. Buka dan pelajari kembali catatan singkat hasil belajar disekolah
yang anda catat pada kertas lepas. Baca pula buku sumber yang
berkenan dengan materi tersebut. Kemudian anda membuat catatan
lengkap dari bahan tersebut dengan gaya dan bahasa sendiri.
Lakukan hal tersebut setiap hari setelah anda belajar disekolah.

2. Pada akhir catatan yang anda buat rumuskan pertanyaan-pertanyaan
dari bahasa tersebut. Pertanyaan mencakup pertanyaan ingatan
misalnya, mengenai batasan, dalil, rumus, istilah nama dan
sebagainya. Sedangkan pertanyaan fikiran misalnya bertanya dengan
kata apa, mengapa, bagaimana.

3. Setiap pertanyaan yang anda buat, tulis pada pokok-pokok
jawabanya dibalik halaman tersebut.

4. Cara belajar berikutnya anda tinggal melatih pertanyaan tersebut
sampai anda menguasainya bila belum menguasi pertanyaan yang
anda buat baca kembali catatan anda sehingga jawabannya betul-
betul anda kuasai.

5. Apabila anda ragu akan jawabannya, sebaiknya ajukan pertanyaan
tersebut kepada guru pada saat pelajaran berlangsung.

6. Belajar pada saat tertentu yang paling memungkinkan bagi anda
tergantung pada diri anda, apa yang paling cocok.

7. Jangan sekali – kali anda memporsir belajar terus-menerus dalam
waktu lama, istirahatlah dahulu beberapa menit agar fikiran tidak
lelah.

8. Sebelum anda tidur bacalah pertanyaan yang anda buat lalu jawablah
dalam hati jangan lupa ingatlah kepada tuhan sebelum tidur dengan
membaca doa atau ayat atau firman sesuai dengan agama anda.

Kegiatan belajar di luar jam sekolah sangat bervariasi, salah satunya

siswa bisa belajar kelompok dengan teman-temannya. S. Nasution

menyebutkan bahwa faedah atau mamfaat dari kerja kelompok itu

sendiri adalah mempertinggi hasil belajar baik secara kuantitatif

maupun kualitatif.

5. Pemanfaatan waktu belajar di luar sekolah

Pengaturan waktu belajar mempunyai arti penting dalam belajar,  belajar

menggunakan waktu merupakan suatu keterampilan yang berharga dan
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memberikan keuntungan dalam belajar. Siswa yang tidak dapat

memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien umumnya mengeluh

kekurangan waktu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, sebaliknya siswa

yang dapat memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien tampak tidak

pernah kehabisan waktu untuk mengerjakan tugasnya dengan baik.

Djamarah (2002:40), mengemukakan beberapa kiat-kiat belajar di rumah.

Kiat-kiat belajar tersebut adalah sebagai berikut:

a. Mempunyai fasilitas dan perabot belajar.
b. Mengulangi bahan pelajaran.
c. Menghafal bahan pelajaran.
d. Membaca buku.
e. Membuat ringkasan dan ikhtisar.
f. Mengerjakan tugas.
g. Membentuk kelompok belajar.
h. Memanfaatkan perpustakaan.

Pemanfaatan waktu belajar disini dapat dilaksanakan siswa dengan

memperhatikan kiat-kiat belajar dan juga prinsip dari belajar itu sendiri.

Sedangkan Menurut Slameto (2003:82), salah satu belajar yang efektif

adalah membuat jadwal dan melaksanakannya. Adapun cara untuk

membuat jadwal yang baik adalah sebagai berikut:

Setiap hari ada 24 jam , 24 jam digunakan untuk:

a. Tidur : 7 jam

b. Makan, mandi, olahraga : 3 jam

c. Urusan pribadi dan lain-lain : 2 jam

d. Sisanya untuk belajar : 12 jam

Waktu 12 jam ini digunakan untuk belajar di sekolah selama kurang lebih

7 jam, sedangkan sisanya yang 5 jam digunakan untuk belajar di luar jam

pelajaran sekolah seperti di rumah atau di perpustakaan. Supaya berhasil
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dalam belajar, jadwal yang sudah dibuat haruslah dilaksanakan secara

teratur, disiplin dan efisien. Waktu belajar yang banyak bukanlah suatu

jaminan untuk meraih prestasi maksimal, jika tidak digunakan secara

optimal. Djamarah (2002:10), mengemukakan pedoman umum belajar

yang meliputi:

a. Belajar dengan teratur.

b. Disiplin dan bersemangat.

c. Konsentrasi.

d. Istirahat dan tidur.

Beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan waktu

belajar secara efektif adalah penggunaan waktu yang berorientasi pada

belajar yang mendapatkan hasil belajar yang lebih teratur, disiplin dan

semangat.

Menurut Sukmadinata (2003:166), ” salah satu prinsip belajar adalah
kegiatan belajar berlangsung pada setiap tempat dan waktu”.
Kegiatan belajar tidak hanya berlangsung disekolah dan di
perpustakaan tetapi juga dirumah, di masyarakat, bahkan dimana
saja bisa terjadi perbuatan belajar. Belajar juga terjadi setiap waktu,
tidak hanya berlangsung pada waktu jam-jam pelajaran.

Pemanfaatan waktu belajar merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam

cara belajar efektif. Waktu hanya mempunyai suatu arti kalau dapat

menghasilkan suatu prestasi belajar pada waktu yang tepat, yang tidak

mengalami kelambatan. Kelambatan dalam belajar sesungguhnya tidak

dapat dikejar dengan menambah jatah waktu belajar, melainkan dengan

cara mencari cara-cara belajar yang dapat memanfaatkan waktu secara

lebih efektif. Siswa yang dapat memanfaatkan waktu belajar dengan baik

tentunya akan lebih mudah dalam menerima dan memahami pelajaran,
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baik itu yang disampaikan guru di sekolah maupun yang dipelajari dari

buku-buku pelajaran. Siswa yang mampu memahami pelajaran pada

akhirnya akan memperoleh aktivitas belajar yang baik.

