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Abstract 
The problem to be examined in this research is management of 

mathematics learning based parents tutoring at SD Pringapus 03, Pringapus Sub 
District, Semarang. This is qualitative reserach which conducted in SD Pringapus 
03. Data collection techniques used in this research is observation, interview and 
documentation. Techniques of data analysis in this reserach using the analytical 
model of data collection, data reduction, data presentation, and drawing 
conclusions. Validity of data in this reserach include credibility, transferability, 
dependability, and confermability. The results of this reserach are (1) mathematic 
learning activity based parental tutoring is done by the parents association which 
is composed of parents from all classes. But for now just the community of 
parents of students grade VI is running well. Implementation of mathematic 
learning activity based parental tutoring is done by repeating the subject matter 
that has been taught by teachers in schools and working on issues of national 
exam predictions. Community of parents give extra lessons hours that held in the 
afternoon or evening at the school. Evaluation in the mathematic learning activity 
based parental tutoring is not done by teachers, but teachers still do the evaluation 
of mathematics learning activities in school. Evaluation in the learning process 
can be done in three stages, namely an begining evaluation or pre-test, when the 
learning process is ongoing and post test or final evaluation. (2) Parents cooperate 
with schools in improving the students quality. Participation of parents can be 
developed in an effort to shore up student achievement by provide motivation. 
Parents can provide motivation by giving gifts. Parents can provide adequate 
learning facilities for studying at home. Parents gives monitoring when students 
are learning. Because when children have difficulty in learning parents help them 
easily. 
Key words: management of mathematics learning, parents, 
 

PENDAHULUAN 

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 
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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. 

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.  

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  

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. 
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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. 

Tim (2005:723), matematika adalah ilmu tentang bilangan, hubungan 

antara bilangan, dan prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian 

masalah mengenai bilangan. Ditinjau dari struktur dan urutan unsur-unsur 

pembentuknya, Purwoto (2003: 12) mengemukakan bahwa “Matematika adalah 

pengetahuan tentang pola keteraturan, pengetahuan tentang struktur yang 

terorganisasikan mulai dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan ke unsur-unsur 

yang didefinisikan ke aksioma dan postulat dan akhirnya ke dalil”. Pembelajaran 

matematika melalui tiga pokok tahapan, yakni tahap perencanaan pembelajaran, 

tahap pelaksanaan pembelajaran dan tahap pengevaluasian suatu tugas pekerjaan 

selama proses pembelajaran. 

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 

tinggi, ada yang rendah sehingga dalam melaksanakan tugas kesungguhan 

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

individu. 
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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. 

Perhatian orang tua dalam aktivitas belajar anak sangat diperlukan dalam 

perkembangan pribadi anak. Maka orang tua sangat berperan memberikan 

pengarahan dan tuntunan kepada anak sehingga anak tidak segan-segan untuk 

belajar dengan baik dan teratur. Perhatian merupakan banyak sedikitnya 

kesadaran seseorang pada kegiatan yang dilakukan. Sumadi Suryabrata (2001:14) 

menyatakan bahwa “Perhatian adalah banyak sedikitnya kesadaran yang 

menyertai sesuatu aktivitas yang dilakukan dan pemusatan tenaga psikis tertuju 

kepada suatu objek”. “Perhatian merupakan\ pemuatan atau konsentrasi dari 

seluruh individu yang ditujukan pada sesuatu atau sekumpulan obyek”. 

Aktivitas belajar anak di rumah sangat membutuhkan perhatian orang tua, 

karena aktivitas belajar anak tidak dapat dilepaskan dari lembaga sekolah yakni 

guru sebagai penanggung jawab, maka orang tua dan guru harus mempunyai 

hubungan yang baik agar anak mencapai hasil yang memuaskan. Dalam penelitian 

ini, perhatian orang tua terhadap aktivitas belajar anak meliputi : (1) penyediaan 

fasilitas belajar, (2) penjagaan kesehatan anak, (3) pemberian motivasi belajar, 

dan (4) pengawasan orang tua. 

