
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Prestasi belajar bagi siswa sangat penting karena prestasi belajar 

merupakan salah satu gambaran tingkat keberhasilan dari kegiatan selama 

mengikuti pelajaran. Salah  satu tujuan dalam proses pembelajaran adalah 

meraih suatu prestasi dalam belajar. Prestasi belajar merupakan hasil belajar 

yang diperoleh oleh siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar yang 

dilakukan oleh guru. Peranan orangtua sangatlah penting dalam membimbing 

bagi anaknya dalam memotivasinya untuk giat belajar. Supaya prestasi 

belajarnya baik, orangtua perlu mencurahkan seluruh bimbingan untuk 

anaknya. 

Menurut Sardiman AM (2011) setiap siswa yang belajar itu senantiasa 

merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian 

kegiatan. Karena proses penyusutan dan pengurangan  muncul suatu pola 

tingkah laku baru yang relatif menetap dan otomatis. Prestasi belajar siswa 

dapat diketahui setelah diadakan evaluasi. Hasil dari evaluasi dapat 

memperlihatkan tentang tinggi atau rendahnya prestasi belajar siswa. 

Menurut Kartono (1995)  faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

dapat dikategorikan menjadi dua yaitu faktor yang terdapat dalam diri siswa 

(faktor intern), dan faktor yang terdiri dari luar siswa (faktor ekstern). Faktor-

faktor yang berasal dari dalam diri anak bersifat biologis sedangkan faktor 
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yang berasal dari luar diri anak antara lain adalah faktor keluarga, sekolah, 

masyarakat dan sebagainya. 

Berdasarkan data hasil tengah semester gasal nilai rata-rata  dari mata 

pelajaran yang masuk UNAS yaitu bahasa indonesia, matematika, bahasa 

inggris, dan IPA siswa  SMP PENDA Tawangmangu kelas VIII pada tahun 

pelajaran 2011/2012 dengan nilai rata-rata mata pelajaran  bahasa indonesia 

sebesar 55,1, mata pelajaran bahasa inggris sebesar 48,6, mata pelajaran 

matematika sebesar 42,6, dan nilai rata-rata mata pelajaran IPA sebesar 54,2 

yang menunjukkan posisi dibawah nilai ketuntasan.  Disisi lain nilai ranking 

lulusan  SMP PENDA Tawangmangu dibandingkan dengan rata-rata nilai 

UNAS untuk kabupaten Karanganyar  pada tahun pelajaran 2010/2011 

perolehan ranking SMP PENDA Tawangmangu berada pada urutan 41 

sehingga dapat dikatakan bahwa posisi SMP PENDA Tawangmangu masih 

berada pada tingkatan yang memprihatinkan, oleh karena itu perlu 

diperhatikan mengenai prestasi sekolah agar bisa meningkatkan prestasi pada 

peringkat yang lebih tinggi terlebih bisa masuk dalam urutan ranking sepuluh 

besar.  

Beberapa fenomena menunjukkan bahwa orang tua dengan latar 

pendidikan cukup sangat perhatian terhadap pendidikan anaknya, tapi pada 

kondisi lain orang tua acuh bahkan tidak tau permasalahan pendidikan anak 

terutama di SMP PENDA Tawangmangu. Keragaman latar belakang dan 

perhatian orang tua menjadi permasalahan tersendiri bagi anak terutama peran 
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orang tua dalam membimbing anak selama proses pendidikan di SMP PENDA 

Tawangmangu.  

SMP PENDA Tawangmangu merupakan SMP yang berstatus swasta 

yang dimiliki oleh yayasan pendidikan Karanganyar yang berdiri sejak tahun 

1977 dengan jumlah tenaga pendidik 26 guru yang terdiri dari 10 PNS dan 16 

swasta dengan jenjang pendidikan S1 sebanyak 24 guru dan sebanyak 2 guru 

berpendidikan S2. Dengan latar belakang pendidikan guru S1 dan S2 hal ini 

mengindikasikan bahwa kompetensi guru dalam mengajar telah memenuhi 

standar, disisi lain banyak guru yang mengajar tidak linier atau tidak sesuai 

dengan bidang kopetensinya. Sehingga yang menjadi pertanyaan di dalam 

penelitian ini adalah mengenai kemampuan guru didalam menggunakan 

metode mengajar yang sesuai dengan kopetensi dasar yang dibutuhkan untuk 

mata pelajaran tertentu. 

