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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu kegiatan terencana untuk membekali diri. 

Sistem pendidikan yang terdiri dari ketentuan umum yang selalu berubah seperti 

kurikulum, tujuan, siswa, tenaga pendidik, selalu mengalami perubahan dari 

waktu ke waktu, maka tujuan pendidikan selalu berubah kearah yang lebih baik 

yaitu menuju tercapainya kepribadian yang seutuhnya. Menurut Damyati dan 

Mujiyono (2009:113) dalam (Sadirman, 2007) belajar merupakan kegiatan sehari-

hari bagi siswa sekolah. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan disekolah, dirumah, 

dan ditempat lain seperti perpustakaan.  

Proses belajar terdapat kurikulum untuk disampaikan dan dibahas pada 

proses belajar mengajar agar sampai kepada tujuan yang telah ditetapkan yaitu 

hasil belajar. Proses merupakan kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam 

mencapai tujuan pengajaran, sedangkan hasil belajar yaitu kemampuan-

kemampuan siswa yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya (Sudjana, 2013:22). Dalam pembelajaran guru sebagai pendidik 

berinteraksi dengan siswa yang mempunyai potensi beragam dan bermacam-

macam. Untuk itu, pembelajaran hendaknya lebih diberi perhatian dan diarahkan 

pada proses belajar kreatif dengan menggunakan proses berpikir, yaitu proses 

berpikir ke macam-macam arah dan menghasilkan banyak alternatif penyelesaian. 

Dalam konteks ini guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator dan memberikan 

perhatian daripada pengarah yang menentukan semua yang terjadi bagi siswa. 

Sebagai fasilitator, guru lebih banyak mendorong siswa (motivator) untuk 
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mengembangkan inisiatif dalam menjajaki tugas-tugas baru. Guru harus lebih 

terbuka menerima ide-ide yang diberikan oleh siswa, sehingga siswa lebih kreatif 

dalam mengembangkan ide-ide yang kreatif, karena dalam proses tersebut 

berpengaruh penting terhadap hasil belajar yang dicapai siswa.  

Menurut Dankir (2004:114) dalam Hamzah, B.Uno 2007 perhatian 

merupakan keaktifan peningkatan kesadaran seluruh fungsi jiwa yang dikerahkan 

dalam pemusatan kepada barang sesuatu, baik yang ada didalam dan diluar 

ruangan. Sedangkan yang dimaksutkan perhatian orang tua adalah kecenderungan 

keaktifan perhatian orang tua yang dikerahkan untuk memberikan motivasi atau 

dorongan yang positif terhadap anaknya dalam usaha mencapai prestasi belajar 

seoptimal mungkin. Dalam mencapai tujuan hasil belajar guru dan orang tua 

berperan atau berpengaruh dalam mengembangkan potensi yang dimiliki siswa.  

Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Pasal 39, ayat (2), mengemukakan bahwa pendidik 

merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan 

proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan 

pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 

terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi (Dirman dan Juarsih, 2014:12). 

Menurut Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003, Pasal 7, Ayat (1) dan (2) 

mengemukakan bahwa orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan 

pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan 

anaknya. Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan 

pendidikan dasar kepada anaknya. 
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Melakukan aktifitas belajarnya anak sangat membutuhkan perhatian orang 

tua, dan orang tua sebaiknya memberikan dukungan agar anak selalu semangat 

dalam belajarnya. Jika anak sedang belajar janganlah orang tua mengganggu, 

karena akan membuat konsentrasi anak menjadi terganggu. Sebaiknya anak 

diberikan tempat belajar yang nyaman dan tentram untuk belajar akan lebih baik 

lagi jika orang tua bersedia mengajari anaknya tentang pelajaran yang dia pelajari. 

Dan orang tua sebaiknya memberikan suasana yang sunyi agar anak bisa fokus 

pada palajaran yang dia pelajari.  