Berdasarkan atas beberapa pendapat mengenai pemanfaatan waktu belajar

di atas, maka pemanfaatan waktu belajar yang dimaksud dalam penelitian

ini akan diukur melalui beberapa indikator. Adapun indikator tersebut

adalah mempunyai fasilitas dan perabot belajar, mengulangi bahan

pelajaran, menghafal bahan pelajaran, membaca buku pelajaran, membuat

ringkasan dan ikhtisar, mengerjakan tugas, membentuk kelompok belajar

dan memanfaatkan perpustakaan.

6. Beberapa aktivitas yang termasuk belajar

Soemanto (1998 : 105) mengemukakan bahwa belajar tergantung kepada

kebutuhan dan motivasi. Belajar itu terarah kepada pencapaian tujuan.

Orang yang lapar merasakan kondisi yang seimbang dalam dirinya. Dia

menolak keadaan yang dirasakannya itu, maka timbul kebutuhan untuk

mengatasi hal lapar yang diderita. Kebutuhan itu sendiri melahirkan

keinginan untuk makan sebagai motivasinya untuk memenuhi kebutuhan

mengatasi lapar. Ia pun mempunyai tujuan yang harus dicapai, yaitu

makan.

seoarang dapat makan itu tidak sembarangan bertindak, melainkan harus

menemukan set yang tepat untuk mendapatkan dan menikmati makanan

yang diidamkan. Ia memikirkan jenis makanan (nasi, rujak, ataukah kue),

sumber makanan (di rumah sendiri, di pasar, di warung, atau di restoran),

cara memperoleh makanan (mengambil begitu saja, usul atau minta,
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menunggu atau membeli). Setelah set ditemukan, maka set itu dipilih

untuk mewujudkan usaha mencapai tujuan yaitu makan tadi. Dari set yang

dipilih itu, maka orang melakukan berbagai kegiatan untuk mencapai

tujuan makan, misalnya berkata lapar, usul minta uang, mengambil sepeda

motor, naik sepeda motor menuju warung sate, memesan sate, memakan

sate, dan seterusnya.

Ilustrasi di atas dapat dipakai untuk menggambarkan tentang bagaimana

belajar itu dilakukan, ilustrasi di atas dapat kita ambil suatu hikmah,

bahwa belajar terarah kepada suatu tujuan, untuk mencapai suatu tujuan

itu orang harus menentukan set belajar. Set belajar yang ditemukan, orang

memilih berbagai alternatif tindakan, barulah orang melakukan berbagai

aktivitas untuk mencapai suatu tujuan.

a. Gambaran tentang set belajar

Soemanto (1998 : 106) mengemukakan tentang set balajar, bahwa set

adalah arah atau sikap terhadap pekerjaan. Kepekaan terhadap

ketepatan berbagai alternatif tindakan mencapai tujuan. Set belajar

mengarahkan perhatian hal-hal yang relevan dengan kebutuhan dan

motivasi si belajar serta menemukan tujuan atau alternatif tindakan

yang paling baik.

Set belajar adalah arah perhatian dalam interaksi bertujuan. Kita akan

mengalami kesulitan dalam mengerjakan sesuatu dengan

menggunakan dua set belajar atau lebih. Mencapai satu tujuan dengan

beberapa set secara simultan hanya akan mengaburkan strategi



47

pelaksanaan tindakan, dan bahkan dapat menyesatkan arah tindakan

itu sendiri.

b. Beberapa Aktivitas Belajar

Soemanto (1998 : 107-113) meskipun orang mempunyai tujuan

tertentu dalam belajar serta telah memilih set yang tepat untuk

merealisasi tujuan itu, namun tindakan-tindakan untuk mencapai

tujuan sangat dipengaruhi oleh situasi. Setiap situasi ciri manapun dan

kapan saja memberi kesempatan belajar kepada seseorang. Situasi ini

ikut menentukan set belajar yang dipilih. Berikut ini dikemukakan

beberpa contoh aktivitas belajar dalam beberapa situasi.

1) Mendengarkan

Kehidupan sehari-hari kita bergaul dengan orang lain, dalam

pergaulan itu terjadi komunikasi verbal berupa percakapan.

Percakapan memberikan situasi tersendiri bagi orang-orang yang

terlibat ataupun yang tidak terlibat tetapi secara tidak langsung

mendengar informasi. Situasi ini memberi kesempatan kepada

seseorang untuk belajar. Seseorang menjadi belajar atau tidak

dalam situasi ini, tergantung ada atau tidaknya kebutuhan,

motivasi dan set seseorang itu. Adanya kondisi pribadi seperti ini

memungkinkan seseorang tidak hanya mendengar, melainkan

mendengarkan secara aktif dan bertujuan. Mendengarkan yang

demikian akan memberikan manfaat bagi perkembangan pribadi

seseorang.
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Apabila hal mendengar mereka tidak didorong oleh kebutuhan,

motivasi dan tujuan tertentu, maka sia-sialah pekerjaan mereka.

Tujuan belajar mereka tidak tercapai karena tidak adanya set-set

yang tepat untuk belajar. Melalui pendengaranya, ia berinteraksi

dengan lingkungan sehingga dirinya berkembang.

2) Memandang

Setiap stimuli visual memberi kesempatan bagi seseorang untuk

belajar, dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang dapat kita

pandang, akan tetepi tidak semua pandangan atau penglihatan kita

adalah belajar. Meskipun pandangan kita tertuju kepada suatu

objek visual, apabila dalam dalam diri kita tidak terdapat

kebutuhan, motivasi serta set tertentu untuk mencapai suatu

tujuan, maka pandangan yang demikian tidak termasuk belajar.

Apabila kita memandang segala set suatu dengan set tertentu

untuk mencapai tujuan yang mengakibatkan perkembangan dari

kita, maka dalam hal yang demikian kita sudah belajar.