Beberapa penelitian yang membahas tentang peranan orang tua dalam 

kegiatan belajar siswa antara lain penelitian yang dilakukan oleh Ellen Lunts 

(2003) tentang keikutsertaan orang tua dalam pendidikan anaknya mengatakan 
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bahwa “Everyone seems to agree about the importance of parental involvement 

(PI) in children's education. Two-way communication between families and 

schools is essential both for schools (they gain better understanding of the child's 

needs and secure parental assistance) and for parents (being more informed 

about their child's progress at school promotes levels of PI that are even more 

beneficial for children's education and personality development)”. Dengan hasil 

penelitiannya mengatakan bahwa semua orang nampak untuk menyetujui tentang 

pentingnya keterlibatan orangtua di dalam pendidikan anak-anak. Komunikasi dua 

arah yang dilakukan oleh keluarga dan sekolah adalah hal yang penting untuk 

sekolah (mereka memperoleh pemahaman yang lebih baik kebutuhan anak dan 

menjamin/mengamankan bantuan berkenaan dengan orangtua) dan untuk orang 

tua, sekolah dapat memberitahukan tentang kemajuan anak mereka di sekolah.  

Penelitian yang dilakukan oleh Sanacore (2008) dalam tulisannya yang 

berjudul “Turning Reluctant Learners into Inspired Learners” mengatakan bahwa 

“ Motivation is a key factor in promoting academic success and intrinsic 

motivation is especially important for developing autonomous learners”. Dia 

mengatakan bahwa motivasi adalah suatu faktor utama di dalam mempromosikan 

kesuksesan akademis, dan motivasi intrinsik adalah faktor yang penting untuk 

mengembangkan otonomi pelajar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nugent and Mooney (2008) yang berjudul 

The Educate Together Ethos and Parental Participation mengatakan “Parental 

participation is therefore a key element of the Educate Together Ethos. This paper 

draws together findings from international research on the significance of 

parental participation”. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa keikutsertaan 

orang tua menjadi kunci utama dalam mendidik anak-anaknya. Penelitian ini 

menggambarkan tentang bagaimana peran serta orang tua dalam bidang 

pendidikan.  

Penelitian tentang peranan guru dalam pembelajaran yang dilakukan oleh 

Algozzine, Gretes dan Queen (2007) yang berjudul “Beginning Teachers' 

Perceptions of Their Induction Program Experiences”. Mereka menyatakan 

tentang “Ensuring a qualified teacher in every classroom is a central part of the 
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latest agenda to strengthen public education and maximize student achievement. 

Effective teaching and delivering quality instruction are lifelong and critical goals 

of professional development of teachers. High-quality induction programs support 

qualified teachers for every child”. Hasil dari penelitian yang mereka lakakukan 

yaitu membahas tentang keberadaan seorang guru yang berkualitas di dalam kelas 

sangat membantu siswa dalam meningkatkan prestasi belajarnya, dengan adanya 

guru yang berkualitas tersebut dapat membimbing siswa dalam memaksimalkan 

kwalitas siswa tersebut. 

Ussher (2005) dalam tulisannya yang berjudul  “Interactions, Student 

Enthusiasm And Perceived Learning In An Online Teacher Education Degree”.  

Dia mengatakan  tentang “Results indicate that learner satisfaction depended on 

several factors including tutors’ interactions and feedback. Students’ perceptions 

of ‘good’ interactions and how this impact on enthusiasm and learning are 

considered for course designers”. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa 

kepuasan pelajar tergantung pada beberapa faktor yang meliputi interaksi dengan 

guru dan umpan balik. Persepsi para siswa tentang interaksi yang baik dan 

bagaimana hal ini dapat berdampak pada minat belajar. Hal ini dapat diartikan 

bahwa minat belajar siswa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 

interaksi dengan guru. Guru dapat membuat model pembelajaran yang dapat 

dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar. 