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya 

mengembangkan pribadi anak. Perawatan orang tua yang penuh kasih sayang 

dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial 

budaya yang diberikannya merupakan faktor yang kondusif untuk 

mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang sehat 

(Yusuf, 2002). Apabila dalam keluarga tidak mampu menerapkan atau 

melaksanakan fungsi-fungsinya, berarti suatu keluarga mengalami stagnasi 

(kemandegan) atau disfungsi yang pada gilirannya akan merusak kekokohan, 

konstelasi keluarga itu sendiri khususnya terhadap perkembangan kepribadian 

anak (Yusuf, 2002). Dalam hal ini dibutuhkan perhatian orang tua dalam 
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rangka membimbing anak. Bimbingan orang tua selain pada bimbingan 

mengenai cara hidup juga termasuk bimbingan dalam belajar. Bimbingan 

orang tua dalam belajar sangatlah penting. Walaupun ada yang belajar tanpa 

orang tua, namun belajarnya tidak terarah. Bimbingan terarah dari orang tua 

juga akan mengarahkan kemana jalan belajar yang baik yang harus dijalani 

oleh anak, karena ilmu tersebut bermacam-macam jenis dan ragamnya, maka 

melalui bimbingan orang tua akan mengarahkan kemana anak harus belajar 

dan kapan anak juga harus belajar. Melalui bimbingan orang tua yang 

dipenuhi dengan kasih sayang maka akan terwujud dan tercipta anak yang 

berprestasi dan bakat yang dimiliki oleh anak dapat berkembang dengan baik. 

Hal yang seharusnya dikembangkan oleh orang tua dalam membimbing 

anaknya adalah untuk meningkatkan prestasi belajarnya di sekolah. Karena 

dengan pendidikan yang memadai dan cukup akan mudah memenuhi cita-cita 

para peserta didik.  

Selain mendapatkan bimbingan orang tua, prestasi belajar yang 

didapatkan oleh para peserta didik juga didapatkan dari dukungan guru di 

sekolah. Guru merupakan orang tua kedua bagi anak dan berposisi di sekolah 

untuk membimbing dan memberikan pengajaran. Guru yang memberikan 

pendidikan dan pelajaran di sekolah. Dalam pengajarannya guru memerlukan 

metode yang tepat agar dapat dimengerti oleh siswa. Dalam rangka 

meningkatkan mutu pendidikan Indonesia, pemerintah terus berupaya 

melakukan berbagai reformasi dalam bidang pendidikan, diantaranya adalah 

dengan diluncurkannya Peraturan Mendiknas No. 22 tentang Standar Isi untuk 
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Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Mendiknas No. 23 

tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah. Pelaksanaan peraturan tersebut dikeluarkan pula Peraturan 

Mendiknas No 24 tahun 2006 (Depdiknas, 2006). 

Pendidikan di sekolah yang dikenakan kepada peserta didik tidak lepas 

dari pengajaran yang dilakukan oleh guru. Guru diharapkan dapat memberikan 

pengajaran yang baik terhadap siswa sehingga dapat mempengaruhi gaya 

belajar maupun prestasi belajar siswa itu sendiri. Kenyataan pada masa 

sekarang kebanyakan memang demikian, karena anak juga banyak 

berinteraksi dengan guru sebagai pendidik di sekolah. Pendidikan seyogyanya 

juga tidak lepas dari bimbingan yang dilakukan oleh orangtua di rumah agar 

menjadikan peserta didik menjadi lebih rajin dan disiplin dalam belajar. 

Perhatian  itu  merupakan  reaksi  umum  dari  organisme  dan  

kesadaran, yang  menyebabkan  bertambahnya  aktivitas,  daya  konsentrasi,  

dan pembatasan kesadaran terhadap satu obyek, sehingga tabiat dan tingkah 

laku orangtua sehari-hari akan sangat berpengaruh terhadap tindakan dan 

tingkah laku anak. Hubungan akrab dan harmonis antara anak dengan 

orangtua akan membawa dampak yang baik di dalam melaksanakan kegiatan 

belajar, sehingga anak akan merasa terpacu dan menyadari pentingnya belajar 

untuk meraih masa depannya. Sebaliknya apabila sikap orangtua yang kurang 

baik, acuh tak acuh kepada anaknya, maka anak akan cenderung berbuat 

kurang baik yang akibatnya akan mencari kesenangan di luar keluarga yang 

akan menjerumuskan anak untuk berbuat yang tidak baik (Kartono, 1996). 
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Perhatian orang tua dikatakan sebagai pemusatan atau konsentrasi dari  