3) Meraba, mencium, dan mencicipi/mencecap

Meraba, mencium, mencecap adalah aktivitas sensoris seperti hal

nya pada mendengarkan dan memandang. Segenap stimuli yang

dapat diraba, dicium dan dicecap merupakan situasi yang memberi

kesempatan bagi seseorang untuk belajar. Aktivitas meraba,

aktivitas mencium, dan aktivitas mencecap dapat dikatakan

belajar, apabila aktivitas-aktivitas itu didorong oleh kebutuhan,

motivasi untuk mencapai tujuan dengan menggunakan set tertentu

untuk memperoleh perubahan tingkah laku.
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4) Menulis atau mencatat

Setiap aktivitas pengindraan kita yang bertujuan, akan

memberikan kesan-kesan yang berguna bagi belajar kita

selanjutnya. Kesan-kesan itu merupakan materil untuk maksud-

maksud belajar selanjutnya. Materiil atau objek yang ingin kita

pelajari lebih lanjut harus memberi kemungkinan untuk

dipraktekan. Berepa materiil di antaranya terdapat di dalam buku-

buku, di kelas ataupun di buku catatan kita sendiri.

Tidak semua aktivitas mencatat adalah belajar. Aktivitas mencatat

yang bersifat menurun, menjiplak atau mengkopi adalah tidak

dapat dikatakan sebagai aktivitas belajar. Mencatat yang termasuk

sebagai belajar yaitu apabila dalam mencatat itu orang menyadari

kebutuhanya serta tujuanya, serta menggunakan set tertentu akan

dapat dipergunakan sewaktu-waktu tanpa adanya kesulitan. Tanpa

penggunaan set belajar, maka catatan yang kita buat tidak

mencatat apa yang semestinya dicatat.

5) Membaca

Belajar adalah aktif, dan membaca untuk keperluan belajar

hendaknya dilakukan di meja belajar daripada di tempat tidur,

karena dengan sambil tiduran itu perhatian dapat terbagi, dengan

demikian belajar sambil tiduran mengganggu set belajar. Belajar

memerlukan set. Membaca untuk keperluan belajar harus pula

menggunakan set. Membaca dengan set misalnya dengan memulai

memperhatikan judul-judul bab, topik-topik utama dengan

berorientasi kepada kebutuhan atau tujuan itu. Tujuan kita akan
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menentukan materi yang dipelajari. Kita dapat menetukan set

untuk membuat catatan-catatan yang perlu. Materiil bacaan yang

bersifat teknis dan mendetail memerlukan kecepatan membaca

yang kurang (lambat), sedang untuk materiil bacaan yang bersifat

populer dan impresif memerlukan kecepatan membaca yang

tinggi. Membaca dengan cepat adalah lebih membantu dalam hal

menyerap materiil secara lebih komprehensif.

6) Membuat ikhtisar atau ringkasan dan menggarisbawahi

Banyak orang yang merasa terbantu dalam belajarnya karena

menggunakan ikhisar-ikhtisar materi yang dibuatnya. Ikhtisar atau

ringkasan ini memang dapat membantu kita dalam hal mrngingat

atau mencari kembali materi dalam buku untuk masa-masa yang

akan datang . untuk keperluan belajar yang intensif, bagaimanapun

juga hanya membuat ikhtisar adalah belum cukup. Sementara

membaca, pada hal-hal yang penting kita beri garis bawah

(underling), hal ini sangat membantu kita dalam usaha

menemukan kembali materiil itu di kemudian hari.

7) Mengamati tabel-tabel, diagram-diagram, dan bagan-bagan

Materiil non-verbal semacam ini sangat berguna bagi kita dalam

mempelajari materiil yang relevan itu, demikian pula gambar-

gambar, peta-peta dan lain-lain dapat menjadi bahan ilustratif yang

membantu pemahaman kita tentang sesuatu hal.

8) Menyusun paper atau kertas kerja

Membuat paper, terutama yang perlu mendapat perhatian ialah

rumusan topik paper itu, dari rumusan topik itu kita akan dapat
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menentukan materiil yang relevan. Kemudian kita mengumpulkan

materi yang akan ditulis ke dalam paper dengan mencatatatkan

pada buku notes atau kartu-kartu catatan, paper yang baik

memerlukan perencanaan yang masak dengan terlebih dulu

mengumpulkan ide-ide yang menunjang serta penyediaan sumber-

sumber yang relevan.

Tidak semua aktivitas penyusun paper merupakan aktivitas

belajar. Banyak pelajar atau mahasiswa yang menyusun paper

dengan jalan mengkopi atau menjiplak.

9) Mengingat

Mengingat dengan maksud agar ingat tentang sesuatu, belum

termasuk sebagai aktivitas belajar. Mengingat yang didasari atas

kebutuhan serta kesadaran untuk mencapai tujuan belajar lebih

lanjut adalah termasuk aktivitas belajar, apalagi jika mengingat

berhubungan dengan aktivitas-aktivitas belajar lainya.

10) Berfikir

Adapun yang menjadi objek serta tujuanya, berfikir adalah

termasuk aktivitas belajar, dengan berfikir orang memperoleh

penemuan baru, setidak-tidaknya orang menjadi tahu tentang

hubungan antar sesuatu.

11) Latihan atau praktek

Latian atau praktek adalah termasuk aktivitas belajar. Orang yang

melakukan kegiatan berlatih tentunya sudah mempunyai dorongan

untuk mencapai tujuan tertentu yang dapat mengembangkan suatu

aspek pada dirinya. Orang yang berlatih sesuatu tentunya
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menggunakan set tertentu sehingga setiap gerakan atau tindakanya

terarah kepada suatu tujuan. Dalam berlatih atau berpraktek terjadi

interaksi yang interaktif antara subjek dengan lingkunganya.

