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Oleh 
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Abstract 

Wahyuning Sri Andayani. Q.100.100.211. How to Guide Retaining Students in 

Grade of Bendosari Elementary School, Gebang District, Purworejo 

Regency.Thesis. Postgraduate Programme of Muhammadiyah University of 

Surakarta., 2010. 

The purpose of this research are (1) to describe the strategy in improving 

children's  achievement  of  retaining students in Grade of Bendosari elementary 

school,  Gebang  district,  Purworejo  Regency.  (2)  to  describe  the efforts of the 

retaining students in Grade of Bendosari elementary school, Gebang district, 

Purworejo Regency in improving their achievement. 

This research is a qualitative study conducted in Bendosari elementary 

school, Gebang district, Purworejo Regency. The techniques in collecting data 

that are used in this research are observation, interview and documentation. 

Techniques in data analysis are data collection, data reduction, data 

presentation, and conclusion.  

The results of this study are (1) strategies that school used to improve the 

performance of retaining students in grade begins with the formation coaching 

team which consist of the principal, teachers, senior teachers, team of experts, 

and parents of students. Forms of the guidance for retaining students in grade is 

to find out the problem why they are retained in grade, such as  their learning 

difficulties, less active in the teaching and learning activities, difficult to focus to 

the lesson, and the influence of friends. Guidance for retaining students in grade 

is conducted through advising academic, personal social guidance and career 

guidance.Teachers given extratime(Les).Teachers establish a good 

communication with parents and the retaining students in grade by home visit. 

The efforts of retaining students in grade to improve their achievements are by 

sitting on the front line, giving attention, and by giving excellent service to 

retaining students in grade  

Keywords: guide, retaining students in grade,  strategies, effort of the student 
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Pendahuluan 

 

  Di tengah lajunya proses pendidikan dasar sembilan tahun, yakni enam 

tahun di Sekolah Dasar (SD) dan tiga tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 

(SLTP) yang dicanangkan mulai tahun 1994 dalam rangka peningkatan sumber 

daya manusia, ternyata masih ada anak tinggal kelas. Sebenarnya usaha untuk 

mengatasi  permasalahan anak tinggal kelas sudah dilakukan oleh berbagai 

pihak.   

  Usaha-usaha untuk mengatasi hal itu antara lain dengan diadakannya 

program remidial, akan tetapi usaha itu tidak banyak menolong untuk mengatasi 

permasalahan yang ada. Sebab itulah fenomena anak tinggal kelas dan aspek-

aspek yang menyertainya, merupakan problema pendidikan yang perlu dipahami 

secara lebih mendalam.  

  Berdasarkan pada studi awal, anak tinggal kelas dapat disebabkan oleh 

beberapa hal atau faktor. Adapun faktor penyebab anak tinggal kelas antara lain 

berasal dari diri anak tersebut, teman sebaya, guru, dan keluarga. Guru sering 

menghadapi anak-anak yang mengalami kesulitan dalam  lapangan, misalnya 

kesulitan dalam mengadakan hubungan antara kontak dengan teman sebayanya, 

terisolir bahkan canggung dalam pergaulan dan sebagainya.  

  Kurang baiknya hubungan anak dengan teman, dengan guru dan yang lain 

menyebabkan anak menjadi terisolir. Keadaan semacam ini menyebabkan anak 

kurang mendapat informasi, kurang percaya diri, kurang bergairah, dan 

sebagainya. Keadaan yang seperti itu akan berakibat fatal, yaitu nilai-nilai hasil 
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belajar yang dicapai anak menjadi rendah yang pada akhirnya anak menjadi tidak 

naik kelas atau tinggal kelas karena nilai rata-ratanya tidak memenuhi Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditentukan oleh sekolah tersebut. Ketentuan 

kenaikan kelas diukur dari nilai atau angka dalam rapor yang dicapai siswa, hal ini 

sesuai dengan pendapat S. Nasution (2010:66) bahwa “angka rapor menjadi 

dasar kenaikan kelas”. Nilai rata-rata anak tinggal kelas dalam rapor rendah. Ini 

adalah nyata. Kenyataan adanya anak mendapatkan nilai rendah perlu diteliti 

dan diatasi. Anak yang tinggal kelas kelas perlu mendapat perhatian khusus dan 

perlu diberi pembinaan agar anak tinggal kelas dapat memperoleh prestasi yang 

baik dan tidak terulang kembali.  

