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ABSTRAK

HUBUNGAN ANTARA BIMBINGAN ORANG TUA DENGAN PRESTASI
BELAJAR MATEMATIKA PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI 1

PATOMAN KABUPATEN PRINGSEWU
TAHUN AJARAN 2016/2017

Oleh

I Made Suteja

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya prestasi belajar matematika siswa
kelas IV SD Negeri 1 Patoman Kabupaten Pringsewu Tahun Ajaran 2016/2017.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara bimbingan orang tua
dengan prestasi belajar matematika pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Patoman
Kabupaten Pringsewu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas
IV SD Negeri 1 Patoman yang berjumlah 67 siswa dengan sampel penelitian pada
kelas IV B yang berjumlah 32 siswa. Pengumpulan data dalam penelitian ini
adalah dengan menggunakan metode angket dan dokumentasi, sedangkan analisis
data menggunakan analisis korelasi dengan rumus korelasi serial. Hasil analisis
data menunjukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara bimbingan
orang tua dengan prestai belajar.

Kata Kunci: Bimbingan Orang Tua, Prestasi Belajar, Pembelajaran Matematika.
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I.  PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan satu dari sekian banyak hal yang tidak dapat

dipisahkan dalam kehidupan manusia, seseorang dapat meningkatkan

kesejahteraan dalam hidupnya dengan melalui pendidikan. Selain itu

pendidikan juga mempunyai peranan penting dalam pembangunan suatu

bangsa karena dapat menciptakan generasi yang cerdas, terampil, berwawasan

dan berkualitas yang diharapkan menjadi generasi penerus bangsa yang dapat

membawa perubahan bangsa menuju kearah yang lebih baik. Sesuai dengan

tujuan pendidikan nasional yang dituangkan dalam UU nomor 20 Tahun 2003

Pasal 3 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap kreatif dan menjadi warga Negara yang demokratis
serta bertanggung jawab.

Pendidikan pada hakikatnya merupakan 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
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lembaga keluarga 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 melakukan kegiatan belajar bukanlah hanya

untuk sebagai persiapan atau bekal bagi kehidupan yang akan datang dalam

masyarakat, melainkan untuk kehidupan itu sendiri yang harus dijalani oleh

setiap individu.

Seorang anak pertama kali mendapatkan pendidikan di dalam lingkungan

keluarga yang merupakan tempat pendidikan yang sangat besar pengaruhnya

bagi pertumbuhan dan perkembangan anak untuk masa depannya. Pendidikan

anak tidak dapat dipisahkan dari keluarga serta bimbingan dari orang tua yang

akan dibutuhkan anak ketika berada di dalam lingkungan keluarga, seorang

anak selain membutuhkan bimbingan berupa kasih sayang yang diberikan oleh

orang tuanya juga membutuhkan bimbingan dalam hal belajar untuk

kebutuhan pendidikannya. Bimbingan dalam belajar yang diberikan oleh

orang tua akan secara otomatis akan mempengaruhi prestasi belajar anak di

sekolah.

Banyak sekali bentuk bimbingan yang dapat ditunjukkan orang tua pada

anaknya, misalkan orang tua mengingatkan anak untuk rajin belajar, bertanya

tentang kesulitan belajar yang dihadapi, menemani anak dalam mengerjakan

PR, memberikan motivasi dan semangat dalam belajar, memberikan fasilitas

kepada anak untuk belajar dan sebagainya. Hal-hal tersebut dapat menndorong

anak dalam kegiatan belajar yang akan mengacu kepada prestasi belajar anak

di sekolah.
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Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan di kelas IV SD Negeri 1

Patoman Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu diperoleh data jumlah

siswa kelas IV sebanyak 67 siswa yang dibagi menjadi 2 kelas yaitu kelas IV

A yang berjumlah 35 siswa dan IV B yang berjumlah 32 siswa, dan data nilai

matematika semester ganjil sebagai berikut:

Tabel 1 Nilai Matematika Semester Ganjil Kelas IV SD Negeri 1 Patoman

Nilai Kelas IV A Kelas IV B Frekuensi< 70 20 19 39 (58,21%)≥ 70 15 13 28 (41,79%)

Jumlah 35 32 67  (100 %)

Sumber: Data Dokumentasi

Berdasarkan data nilai matematika semester ganjil pada tabel 1 di atas,

diketahui bahwa sebanyak 39 siswa kelas IV SD Negeri 1 Patoman nilainya

masih di bawah standar KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum) yaitu < 70.

Sedangkan siswa yang memperoleh nilai di atas KKM yaitu ≥ 70 adalah

sebanyak 28 siswa.

Selain itu, peneliti melakukan observasi terhadap beberapa anak kemudian

didapatkan bahwa bimbingan orang tua di SD Negeri 1 Patoman masih kurang

maksimal, sebagai contoh sebagian orang tua yang tidak menyuruh anaknya

mempelajari kembali pelajaran yang di dapat di sekolah, tidak menemani anak

dalam belajar, jarang bertanya mengenai aktivitas anak di sekolah. Hal ini

menyebabkan anak menjadi malas dan tidak semangat dalam belajar karena

kurangnya bimbingan yang diberikan orang tua yang seharusnya menjadi

motivasi anak itu sendiri.
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Selain itu latar belakang pendidikan orang tua juga mempengaruhi bimbingan

orang tua terhadap pendidikan anak, di kelas IV A dan IV B SD Negeri 1

Patoman rata-rata pendidikan orang tua hanya lulusan SD, SMP serta SMA

dan sedikit sekali yang lulusan sarjana. Jenjang pendidikan orang tua di

sajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2 Latar Belakang Pendidikan Orang Tua Siswa
No Jenjang Pendidikan Jumlah
1 SD 21
2 SMP 23
3 SMA 13
4 Sarjana 8

Jumlah 67
Sumber: Data Dokumentasi

Jenjang pendidikan orang tua yang berijasah SD, SMP, SMA maupun sarjana

pastinya memiliki cara membimbing anak yang berbeda khususnya dalam hal

belajar, wali murid yang berijasah SD-SMP mungkin kurang membimbing

dalam hal pengetahuan dibandingkan wali murid yang berijasah SMA-Sarjana.

Selain itu, keadaan orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya kurang

memperhatikan anaknya di rumah dan sering melupakan kewajiban mereka

pada anaknya di rumah yaitu membimbing anak.

Dilihat dari data nilai matematika semester ganjil siswa pada tabel 1 diketahui

bahwa pengetahuan anak mengenai mata pelajaran matematika masih kurang

dan masih banyak yang berada di bawah KKM (Kriteria Ketuntasan

Minimum), sedangkan matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang

kompleks, tetapi manfaat mata pelajaran matematika sangat dibutuhkan dalam

mata pelajaran lain dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Matematika

merupakan metode berfikir logis yang dapat memberikan kegunaan praktis
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dalam pemecahkan masalah kehidupan sehari-hari, selain sebagai metode

berfikir logis, matematika merupakan dasar penemuan dan pengembangan

ilmu-ilmu lainnya.

Rendahnya nilai matematika anak disebabkan karena kurangnya bimbingan

dari orang tua terutama dalam pelajaran matematika, orang tua juga belum

tentu paham mengenai pelajaran matematika yang sedang anak pelajari di

sekolah, terutama orang tua yang hanya menempuh jenjang pendidikan SD-

SMP, pastinya mereka kesulitan dalam membimbing anaknya untuk belajar

matematika di rumah. Apalagi mereka yang sibuk bekerja dan kurang

memperhatikan anaknya di rumah serta kurang membimbing anaknya dalam

belajar, selain itu pemberian motivasi dan semangat dalam belajar dari orang

tua kepada anak juga kurang, hal ini akan berakibat pada rendahnya nilai

belajar anak di sekolah.