Kegiatan berlatih atau berpraktek, segenap tindakan subjek terjadi

secara integratif dan terarah ke suatu tujuan. Hasil dari latihan atau

praktek itu sendiri akan berupa pengalaman yang dapat mengubah

diri subjek serta mengubah lingkunganya, lingkungan berubah

dalam diri anak.

Adapun jenis-jenis aktivitas dalam belajar yang digolongkan oleh Paul

B. Diedric (Sardiman, 2007: 101) adalah sebagai berikut:

1) Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya membaca,
memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang
lain.

2) Oral Activities, seperti menyatakan merumuskan, bertanya,
memberi saran, berpendapat, diskusi, interupsi.

3) Listening Activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian,
percakapan, diskusi, musik, pidato.

4) Writing Activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan,
laporan, menyalin.

5) Drawing Activities, menggambar, membuat grafik, peta, diagram.
6) Motor Activities, yang termasuk di dalamnya antara lain:

melakukan percobaan, membuat konstruksi, model, mereparasi,
berkebun, beternak. Mental Activities, sebagai contoh misalnya:
menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis,
mengambil keputusan.

7) Emotional Activities, seperti misalnya, merasa bosan, gugup,
melamun, berani, tenang.
Berdasarkan berbagai pengertian jenis aktivitas di atas, peneliti
berpendapat bahwa dalam belajr sangat dituntut keaktifan siswa.
Siswa yang lebih banyak melakukan kegiatan sedangkan guru
lebih banyak membimbing dan mengarahkan. Tujuan
pembelajaran PLC tidak mungkin tercapai tanpa adanya aktivitas
siswa.
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D. Hasil Penelitian yang Relevan

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Satria, (2010) Korelasi Aktivitas Belajar Di

Luar Jam Sekolah dengan Hasil Belajar Fiqih Siswa Di Madrasah Aliyah

Pondok Pesantren Darussalam Saran Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten

Rokan Hulu, dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa ada hubungan yang

signifikan antara Aktivitas Belajar Siswa diluar Jam Sekolah dengan hasil

belajar Fiqih Siswa.

Penelitian yang dilakukan oleh Saraswati (2016) “Hubungan Antara Perhatian

Orang Tua dengan Prestasi Belajar IPS Siswa Kelas IV SD 1 Kupang Kota

Bandar Lampung  Tahun Pelajaran 2015/2016”. Dalam penelitian tersebut ia

menyimpulkan bahwa Ada hubungan antara perhatian orang tua dengan

prestasi belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri 1 Kupang Kota Bandar

Lampung tahun pelajaran 2015/2016.

Berdasarkan hasil penelitian relevan yang dilakukan oleh peneliti terdahulu

tersebut, peneliti juga ingin melakukan penelitian tentang Hubungan Perhatian

Orang Tua dengan Aktivitas Belajar di Luar Sekolah Siswa Kelas IV SD

Negeri 2 Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang

Bawang Barat Tahun Ajaran 2016/2017, bahwa ada hubungan antara

perhatian orang tua dengan aktivitas belajar di luar sekolah.

E. Kerangka Pikir Penelitian

Aktivitas belajar di luar sekolah adalah kegiatan fisik dan mental untuk

mencapai tujuan pendidikan. Adanya aktivitas siswa dalam kegiatan belajar
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membawa nilai yang besar bagi pembelajaran. Aktivitas dalam belajar juga

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bersentuhan dengan obyek yang

sedang dipelajari seluas mungkin, karena dengan demikian proses konstruksi

pengetahuan yang terjadi akan lebih baik. Belajar diperlukan aktivitas, sebab

pada prinsipnya belajar adalah berbuat mengubah tingkah laku, jadi

melakukan kegiatan, seperti membaca, memandang, meraba, mencatat atau

menulis, mengamati, berfikir, membuat ikhtisar, latihan atau praktek, tidak

ada belajar kalau tidak ada aktivitas.

Pemanfaatan waktu belajar secara efektif merupakan penggunaan waktu yang

berorientasi pada belajar yang mendapatkan hasil belajar yang lebih teratur,

disiplin dan semangat. Maka pemanfaatan waktu belajar yang dimaksud dalam

penelitian ini akan diukur melalui beberapa indikator yaitu mempunyai

fasilitas dan perabot belajar, mengulangi bahan pelajaran, menghafal bahan

pelajaran, membaca buku pelajaran, membuat ringkasan dan ikhtisar,

mengerjakan tugas, membentuk kelompok belajar dan memanfaatkan

perpustakaan.

Masalah yang paling utama yang dihadapi siswa dalam belajar adalah

kesukaran dalam mengatur waktu (Deferent In Budgetting Time). Anak lebih

cenderung bermain dari pada belajar bahkan anak lebih mengutamakan

bermain dari pada mengulang pelajaran dirumah sehingga tujuan yang

diinginkan tidak tercapai dengan sempurna.

Kegiatan belajar anak dipengaruhi oleh perhatian orangtuanya. Orangtua yang

kurang memberikan perhatian belajar pada anaknya di rumah akan



55

menyebabkan motivasi belajar anak berkurang, sehingga anak menjadi malas

belajar dan aktivitas belajarnya menjadi terganggu. Perhatian orang tua pada

kegiatan belajar anaknya menjadi penting karena dapat membuat anak menjadi

lebih bersemangat dalam belajar. Perhatian orang tua pada kegiatan belajar

anak dapat diwujudkan dalam beberapa hal, diantaranya memberikan motivasi

belajar, memberikan bimbingan dalam kegiatan belajar, memberikan fasilitas

belajar, menciptakan suasana belajar yang nyaman, serta memenuhi kebutuhan

belajar anak. Hal tersebut dapat membuat anak menjadi lebih giat dalam

belajar, sehingga aktivitas belajar anak di rumah akan semakin berkembang

dan hasil belajarnya akan optimal. Bentuk kasih sayang orang tua yang

merupakan perhatian orang tua terhadap anaknya sangat beragam. Misalnya

orang tua memberi dorongan belajar kepada anak agar mencapai prestasi yang

memuaskan. Selain itu orang tua yang membimbing kegiatan belajar anak

yaitu dalam penyediaan waktu belajar. Juga orang tua yang memperhatikan

tentang maju mundurnya belajar anak. Bentuk kepedulian orang tua terhadap

anaknya meliputi penyediaan fasilitas belajar.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdapat hubungan

perhatian orangtua dengan aktivitas belajar anak di luar sekolah. Oleh karena

itu peranan orangtua dalam memperhatikan kegiatan belajar anaknya sangat

diperlukan, agar aktivitas belajar anak semakin baik dan berkembang.