  Tidak naik kelas atau tinggal kelas adalah sebuah pengalaman yang 

menyakitkan, sehingga kadang ada yang menyebabkan anak menjadi malu untuk 

mengulang di kelas yang lama. Belajar dengan teman baru yang usianya berada 

di bawahnya. Masalah ini dapat menyebabkan anak menjadi putus sekolah (drop 

out) Anak yang tinggal kelas biasanya karena mengalami kesulitan belajar 

akademik.  Kesulitan belajar akademik yang menunjuk adanya kegagalan- 

kegagalan pencapaian prestasi akademik yang sesuai dengan kapasitas yang 

diharapkan. Kegagalan-kegagalan tersebut mencakup penguasaan ketrampilan 

dalam membaca, menulis, dan atau matematika”.  

  Permasalahan tentang adanya anak tinggal kelas dapat dibuktikan pada 

data anak sekolah Dasar (SD) berdasarkan pada hasil penelitian dari Badan 

Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dari 
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data tersebut terlihat bahwa“Rata-rata angka mengulang kelas di sekolah dasar 

mencapai 10 % “. Bila dilihat dari angka mengulang dari tiap kelas mencapai 20 % 

pada kelas satu, 13% pada kelas dua, 10 % pada kelas tiga, 10 % pada kelas 

empat, 7% di kelas lima, dan 0,% untuk kelas enam. 

  Anak tinggal kelas Sekolah Dasar pada data di atas dapat dikatakan cukup 

tinggi. Masalah ini terjadi di Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo Jawa 

Tengah , berdasarkan pada laporan dari 30 Sekolah Dasar (SD) Tahun 2010/2011 

yang ada di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan dan Kebudayaan 

Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo Jawa tengah, data anak tinggal kelas 

dari kelas 1 sampai kelas 6 Sekolah Dasar (SD) sebanyak 326 anak dari sejumlah 

4.584 anak di seluruh siswa yang ada di Kecamatan Gebang.  

  Peneliti mengambil fokus di Sekolah Dasar Negeri Bendosari di Desa 

Bendosari Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo dengan pertimbangan di 

desa tersebut masih ada beberapa anak yang mengalami tinggal kelas, tingkat 

sosial masyarakat di Desa Bendosari sangat menarik untuk diteliti karena desa 

tersebut merupakan ibu kota kecamatan, tetapi masih terdapat status ekonomi 

keluarga yang penghasilan keluarga sehari-harinya sangat rendah. Desa yang 

salah satu atau beberapa warganya mempunyai penghasilan yang sangat rendah 

pada setiap harinya, secara tidak langsung mencerminkan rendahnya keadaan 

sosial dan tingkat pendidikan masyarakat pada umumnya. 

  Anak bisa menjadi tinggal kelas disebabkan karena waktu yang dimiliki 

oleh orang tua pada setiap harinya lebih banyak difokuskan untuk bekerja atau 



5 

 

 

 

mencari nafkah. Penghasilan yang relatif rendah itu jelas akan lebih banyak 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan keluarganya 

daripada untuk memenuhi kepentingan pendidikan putra-putrinya. Sehingga 

perhatian terhadap pendidikan anak kurang mendapat perhatian. Akibatnya 

banyak dijumpai anak bermasalah yang akhirnya anak mengalami tinggal kelas. 

Sejak bulan Juli Tahun 2005, Pemerintah telah memberikan perhatian yang tinggi 

terhadap pendidikan bagi warga negaranya, mengupayakan dengan memberikan 

bantuan dana pendidikan berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS).  

  BOS sebagai upaya yang tepat untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia 

yang bermutu sehingga diharapkan bisa menjawab tantangan dimasa yang akan 

datang. Tidak hanya itu, Dana BOS merupakan faktor penting untuk penentuan 

berhasil tidaknya pendidikan di Indonesia. Salah satu indikator penuntasan 

pendidikan tersebut, Pemerintah telah menempuh program yang difokuskan 

untuk program wajar 9 tahun pada pendidikan dasar (SD dan SMP), dengan 

memberikan dana berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sejak itulah 

program BOS telah berperan besar terhadap percepatan pencapaian program 

wajar 9 tahun. Diharapkan setiap anak yang berusia 7 sampai 15 tahun tidak ada 

yang tidak mendapatkan pelayanan pendidikan.  

