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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Berdasarkan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

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. Selanjutnya ditegaskan bahwa 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 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

Dalam hal peningkatan kurikulum pemerintah telah melakukan 

pembaruan. Kurikulum 2004 Berbasis Kompetensi (KBK), yang diperbaharui 

dengan Kurikulum 2006 (KTSP), telah berlaku selama 4 tahun dan semestinya 

dilaksanakan secara utuh pada setiap sekolah. Namun pada kenyataannya, 

pelaksanaan pembelajaran di sekolah, masih kurang memperhatikan ketercapaian 

kompetensi siswa. Hal ini tampak pada RPP yang dibuat oleh guru dan dari cara 

guru mengajar di kelas masih tetap menggunakan cara lama, yaitu dominan 

menggunakan metode ceramah-ekspositori. Guru masih dominan dan siswa 
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resisten, guru masih menjadi pemain dan siswa penonton, guru aktif dan siswa 

pasif. Paradigma lama masih melekat karena kebiasaan yang susah diubah, 

paradigma mengajar masih tetap dipertahankan dan belum berubah menjadi 

peradigma membelajarkan siswa. Padahal, tuntutan KBK, pada penyusunan RPP 

menggunakan istilah skenario pembelajaran untuk pelaksanaan pembelajaran di 

kelas, ini berarti bahwa guru sebagai sutradara dan siswa menjadi pemain, jadi 

guru memfasilitasi aktivitas siswa dalam mengembangkan kompetensinya 

sehingga memiliki kecakapan hidup untuk bekal hidup dan penghidupannya 

sebagai insan mandiri. Demikian pula, pada pihak siswa, karena kebiasaan 

menjadi penonton dalam kelas, mereka sudah merasa enjoy dengan kondisi 

menerima dan tidak biasa memberi. Selain dari  kebiasaan yang sudah melekat 

mendarah daging dan sukar diubah, kondisi ini kemungkinan disebabkan karena 

pengetahuan guru yang masih terbatas tentang bagaimana siswa belajar dan 

bagaimana cara membelajarkan siswa. 

Salah satu masalah pendidikan yang paling menonjol adalah rendahnya 

prestasi belajar siswa, terutama pada bidang studi matematika. Prestasi 

matematika siswa baik secara nasional maupun internasional belum 

menggembirakan. Data tentang Human Developent Index (HDI) menunjukkan 

bahwa kualitas pendidikan Indonesia berada pada peringkat 110 dari 170 negara 

pada tahun 2002. Laporan Trend in International Mathematics and Science Study 

(TIMSS) dalam http://nces.ed.gov/timss/table07 pada tahun 2007 menempatkan 

Indonesia pada posisi ke-36 dalam bidang matematika dari 48 negara.  
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Usaha-usaha peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia telah banyak 

dilakukan oleh pemerintah. Perubahan konsep belajar dari paham behaviorisme ke 

konstruktivisme memberikan petunjuk kepada para guru untuk memberikan 

pembelajaran yang bermakna dengan menekankan kepada proses dan penanaman 

konsep melalui pengalaman belajar. Namun yang berlangsung di dalam kelas tak 

lebih dari kegiatan guru mengajar siswa dengan target menghabiskan kurikulum 

dan mengejar nilai UAN atau UASBN saja. Apalagi hal ini diperparah dengan 

masih ditemukannya kecurangan-kecurangan selama Ujian Akhir Nasional (UAN) 

dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) berlangsung. Jadi 

prestasi tinggi yang didapat oleh siswa belum tentu mencerminkan kemampuan 

dan kualitas mereka dalam menguasai kompetensi yang disyaratkan. 

Pendidikan dasar, dalam hal ini SD dan MI, merupakan salah satu kunci 

keberhasilan pendidikan di tingkat selanjutnya. Jika di tingkat dasar siswa 

mengalami kesulitan belajar matematika maka sudah barang tentu di tingkat 

selanjutnya siswa akan semakin merasakan adanya kesulitan tersebut. Sebagai 

contoh dalam skala kecil, pada tahun pelajaran 2007/2008 di Kabupaten 

Semarang, penentuan Standar Kelulusan Minimal (SKM) untuk UASBN di 

tingkat SD/MI ditentukan oleh masing-masing sekolah. Oleh karena itu tidak 

mengherankan apabila hampir semua SD/MI menentukan SKM yang rendah 

(dibawah 5,00). Sedangkan pada tahun ajaran 2009/2010 ini, meskipun SKM 

ditentukan oleh Pemerintah Daerah namun SKM untuk matematika masih 3,50. 

Dari rendahnya SKM ini, secara tidak langsung dapat dilihat bahwa 

matematika tetap dianggap sebagai pelajaran yang sulit dan dikhawatirkan akan  
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banyak siswa yang tidak bisa lulus jika SKM-nya tinggi. Tentu saja hal ini 

menjadi sesuatu yang memprihatinkan, karena kualitas pendidikan yang 

direpresentasikan dari SKM tersebut sangatlah rendah. Oleh karena itu perlu 

diupayakan perbaikan-perbaikan terhadap kualitas pembelajaran matematika di 

tingkat sekolah dasar. 