seluruh  aktifitas  individu  yang  ditunjukkan  kepada  sesuatu  atau 

sekumpulan  obyek, sehingga melalui bimbingan yang dilaksanakan oleh 

orangtua serta guru maka diharapkan dapat meningkatkan prestasi peserta 

didik baik di sekolah maupun di rumah, dimana orangtua berperan di rumah 

sedangkan guru berperan di sekolah. Namun, kebanyakan orangtua 

menyerahkan segala sesuatu mengenai pendidikan anaknya kepada sekolah 

khususnya kepada guru, sehingga orangtua dirasakan kurang berperan dalam 

memberikan pengajaran di rumah. Orangtua atau keluarga terbentuk 

berdasarkan hubungan keturunan hubungan darah, atau melalui proses 

perkawinan.sewajarnya mengikuti atau mengamati kegiatan belajar anaknya 

dirumah, Oemar Hamalik (2011). guru belum tentu menerapkan metode 

mengajar yang baik dan dapat diterima dengan baik oleh para peserta didik. 

Padahal menurut  Suhendi (2001) bahwa “menempatkan anak sebagai milik 

orang tua, membawa peranan orang tua sebagai motivator, fasilitator, dan 

inisiator.” Artinya segenap perilaku dan pikiran anak merujuk pada keinginan 

orang tua. 

Metode mengajar guru sebagian besar menggunakan metode mengajar 

konvensional yang membuat siswa merasakan kebosanan dalam proses 

kegiatan belajar mengajar (KBM). Metode konvensional yang dilakukan oleh 

kebanyakan guru adalah melalui metode ceramah. Metode seperti ini dapat 

menimbulkan kebosanan belajar oleh siswa, untuk itu diperlukan bimbingan 

orang tua dalam kembali menggairahkan belajar anak, namun apakah orangtua 
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sudah memberikan bimbingan yang baik terhadap anaknya, dan apakah guru 

sudah menerapkan metode mengajar yang bermutu yang dapat meningkatkan 

kedisiplinan? Dalam kaitannya dengan penelitian ini, masalah yang berkaitan 

dengan prestasi belajar siswa dapat diidentifikasi melalui beberapa bagian. 

Pertama, ditemukan bahwa bimbingan orangtua memiliki hubungan dengan 

prestasi belajar siswa. Kedua, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa 

metode mengajar guru memegang peranan penting untuk meningkatkan 

prestasi belajar siswa. Harapannya bahwa siswa dapat menjalankan 

kedisiplinannya dalam belajar karena melalui belajar mereka dapat 

menemukan apa yang belum mereka ketahui. Namun, pada kenyataannya 

bahwa banyak anak seusia SMP yang kurang disiplin dalam belajar. Seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Johnson, 

Cohen, Kasen, Ehrensaft, Crawford (2006) menjelaskan bahwa 

ketidakdisplinan anak dalam belajar menjadi kegelisahan orang tua dalam 

mendidik anaknya. Hal ini disebabkan oleh tidak konsistennya disiplin 

orangtua, rendahnya komunikasi orangtua, dan sedikitnya pujian dan 

dorongan dari orangtua. 

Berdasarkan latar belakang orang tua terhadap peran orang tua dalam 

membimbing anak dan kopetensi dasar yang diperlukan pada mata pelajaran 

tertentu maka peneliti tertarik untuk mengangkat tema dalam penelitian ini 

dengan judul “HUBUNGAN ANTARA BIMBINGAN ORANGTUA DAN 

METODE MENGAJAR GURU DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA 

DI SMP PENDA TAWANGMANGU TAHUN 2011/2012”. Hal ini dengan 
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alasan agar terjadi peningkatan prestasi belajar pada SMP PENDA 

Tawangmangu. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan beberapa tujuan, antara 

lain: 

1. Untuk mengetahui hubungan antara bimbingan orangtua dan metode 

mengajar guru terhadap prestasi belajar pada siswa SMP Penda 

Tawangmangu. 

2. Untuk mengetahui hubungan antara bimbingan orangtua dengan prestasi 

belajar pada siswa SMP Penda Tawangmangu. 

3. Untuk mengetahui hubungan antara metode mengajar guru dengan prestasi 

belajar pada siswa SMP Penda Tawangmangu. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini adalah :  

1. Bagi orangtua, memberikan dorongan kepada orangtua untuk lebih 

memperhatikan dan membimbing anaknya agar mereka lebih disiplin di 

dalam belajar; 

2. Bagi guru, memberikan informasi kepada guru untuk dapat menerapkan 

metode mengajar yang tepat agar prestasi belajar siswa dapat meningkat; 
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3. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan pembanding serta acuan dalam 

pengembangan penelitian sejenis, serta diharapkan dapat memperluas 

sampel dan penggunaan metode yang berbeda. 

 

 