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.” 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? Dan (2) Bagaimana karakteristik peran orang tua dalam pelaksanaan 

pembelajaran matematika berbasis bimbingan orang tua di SD Pringapus 03 

Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang?. 
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Tujuan umum penelitian ini untuk mendeskripsikan pengelolaan 

pembelajaran matematika berbasis bimbingan orang tua di SD Pringapus 03 

Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. Tujuan khusus penelilitan ini adalah 

untuk mendeskripsikan (1) karakteristik pelaksanaan pembelajaran matematika 

berbasis bimbingan orang tua di SD Pringapus 03 Kecamatan Pringapus 

Kabupaten Semarang, (3) karakteritik peran orang tua dalam pelaksanaan 

pembelajaran matematika berbasis bimbingan orang tua di SD Pringapus 03 

Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. 

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. 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. 

 

METODE PENELITIAN 

 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan 

yang berusaha untuk mendapatkan informasi yang lengkap bagaimana 

pengelolaan pembelajaran matematika berbasis bimbingan orang tua.  

Strategi yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi etnografi.  Mantja 

(2007:6) secara gamblang mengemukakan bahwa etnografi adalah deskripsi 

analitik atau rekonstruksi pemandangan budaya (culture scene) dan kelompok 

secara utuh.  

Salah satu ciri khas dari penelitian kualitatif adalah keterlibatan peneliti 

dalam kegiatan sehari-hari pada subyek penelitian (Moleong, 2006: 163). Peneliti 

berperan sebagai pengamat, peneliti berperanserta dalam kehidupan sehari-hari 

dalam subyeknya pada setiap situasi yang diinginkannya untuk dapat 

dipahaminya. Peneliti juga sebagai anggota kelompok subjek yang ditelitinya agar 
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peneliti tidak dipandang sebagai peneliti asing, tetapi sudah menjadi teman  yang 

dipercaya. Dengan tindakan demikian tanpa memandang apapun yang diperbuat 

oleh para subjeknya, peneliti akan memperoleh pengalaman tangan pertama 

tentang kegiatan subjeknya dalam arti dan pandangan subjek itu sendiri.  

Sumber data dalam penelitian kualitatif ini dapat berupa manusia, 

peristiwa, tingkah laku, dokumen dan arsip, serta berbagai benda lain. Penelitian 

ini dilakukan dengan menggunakan dua macam sumber data, yaitu: data primer 

dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan model Miles dan Huberman ( Sugiyono, 2006: 276-283) yaitu (1) 

reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi.  

Sugiyono (2008: 269) mengatakan dalam pengujian keabsahan data, 

metode penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian 

kuantitif. Ada empat pokok permasalahan yang harus diperhatikan para peneliti 

dalam melakukan penelitian kualitatif untuk menguji sekaligus menjadi kriteria 

mengenai keabsahan temuan penelitian, yaitu credibility (validitas internal), 

transferability (validitas eksternal),  dependability (reabilitas), dan confermability 

(objektivitas). 

 

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Karakteristik Pelaksanaan pembelajaran matematika berbasis 

bimbingan orang tua di SD Pringapus 03. 

Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar 

dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan 

kemahiran dan tabiat serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta 

didik dengan kata lain pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta 

didik agar dapat belajar dengan baik. Proses tersebut dapat dilakukan dengan 

guru ataupun dengan orang tua. Proses pembelajaran dialami sepanjang hayat 

oleh manusia serta dapat berlaku dimanapun dan kapanpun. 

Proses pembelajaran merupakan tahapan-tahapan yang dilalui dalam 

mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik seseorang. 
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Salah satu peran yang dimiliki seorang guru untuk melalui tahap-tahap ini 

adalah sebagai fasilitator. Untuk menjadi fasilitator yang baik guru harus 

berupaya dengan optimal mempersiapkan rancangan pembelajaran yang 

sesuai dengan karakteristik siswa, demi mencapai tujuan pembelajaran. 

Kegiatan pembelajaran di sekolah di lakukan berdasarkan tiga 

kegiatan yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan 

evaluasi pembelajaran. Dalam kegiatan perencanaan tidak terlepas dari 

pembuatan silabus oleh para guru. Silabus adalah rencana pembelajaran pada 

suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup 

standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, 

alokasi waktu dan sumber belajar. 