  Dana BOS digunakan untuk mencukupi kebutuhan operasional semua 

siswa di sekolah, sehingga kebutuhan belajar siswa di sekolah sudah di cukupi 

oleh sekolah. Akan tetapi walaupun tiap sekolah sudah mendapatkan dana BOS 

yang cukup, masih ada siswa yang mengalami tinggal kelas. Dengan adanya anak 
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yang tinggal kelas, menyebabkan kerugian pada Pemerintah yaitu setiap anak 

Rp.580.000,- dikalikan jumlah anak tinggal kelas. Semakin banyak jumlah anak 

yang tinggal kelas tentunya semakin besar kerugian yang akan dialami 

pemerintah. Hal tersebut tentunya secara tidak langsung berpengaruh pula 

untuk sekolah. 

  Faktor penyebab anak tinggal kelas dapat pula disebabkan  oleh baik 

tidaknya perilaku anak itu sendiri, serta bagaimana cara berhubungan dengan 

yang lain. Peranan keluarga sebagai kerangka sosial yang pertama, tempat 

manusia berkembang sebagai manusia sosial serta peranan-peranan tertentu 

dapat mempengaruhi perkembangan individu sebagai makhluk sosial.   

Guru memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap anak yang mempunyai 

problem, dan diharapkan dapat menempatkan diri atau memperbaiki diri dan 

anak tersebut diharapkan dapat meraih prestasi yang baik serta dapat hidup di 

tengah masyarakat atau dapat menjadi anggota sosial masyarakat dengan 

sebaik-baiknya. Situasi keluarga dapat menguntungkan dapat pula menghambat 

perkembangan sosial anak yang mengalami kegagalan. Sebab itulah kasus anak 

tinggal kelas menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti.  

Metode  Penelitian 

 Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 

Lexy J Moleong (2011:6)  mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, 
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secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah.  

  Desain dalam penelitian adalah fenomenologi  yang terdiri atas tahapan 

intuisi, analisis serta deskripsi, yang hasil keseluruhannya merupakan deskripsi 

fenomenologis sebagai Strategi yang dipakai dalam  pembinaan anak tinggal 

kelas SD Negeri Bendosari. Fenomenologi memandang perilaku manusia, yang 

dikatakan dan dilakukan adalah sebagai produk bagaimana orang melakukan 

tafsir terhadap dunia mereka sendiri/pemahaman empatik (Sarjono, 2006: 51).  

  Sesuai dengan yang tertulis pada rumusan masalah dan tujuan yang 

ditentukan, penelitian ini difokuskan pada Peran Guru dalam membina anak 

tinggal kelas pada Sekolah Dasar Negeri Bendosari yang berada di Desa 

Bendosari Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dalam hal ini 

peneliti tidak membatasi pada pengkhususan jenis kelamin tetapi pada lamanya 

belajar di sekolah, yaitu pada kelas tiga ke atas. 

  Alasannya bahwa anak kelas tiga ke atas seharusnya sudah bisa 

beradaptasi dengan sekolah. Untuk menentukan ini, keputusan didasarkan key 

informan (informan yang berwibawa  dan dipercaya) yang kemudian digali 

dengan cara bertanya kepada kepala sekolah, guru kelas, orang tua anak tinggal 

kelas, anak tinggal kelas, dan teman sebaya. Dengan penggalian data tersebut, 

data dilengkapi dengan cara pengamatan, wawancara, atau  penelaahan 

dokumen. 



8 

 

 

 

 Sumber data dalam penelitian ini adalah:  orang, kejadian,  dokumen  

Dalam penelitian ini, informan tidak disebut sebagai subjek penelitian, karena 

sumber data menyangkut orang yang mempunyai kedudukan yang sama antara 

yang diteliti dan peneliti. Peneliti mempunyai satu atau lebih informan kunci 

untuk memperoleh pemahaman yang cukup tentang budaya dan situasi 

informan serta saling bertukar pengetahuan. Informan yang dipilih disesuaikan 

dengan kasus, fokus, kebutuhan, dan kesediaan calon informan. Dalam 

penelitian ini melibatkan orang yang berperan sebagai orang kunci (key person). 