Seharusnya orang tua dituntut memberikan bimbingan kepada anaknya di

rumah, selain itu pemberian dorongan atau motivasi yang bermanfaat untuk

anak lebih giat dalam belajar agar dapat mencapai hasil yang maksimal.

Apabila seorang anak mempunyai semangat dan motivasi yang kuat dalam

belajar maka akan dapat meningkatkan prestasi belajarnya di sekolah, akan

tetapi tidak semua anak memperoleh semangat dan motivasi ini, banyak anak

yang belajarnya kurang atau tidak memiliki motivasi ini dikarenakan

kurangnya bimbingan dari orang tuanya. Berbeda bagi anak yang kurang

mendapat bimbingan orang tuanya, tentu akan memiliki motivasi untuk belajar

yang rendah dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pencapaian hasil

belajar yang akan ia peroleh nantinya.
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Sehubungan dengan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian mengenai “Hubungan Bimbingan Orang Tua dengan Prestasi

Belajar Matematika pada Siswa Kelas IV SD Negeri 1 Patoman Kabupaten

Pringsewu Tahun Ajaran 2016/2017”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah yang

diambil oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Adanya sebagian orang tua kelas IV SD 1 Patoman Kabupaten Pringsewu

yang kurang maksimal membimbing belajar anaknya di rumah.

2. Adanya sebagian orang tua yang kurang memperhatikan anaknya di

rumah.

3. Kurangnya motivasi belajar dari orang tua .

4. Latar belakang pendidikan orang tua yang mempengaruhi bimbingan

orang tua terhadap anak.

5. Prestasi belajar matematika siswa kelas IV SD Negeri 1 Patoman

Kabupaten Pringsewu sebanyak 38 siswa masih rendah berada dibawah

KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yaitu <70

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka penelitian ini

dibatasi pada kajian “kurangnya bimbingan orang tua dan rendahnya prestasi

belajar matematika siswa kelas IV SD Negeri 1 Patoman Kabupaten

Pringsewu Tahun Ajaran 2016/2017”
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D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan antara

bimbingan orang tua dengan prestasi belajar matematika pada siswa kelas IV

SD Negeri 1 Patoman Kabupaten Pringsewu Tahun Ajaran 2016/2017?”

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara bimbingan

orang tua dengan prestasi belajar matematika pada siswa kelas IV SD Negeri 1

Patoman Kabupaten Pringsewu Tahun Ajaran 2016/2017.

F. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara langsung

maupun tidak langsung dalam dunia pendidikan, adapun manfaat yang

diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat 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 prestasi belajar di sekolah.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini berguna bagi:

a. Siswa
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Membantu siswa untuk lebih termotivasi dalam meningkatkan prestasi

belajarnya di sekolah.

b. Guru

Menambah informasi bagi guru tentang hubungan bimbingan orang tua

dengan prestasi belajar siswa sehingga guru dapat memberikan

bantuan dan perhatian kepada siswa yang prestasi belajarnya rendah di

sekolah sehingga prestasi belajarnya dapat meningkat.

c. Kepala Sekolah

Sebagai masukan untuk menumbuhkembangkan bimbingan dalam

belajar dalam rangka meningkatkan mutu sekolah dan membentuk

siswa yang berprestasi.

d. Orang Tua

Memberikan wawasan kepada orang tua bahwa bimbingan orang tua

sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar anaknya, sehingga dapat

memotivasi orang tua supaya dapat memberikan pendidikan yang lebih

baik bagi anaknya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

e. Peneliti lain

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti lain mengenai

hubungan bimbingan orang tua dengan prestasi belajar siswa.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Belajar dan Pembelajaran

1. Belajar

1.1. Pengertian Belajar

Belajar adalah proses perubahan perilaku seseorang, pada saat orang

belajar maka responnya menjadi lebih baik. Menurut Djamarah (2011:

13) yang dimaksud belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil

pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang

menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor.

Sedangkan menurut Slameto (2015: 2) belajar adalah suatu proses

usaha yang dilakuakan individu untuk memperoleh suatu perubahan

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman

individu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Selanjutnya

menurut Sardiman (2011: 21) belajar adalah rangkayan kegiatan jiwa

raga, psiko-fisik, untuk menuju ke perkembangan  pribadi seutuhnya,

yang berarti menyangkut unsur cipta, rasa, dan karsa, ranah kognitif,

afektif, psikomotorik.
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Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan belajar

merupakan suatu proses perubahan dalam diri manusia yang tampak

dalam perubahan tingkah laku, perubahan tersebut diantaranya

meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor.

1.2. Tujuan Belajar

Belajar adalah kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat

fundamental dalam menyelenggarakan jenis dan jenjang pendidikan.

Menurut Hamalik (2013: 73) tujuan belajar adalah suatu deskripsi

mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah

berlangsungnya proses belajar, dengan demikian tujuan belajar

merupakan cara yang akurat untuk menentukan hasil pembelajran.

Di bawah ini dikemukakan oleh Sardiman (2011: 26-29) belajar

mempunyai tujuan tertentu. Tujuan belajar adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan pengetahuan
Hal ini ditandai dengan kemampuan berpikir. Pemilikan
pengetahuan dan kemampuan berpikir sebagai yang tidak
dapat dipisahkan. Dengan kata lain, tidak dapat mengembang-
kan kemampuan berpikir tanpa bahan pengetahuan.

2. Penanaman konsep dan keterampilan
Penanaman konsep atau merumuskan konsep, juga memerlu-
kan suatu keterampilan. Jadi soal keterampilan yang bersifat
jasmani maupun rohani. Keterampilan memang dapat dididik,
yaitu dengan banyak melatih kemampuan.

3. Pembentukan sikap
Pembentukan sikap mental dan prilaku anak didik, tidak akan
terlepas dari soal penanaman nilai-nilai, trasfer of values. Oleh
karena itu, guru tidak sekedar “pengajar”, tetapi betul-betul
sebagai pendidik yang akan memindahkan nilai-nilai itu
kepada anak didiknya.
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Berdasarkan uraian di atas, disebutkan bahwa tujuan belajar adalah

untuk mengubah tingkah laku seseorang kearah yang lebih positif,

sehingga akhirnya dapat mengembangkan potensi kognitif, afektif dan

psikomotor dan tidak hanya untuk memperoleh penguasaan materi

ilmu pengetahuan semata, tetapi juga untuk menanamkan konsep dan

keterampilan, serta pembentukan sikap pada diri individu.

1.3. Prinsip-prinsip Belajar

Ada beberapa prinsip yang relatif berlaku umum yang dapat dipakai

sebagai dasar dalam upaya pembelajaran yang baik bagi siswa.

Menurut Slameto (2015: 27)  prinsip- prinsip belajar dapat di urutkan

sebagai berikut

a. Berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar
1. Belajar harus dapat menimbulkan motivasi yang kuat pada

siswa untuk mencapai tujuan intruksional.
2. Belajar perlu lingkungan yang menantang dimana anak

dapat mengembangkan kemampuanya bereksplorasi dan
belajar dengan efektif

b. sesuai hakikat belajar
1. Belajar itu proses kontinyu, maka harus tahap demi tahap

menurut perkembangannya.
2. Belajar adalah proses organisasi ,adaptasi,ekplorasi dan

discovery.
c. Sesuai materi atau bahan yang dipelajari

1. Belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki
struktur , penyajian yang sederhana, sehingga siswa mudah
menangkap pengertiannya.