Kerjasama antara sekolah dan orangtua sangat perlu dan telah 

disadari oleh banyak pihak, sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran di 

sekolah membutuhkan peranan orangtua sebagai salah satu pilar 

keberhasilannya. Di SD Pringapus 03 pihak sekolah melakukan kerjasama 

dengan orang tua. 

Hubungan kerjasama antara orang tua siswa dan sekolah tertuang 

dalam sebuah paguyuban orang tua siswa. Paguyuban tersebut beranggotakan 

orang tua siswa dari semua siswa yang ada di SDN Pringapus 03  sesuai 

dengan tingkatan kelasnya. Namun untuk saat ini hanya paguyuban  orang tua 

siswa kelas VI yang baru berjalan.  

Pelaksanaan pembelajaran di suatu sekolah dilakukan dengan 

berpedoman pada silabus dan RPP yang telah dibuat sebelumnya. Karena 

silabus dan RPP merupakan pedoman bagi para guru dalam melakukan 

kegiatan belajar mengajar di sekolah. Namun untuk pelaksanaan 

pembelajaran matematika berbasis orang tua yang ada di SDN Pringapus 03 

dilakukan tanpa adanya pedoman yang khusus. Pelaksanaan pembelajaran 

matematika berbasis orang tua dilakukan dengan cara mengulang materi 

pelajaran yang telah diajarkan oleh guru di sekolah. Selain itu juga dengan 

mengerjakan soal-soal prediksi ujian nasional. 
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Dalam pelaksanaan pembelajaran matematika terdiri dari tiga 

kegiatan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. 

Kegiatan pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan 

pembelajaran matematika yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan 

memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses 

pembelajaran. Dalam kegiatan pendahuluan dilakukan adanya apersepsi yaitu 

memberikan persepsi awal kepada peserta didik tentang materi yang akan 

diajarkan. 

Pelaksanaan pembelajaran matematika berbasis bimbingan orang tua 

di SD N Pringapus 03 diawali dengan pengulangan materi pelajaran yang 

telah diajarkan oleh guru di sekolah. Orang tua yang bertugas untuk mengajar 

akan bertanya kepada siswa tentang materi yang telah diajarkan dan apakah 

ada materi yang belum dipahami oleh siswa.  

Dalam pelaksanaan pembelajaran matematika terdiri dari tiga 

kegiatan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. 

Kegiatan pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan 

pembelajaran matematika yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan 

memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartipasi aktif dalam proses 

pembelajaran. Dalam kegiatan pendahuluan dilakukan adanya apersepsi yaitu 

memberikan persepsi awal kepada peserta didik tentang materi yang akan 

diajarkan. Dalam kegiatan pendahuluan biasanya guru akan melakukan 

apersepsi kepada para siswa tentang materi yang akan diberikan. Misalnya 

materi ketika membahas materi mengenai luas bangun dan volume bangun 

maka biasanya saya menunjukkan gambar-gambar yang biasa dilihat oleh 

anak seperti ruangan kelas yang menjadi proses belajar mengajar, tempat 

kapur atau bola tenis atau sepak, ini terkait dengan anggapan siswa juga agar 

lebih mudah memahami. 

Paguyuban orang tua siswa memberikan jam pelajaran tambahan 

untuk siswa terutama untuk mata pelajaran matematika. Jam pelajaran 

tambahan tersebut biasanya dilaksanakan pada sore atau malam hari. 

Kegiatan tersebut dilakukan dilingkungan sekolah. 
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Dalam pembelajaran matematika berbasis bimbingan orang tua 

terjadi interaksi antara tenaga pengajar dengan siswa dan siswa dengan siswa 

yang lainnya. Siswa cukup aktif dalam pembelajaran matematika dengan 

bertanya pada tenaga pengajar apabila ada yang belum jelas ataupun belum 

meraka pahami. Keaktifan siswa juga dapat dilihat dari interaksi mereka saat 

mengerjakan tugas secara berkelompok. Demikian pula pada saat diskusi 

dilaksanakan, siswa secara aktif mengajukan pertanyaan dan tanggapan 

meraka terhadap materi yang disampaikan teman-teman mereka yang 

presentasi di depan kelas.  