Dalam hal ini adalah kepala sekolah, guru, dan siswa. 

Penelitian kualitatif ini dalam pengumpulan data menggunakan 

pengamatan, wawancara, dokumentasi untuk mengetahui faktor-faktor 

penyebab anak tinggal kelas. Peneliti dalam mengambil data menggunakan 

observasi atau pengamatan. Selain dengan pengamatan, serta dokumen dalam 

pemerolehan data peneliti juga menggunakan teknik wawancara. Wawancara 

dalam penelitian  ini adalah wawancara mendalam. Maksudnya dalam proses 

wawancara digali lebih dalam melalui pertanyaan pendalaman.  

Hasil dan Pembahasan 

Anak tinggal kelas merupakan anak yang walaupun sudah menempuh 

program pelajaran selama satu tahun dalam suatu kelas tetapi masih harus tetap 

tinggal di kelas yang sama..  

Para guru di SD Negeri Bendosari memiliki stategi untuk meminimalkan 

jumlah anak tinggal kelas. Pelaksanaan strategi oleh guru sangat dianjurkan oleh 
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kepala sekolah, karena guru yang lebih memahami kondisi siswa di dalam kelas. 

Strategi-strategi yang dilakukan adalah melakukan bimbingan dan pembinaan 

terhadap anak yang tinggal kelas tersebut. Strategi yang dilakukan guru untuk 

meningkatkan prestasi anak tinggal kelas diawali dengan pembentukan tim 

pembinaan siswa anak tinggal kelas. Tim tersebut beranggotakan kepala sekolah, 

guru,guru senior,  orang tua siswa tinggal kelas dan tim ahli.  

  Terdapat beberapa faktor penyebab anak tinggal kelas di SD Negeri 

Bendosari diantaranya siswa mengalami kesulitan belajar, kurang aktif dalam 

KBM, susah konsentrasi (sering melamun, malu), pengaruh dari teman sebangku 

atau teman bermain di rumah.  Pembinaan siswa tinggal kelas di SD Negeri 

Bendosari dilakukan melalui bimbingan akademik, bimbingan sosial pribadi dan 

juga bimbingan karir.  

Dalam pelaksanaan pembinaan anak tinggal kelas bidang akademik 

dilakukan oleh guru dan juga kepala sekolah, yaitu dengan memperhatikan 

kegiatan yang dilakukan anak tinggal kelas sewaktu Proses Belajar Mengajar. 

Pada saat pembelajaran berlangsung anak tinggal kelas sering sibuk  dengan 

bermain sendiri, menggambari buku, membolak-balik buku, bahkan kadang 

mengganggu teman, atau bicara sendiri, sehingga anak tinggal kelas jarang 

memiliki catatan . Perilaku anak yang tidak teramati oleh guru tersebut 

menyebabkan anak malas belajar baik di sekolah ataupun di rumah.  

Dalam hal ini pembinaan dan bimbingan terhadap anak tinggal kelas 

disesuaikan dengan kebutuhan anak sesuai dengan kemampuan yang 
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dimilikinya. Bimbingan sosial pribadi merupakan bimbingan untuk membantu 

para individu dalam memecahkan masalah-masalah sosial pribadi, seperti 

hubungan dengan teman, dan guru. Bimbingan karir yaitu bimbingan untuk 

membantu individu dalam memecahkan masalah karir seperti tugas-tugas kerja, 

pemahaman kondisi lingkungan.  

 Guru memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap anak yang 

mempunyai problem, diharapkan dapat menempatkan diri atau memperbaiki 

diri. Anak tinggal kelas tersebut diharapkan dapat meraih prestasi yang baik serta 

dapat hidup di tengah masyarakat atau dapat menjadi anggota sosial masyarakat 

dengan sebaik-baiknya. Perkembangan sosial anak dipengaruhi oleh banyak 

faktor di luar dirinya, sehingga tidak mudah menentukan faktor yang 

meyebabkan kesulitan perkembangan sosial seseorang yang pada suatu saat 

mengalami kegagalan.  