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

d. Syarat keberhasilan siswa
1. Belajar memerlukan sarana yang cukup sehingga siswa

dapat belajar dengan tenang .
2. Repetisi, dalam proses belajar perlu ulangan berkali-kali

agar pengertian / keterampilan / sikap itu mendalam pada
siswa.
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Menurut Djamarah (2011: 95) menyatakan bahwa, agar setelah

melakukan kegiatan belajar didapatkan hasil yang efektif dan efisien

tentu saja diperlukan prinsip-prinsip belajar tertentu yang dapat

melapangkan jalan ke arah keberhasilan belajar.

Berdasarkan uraian di atas, disebutkan bahwa prinsip-prinsip belajar

merupakan proses yang dilakukan berdasarkan pengalaman, berbuat,

mereaksi, dan melampaui, yang mana pengalaman diperoleh dari

lingkungan, dan beragam mata pelajaran yang bertujuan untuk

perubahan tingkah laku dan memberikan pengaruh yang besar

terhadap prestasi belajar siswa di sekolah apabila prinsip-prinsip

tersebut dilaksanakan pada saat proses belajar.

1.4. Teori Belajar

Teori belajar yang digunakan peneliti yaitu Teori Konstruktivisme,

menurut Budiningsih (2005: 58), teori kontruktivistik belajar

merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. yang harus

dilakukan oleh si anak. Anak harus aktif melakukan kegiatan, aktif

berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang

dipelajari. Orang tua dalam hal ini berperan membantu agar proses

pembangunan pengetahuan anak dapat berjalan lancar.

Pendekatan konstruktivistik menekankan bahwa peranan utama dalam

kegiatan belajar adalah membantu anak membangun pengetahuannya

sendiri. Segala sesuatu seperti bimbingan dari orang tua, motivasi
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orang tua, media belajar, fasilitas belajar dan lainnya disediakan oleh

orang tua untuk membantu pembentukan tersebut. Bimbingan dari

orang tua sangat diperlukan untuk membangun pengetahuan yang ada

dalam diri anak dengan memanfaatkan sarana yang ada agar dapat

mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dialami anak.

2. Pembelajaran

2.1. Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran merupakan usaha untuk membuat peserta didik belajar

atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. Menurut

Hamalik (2013: 57) pembelajaran “suatu kombinasi yang tersusun

meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan

prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran”.

Sedangkan menurut Miarso dalam Warsita (2008: 85) pembelajaran

disebut juga kegiatan pembelajaran adalah “usaha mengelola

lingkungan dengan sengaja agar seseorang membentuk diri secara

positif dalam kondisi tertentu”. Pendapat lain disampaikan oleh

Komalasari (2011: 3), yaitu:

Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu system atau
proses membelajarkan subjek didik/pembelajar yang direncana-
kan atau didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis
agar subjek didik/pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan
pembelajaran secara efektif dan efisien.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa

pembelajaran adalah proses kegiatan belajar mengajar yang meliputi
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unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur

saling mempengaruhi yang akan mencapai tujuan pembelajaran.

2.2. Ciri-ciri Pembelajaran

Pembelajaran membutuhkan sebuah proses yang disadari cenderung

bersifat permanen dan mengubah perilaku. Menurut Hamalik (2014:

65-66) ada tiga ciri khas yang terkandung dalam sistem pembelajaran,

1) Rencana, ialah penataan ketenagaan, material, dan prosedur,
yang merupakan unsur-unsur sistem pembelajaran, dalam
suatu rencana khusus.

2) Kesalingtergantungan (interdependence), antara unsur-unsur
sistem pembelajaran yang serasi dalam suatu keseluruhan. Tiap
unsur bersifat esensial, dan masing-masing memberikan
sumbangannya kepada sistem pembelajaran.

3) Tujuan, sistem pembelajaran mempunyai tujuan tertentu yang
hendak dicapai.

Berdasarkan uraiann di atas, dikatakan bahwa terdapar 3 ciri khas

dalam pembelajaran yaitu rencana, kesalingtergantungan, dan tujuan.

2.3. Unsur-unsur Pembelajaran

Unsur-unsur minimal yang harus ada dalam sistem pembelajaran

adalah peserta didik, tujuan dan prosedur kerja yang berguna untuk

mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Hamalik (2014: 67) unsur-

unsur pembelajaran terdiri dari:

1) Unsur dinamis pembelajaran pada diri guru yang meliputi
a. Motivasi membelajarkan siswa
b. Kondisi guru siap membelajarkan siswa

2) Unsur pembelajaran konkruen dengan unsur belajar meliputi
a. Motivasi belajar menuntut sikap tanggap dari pihak guru
b. Sumber-sumber belajar yang digunakan sebagai bahan

belajar
c. Pengadaan alat-alat bantu belajar
d. Untuk menjamin dan membina suasana belajar yang efektif
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Berdasarkan uraiann di atas, dikatakan bahwa unsur dinamis

pembelajaran pada diri guru dan unsur pembelajaran konkruen dengan

unsur belajar merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam

pembelajaran.

B. Prestasi Belajar

1. Pengertian Prestasi Belajar

Prestasi belajar adalah hasil dari pengukuran terhadap siswa setelah

mengikuti proses pembelajaran. Menurut Syah (2011: 139) prestasi belajar

adalah tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan

dalam sebuah program. Kemudian menurut Tu’u (2004: 75) prestasi

belajar adalah prestasi belajar yang dicapai peserta didik ketika mengikuti

dan mengerjakan tugas dan kegiatan pembelajaran di sekolah. Selanjutnya

menurut Surya (2004: 64) bahwa prestasi belajar ialah sesuatu yang

dicapai oleh peserta didik sebagai perilaku belajar yang berupa prestasi

belajar yang berbentuk perubahan pada pengetahuan, sikap, dan

keterampilan.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, disimpulkan bahwa prestasi

belajar adalah pencapaian hasil belajar siswa berupa nilai yang diperoleh

setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar yang diberikan guru untuk

siswa melalui evaluasi atau penilaian oleh lembaga tertentu dan menjadi

tolak ukur keberhasilan siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
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2. Langkah-Langkah Menilai Prestasi Belajar

Untuk menilai presrasi siswa dibutuhkan tahap demi tahap untuk dapat

dengan benar menilai prestasi siswa tersebut, Sardiman (2011: 174)

mengemukakan langkah-langkah yang dapat diambil untuk menilai

prestasi belajar siswa, antara lain:

1. Mengumpulkan data prestasi belajar siswa, yang diperoleh saat:
a. Setiap kali ada usaha mengevaluasi selama pelajaran

berlangsung.
b. Pada akhir pelajaran.

2. Menganalisis data prestasi belajar siswa, dengan langkah ini guru
akan mengetahui:
a. Siswa yang menemukan pola-pola belajar yang lain.
b. Keberhasilan atau tidaknya siswa dalam belajar.

3. Menggunakan data prestasi belajar siswa, dalam hal ini
menyangkut:
a. Lahirnya feed back untuk masing-masing siswa dan ini perlu

diketahui oleh guru.
b. Adanya feed back itu maka guru akan menganalisis dengan tepat

follow up atau kegiatan-kegiatan berikutnya.

Berdasarkan langkah-langkah yang telah disebutkan di atas dapat diketahui

apa saja yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam menilai prestasi

belajar siswa. Langkah-langkah yang telah dijelaskan tersebut ada tiga,

dimana seorang guru harus menerapkan setiap langkah-langkah di atas

untuk dapat menilai prestasi belajar siswa.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar

Berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan beberapa faktor

yang mempengaruhi pencapaian prestasi belajar, Slameto (2015: 54)

mengemukakan untuk mencapai prestasi belajar yang optimal dipengaruhi

oleh banyak faktor, yang secara garis besar terdiri dari dua faktor yaitu:
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1. Faktor Internal yaitu faktor yang berasal dari dalam siswa,
misalnya disiplin belajar, kemandirian belajar, kondisi fisiiologis
(keadaan fisik dari siswa), kondisi psikologis (kecerdasan, bakat,
minat, motivasi).

2. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar siswa, misal
faktor lingkungan (keluarga, sekolah dan masyarakat) alat
instrument (kurikulum, metode pembelajaran, sarana dan prasarana
belajar serta guru pengajar).

Sedangkan menurut Ahmadi (2004: 138) prestasi belajar yang dicapai

seorang individu merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang

mempengaruhinya baik dari dalam diri maupun dari luar diri individu

Faktor internal adalah:
1. Faktor jasmaniah (fisiologis) baik yang bersifat bawaan maupun

yang diperoleh. Yang termasuk faktor ini misalnya penglihatan,
pen-dengaran, struktur tubuh dan sebagainya.

2. Faktor psikologis baik yang bersifat bawaan maupun yang
diperoleh yang terdiri atas:
a. Faktor intelektif yang meliputi:

1) Faktor potensial yaitu kecerdasan dan bakat.
2) Faktor kecakapan nyata yaitu prestasi yang telah dimiliki.

b. Faktor non intelektif, yaitu unsur-unsur kepribadian tertentu
seperti sikap, kebiasaan, minat, kebutuhan, motivasi, emosi,
penyesuaian diri.

3. Faktor kematangan fisik maupun psikis.
Faktor eksternal, ialah:
1. Faktor sosial yang terdiri atas:

a. Lingkungan keluarga
b. Lingkungan sekolah
c. Lingkungan masyarakat
d. Lingkungan kelompok

2. Faktor budaya seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi,
kesenian.

3. Faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar.
4. Faktor lingkungan spiritual atau keamanan

Berdasarkan uraian ahli di atas disebutkan bahwa faktor yang mempenga-

ruhi prestasi belajar berbagai macam, baik dari luar maupun dalam diri

siswa itu sendiri, tentunya diperlukan keselarasan dalam proses

pembelajaran antara guru sebagai fasilitator dengan siswa sebagai
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pembelajar. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi secara langsung

ataupun tidak dalam mencapai prestasi belajar dan sangat menunjang

keberhasilan siswa dalam belajar. Sehingga, seorang pendidik haruslah

mampu mensinergikan semua faktor di atas dalam pembelajaran di kelas

agar dapat menghasilkan peserta didik yang berprestasi.

C. Bimbingan

1. Pengertian Bimbingan

Bimbingan sangat diperlukan untuk anak, menurut Prayinto dan Amti

(2004: 99) mengartikan bimbingan sebagai berikut:

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh
orang yang ahli kepada seseorang atau sekelompok individu, baik
anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat
mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan
memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat
dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Sedangkan Sukardi (2008: 2) berpendapat bahwa bimbingan adalah proses

pemberian bantuan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok

orang secara terus-menerus dan sistematis oleh pembimbing agar individu

atau sekelompok individu menjadi pribadi yang mandiri.

Selain itu menurut Nurihsan (2011: 8) berpendapat bahwa:

Bimbingan merupakan pemberian bantuan kepada seluruh peserta
didik yang dilakukan  secara berkesinambungan agar mereka dapat
memahami dirinya, lingkungan, dan tugas-tugasnya sehingga mereka
sanggup mengarahkan diri, menyesuaikan diri, bertindak secara wajar
sesuai dengan keadaan dan tuntutan lembaga pendidikan, keadaan
keluarga, masyarakat, dan lingkungan kerja yang akan dimasukinya
kelak.
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Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa

bimbingan merupakan proses bantuan yang diberikan seseorang yang ahli

kepada seseorang maupun kelompok secara rutin dengan memanfaatkan

sarana yang ada agar dapat mampu menyelesaikan berbagai permasalahan

dalam hidupnya.

2. Tujuan Bimbingan

Tujuan dari bimbingan untuk membantu anak agar dapat mengerti dirinya,

mampu memilih dan merencanakan hidupnya mengembangkan kemampu-

an dalam dirinya serta memecahkan masalah yang dihadapinya. Nurihsan

(2011: 8) mengungkapkan bahwa ada beberapa tujuan bimbingan agar:

1) Individu dapat merencanakan kegiatan penyelesaian studi,
perkembangan karier, serta kehidupannya pada masa yang datang.

2) Individu dapat mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang
dimilikinya seoptimal mungkin.

3) Individu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan,
lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya,

4) Individu dapat mengatasi hambatan serta kesulitan yang dihadapi
dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan,
masyarakat, ataupun lingkungan kerja.

Menurut Gunawan (2001: 41) untuk mencapai tujuan bimbingan, mereka

harus mendapatkan kesempatan:

1) Untuk mengenal dan memahami potensi, kekuatan, serta tugasnya;
2) Untuk mengenal potensi yang ada di lingkungannya;
3) Untuk mengenal dan menentukan tujuan, rencana hidupnya, serta

rencana pencapaian tujuan tersebut;
4) Untuk memahami dan mengatasi kesulitan-kesulitan sendiri;
5) Untuk menggunakan kemampuannya untuk kepentingan sendiri,

lembaga tempat bekerja dan masyarakat;
6) Untuk menyesuaikan diri dengan keadaan dari lingkungan;
7) Untuk mengembangkan segala potensi dan kekuatan yang

dimilikinya secara tepat, teratur dan optimal;
8) Untuk memahami dan mengarahkan diri dalam bertindak serta

bersikap sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungannya.
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Berdasarkan uraian ahli di atas disebutkan bahwa tujuan bimbingan yaitu:

1. Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karier,

serta kehidupannya pada masa yang akan datang.

2. Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya

seoptimal mungkin.

3. Mengelola aktifitas kehidupannya, mengembangkan sudut pandang-

nya, dan mengambil keputusan serta mempertanggung jawabkannya

4. Mengatasi hambatan serta kesulitan yang dihadapi dalam studi,

penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, ataupun

lingkungan kerja

3. Fungsi Bimbingan

Fungsi bimbingan sangat berguna untuk memahami individu,

pengembangan individual dan membantu individu untuk menyempurnakan

cara penyelesaiannya, menurut Gunawan (2001: 42) fungsi bimbingan

dapat diartikan sebagai suatu kegiatan tertentu yang mendukung atau

mempunyai arti terhadap tujuan bimbingan.

Menurut Nurihsan (2011: 8), fungsi bimbingan ada 4 fungsi, yaitu:

1) Fungsi pengembangan, merupakan fungsi dalam mengembangkan
seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki individu.

2) Fungsi penyaluran, merupakan fungsi bimbingan dalam membantu
individu memilih dan memantapkan penguasaan karier atau jabatan
yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian

3) Fungsi adaptasi, merupakan fungsi yang membantu para pelaksana
pendidikan, khususnya guru/dosen, widyaiswara dan wali kelas
untuk mengadaptasikan program pendidikan terhadap latar
belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan individu.

4) Fungsi penyesuaian, yaitu fungsi membantu individu menemukan
penyesuaian diri dan perkembangannya secara optimal.
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Berdasarkan uraian ahli di atas disebutkan bahwa fungsi bimbingan yaitu

membantu pengembangan, penyaluran, adaptasi serta penyesuaian

seseorang terhadap masalah yang dihadapinya sehingga seseorang tersebut

dapat menyelesaikan masalah tersebut secara mandiri.

4. Prinsip-Prinsip Bimbingan

Melakukan bimbingan terdapat berbagai prinsip-prinsip yang digunakan

agar bimbingan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan,

terdapat beberapa prinsip bimbingan yaitu:

1. Bimbingan merupakan proses pendidikan yang berkelanjutan.
2. Bimbingan diarahkan untuk membantu individu yang bersangkutan

agar mampu menolong dirinya sendiri dalam menghadapi
kesulitan-kesulitannya.