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, variabel bebas yaitu perhatian orangtua

dan variabel terikat yaitu aktivitas belajar siswa di luar sekolah. Skemanya

dapat digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

Keterangan :
X =  Perhatian Orang Tua
Y =  Aktivitas Belajar di Luar Sekolah

F. Hipotesis Penelitian

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2007: 137) hipotesis adalah pernyataan

atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang

kebenarannya masih lemah dan perlu dibuktikan. Sedangkan Sutrisno Hadi

dalam Metode Research I mendefinisikan hipotesis sebagai dugaan sementara

yang mungkin benar, atau mungkin juga salah. Dia akan diterima jika benar,

dan akan ditolak jika salah atau palsu, jika fakta-faktanya jelas membenarkan

(Hadi, 1989: 136).

Kedua pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa hipotesis adalah

dugaan sementara atau kesimpulan sementara, terhadap permasalahan

penelitian yang sedang diteliti.

Berdasarkan pengertian tersebut maka hipotesis yang diajukan penulis dalam

penelitian ini adalah:

Ha : Ada hubungan yang positif antara perhatian orangtua dengan aktivitas

belajar di luar sekolah siswa kelas IV SD Negeri 2 Kartaraharja

Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun

Ajaran 2016/2017.

X Y
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Ho : Tidak ada hubungan yang positif antara perhatian orangtua dengan

aktivitas belajar di luar sekolah siswa kelas IV SD Negeri 2 Kartaraharja

Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun

Ajaran 2016/2017.



III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang dipergunakan untuk memecahkan suatu

permasalahan dengan teknik dan alat-alat tertentu, sehingga dapat diperoleh hasil

yang sesuai dengan tujuan penelitian. Metodelogi merupakan ajaran-ajaran

mengenai metode-metode yang dipergunakan di dalam proses penelitian.

Sedangkan menurut Arikunto (2006: 160) “Metode penelitian adalah cara yang

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian”

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

kuantitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu,

teknik pengambilan sampel pada umummya dilakukan secara random,

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat

kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah

ditetapkan (Sugiyono, 2011: 8).

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian korelasi, yang bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan

dan apabila ada, berapa eratnya hubungan serta berarti atau tidaknya hubungan

itu (Arikunto, 2006: 270).
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B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dalam penelitian ini adalah SD Negeri 2 Kartaraharja Kecamatan

Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat. Waktu dalam

penelitian ini adalah sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan

bernomor 6819/UN26/3/PL/2016 oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Universitas Lampung Tahun 2016 untuk melakukan penelitian

mengenai hubungan perhatian orangtua dengan aktivitas belajar di luar

sekolah siswa kelas IV SD Negeri 2 Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang

Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat semester genap Tahun Ajaran

2016/2017.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,

2011: 80).

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 2006: 130).

Sedangkan menurut Kasinu (2007: 260) populasi adalah keseluruhan

subjek atau objek yang menjadi sasaran penelitian. Populasi pada

penelitian ini adalah orangtua dari siswa kelas IV A dan IV B SD Negeri 2

Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang

Barat Tahun Ajaran 2016/2017 yang berjumlah 40 orang.
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2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut (Sugiyono, 2011: 81). Sementara itu sampel adalah

sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2010: 174). Pada

penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah teknik proporsional

random sampling berdasarkan jenjang pendidikan orangtua dengan

proporsi 0,5 dengan jumlah sampel adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Proporsional Sampel

No Jenjang pendidikan Populasi Sampel
1 SD 19 10
2 SMP 14 7
3 SMA 6 3
4 >SMA 1 1

jumlah 40 21

D. Variabel Penelitian

Variabel Penelitian adalah suatu atribut atau sifat nilai dari orang, obyek atau

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011: 38).

Pada penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel independen (variabel

bebas) dan variabel dependen (variabel terikat).

1. variabel independen (variabel bebas) merupakan variabel yang

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya

variabel dependen (terikat).

2. variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi

atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2011:

39).
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Adapun variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Variabel Bebas

Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah perhatian orangtua yang

diberikan kepada anaknya. Dilambangkan dengan (X)

b. Variabel Terikat

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah aktivitas belajar siswa di luar

sekolah (di rumah). Dilambangkan dengan (Y)

E. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

1. Definisi Konseptual Variabel

a. Perhatian orangtua, adalah suatu kesadaran orang tua dalam mendidik,

membimbing, mengajarkan dan merawat anak-anaknya (baik

berbentuk tindakan maupun ucapan) dengan penuh rasa kasih sayang

agar anak-anak dapat meraih cita-cita, hidup mandiri. Perhatian dalam

bentuk pemenuhan materi maupun finansial.

b. Aktivitas belajar di luar sekolah adalah aktivitas belajar siswa baik

secara fisik, mental, emosional, maupun intelektual dalam setiap

proses pembelajaran di luar kelas, evaluasi dan pemantapan yang

dilakukan adalah di luar kelas setelah mengikuti proses pembelajaran

di kelas.