Interaksi yang terjadi antara orang tua sebagai tenaga pengajar dan 

siswa merupakan bukti antusiasme siswa dalam mengikuti jam pelajaran 

tambahan yang dilakukan oleh paguyuban orang tua siswa. Antusiasme siswa 

tersebut sangat dipengaruhi oleh tenaga pengajar. Orang tua harus mampu 

menarik minat belajar siswa dan juga memberikan motivasi kepada siswa 

untuk selalu mengikuti kegiatan jam tambahan. Karena jam pelajaran 

tambahan tersebut dapat membantu siswa yang kurang menguasai materi 

yang diajarkan oleh guru di sekolah. Siswa dapat bertanya kepada orang tua 

yang bertugas untuk mengajar tanpa merasa takut dan malu sehingga 

pemahaman siswa terhadap suatu materi pelajaran akan semakin meningkat. 

Hasil observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa siswa sangat 

antusias untuk mengikuti jam pelajaran tambahan.  

Pelaksanaan pembelajaran matematika berbasis bimbingan orang tua 

dilakukan di sekolah sehingga sarana dan prasana yang digunakan adalah 

sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Oleh karena itu kelengkapan sarana 

prasarana yang dimiliki di sekolah juga sangat mendukung pelaksanaan 

pembelajaran matematika berbasis bimbingan orang tua. Dengan adanya 

sarana prarasana dapat membantu siswa untuk memahami materi pelajaran 

yang sedang diajarkan. 

Pelaksanaan pembelajaran Matematika berbasis bimbingan orang tua 

dilakukan dengan menggunakan metode yang menyenangakan. Tujuannya 

adalah agar para siswa tidak cepat merasa bosan dengan metode yang 
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monoton. Para orang tua menggunakan metode yang disesuaikan dengan 

materi yang sedang diajarkan karena pada intinya para orang tua siswa 

hanya mengulang materi yang telah diterima siswa di sekolah. Metode yang 

digunakan oleh orang tua siswa biasanya berupa metode tanya jawab dan 

diskusi agar siswa tidak bosan karena pelaksanaan jam pelajaran tambahan 

pada sore atau malam hari. Dengan adanya penggunakan metode yang 

sesuai dengan materi yang diajarkan dapat meningkatkan nilai siswa. Hal itu 

terbukti dengan nilai yang diperoleh siswa rata-rata mendapatkan nilai 9-10.  

Dalam suatu kegiatan pasti dibutuhkan adanya evaluasi untuk 

mengetahui hasil dari kegiatan tersebut, apakah hasilnya baik atau tidak. 

Begitu juga dengan pelaksanaan pembelajaran di sekolah juga dibutuhkan 

adanya evaluasi untuk mengetahui apakah kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan disekolah sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan 

atau belum. Pelaksanaan evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui kualitas 

siswa yang ada disekolah. karena dengan adanya evaluasi dapat diketahui 

apakah siswa sudah mengalami perkembangan dalam peningkatan 

kemampuannya atau belum.  

Meskipun dalam pelaksanaan pembelajaran matematika berbasis 

orang tua tidak dilakukan oleh guru, namun para guru tetap melakukan 

kegiatan evalusi pembelajaran matematika di sekolah. Evaluasi merupakan 

sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana 

peningkatan hasil belajar, dalam hal apa dan bagaimana tujuan pendidikan 

dapat tercapai. Dalam pembelajaran yang terjadi di sekolah atau khususnya 

di kelas, guru adalah pihak yang bertanggung jawab atas hasil belajar siswa. 

Dengan demikian, guru patut dibekali dengan evaluasi sebagai ilmu yang 

mendukung tugasnya, yakni mengevaluasi hasil belajar siswa. Dalam hal ini 

guru bertugas mengukur apakah siswa sudah menguasai ilmu yang dipelajari 

oleh siswa atas bimbingan guru sesuai dengan tujuan yang dirumuskan. 