3. Masalah yang tidak dapat diselesaikan pembimbing di sekoloah
hendaknya diserahkan kepada ahli atau lembaga yang mampu dan
berwenang untuk menyelesaikannya.

4. Bimbingan harus fleksibel sesuai dengan individu dan masyarakat.
5. Pelaksanaan program bimbingan dikelola oleh orang yang memiliki

keahlian dalam bidang bimbingan, dapat bekerja sama dan
menggunakan sumber-sumber yang relevan yang berada di dalam
ataupun di luar lembaga penyeleggara pendidikan.

6. Pelaksanaan program bimbingan dievaluasi untuk mengetahui hasil
dan pelaksanaan program.

(Kurikulum1975 dalam Gunawan 2001, Gunawan 2001, Nurihsan
2011).

5. Jenis-Jenis Bimbingan

Untuk memberikan bimbingan terdapat berbagai macam cara untuk

melaksanakan hal tersebut  agar individu yang dibimbing dapat mengerti

apa yang diberikan kepadanya, menurut Gunawan (2001: 46) jenis

bimbingan  dibagi menjadi tiga, yaitu:
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1) Bimbingan pendidikan, merupakan bimbingan dalam menemukan
cara belajar yang tepat mengatasi kesukaran-kesukaran mengenai
cara belajar dan dalam memilih jenis atau jurusan yang sesuai.

2) Bimbingan Pekerjaan, merupakan proses bantuan terhadap
seseorang sehingga orang tersebut mengerti dan menerima
gambaran tentang diri pribadinya dan gambaran tentang dunia
kerjanya, serta mempertemukan keduanya, yang akhirnya dapat
mempersiapkan diri dan memasuki bidang tertentu dan mem-
binanya dalam bidang pekerjaan tersebut.

3) Bimbingan Pribadi, merupakan bantuan kepada siswa untuk
mengembangkan hidup pribadinya.

Kemudian menurut Nurihsan (2011: 15), dilihat dari masalah individu, ada

4 jenis bimbingan, yaitu:

1) Bimbingan Akademik, merupakan bimbingan yang diarahkan
untuk membantu para individu dalam menghadapi dan
menyelesaikan masalah-masalah akademik.

2) Bimbingan Sosial Pribadi, merupakan bimbingan untuk membantu
individu dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial pribadi.

3) Bimbingan Karier, merupakan bimbingan untuk membantu
individu dalam perencanaan, pengembangan, dan penyelesaian
masalah-masalah karier.

4) Bimbingan Keluarga, merupakan upaya pemberian bantuan kepada
para individu sebagai pemimpin atau anggota keluarga agar mereka
mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis,
memberdayakan diri secara protektif, dapat menciptakan dan
menyesuaikan diri dengan norma keluarga.

Berdasarkan uraian ahli di atas disebutkan bahwa ada beberapa jenis

bimbing-an yaitu, bimbingan pendidikan, bimbingan sosial pribadi,

bimbingan pekerjaan atau karier dan bimbingan keluarga.

D. Orang Tua

1. Pengertian Orang Tua

Orang tua merupakan orang yang paling terpenting dalam hidup siapapun,

menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan orang tua
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adalah ayah atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis

maupun sosial. Artinya, orang tua memiliki peranan yang sangat penting

dalam membesarkan anak dan panggilan ibu atau ayah dapat diberikan

untuk perempuan atau laki-laki yang bukan orang tua kandung dari

seseorang yang mengisi peranan ini.

Menurut Daradjat (2004: 35) orang tua merupakan pendidik utama dan

pertama bagi anak-anak mereka karena dari merekalah anak mula-mula

menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan

terdapat dalam kehidupan keluarga. Sedangkan menurut Miami dalam

Munir (2010: 2) orang tua adalah pria dan wanita yang terikat perkawinan

dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari

anak-anak yang dilahirkannya.

Berdasarkan pengertian di atas mengenai orang tua, maka penulis

menyimpulkan bahwa orang tua merupakan ayah atau ibu seorang anak

yang mempunyai hubungan biologis ataupun sosial yang berperan sebagai

pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya, dimana orang tua

mendidik untuk membentuk kepribadian anak-anaknya.

2. Tanggung Jawab Orang Tua

Kesadaran akan tanggung jawab mendidik serta membina anak secara

rutin perlu dikembangkan kepada setiap orang tua. Menurut Ihsan (2011:

63) mengungkapkan bahwa tanggung jawab yang perlu disadarkan dan

dibina oleh kedua orang tua terhadap anak antara lain sebagai berikut:
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a. Merawat dan membesarkannya.

b. Melindungi dan menjamin kesehatannya.

c. Memberikan perhatian dan pengarahan.

d. Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan.

e. Memotivasi dan memberikan penghargaan.

Menurut Ahmadi (2007: 103) yang mengemukakan bahwa

Keluarga adalah wadah yang sangat penting diantara individu dan
grup, dan merupakan kelompok sosial individu yang pertama dimana
anak-anak menjadi anggotanya dan keluarga merupakan tempat
pertama yang dikenal anak dan merupakan lembaga pertama bagi anak
untuk menerima pendidikan yang ikut menentukan pendidikan yang
akan ia peroleh kelak.

Orang tua memegang peranan yang penting dan sangat berpengaruh atas

pendidikan anaknya. Selain tugas utama orang tua mengasuh,

membimbing serta mendidik anak untuk menjadi cerdas, pandai dan

berakhlak, sebagai orang tua juga harus mampu menyediakan fasilitas atau

keperluan anak dalam pembelajaran untuk mendapatkan sebuah

keberhasilan, misalnya, buku-buku pelajaran. Oleh karena itu orang tua

berkewajiban secara kodrat membina anak-anaknya dalam pendidikan

3. Bimbingan Orang Tua

Bimbingan orang tua terdiri dari dua kata yaitu bimbingan dan orang tua,

menurut Nurihsan (2011: 8) berpendapat bahwa:

Bimbingan merupakan pemberian bantuan kepada seluruh peserta
didik yang dilakukan  secara berkesinambungan agar mereka dapat
memahami dirinya, lingkungan, dan tugas-tugasnya sehingga mereka
sanggup mengarahkan diri, menyesuaikan diri, bertindak wajar sesuai
dengan keadaan dan tuntutan lembaga pendidikan, keadaan keluarga,
masyarakat, dan lingkungan kerja yang akan dimasukinya kelak.
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Selain itu, Sukardi (2008: 2) berpendapat bahwa bimbingan adalah proses

pemberian bantuan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok

orang secara terus-menerus dan sistematis oleh pembimbing agar individu

atau sekelompok individu menjadi pribadi yang mandiri

Menurut Daradjat (2004: 35) orang tua merupakan pendidik utama dan

pertama bagi anak-anak mereka karena dari merekalah anak mula-mula

menerima pendidikan, kemudian menurut Munir (2010: 2) orang tua

adalah pria dan wanita yang terikat perkawinan dan siap sedia untuk

memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang

dilahirkannya.

Berdasarkan pengertian dari bimbingan dan orang tua di atas, dapat

disimpulkan bahwa bimbingan orang tua merupakan proses bantuan yang

diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya dengan memanfaatkan

sarana yang ada agar dapat mampu menyelesaikan berbagai permasalahan

dalam hidupnya.

E. Kurikulum 2013

1. Pengertian Kurikulum

Menurut Permendikbud (2013: 4) Kurikulum adalah sebagai seperangkat

rencana dan mengatur mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, selanjutnya menurut

Sukmadinata dan Erliana (2012: 31) berpendapat bahwa kurikulum
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merupakan inti dari proses pendidikan, sebab di antara bidang-bidang

pendidikan yaitu manajemen pendidikan, pembelajaran, dan bimbingan

siswa, kurikulum pengajaran merupakan bidang yang paling langsung

berpengaruh terhadap hasil pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, disebutkan  bahwa kurikulum adalah seperang-

kat rencana mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran yang merupakan inti

dari proses pendidikan, untuk mencapai suatu tujuan pendidikan dalam

memperoleh pengetahuan.