2. Definisi Operasional Variabel

a. Perhatian orangtua terdiri dari indikator memberikan kasih sayang,

memberikan bimbingan, memfasilitasi anak, menciptakan suasana

belajar yang aman dan nyaman agar anak bersemangat dalam belajar,
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sehingga aktivitas belajarnya dapat berkembang dengan baik. Untuk

mengetahui data perhatian orangtua di rumah, peneliti melakukan

wawancara terstruktur dengan orang tua siswa yang berpedoman pada

instrumen penelitian yaitu pedoman wawancara.

Tabel 3.2 Indikator dan Sub Indikator Variabel Perhatian Orang Tua (X)

Variabel Indikator Sub Indikator

Perhatian
Orangtua

(X)

1. Memberikan
kasih sayang

2. Memberikan
bimbingan

1. Orangtua menegur anak apabila pulang
terlambat dari sekolah

2. Orangtua menanyakan alasan anak ketika
pulang terlambat dari sekolah

3. Oangtua memberikan hadiah atau pujian
ketika anak berprestasi

4. Orangtua memelihara kesehatan anak
dengan menyediakan sarapan pagi
sebelum berangkat dan setelah pulang
sekolah

5. orangtua mengizinkan anak untuk belajar
kelompok dengan temannya

6. Orangtua menghukum anak apabila
bersalah

7. Orangtua menyarankan kepada anak
untuk mengikuti bimbingan belajar

8. Orangtua memberikan bantuan ketika
anaknya mengalami kesulitan dalam
belajar

9. Orangtua membimbing anak ketika
belajar di rumah

10. Orangtua menasehati anak supaya tidak
malas belajar

11. Orangtua memberikan masukan kepada
anak pada saat belajar

12. Orangtua menanyakan tugas-tugas yang
diberikan dari sekolah

13. Orangtua menanyakan pengalaman yang
didapatkan anak di sekolah

14. Orangtua selalu mengingatkan anak
untuk belajar

15. Orangtua selalu mengoreksi hasil PR
anak

16. Orangtua membatasi waktu bermain dan
mengatur waktu belajar anak ketika di
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Variabel Indikator Sub Indikator

3. Memfasilitasi
belajar anak

4. Menciptakan
suasana
belajar yang
aman dan
nyaman

rumah
17. Orang tua menambah jam belajar di luar

sekolah dengan mengikuti les privat atau
kursus

18. Orangtua memenuhi kebutuhan belajar
anak di rumah (alat tulis, buku pelajaran,
rak buku)

19. Orangtua menyediakan buku pelajaran
wajib yang sesuai dengan mata pelajaran

20. Orangtua menyediakan buku kamus yang
berhubungan dengan materi pelajaran

21. Orangtua menyediakan buku tambahan
yang berupa buku penunjang untuk buku
pelajaran wajib

22. Orangtua menyediakan ruang belajar
khusus di rumah

23. Orangtua menyediakan meja dan kursi
yang digunakan untuk belajar

24. Orangtua menciptakan suasana belajar
yang tenang dan nyaman

25. Orangtua selalu memperhatikan
kebersihan ruang belajar anak di rumah

26. Orangtua menyediakan penerangan
tempat belajar anak ketika anak belajar
pada malam hari

27. Mendukung belajar anak dengan tidak
menyalakan TV

b. Aktivitas belajar di luar sekolah adalah aktivitas belajar siswa baik

secara fisik, mental, emosional, maupun intelektual dalam setiap

proses pembelajaran di luar sekolah, evaluasi dan pemantapan yang

dilakukan adalah di luar sekolah setelah mengikuti proses

pembelajaran di sekolah baik di dalam kelas maupun di luar kelas.
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Tabel 3.3 Indikator dan Sub Indikator Variabel Aktivitas Belajar di Luar

Sekolah (Y)

Variabel Indikator Sub Indikator

Aktivitas
Belajar Siswa
(Y)

1. Aktivitas belajar
siswa di luar
sekolah

1. Siswa mengikuti bimbingan belajar
2. Siswa belajar kelompok dengan

teman-temanya
3. Siswa mengulangi bahan pelajaran
4. Siswa menghafal bahan pelajaran
5. Siswa membaca buku referensi
6. Siswa membuat ringkasan dan

ikhtisar.
7. Siswa mengerjakan tugas.
8. Memanfaatkan perpustakaan

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Terstruktur

Wawancara atau kuesioner/angket lisan, adalah sebuah dialog yang

dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari

terwawancara (Arikunto, 2006: 155). Wawancara digunakan oleh peneliti

untuk menilai seseorang, dalam hal ini digunakan untuk mencari data

tentang perhatian orangtua terhadap anaknya di rumah. Wawancara yang

digunakan dalam penelitian merupakan wawancara terstruktur seperti

halnya kuesioner/angket, wawancara terstruktur terdiri dari serentetan

pertanyaan dimana pewawancara tinggal melingkari atau memberi tanda

ceklis salah satu jawaban yang diberikan responden pada pilihan jawaban

yang telah disiapkan. Instrumen yang digunakan adalah pedoman

wawancara. Untuk melihat kisi-kisi pedoman wawancara, dapat dilihat

pada tabel berikut:
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Tabel 3.4 Kisi-Kisi Pedoman Wawancara Perhatian Orang Tua

No Indikator Sub Indikator Iya Tidak

1.