 Dalam kaitannya dengan pemberian bimbingan antara guru dan siswa 

terjalin hubungan komunikasi agar guru dapat mengambil tindakan yang sesuai 

dengan permasalahan dan kemampuan siswa. Bertanya adalah cara untuk 

mengungkapakan rasa keingintahuan akan jawaban yang tidak atau belum 

diketahui. Kegiatan bertanya di kelas adalah aktivitas yang penting dalam proses 

belajar mengajar. Bukan hanya bagi guru, namun juga bagi para siswa. Aktivitas 

di kelas adalah pertanda bahwa kegiatan belajar mengajar di dalam kelas itu ada. 

Aktivitas bertanya bagi siswa merupakan aktivitas yang dilakukan oleh siswa yang 

belum atau kurang memahami materi yang diajarkan oleh guru. Aktivitas 
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bertanya bagi siswa tinggal kelas sangat membantu siswa yang bersangkutan 

untuk lebih memahami materi yang kurang dimengerti. Dengan bertanya siswa 

tinggal kelas jadi lebih aktif untuk belajar sehingga berdampak pada peningkatan 

prestasinya.  

Teori hasil penelitian 

  Pembinaan terhadap anak tinggal kelas yang disebabakan oleh kesulitan 

belajar adalah dengan dilakukannya pendekatan oleh guru kepada siswa. Dalam 

kegiatan pendekatan tersebut guru bisa memberikan motivasi kepada siswa 

untuk menggali potensi yang ada dalam dirinya. Guru di SD Negeri Bendosari 

melakukan pembinaan terhadap siswa tinggal kelas dengan cara memberikan 

motivasi, pujian atas kemampuan yang diraihnya. Motivasi tersebut diberikan 

untuk menggali potensi anak agar lebih semangat lagi untuk belajar.  

Penelitian yang dilakukan oleh Epari (2008) yang berjudul “Factors Associated 

with Low Achievement among Students from Nairobi’s Urban Informal  

Neighborhoods” yang menyatakan bahwa “This paper contributes new evidence 

on factors associated with low achievement among pupils in urban informal 

neighborhoods in Nairobi, Kenya. We use three different data sets to examine the 

effect of residence in particular neighborhoods, pupil gender, primary school type 

and household socio-economic status on pupil achievement in the Kenya”. 

Penelitian ini membahas tentang beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

prestasi siswa seperti lingkungan sekolah, rumah, teman dan juga jenis kelamin. 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa beberapa faktor tersebut memiliki 
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konstribusi terhadap penurunan prestasi akademik siswa di sekolah. Sehingga 

diperlukan adanya penangan khusus terhadap faktor-faktor tersebut. 

 Pembinaan terhadap anak tinggal kelas juga dapat dilakukan dengan cara 

memberikan perhatian khusus. Perhatian khusus dapat berupa pelayanan prima 

dan juga bimbingan. Maksudnya ketika proses belajar mengajar berlangsung 

guru dapat mendampingi anak tinggal kelas lebih lama bila dibandingkan dengan 

anak yang tidak tinggal kelas. Tujuannya adalah agar apabila si anak tinggal kelas 

mengalami kesulitan maka dapat segera dibantu oleh guru. 

  Nazir dan  Mattoo (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “A Study on 

Impact of School Environment on Academic Achievement among Adolescents” 

yang menyatakan bahwa “ Schools play an important role in raising   the 

academic aptitude of a child by providing a stimulating, motivating and 

encouraging environment which indirectly results in to good and higher academic 

achievement. School environment and academic achievement are interrelated 

and dependent of each other.”  Sekolah memainkan peran penting dalam 

meningkatkan kemampuan akademik anak dengan menyediakan lingkungan 

merangsang, memotivasi dan mendorong yang secara tidak langsung 

menghasilkan prestasi akademik yang baik dan lebih tinggi. Oleh karena itu 

pemberian motivasi oleh guru dan juga kondisi lingkungan sekolah yang kondusif 

dapat membantu siswa dalam meningkatkan prestasi  

Penelitian yang dilakukan oleh Ussher (2005) dalam tulisannya yang 

berjudul menyatakan “Interactions, Student Enthusiasm And Perceived Learning 
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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 menyatakana 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. 