2. Tujuan dan Fungsi Kurikulim 2013

Menurut Pemendikbud (2013: 8) Kurikulum 2013 bertujuan untuk

mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup

sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif,

inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Tujuan

kurikulum 2013 secara khusus menurut Fadillah (2014: 25) yaitu sebagai

berikut :

a. meningkatkan mutu pendidikan
b. Membentuk dan meningkatkan sumber daya manusia yang kreatif,

produktif, dan inovatif.
c. Meringankan tenaga pendidik.
d. Meningkatkan peran serta pemerintah pusat dan daerah serta warga

masyarakat.
e. Meningkatkan persaingan yang sehat antar-satuan pendidikan

tentang kualitas pendidikan yang akan di capai.

Berdasarkan uraian di atas, disebutkan bahwa tujuan dan fungsi kurikulum

2013 yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan, membentuk dan
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meningkatkan sumber daya manusia, meringankan tenaga pendidik,

meningkatkan peran serta.

3. Matematika dalam Kurikulum 2013

Menurut Susanto (2013: 184) matematika merupakan salah satu disiplin

ilmu yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan berargumentasi,

memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah sehari-hari dan dalam

dunia kerja serta memberikan dukungan dalam pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013

disebutkan pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Sekolah Dasar dilakukan

melalui pembelajaran dengan pendekatan tematik-terpadu dari Kelas I

sampai Kelas VI. Mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi  Pekerti

dikecualikan untuk tidak menggunakan pembelajaran tematik-terpadu.

Pembelajaran tematik terpadu merupakan pendekatan pembelajaran yang

mengintegrasikan  berbagai  kompetensi dari  berbagai mata pelajaran ke

dalam berbagai tema. Sedangkan untuk kelas IV, V, dan VI, kompetensi

dasar mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan

Sosial dan Ilmu Pengetahuan Alam masing-masing berdiri sendiri,

sehingga pendekatan integrasinya adalah multi- disipliner, walaupun

pembelajarannya tetap menggunakan tematik terpadu. Oleh karena itu

meskipun pembelajaran matematika menggunakan tematik terpadu tetapi

penilaiannya tetap pada per mata pelajaran.
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F. Hasil Penelitian yang Relevan

1. Dwi Ika Febriana (2007) Hubungan Lingkungan Belajar, Kebiasaan

Belajar dan Bimbingan Orang Tua dengan Prestasi Belajar Siswa SD

Padang Cermin Lampung Selatan yang Berdomisili di Daerah Stren

Kecamatan Padang Cermin Lampung Selatan 2007. Hasil penelitian

diatas menunjukan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara

bimbingan orang tua dengan prestasi belajar Siswa SD Padang Cermin

Lampung Selatan yang Berdomisili di Daerah Stren Kecamatan Padang

Cermin Lampung Selatan 2007.

2. Nur Laili Khusna (2015) Hubungan Bimbingan Orang Tua dengan Prestasi

Belajar Siswa Kelas IV SD Negeri 1 Dayasakti Kecamatan Tumijajar

Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Ajaran 2014/2015. Hasil

penelitian diatas menunjukan bahwa ada hubungan yang positif antara

bimbingan orang tua dengan prestasi belajar siswa kelas IV SD Negeri 1

Dayasakti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun

Ajaran 2014/2015

3. Kiemas Ratih Puspasari (2016) Hubungan Bimbingan Orang Tua dalam

Belajar dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas IV SD Negeri 2 Rawa Laut

Kota Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015/2016. Hasil penelitian diatas

menunjukan bahwa ada hubungan yang positif bimbingan orang tua dalam

belajar dengan prestasi belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 Rawa Laut

Kota Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015/2016

Ketiga penelitian di atas mengkaji tentang bimbingan orang tua. Berdasarkan

hal tersebut, kedua penelitian diatas relevan dengan penelitian ini yang
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memfokuskan pada hubungan bimbingan orang tua dengan prestasi belajar

siswa ditingkat SD.

G. Kerangka Pikir

Seorang anak pertama kali mendapatkan pendidikan di dalam lingkungan

keluarga yang merupakan tempat pendidikan yang sangat besar pengaruhnya

bagi pertumbuhan dan perkembangan anak untuk masa depannya. Pendidikan

anak tidak dapat dipisahkan dari keluarga serta bimbingan dari orang tua yang

akan dibutuhkan anak ketika berada di dalam lingkungan keluarga, seorang

anak selain membutuhkan bimbingan berupa kasih sayang yang diberikan oleh

orang tuanya juga membutuhkan bimbingan dalam hal belajar untuk

kebutuhan pendidikannya agar prestasi belajar anak tersebut memuaskan.

Prestasi belajar belajar anak di sekolah dipengaruhi oleh beberapa faktor

seperti faktor eksternal (faktor keluarga, faktor sekolah, faktor masyarakat)

dan faktor internal (faktor jasmani, faktor psikologi), bimbingan orang tua

termasuk ke dalam faktor eksternal di lingkungan keluarga yang akan

mempengaruhi prestasi belajar anak di sekolah.

Bimbingan dari orang tua sangat diperlukan untuk membangun pengetahuan

yang ada dalam diri anak dengan memanfaatkan sarana yang ada agar dapat

mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dialami oleh anak. Orang

tua dalam hal ini berperan membantu agar proses pembangunan pengetahuan

anak dapat berjalan lancar, dengan membangun penngetahuan anak akan

memudahkan anak dalam proses belajar sehingga anak dapat meningkatkan

prestasi belajarnya di sekolah.
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Prestas belajar anak disebabkan karena kurangnya bimbingan dari orang tua

terutama dalam mata pelajaran yang tekadang mennyulitkan anak seperti mata

pelajaran matematika, orang tua juga belum tentu paham mengenai pelajaran

matematika yang sedang anak pelajari di sekolah, padahal matematika

merupakan salah satu mata pelajaran yang kompleks, tetapi manfaat mata

pelajaran matematika sangat dibutuhkan dalam mata pelajaran lain dan juga

dalam kehidupan sehari-hari. Matematika merupakan metode berfikir logis

yang dapat memberikan kegunaan praktis dalam pemecahkan masalah

kehidupan sehari-hari. Selain sebagai metode berfikir logis, matematika

merupakan dasar penemuan dan pengembangan ilmu-ilmu lain.

Latar belakang pendidikan orang tua juga mempengaruhi bimbingan orang tua

terhadap pendidikan anak. Orang tua yang berijasah SD-SMP mungkin kurang

membimbing dalam hal pengetahuan dibandingkan wali murid yang berijasah

SMA-Sarjana. Selain itu, keadaan orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya

kurang memperhatikan anaknya di rumah dan sering melupakan kewajiban

mereka pada anaknya di rumah yaitu membimbing anak. Orang tua yang

hanya menempuh jenjang pendidikan SD-SMP, pastinya mereka kesulitan

dalam membimbing anaknya dalam belajar matematika di rumah. Apalagi

mereka yang sibuk bekerja dan kurang memperhatikan anaknya serta kurang

membimbing anaknya dalam belajar, serta pemberian motivasi dari orang tua

kepada anak juga kurang, hal ini akan berakibat pada rendahnya nilai belajar

anak di sekolah
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Seharusnya orang tua dituntut memberikan bimbingan di rumah, agar anak

mendapat dorongan atau motivasi untuk lebih giat belajar agar dapat mencapai

hasil yang maksimal. Apabila seorang anak mempunyai semangat dan

motivasi yang kuat dalam belajar maka akan dapat meningkatkan prestasi

belajarnya di sekolah, akan tetapi tidak semua anak memperoleh semangat dan

motivasi ini, banyak anak yang belajarnya kurang atau tidak memiliki

motivasi ini dikarenakan kurangnya bimbingan dari orang tuanya.  Berbeda

bagi anak yang kurang mendapat bimbingan orang tuanya, tentu akan

memiliki motivasi untuk belajar yang rendah dan pada akhirnya akan

berpengaruh terhadap pencapaian hasil belajar yang akan ia peroleh nantinya.