Proses evaluasi dalam pembelajaran dapat dilakukan melalui tiga 

tahapan yaitu evaluasi awal atau pre test, evaluasi ketika proses 

pembelajaran sedang berlangsung dan post test atau evaluasi akhir. 
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Pelaksanaan evaluasi awal  bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal 

siswa mengenai pembelajaran yang bersangkutan. Di SDN Pringapus 03, 

para guru menggunakan evaluasi awal. Evaluasi awal yang dilakukan oleh 

guru dengan cara memberikan beberapa bertanyaan di awal proses 

pembelajaran yang berhubungan dengan materi pelajaran yang akan 

disampaikan oleh guru. 

Pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang kedua adalah evaluasi yang 

dilakukan ketika proses pembelajaran sedang berlangsung. Pelaksanaan 

evaluasi ketika proses pembelajaran sedang belangsung dilakukan dengan 

cara antara lain dalam bentuk kuis, tugas-tugas, observasi dan bertanya 

langsung kepada siswa tentang pelajaran yang disajikan, apakah cukup jelas, 

dsb. Dari kegiatan evaluasi ini, guru dapat mengetahui bagian-bagian mana 

dari materi yang belum begitu dipahami oleh siswa, dan bagian mana dari 

kegiatan belajar mengajar yang tampaknya kurang efektif atau sulit 

dilaksanakan dengan baik. 

Pelaksanaan evaluasi dalam pembelajaran Matematika yang terakhir 

adalah evaluasi pembelajaran yang dilakukan pada akhir proses 

pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang 

kemampuan yang dicapai siswa pada akhir pengajaran. Apabila hasil 

evaluasi akhir kita bandingkan dengan evaluasi awal, maka dapat diketahui 

seberapa jauh efek atau pengaruh dari pengajaran yang telah kita berikan,  

sekaligus dapat pula diketahui bagian-bagian mana dari bahan pengajaran 

yang masih belum dipahami oleh sebagian besar siswa. 

2. Karakteristik Peran orang tua dalam pelaksanaan pembelajaran 

matematika berbasis bimbingan orang tua di SD Pringapus 03. 

Peran serta orang tua sangat dibutuhkan dalam menciptakan budaya 

belajar siswa terutama pada saat siswa berada di rumah. Peran penting orang 

tua dalam perkembangan mental dan emosi anak perlu diimbangi dengan 

peran sekolah dalam pendidikan karakter anak. Salah satu program 

pendidikan yang sangat kuat mengarahkan anak dalam pembentukan 

karakternya. Setiap anak diharapkan dapat mengembangkan sikap yang 



 15

bertanggung jawab, penuh empati, berintegritas, berprinsip, dan sikap-sikap 

lain yang menyiapkan mereka sebagai inidividu yang sukses sebagai 

masyarakat global. 

Para orang tua bertanggung jawab dalam memantau aktivitas belajar 

yang dilakukan siswa pada saat dirumah. Ada banyak peran serta orang tua 

yang dapat dikembangkan dalam upaya menopang prestasi belajar anaknya, 

misalnya dengan memberi motivasi melalui pemberian hadiah dan juga 

dengan menyediakan kelengkapan belajar yang dibutuhkan siswa. 

Peran serta orang tua yang dapat dilakukan dengan memberi 

motivasi yang berupa hadiah. Pemberian hadiah dilakukan apabila anaknya 

memperoleh prestasi disekolah baik prestasi akademik maupun non 

akademik, apalagi usia mereka yang masih anak-anak sehingga 

membutuhkan adanya “iming-iming hadiah” agar mereka lebih giat dalam 

belajar. Hal ini bertujuan agar anak lebih giat dalam belajar untuk 

memperoleh nilai yang lebih baik lagi.Motivasi seperti ini lebih berhasil bila 

dibandingkan dengan yang lainnya.  