  Guru di SD Negeri Bendosari melakukan pendekatan personal pada anak 

tinggal kelas dengan mendampinginya dan memberikannya ruang untuk lebih 

aktif dalam KBM. Misalnya dengan menyuruh anak untuk mengerjakan soal di 

depan kelas, memberikan PR agar anak lebih giat belajar di rumah. Ketika anak 

mengerjakan soal di depan dan bisa maka anak merasa bangga dan senang yang 

akhirnya anak tumbuh rasa percaya diri dan tidak minder yang akan memberikan 

motivasi dan dorongan untuk belajar. 

  Selain itu anak juga diajak berkomunikasi, agar tercipta kedekatan antara 

anak dan guru. Dan juga ketika anak mengerjakan tugas walaupun hasilnya jelek 

tetap dipajang dan digunakan sebagai contoh (yang positif) dengan memberikan 

penguatan terlebih dahulu agar anak tinggal kelas ini tidak menjadi malu, 
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minder, tetapi malah bangga sebab hasil karyanya dijadikan contoh atau dipakai 

oleh guru. Kegiatan lain yang dilakukan guru adalah dengan memberikan jam 

tambahan (Les). Jam tambahan (les) tersebut dilakukan setelah jam pelajaran 

sekolah berakhir. Penampilan guru dalam membawakan materi dan pemilihan 

strategi serta penggunaan alat belajar yang menarik sangat berpengaruh 

terhadap motivasi belajar siswa. 

Peran serta siswa dengan tidak ramai sendiri dalam proses KBM juga 

menjadi salah satu usaha siswa dalam meningkatkan prestasi belajar. Alasannya 

adalah karena dengan diam atau tidak ramai maka diharapkan siswa lebih 

konsentrasi dalam mendengarkan materi yang diajarkan oleh guru. Selain itu 

juga siswa yang ramai dapat mengganggu konsentrasi belajar teman yang lain.  

Keaktifan siswa dalam mengerjakan tugas baik secara berkelompok maupun 

individu juga dapat dilaksanakan untuk meningkatkan prestasi siswa. Dengan 

aktif mengerjakan tugas maka dapat membantu meningkatkan nilai yang dimiliki 

siswa. Selain itu dengan mengerjakan tugas secara berkelompok, siswa yang 

kurang pemahamnnya dapat bertanya kepada teman yang lain. Sehingga 

pemahaman siswa semakin meningkat. 

  Peran orang tua terhadap tugas individu yang diberikan oleh guru kepada 

siswa yang sedang belajar di rumah sangat diperlukan. Sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Grace (2012) yang berjudul “Roles Of Parent On The 

Academic Performance Of Pupils In Elementary Schools” menyatakan bahwa 

“parenting involvement is a catch-all term for many different activities including 
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at ‘home,’ good parenting, helping with home work, talking to teachers, 

attending school functions, through to taking part in school governance. When 

schools work together with families to support learning, children tend to succeed 

not just in schools but throughout life”. Bahwa keterlibatan orangtua adalah 

menangkap semua istilah untuk berbagai kegiatan termasuk di pengasuhan 

rumah, baik, membantu pekerjaan rumah, berbicara dengan guru, menghadiri 

fungsi sekolah, sampai mengambil bagian dalam tata kelola sekolah. Sekolah 

bekerja sama dengan keluarga untuk mendukung pembelajaran,anak cenderung 

untuk berhasil tidak hanya di sekolah, tetapi sepanjang hidup. 

  Kedua penelitian sama-sama membahas tentang pentingnya peran serta 

orang tua dalam kegiatan belajar siswa di rumah. Tugas atau pekerjaan rumah 

tidak hanya menolong anak belajar mengenai mata pelajaran yang dipelajarinya 

di sekolah, tapi juga merupakan salah satu cara untuk mengembangkan rasa 

tanggung jawab pada diri anak. Artinya, dengan mengerjakan PR, anak jadi 

belajar bagaimana caranya mengatur dan mengalokasikan waktu untuk suatu 

tugas, dan bagaimana ia harus menyelesaikan tugas tadi dengan rapi dan benar. 