Berdasarkan uraian di atas, bimbingan orang tua akan mempengaruhi prestasi

belajar siswa di sekolah. Sehingga, ada hubungan antara bimbingan orang tua

dengan prestasi belajar siswa di sekolah.

Gambar 1 Arah kerangka pikir hubungan bimbingan orang tua dengan
prestasi belajar matematika siswa

H. Hipotesis Penelitian

Sebelum melakukan penelitian biasanya para peneliti menetukan hipotesis

untuk digunakan sebagai pendukung dalam penelitian mereka. 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. Hipotesis penelitian menurut

Bimbingan Orang Tua
(x)

Prestasi Belajar
Matematika

(y)
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Arikunto (2010: 71) hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara

terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang

terkumpul. Sedangkan Sugiyono (2011: 95) berpendapat hipotesis merupakan

jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hipotesis

adalah dugaan yang bersifat sementara atau kesimpulan yang bersifat

sementara, terhadap permasalahan penelitian yang sedang diteliti.

Berdasarkan pengertian tersebut maka hipotesis yang diajukan peneliti dalam

penelitian ini adalah “Ada hubungan yang signifikan antara bimbingan orang

tua dengan prestasi belajar metematika pada siswa kelas IV SD Negeri 1

Patoman Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun Ajaran

2016/2017”.
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III. METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 1 Patoman Kecamatan Pagelaran

Kabupaten Pringsewu.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada tahun ajaran 2016/2017

B. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk pengambilan data, oleh karena itu

metode penelitian yang diungkapkan oleh Sugiyono (2011: 8) berpendapat

metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan

dan kegunaan tertentu. 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 data menggunakan instrument penelitian, analisis

data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis

yang telah ditetapkan.
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Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

korelasional menurut Arikunto (2010 :4), penelitian korelasional bertujuan

untuk menemukan ada tidaknya hubungan dan apabila ada, berapa eratnya

hubungan serta berarti atau tidaknya hubungan itu. Sedangkan menurut

Sudijono (2011: 179) menyatakan kata “korelasi” berasal dari bahasa Inggris

correlation. Dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan

“hubungan”, atau “saling hubungan”, atau “hubungan timbal balik”.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan hal yang terpenting dalam penelitian, Sugiyono

(2011: 80) berpendapat bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

ditarik kesimpulannya. Sedangkan menurut Arikunto (2010: 30) populasi

adalah keseluruhan dari subjek penelitian.

Selain itu Sukardi (2008: 530), populasi pada prinsipnya semua anggota

kelompok yang tinggal bersama dalam satu tempat dan secara terencana

menjadi target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian. Populasi

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SD Negeri 1 Patoman

Kabupaten Pringsewu Tahun Ajaran 2016/2017 yang berjumlah 67 siswa.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian yang akan diteliti oleh peneliti, sampel menurut

Sugiyono (2011: 81) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang
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dimiliki oleh populasi tersebut, sementara itu sampel menurut Arikunto

(2010: 174) yaitu sebagian atau wakil populasi yang diteliti.

Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah

teknik purposive sampling. Sampel yang diambil yaitu kelas IV B

sebanyak 32 siswa.

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. Menurut Sugiyono (2011:

60) variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipeljari sehingga diperoleh informasi tentang

hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Penelitian ini terdapat dua variabel, variabel independen (variabel bebas) dan

variabel dependen (variabel terikat). Menurut Sugiyono (2011: 39):

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

Sedangkan menurut Martono  (2010: 57) menjelaskan bahwa variabel bebas

merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain atau menghasilkan

akibat pada variabel yang lain, yang umumnya berada dalam urutan tata
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waktu yang terjadi terlebih dahulu. Sedangkan variabel terikat merupakan

variabel yang diakibatkan atau dipengaruhi oleh variabel bebas.

Adapun variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Variabel Bebas

Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah bimbingan orang tua yang

dilambangkan dengan (X).

b. Variabel Terikat

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar matematika

siswa yang dilambangkan dengan (Y).

E. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

1. Definisi Konseptual variable

a. Bimbingan orang tua adalah proses bantuan yang diberikan oleh orang

tua kepada anaknya agar menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang

mengatasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi

dalam hidupnya.

b. Prestasi belajar matematika adalah hasil yang dicapai siswa berupa

perubahan tingkah laku karena pengalaman dan latihan yang diberikan

berupa nilai atau angka dari guru kepada muridnya dalam jangka waktu

tertentu.

2. Definisi Operasional Variabel

a. Bimbingan orang tua terdiri dari indikator perhatian dan pengarahan

orang tua serta pemberian motivasi dan penghargaan orang tua yang
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dibutuhkan siswa agar bersemangat dalam belajar, sehingga prestasi

belajar dapat diperoleh dengan hasil yang baik. Untuk mengetahui data

bimbingan orang tua di rumah, peneliti melakukan kuesioner dengan

orang tua siswa yang berpedoman pada instrumen penelitian yaitu

pedoman kuesioner yang terdiri dari 20 pernyataan yang berhubungan

dengan segala bentuk bimbingan orang tua yang diberikan di rumah.

b. Prestasi belajar matematika siswa merupakan hasil yang diperoleh siswa

setelah memperoleh berbagai pembelajaran kemudian setelah itu siswa di

tes melalui ujian untuk mengetahui hasil prestasi belajarnya. Prestasi

diperoleh dari hasil nilai matematika ulangan mid semester pada semester

genap.

F. Metode Pengumpulan Data

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk

menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar

permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan.metode pengumpulan data dari

penelitian ini adalah:

1. Kuesioner (Angket)

Kuesioner/angket, terdiri dari serentetan pertanyaan dimana responden

tinggal melingkari salah satu jawaban yang diberikan pada pilihan jawaban

yang telah disiapkan. Kuesioner/angket ditunjukkan kepada orang tua siswa

untuk mengukur seberapa besar bimbingan yang dilakukan orang tua kepada

anaknya.
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Menurut Sukardi (2008: 76), menyatakan bahwa kuisioner ini juga sering

disebut sebagai angket dimana adalam kuisioner tersebut terdapat beberapa

macam pertanyaan yang berhubungan erat dengan masalah penelitian yang

hendak dipecahkan, disusun dan disebarkan ke responden untuk

memperoleh informasi di lapangan. Untuk melihat kisi-kisi kuesioner, dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Kisi-Kisi Pedoman Kuesioner Bimbingan Orang Tua

No Indikator Sub Indikator
Nomor

Butir Soal
1.

2.