2

3

Memberikan
kasih sayang

Memberikan
bimbingan

Memfasilitasi
belajar anak

1. Orangtua menegur anak apabila
pulang terlambat dari sekolah

2. Orangtua menanyakan alasan anak
ketika pulang terlambat dari sekolah

3. Oangtua memberikan hadiah atau
pujian ketika anak berprestasi

4. Orangtua memelihara kesehatan
anak dengan menyediakan sarapan
pagi sebelum berangkat dan setelah
pulang sekolah

5. Orangtua mengizinkan anak untuk
belajar kelompok dengan temannya

6. Orangtua menghukum anak apabila
bersalah

7. Orangtua menyarankan kepada anak
untuk mengikuti bimbingan belajar

8. Orangtua memberikan bantuan
ketika anaknya mengalami kesulitan
dalam belajar

9. Orangtua membimbing anak ketika
belajar di rumah

10. Orangtua menasehati anak supaya
tidak malas belajar

11. Orangtua memberikan masukan
kepada anak pada saat belajar

12. Orangtua menanyakan tugas-tugas
yang diberikan dari sekolah

13. Orangtua menanyakan pengalaman
yang didapatkan anak di sekolah

14. Orangtua selalu mengingatkan anak
untuk belajar

15. Orangtua selalu mengoreksi hasil PR
anak

16. Orangtua membatasi waktu bermain
dan mengatur waktu belajar anak
ketika di rumah

17. Orang tua menambah jam belajar di
luar sekolah dengan mengikuti
lesprivat atau kursus

18. Orangtua memenuhi kebutuhan
belajar anak di rumah (alat tulis,
buku pelajaran, rak buku)
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No Indikator Sub Indikator Iya Tidak

4 Menciptakan
suasana
belajar yang
aman dan
nyaman

19. Orangtua menyediakan buku
pelajaran wajib yang sesuai dengan
mata pelajaran

20. Orangtua menyediakan buku kamus
yang berhubungan dengan materi
pelajaran

21. Orangtua menyediakan buku
tambahan yang berupa buku
penunjang untuk buku pelajaran
wajib

22. Orangtua menyediakan ruang belajar
khusus di rumah

23. Orangtua menyediakan meja dan
kursi yang digunakan untuk belajar

24. Orangtua menciptakan suasana
belajar yang tenang dan nyaman

25. Orangtua selalu memperhatikan
kebersihan ruang belajar anak di
rumah

26. Orangtua menyediakan  penerangan
tempat belajar anak ketika anak
belajar pada malam hari

27. Mendukung belajar anak dengan
tidak menyalakan TV

Adapun pemberian skor untuk setiap jawaban adalah:

Tabel 3.5 Skor Jawaban Pedoman Wawancara

Jawaban Skor
Iya 1
Tidak 0

Sumber : Sugiyono 2015:139

Skor wawancara perhatian orangtua kemudian dianalisis dan dikategorikan

ke dalam tiga kategori, yaitu tinggi, sedang, rendah dengan pedoman

sebagai berikut:

I =
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Keterangan :
i = Interval
NT = nilai tertinggi
NR = nilai terendah
K = kategori

(Sudjana, 2005:17).

Tabel 3.6 Kategori Penilaian Perhatian orangtua

No Kategori
Skor

interval
Frekuensi Persentase (%)

1 Tinggi 16 >

2 Sedang 8-15

3 Rendah 0-7

Jumlah
(Sudijono, 2011: 159)

Tabel 3.7 Kisi-kisi Pedoman Wawancara Aktivitas Belajar

di Luar Sekolah (Y)

Variabel Indikator Sub Indikator
Aktif

(3)

Cukup
Aktif

(2)

Kurang
Aktif

(1)
Aktivitas
Belajar
Siswa (Y)

2. Aktivitas
belajar
siswa di
luar sekolah

1. Siswa mengikuti
bimbingan belajar

2. Siswa belajar
kelompok dengan
teman-temanya

3. Siswa mengulangi
bahan pelajaran

4. Siswa menghafal
bahan pelajaran

5. Siswa membaca
buku referensi

6. Siswa membuat
ringkasan dan
ikhtisar.

7. Siswa mengerjakan
tugas.

8. Memanfaatkan
perpustakaan
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Pertanyaan yang diwawancarakan harus ada kriteria penilaian dengan tujuan

untuk mengetahui skor tingkat aktivitas belajar siswa di luar sekolah. Kriteria

penilaian pernyataan wawanacara dapat dilihat sebagai berikut berikut:

Tabel 3.8 Kriteria Penilaian Pertanyaan Wawancara Aktivitas Belajar

Kriteria Penilaian Skor
Jika 3 subindikator muncul 3

Jika 2 subindikator muncul 2

Jika 1 subindikator muncul 1
Sumber : Sugiyono 2015:143

Adapun bentuk aktivitas belajar siswa di luar sekolah sebagai berikut:

1. Siswa mengikuti bimbingan belajar
2. Siswa belajar kelompok dengan teman-temanya
3. Siswa mengulangi bahan pelajaran
4. Siswa menghafal bahan pelajaran
5. Siswa membaca buku referensi
6. Siswa membuat ringkasan dan ikhtisar.
7. Siswa mengerjakan tugas.
8. Memanfaatkan perpustakaan

Skor wawancara aktivitas belajar siswa di luar sekolah kemudian dianalisis

dan dikategorikan dengan pedoman sebagai berikut:

I =

Keterangan :
i = Interval
NT = nilai tertinggi
NR = nilai terendah
K = kategori
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Tabel 3.9 Kategori Penilaian Aktivitas Belajar Anak

No Kategori Skor
interval

Frekuensi Persentase (%)

1 Aktif
2 Cukup Aktif
3 Kurang Aktif

Jumlah
(Sudijono, 2011 : 155)

2. Metode Bantu

Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan metode bantu untuk

melengkapi hasil wawancara dengan orangtua seperti tape recorder,

gambar, dan material lainya yang dapat membantu wawancara.