Semua hal tersebut merupakan suatu keterampilan yang sangat dibutuhkan anak 

untuk bekal kehidupannya. Pemberian tugas rumah kepada siswa dapat 

membantu siswa untuk meningkatkan prestasi akademiknya. Karena dengan 

mengerjakan tugas rumah, maka secara otomatis siswa yang bersangkutan akan 

selalu belajar.  
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Simpulan 

 Strategi yang dilakukan oleh sekolah untuk menangani siswa tinggal 

kelas adalah dengan melakukan pembinaan melalui bimbingan akademik, 

bimbingan sosial pribadi dan bimbingan karir. Dalam bimbingan akademik guru 

memberikan perhatian terhadap sikap dan perilaku siswa selama proses KBM 

seperti kegiatan mencatat dan mendengarkan materi yang sedang diberikan oleh 

guru. Dalam pembinaan sosial pribadi, guru membantu siswa yang mengalami 

kesulitan dalam berkomukasi dengan teman satu kelas dan guru.  Dan untuk 

pembinaan bimbingan karir adalah guru membantu siswa yang mengalami 

kesulitan dalam mengerjakan tugas sekolah melalui jam tambahan yang 

dilakukan setelah jam pelajaran sekolah. Guru menjalin komunikasi dengan 

orang tua anak tinggal kelas dan melakukan kunjungan ke rumah siswa tinggal 

kelas (home visit). 

 Pemberdayaan  yang dilakukan anak tinggal kelas untuk meningkatkan 

prestasinya adalah dengan duduk di barisan paling depan, memperhatikan 

penjelasan guru, tidak ramai sendiri, dan kedekatan dengan guru. Anak tinggal 

kelas aktif bertanya ketika proses belajar mengajar berlangsung. Anak tinggal 

kelas lebih konsentrasi ketika guru menjelaskan materi pelajaran. Siswa   tinggal 

kelas lebih aktif dalam mengerjakan tugas baik tugas kelompok maupun tugas 

individu. Siswa tinggal kelas aktif dalam mengikuti jam pelajaran tambahan (les) 

yang diberikan oleh guru. Siswa menjalin hubungan dengan teman sebaya dan 

guru. Dengan  pemberian bimbingan , pembinaan, dan pelayanan yang sesuai 
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dengan masalah anak tinggal kelas, maka anak tinggal kelas akan mencapai 

prestasi yang lebih baik. Demikian pula dengan upaya yang tepat bagi guru dalam 

memberikan bimbingan, pembinaan, dan pelayanan kepada anak tinggal kelas, 

maka anak akan terdorong dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk 

meningkatkan prestasinya sehingga anak tidak akan tinggal kelas lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Abdurrahman, Mulyono. 2009. Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar. 

Jakarta: PT. Rineke Cipta. 

 

Arikunto, Suharsimi. 2008.  Evaluasi Program Pendidikan. Pedoman Teoretis 

Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan.  Jakarta: PT. Bumi Aksara. 

 

Desmita. 2009. Psikologi Perkembangan Peserta didik. Bandung: Remaja 

Rosdakarya  Ofset. 

 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1993.  Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

Jakarta: Balai Pustaka. 

 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2011. Undang-undang Sistem 

Pendidikan Nasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

 

Grace. 2012. Roles Of Parent On The Academic Performance Of Pupils In 

Elementary Schools. International Journal of Academic Research in 

Business and Social Sciences January 2012, Vol. 2, No. 1. ISSN: 2222-6990 

 

Miles, Mattew B dan Amichael Huberman. 2007. Analisis Data Kualitatif Buku 

Sumber tentang Metode-Metode Baru. Terjemahan Tjetjep Rohendi 

Rohisi. Jakarta: Universitas Indonesia.  

 

Moleong, Lexy. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja  

Rosdakarya. 

           

Nasution, S. 2010. Sosiologi Pendidikan. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 

Nazir dan Mattoo. 2012. A Study on Impact of School Environment on Academic 

Achievement among Adolescents. International Journal of Social Science 

Tomorrow. Vol. 1 No. 5 

 

Subadi, Tjipto. 2009. Sosiologi dan Sosiologi Pendidikan. Surakarta: Fairus. 

 

Sugiyono, 2008. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, 

dan R&D. Bandung: Alfabeta. 

 

Ussher. 2005. Interactions, Student Enthusiasm And Perceived Learning In An 

Online Teacher Education Degree.  The American Journal of Distance 

Education, 11(3), 8-26. 

      

18 