Perhatian dan
pengarahan
orang tua

Pemberian
motivasi dan
penghargaan

1. Menambah jam belajar di luar
sekolah dengan mengikuti les
privat atau kursus

2. Memecahkan kesulitan dalam
belajar

3. Datang ke sekolah untuk
menanyakan kesulitan belajar
kepada guru

4. Sering mengikuti pertemuan yang
diselenggarakan pihak sekolah

5. Menyuruh untuk bertanya kepada
guru tentang materi yang kurang
dimengerti

6. Menanyakan hasil ulangan
7. Menanyakan kegiatan di sekolah
8. Menanyakan pelajaran yang tidak

dipahami di sekolah
9. Mengingatkan agar rajin belajar
10. Membiasakan anak rajin belajar
11. Membantu anak dalam belajar
12. Memberikan pengarahan jika

anak berbuat salah
13. Memberikan fasilitas belajarr

anak

1. Pemberian motivasi terhadap
tugas-tugas dari sekolah.

2. Orang tua memberikan pujian
hadiah bila nilai memuaskan

3. Orang tua memberikan apresiasi
terhadap kegiatan belajar anak

13

9

14

11, 12

3

5
6
7, 20

1
8, 10
17
16

15

2, 19

4

18
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2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data terkait dengan

jumlah siswa, dan nilai prestasi belajar matematika siswa kelas IV SD

Negeri 1 Patoman Kabupaten Pringsewu Tahun Ajaran 2016/2017. Teknik

dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang sederhana untuk

dilakukan karena Kasinu (2007: 166) mengungkapkan teknik dokumentasi

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah

yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan

berdasarkan perkiraan.

G. Uji Persyaratan Instrumen

1. Uji Validitas Pedoman Kuesioner

Pengujian instrument sangat diperlukan untuk mengetahui seberapa

berpengaruh penelitian yang dilakukan, karena menurut Sugiyono (2011:

121) 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. Menurut

Arikunto (2010: 213) untuk menguji validitas instrumen digunakan rumus

korelasi Product Moment yang dikemukakan oleh Pearson dengan rumus:

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

Dengan kriteria pengujian jika korelasi antar butir dengan skor total lebih

dari 0,3 maka instrumen tersebut dinyatakan valid, atau sebaliknya jika

korelasi antar butir dengan skor total kurang dari 0,3 maka instrumen

tersebut dinyatakan tidak valid. Dan jika r hitung > r tabel dengan α ≤ 0,05

maka koefisien korelasi tersebut signifikan.

Menurut Masrun dalam Sugiyono (2011: 188) butir yang mempunyai

korelasi positif dengan kriterium (skor total) serta korelasi yang tinggi,

menunjukkan bahwa butir tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula.

Biasanya syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah kalau r=

0,3. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan

program Microsoft Excel 2007.

2. Uji Reliabilitas Pedoman Kuesioner

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 (2010: 196) yang

menyatakan bahwa untuk menghitung reliabilitas dapat digunakan rumus

alpha, yaitu:

= − 1 1 − ∑
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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.

Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan uji reliabilitas dengan mengunakan

Microsoft Excel 2007, Sugiyono (2011: 184) membagi dengan interpretasi

koefisien 0 sampai 1.

Tabel 4 Daftar Interpretasi Koefisien r

Koefisien r Reliabilitas

0,00 – 0,199 Sangat Rendah

0,20 – 0,399 Rendah

0,40 – 0,599 Sedang

0,60 – 0,799 Tinggi

0,80 – 1,000 Sangat Tinggi

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.Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Editing

Dalam pengolahan data yang pertama kali harus dilakukan adalah editing.

Ini berarti bahwa semua pedoman wawancara harus diteliti satu persatu
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tentang kelengkapan dan kebenaran pengisian pedomanwawancara sehingga

terhindar dari kekeliruan dan kesalahan

2. Scoring

Setelah melalui tahapan editing, maka selanjutnya penulis memberikan skor

terhadap pertanyaan yang ada pada pedoman wawancara. Adapun

pemberian skor untuk tiap-tiap jawaban adalah:

Tabel 5 Skor Jawaban Pedoman Kuesioner

Kategori Skor
Selalu 4

Sering 3

Kadang-kadang 2

Tidak Pernah 1

Rumus dalam teknik analisis data yang digunakan untuk melihat hubungan

antara bimbingan orang tua dengan prestasi belajar siswa adalah dengan

menggunakan korelasi serial yang merupakan salah satu teknik untuk mencari

tingkat keeratan hubungan antara dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y.

Arikunto (2010: 213) merumuskan sebagai berikut:

= ∑( − )( ). ∑ ( )
Keterangan:
rser = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y
Or = Ordinal Rendah
Ot = Ordinal Tinggi
M = Rata-rata
SDtot = Standar Deviasi Total
P = Proporsi Anggota

Rumus selanjutnya adalah untuk mencari besar kecilnya kontribusi variabel X

terhadap variabel Y dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
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KD = r² x 100%

Keterangan:
KD = Koefisien Determination (Kontribusi variabel X terhadap

variabel Y)
r = Nilai Koefisien korelasi

I. Uji Hipotesis

Pengujian selanjutnya yaitu uji hipotesis yang berfungsi untuk mencari makna

hubungan antara variabel X terhadap Y, maka hasil korelasi tersebut diuji

dengan rumus :

√√ ²
Keterangan:t = Nilai t
r = Nilai Koefisien Korelasi
n = Jumlah Sampel

Dengan kriteria pengujian Jika thitung > ttabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima

dan jika thitung< ttabel Ho diterima dan Ha ditolak dimana dk = n-2  dengan

mengambil taraf uji signifikansi 5%.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa ada hubungan

yang positif antara bimbingan orang tua dengan prestasi belajar matematika

pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Patoman Kabupaten Pringsewu Tahun

Ajaran 2016/2017. Hasil ini menunjukkan bahwa bimbingan orang tua

berperanan penting dalam prestasi belajar matematika siswa di sekolah dilihat

dari perhatian dan pengarahan orang tua serta pemberian motivasi dan

penghargaan orang tua yang dibutuhkan siswa agar bersemangat dalam

belajar, sehingga prestasi belajar matematika dapat diperoleh dengan hasil

yang baik, karena matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang

kompleks, tetapi manfaat mata pelajaran matematika sangat dibutuhkan

dalam mata pelajaran lain dan juga dalam kehidupan sehari-hari.

Matematika merupakan metode berfikir logis yang dapat memberikan

kegunaan praktis dalam pemecahkan masalah kehidupan sehari-hari, selain

sebagai metode berfikir logis, matematika merupakan dasar penemuan dan

pengembangan ilmu-ilmu lainnya. Bimbingan dari orang tua sangat

diperlukan untuk membangun pengetahuan yang ada dalam diri anak dengan

memanfaatkan sarana yang ada agar dapat mampu menyelesaikan berbagai
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permasalahan yang dialami oleh anak.  Orang tua dalam hal ini berperan

membantu agar proses pembangunan pengetahuan anak dapat berjalan lancar.

B. Saran

Penelitian ini yang berjudul hubungan bimbingan orang tua dengan prestasi

belajar matematika pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Patoman Kabupaten

Pringsewu tahun ajaran 2016/2017. Hasil dari penelitian ini bahwa ada

hubungan yang signifikan antara bimbingan orang tua dengan prestasi belajar

pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Patoman Kecamatan Pagelaran Kabupaten

Pringsewu Tahun Ajaran 2016/2017. Melihat dari hasil penelitian ini, peneliti

menyarankan :

1. Sebagai guru harus lebih berkomunikasi kepada orang tua siswa agar guru

dapat mengetahui kondisi psikologi siswa dalam rangka meningkatkan

prestasi belajar matematika siswa di sekolah.

2. Sebagai orang tua harus lebih memperhatikan dan membimbing anaknya

di rumah, Sehingga siswa di sekolah lebih bersemangat dan percaya diri

dalam belajar yang akan berdampak pada prestasi belajar matematika

siswa di sekolah.

3. Bagi peneliti lain atau berikutnya yang akan melakukan penelitian

dibidang ini, disarankan agar lebih mendalami penelitian tentang

bimbingani orang tua yang dapat dilihat hubungannya dari aspek lain

selain kognitif siswa serta dari mata pelajaran lain selain matematika.
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