Suasana yang diciptakan di kelas SDN Langenharjo I ini memberikan 

suasana yang kondusif saat pelajaran dimulai terutama pada kelas 4 ini siswanya 

fokus-fokus pada pelajaran dan materi yang diterangkan oleh guru. Dalam hal 

interaksi siswa SDN Langenharjo I ini cukup baik dan memiliki kekompakan 

yang baik juga dalam hal pelajaran siswa dengan guru maupun dalam hal bermain 

bersama teman-teman yang lainnya pada saat jam istirahat. Sehingga terjalin 

perhatian yang diberikan guru kepada siswanya yang lebih erat dan lebih baik 

lagi. Selain guru dengan siswa memiliki interaksi yang baik ada juga interaksi 

yang terjalin antara guru kelas dengan orang tua siswa, dapat dimisalkan dengan 

mengadakan pertemuan antara guru kelas dengan orang tua siswa setiap satu 

bulan sekali untuk membahas proses pembelajaran dan hasil belajar yang 

diperoleh siswa. Ada yang memiliki hasil belajar meningkat, ada yang sesuai rata-

rata, dan bahkan ada yang menurun, sehingga terjalin komunikasi antara guru dan 

orang tua mengenai hasil belajar siswa. 

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan pada tanggal 17 

September tahun ajaran 2015 adanya permasalahan yang terdapat pada siswa 
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kelas 4 SDN Langenharjo I yaitu mengenai hasil belajar yang kurang dibawah 

KKM dan kurangnya perhatian yang diberikan orang tua terhadap siswa. 

Berdasarkan uraian diatas, terdapat pengaruh yang sangat penting dari orang tua 

dan dari guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dan juga adanya perbedaan 

antara perhatian yang diberikan orang tua dan guru dirumah maupun disekolah 

SDN Langenharjo I Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri, maka peneliti 

melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai hal tersebut dan 

mengangkat judul sebagai berikut “Hubungan Antara Perhatian Orang Tua dan 

Guru Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 4 SDN Langenharjo 1 Kecamatan 

Plemahan Kabupaten Kediri” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah kolerasi antara perhatian orang tua dan guru terhadap hasil belajar 

siswa kelas 4 SDN Langenharjo I Kecamatan Plemahan Kabupaten 

Kediri? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui hubungan antara perhatian orang tua dan guru terhadap 

hasil belajar siswa kelas 4 SDN Langenharjo I Kecamatan Plemahan 

Kabupaten Kediri? 
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1.4 Manfaat Penelitian 

A. Secara teoriti 

Penelitian ini dapat digunakan untuk literatur pengaruh perhatian 

orang tua terhadap hasil belajar. Hasil dari penelitian ini diharapkan 

dapat digunakan sebagai salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya.  

B. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang 

baik bagi pihak yang bersangkutan, yakni sebagai berikut : 

1. Bagi Anak 

Diharapkan anak mendapatkan hasil belajar yang baik dan 

memuaskan dengan perhatian yang optimal dari orang tua dan guru 

dirumah maupun disekolah 

2. Bagi Orang Tua 

Agar orang tua dapat memperhatikan kegiatan dan tingkah laku anak 

dirumah, disekolah, dan di kalangan masyarakat juga memperhatikan 

hasil belajar anaknya dari segi akademik atau non akademik 

3. Bagi Guru 

Dalam memberikan perhatian pada anak didik guru diharapkan agar 

lebih sabar menghadapi tingkah laku yang ditimbulkan anak-anak 

tersebut 

4. Bagi Lembaga Sekolah 

Dapat digunakan untuk mengetahui perhatian yang diberikan pihak 

sekolah tentang hasil belajar yang telah ditingkatkan selama ini 
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5. Bagi Peneliti 

Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti untuk 

memecahkan masalah yang diangkat oleh peneliti, sehingga peneliti 

mengetahui kemampuan yang dimiliki untuk memecahkan masalah 

yang diangkatnya 

 

1.5 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah perhatian orang tua dan guru 

kelas terhadap hasil belajar siswa dalam mencapai hasil yang diinginkan. 

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas IV sekolah dasar dan para wali 

muridnya serta guru kelas IV SDN Langenharjo I Kecamatan Plemahan. 

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu hanya dilakukan dengan satu kelas saja 

yaitu pada kelas IV yang berjumlah 35 siswa saja, sehingga data yang diperlukan 

juga tidak terlalu banyak dan memudahkan dalam melakukan penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