Selain adanya motivasi, peran serta yang dilakukan orang tua juga 

dapat dilakukan dengan memberikan fasilitas yang digunakan siswa untuk 

belajar di rumah. Dalam kegiatan belajar dirumah dibutuhkan adanya 

fasilitas belajar yang memadai. Fasilitas belajar dapat berupa meja belajar, 

tempat / kamar belajar, lampu belajar dan suasana belajar. Jika orang tua 

menginginkan anaknya betah belajar dan nyaman dalam belajar, maka 

fasilitas belajar yang nyaman harus disediakan. Bagaimana mungkin anak 

akan betah belajar jika ketika ia belajar suara keluarga lainnya tertawa 

gembira menonton acara televisi, meja belajar tidak ada serta lampu 

belajarpun menyakitkan / menyilaukan mata. Di samping itu, orangtua 

sebaiknya mengetahui modalitas belajar anaknya, sehingga orangtua dapat 

memfasilitasi kebutuhan belajar anaknya sesuai dengan modalitas belajar 

anaknya.  

Dengan tersedianya perlengkapan belajar seseorang dalam belajar 

tidak begitu mengalami kesulitan bila memerlukan peralatan. Perlengkapan 
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belajar merupakan faktor kebendaan. Kalau perlengkapan belajar tidak ada 

manfaatnya, sebaiknya perlengkapan itu tidak dipakai saja. 

Perlengkapan belajar banyak ragamnya seperti balpoint, karet 

penghapus, buku tulis, buku notes, pensil, penggaris, dan sebagainya. Orang 

tua dalam menyediakan perlengkapan belajar untuk anak-anaknya 

hendaknya menyesuaikan dengan kepentingan dan fungsi dari perlengkapan 

itu, artinya tidak selalu mengabulkan apa yang diminta, dan ada 

hubungannya dengan pelajaran. Sebab ada kalanya perlengkapan yang 

kurang bermanfaat justru mengganggu konsentrasi belajar. 

Belajar di rumah merupakan kebiasaan yang perlu ditanamkan pada 

anak. Orang tua dapat membantu anak membuat jadwal belajar secara 

teratur dan terencana. Setelah jadwal tersusun, orangtua harus mengawasi 

dan mendampingi anaknya belajar serta menciptakan kondisi belajar yang 

nyaman dan menyenangkan.  

Orang tua juga ikut berperan serta dalam membantu anak untuk 

membuat jadwal belajar secara teratur dan terencana. Orang tua harus 

mengatur waktu anak untuk menonton televisi atau acara lainnya. Jangan 

biasakan anak belajar sambil menonton televisi, jika orang tua 

menginginkan prestasi belajar yang gemilang. Karena dengan budaya belajar 

yang terjadwal membuat siswa lebih disiplin dan juga memudahkan orang 

tua untuk memantau belajar siswa. Suasana rumah merupakan salah satu 

faktor penting dan pengaruhnya besar terhadap keberhasilan belajar. 

Suasana rumah yang tenang, tentram akan membuat anak betah tinggal di 

rumah, dapat belajar dengan baik, dan diharapkan prestasi belajarnya 

meningkat.  

Dengan adanya jadwal belajar dapat memudahkan orang tua dalam 

memantau belajar siswa. Selain itu juga memudahkan orang tua dalam 

mengajari anak apabila mereka mengalami kesulitan. Orang tua dapat 

membantu menemukan langkah-langkah atau memberitahukan langkah-

langkah penyelesaiannya, atau berkonsultasi dengan guru di sekolah untuk 

mengatasi permasalahan belajar anaknya.  
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Banyak anak gagal dalam belajar bukan karena kemampuan anak 

rendah, tetapi kebanyakan anak tidak mengetahui bagaimana cara belajar 

yang tepat. Orangtua harus dapat mengetahui modalitas belajar yang 

dimiliki oleh anaknya, sehingga orangtua dapat mengarahkan cara belajar 

yang tepat untuk anaknya. Sebagian besar anak-anak pelajar kita tidak 

belajar jika tidak ada PR. Jadi mereka belajar, jika ada PR. PR dimaksudkan 

untuk mengetahui tingkat penguasaan materi peserta didik. Orang tua dapat 

membimbing anak menyelesaikan PR jika anak memang butuh bimbingan, 

atau menghadirkan guru privat untuk mendampingi serta membimbing anak 

ketika belajar di rumah jika memang diperlukan oleh anak.  