G. Uji Persyaratan Instrumen

1. Uji Validitas Pedoman Wawancara

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan

data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2011:

121). Untuk menguji validitas instrumen digunakan rumus korelasi

Product Moment yang dikemukakan oleh Pearson dengan rumus:

= N∑XY − (∑X)(∑Y){N ∑X − ( ∑X) } {N∑Y (∑Y) }
Keterangan:
rxy = koefisien korelasi X dan Y
N = jumlah responden
∑XY = total perkalian skor X dan Y
∑Y = jumlah skor variabel Y
∑X = jumlah skor variabel X
∑X2 = total kuadrat skor variabel X
∑X2 = total kuadrat skor variabel Y

(Arikunto, 2010: 213)
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Dengan kriteria pengujian jika r hitung > r tabel dengan taraf signifikansi

5% maka pertanyaan dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas Pedoman Wawancara

Instrumen yang reliabel belum tentu valid. Instrumen yang reliabel adalah

instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang

sama, akan menghasilkan data yang sama. Perhitungan untuk mencari

harga reliabilitas instrumen didasarkan pada pendapat Arikunto (2006:

196) yang menyatakan bahwa untuk menghitung reliabilitas dapat

digunakan rumus alpha, yaitu:

= − 1 1 − ∑
Keterangan:

: Reliabilitas instrumen∑ : Skor tiap – tiap item
n : Banyaknya butir soal

: Varians total

Uji reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana alat

pengukuran dapat dipercaya atau diandalkan. Reliabilitas instrumen

diperlukan untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan pengukuran.

Tabel 3.10 Daftar Interpretasi Koefisien r

Koefisien r Reliabilitas
0,8000 – 1,0000 Sangat Tinggi
0,6000 – 0,7999 Tinggi
0,4000 – 0,5999 Sedang/Cukup
0,2000 – 0,3999 Rendah
0,0000 – 0,1999 Sangat Rendah

(Rusman, 2013: 57)
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H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara yang digunakan untuk menguraikan

keterangan-keterangan atau data yang diperoleh agar data tersebut dapat

dipahami bukan oleh orang yang mengumpulkan data saja, tapi juga oleh

orang lain. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah

menganalisis data. Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai

berikut:

1. Analisis Tabel

Analisis tabel dalam penelitian ini terdiri dari tabel tunggal dan tabel

silang.

a) Tabel tunggal

Nazir (2014 : 321) Analisis tabel tunggal dilakukan melalui

penyusunan tabel frekuensi, yaitu dengan memasukkan data-data

yang diperoleh dari wawancara ke dalam kerangka tabel yang telah

disiapkan, yang kemudian dianalisis sesuai dengan jawaban yang ada.

Tabel frekuensi disusun menurut kategori-kategori tertentu sesuai

dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara,

Dengan menggunakan rumus interval untuk menentukan panjang

kelas:

i = NT − NRK
Keterangan :
i = Panjang kelas
NT = Data tertinggi
NR = Data terandah
K = Jumlah kelas
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Tabel 3.11 Contoh Tabel Tunggal Variabel Perhatian Orangtua (X)

No Kategori Skor Interval Frekuensi Persentase (%)
1 Tinggi
2 Sedang
3 Rendah

Jumlah

Adapun untuk variabel aktivitas belajar siswa di luar sekolah (Y) tabel

tunggalnya sebagai berikut:

Tabel 3.12 Contoh Tabel Tunggal Variabel Aktivitas Belajar Siswa(Y)

No Kategori Skor Interval Frekuensi Persentase (%)
1 Aktif
2 Cukup Aktif
3 Kurang Aktif

Jumlah

b) Tabel silang

Analisis tabel silang adalah analisis yang menggunakan tabel silang.

Tabel silang ini dapat berbentuk frekuensi atau persentase.

Tabel 3.13 Contoh tabel silang

No Variabel X
Variabel Y

Jumlah
Aktif Cukup

Aktif
Kurang

Aktif
1 Tinggi
2 Sedang
3 Rendah

Jumlah

2. Analisis uji hipotesis

Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis hubungan antara

perhatian orang tua dengan aktivitas belajar siswa adalah dengan
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menggunakan korelasi tata jenjang dari Spearman yang merupakan salah

satu teknik untuk mencari tingkat keeratan hubungan antara dua variabel,

yaitu variabel X dan Y. Adapun rumusnya sebagai berikut:

 = 1 − 6dn(n − 1)
Keterangan :⍴ = angka indeks korelasi tata jenjang
d = difference,yaitu perbedaan antara urutan skor pada variabel pertama
(R1) dan urutan skor pada variabel kedua (R2) ; jadi d=R1-R2

n = jumlah pasang jenjang
1 dan 6 adalah konstanta

(Sudijono, 2007:231)

Rumus selanjutnya adalah untuk mencari besar kecilnya kontribusi variabel X

terhadap variabel Y dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

KD = r2 x 100%

Keterangan:
KD = Koefisien Determination (kontribusi variabel X terhadap variabel Y)
r = Nilai koefesien korelasi



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini, maka

diperoleh kesimpulan bahwa ada hubungan yang positif antara perhatian

orang tua dengan aktivitas belajar di luar sekolah siswa kelas IV SD Negeri 2

Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang

Barat Tahun Ajaran 2016/2017. Hal ini ditunjukkan dari hasil teknik analisis

data yaitu nilai koefisien korelasi antara variabel X (perhatian orang tua) dan

variabel Y (aktivitas belajar) tersebut positif. Hasil Koefisien Determinasi

menunjukkan perhatian orangtua memberikan kontribusi terhadap aktivitas

belajar siswa di luar sekolah siswa kelas IV.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan dapat diajukan saran

penelitian sebagai berikut:

1. Sebagai orang tua harus lebih memberikan perhatian yang terarah serta

mengawasi dan mengontrol kegiatan anak di rumah maupun di luar

rumah, agar waktunya tidak terbuang dengan sia-sia. Dan juga agar anak

terbiasa menggunakan aktivitas belajar di luar sekolah dengan maksimal.

2. Bagi guru dan sekolah diharapkan lebih memperhatikan dan memotivasi

anak didiknya untuk melakukan kegiatan aktivitas belajar di luar sekolah

dengan baik sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal.

3. Bagi peneliti lain atau berikutnya yang akan melakukan penelitian

dibidang ini, disarankan agar lebih mendalami penelitian tentang

hubungan perhatian orangtua dengan aktivitas belajar siswa

menggunakan teknik pengumpulan data yang lain.
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