Melihat dari masih rendahnya nilai matematika, tentu semua pihak 

menyadari bahwa ada berbagai permasalahan yang terkait dengan pembelajaran 

matematika di sekolah maupun di rumah. Permasalahan yang biasanya muncul di 

lingkungan sekolah dapat diatasi antara lain dengan (1) memperbaiki materi 

pelajaran, dan (2) memperbaiki metode-metode pembelajaran di kelas.  

Permasalahan yang muncul dirumah adalah kurangnya perhatian atau bimbingan 

orang tua dalam mengawasi siswa yang sedang belajar. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pendidikan 

siswa yang ada pada diri siswa adalah minat belajar, sedangkan faktor dari luar 

diri siswa adalah perhatian orang tua siswa tersebut. Minat belajar sangat 

mempengaruhi proses dan hasil belajar seseorang. Apabila seseorang tidak 

berminat untuk mempelajari sesuatu, maka tidak dapat diharapkan ia akan berhasil 

dalam mempelajari hal tersebut. Sebaliknya kalau seseorang mempelajari sesuatu 

dengan penuh minat dan bersungguh-sungguh maka diharapkan hasilnya akan 

lebih baik. 

Minat penting sekali dalam pendidikan sebab merupakan sumber dari 

usaha. Minat yang timbul antara anak yang satu dengan yang lain dalam belajar 

berbeda-beda walaupun sama dalam satu jenis mata pelajaran. Ada yang berminat 
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tinggi, ada yang rendah sehingga dalam melaksanakan tugas kesungguhan 

merekapun berbeda-beda tergantung dari kuat lemahnya minat yang ada dalam 

individu. 

Dalam keluarga, orang tua yang memiliki tanggung jawab terhadap 

pendidikan anak, sehingga peran orang tua di sini sebagai pendidik yang utama 

dan pertama akan berpengaruh dalam menentukan berhasil tidaknya pendidikan 

bagi anaknya. Perhatian orang tua kepada anaknya di rumah kadang-kadang 

kurang maksimal, hal ini disebabkan sebagian orang tua mempunyai kesibukan 

sendiri, disamping ketidakmampuan orang tua pada mata pelajaran Matematika. 

Ada pula orang tua yang berpendidikan tinggi dan memahami mata pelajaran 

Matematika tetapi hanya pada waktu-waktu tertentu saja dapat memantau 

perkembangan anaknya dalam proses belajar Matematika. Sebagai orang tua perlu 

memberikan bimbingan apabila anaknya mengalami kesulitan dengan meluangkan 

waktu dan tenaga demi masa depan anaknya untuk mendapatkan prestasi belajar 

Matematika yang memuaskan. 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas maka peneliti tertarik 

untuk mengetahui pengelolaan pembelajaran matematika berbasis bimbingan 

orang tua yang dilakukan di SD Pringapus 03 Kecamatan Pringapus Kabupaten 

Semarang. 
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B. Fokus Penelitian  

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana pengelolaan pembelajaran 

matematika berbasis bimbingan orang tua di SD Pringapus 03 Kecamatan 

Pringapus Kabupaten Semarang? Dengan sub fokus penelitian sebagai berikut. 

1. Bagaimana karakteristik pelaksanaan pembelajaran matematika berbasis 

bimbingan orang tua di SD Pringapus 03 Kecamatan Pringapus Kabupaten 

Semarang? 

2. Bagaimana karakteristik peran orang tua dalam pelaksanaan pembelajaran 

matematika berbasis bimbingan orang tua di SD Pringapus 03 Kecamatan 

Pringapus Kabupaten Semarang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini untuk mendeskripsikan pengelolaan 

pembelajaran matematika berbasis bimbingan orang tua di SD Pringapus 03 

Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. 

2. Tujuan Khusus   

Tujuan khusus penelilitan ini adalah untuk mendeskripsikan. 

a. Karakteristik pelaksanaan pembelajaran matematika berbasis bimbingan 

orang tua di SD Pringapus 03 Kecamatan Pringapus Kabupaten 

Semarang. 
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b. Karakteritik peran orang tua dalam pelaksanaan pembelajaran 

matematika berbasis bimbingan orang tua di SD Pringapus 03 

Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi orang tua dan guru agar menumbuhkan perhatian dan 

minat belajar kepada siswa sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar, 

khususnya mata pelajaran matematika. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai 

berikut: 

a. Bagi guru sebagai masukan dalam peningkatan kegiatan belajar 

mengajar dengan siswa untuk mata pelajaran matematika. 

b. Bagi orang tua agar dapat menumbuhkan minat belajar dan perhatian 

yang kuat bagi anak-anaknya. 

 

 

 

 

 

 