 

SIMPULAN 

1. Karakteritik Pelaksanaan pembelajaran matematika berbasis 

bimbingan orang tua di SD Pringapus 03. 

Kegiatan pembelajaran matematika berbasis bimbingan orang tua 

dilakukan oleh paguyuban orang tua siswa yang beranggotakan orang tua 

siswa dari semua kelas. Namun untuk saat ini hanya paguyuban  orang tua 

siswa kelas VI yang berjalan dengan baik. Pelaksanaan pembelajaran 

matematika berbasis bimbingan orang tua dilakukan dengan cara mengulang 

materi pelajaran yang telah diajarkan oleh guru di sekolah dan mengerjakan 

soal-soal prediksi ujian nasional. Paguyuban orang tua siswa memberikan jam 

pelajaran tambahan yang dilaksanakan pada sore atau malam hari di sekolah. 

Evalusi dalam pembelajaran matematika berbasis bimbingan orang tua tidak 

dilakukan oleh guru, namun para guru tetap melakukan kegiatan evaluasi 

pembelajaran matematika di sekolah. Proses evaluasi dalam pembelajaran 

dapat dilakukan melalui tiga tahapan yaitu evaluasi awal atau pre test, ketika 

proses pembelajaran sedang berlangsung dan post test atau evaluasi akhir. 
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2. Peran Orang Tua Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Matematika 

Berbasis Bimbingan Orang Tua Di SD Pringapus 03  

Orang tua melakukan kerjasama dengan sekolah dalam 

meningkatkan kualitas siswa. Peran serta orang tua dapat dikembangkan 

dalam upaya menopang prestasi belajar anaknya yaitu dengan memberi 

motivasi. Orang tua dapat memberikan motivasi dengan cara memberikan 

hadiah. Orang tua dapat memberikan fasilitas belajar yang memadai untuk 

belajar dirumah. Orang tua memberikan pantauan pada saat siswa sedang 

belajar. Karena bila anak mengalami kesulitan dalam belajar memudahkan 

orang tua untuk membantunya. 

SARAN  

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh paguyuban orang tua 

perlu ditingkatkan, tidak hanya di kelas VI saja tetapi semua kelas yang ada 

di SDN Pringapus 03 bahkan bisa juga dikembangkan di SD yang lain di 

wilayah Kecamatan Pringapus dan sekitarnya. Dinas Pendidikan Kabupaten 

Semarang dan UPTD Pendidikan Kecamatan Pringapus untuk ikut membatu 

dalam keberhasilan pengelolaan pembelajaran matematika, seperti 

melakukan pengawasan atau supervisi, memfasilitasi bentuk-bentuk 

pembinaan bagi guru dan siswa, dan mendukung sarana prasarana yang 

dibutuhkan dalam pengelolaan pembelajaran   

Kepala Sekolah melakukan pembinaan dan koordinasi secara terus 

menerus terhadap para guru dalam pengelolaan pembelajaran. Pembinaan dan 

koordinasi tersebut dilakukan berdasarkan kendala-kendala yang ditemukan 

selama pengelolaan terdahulu, sebagai usaha perbaikan dan tindak lanjut. 

Guru hendaknya lebih meningkatkan kemampuan mengajarnya, 

dan berusaha menumbuhkan kesadarannya untuk senantiasa memperhatikan 

tingkat pemahaman siswa sekolah dasar dalam pembelajaran matematika. 

Antara sekolah, guru, orang tua siswa, diharapkan untuk lebih 

terbuka dalam menjalin komunikasi aktif dalam kegiatan paguyuban orang 

tua siswa agar lebih memudahkan guru dalam memantau kegiatan belajar 

siswa baik di sekolah maupun di rumah. 
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