
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Prestasi belajar merupakan salah satu indikator yang penting dalam 

menentukan keberhasilan suatu lembaga pendidikan. Fungsi prestasi belajar 

adalah sebagai indikator daya serap dan kecerdasan siswa. Prestasi belajar 

dapat digunakan untuk menyusun dan menetapkan suatu keputusan atau 

langkah-langkah kebijakan baik yang berkaitan dengan siswa, maupun 

institusi pendidikan. Prestasi belajar dikatakan sempurna jika memenuhi tiga 

aspek, yaitu aspek kognitif (berkaitan dengan kegiatan berpikir), afektif 

(berkaitan erat dengan emotional question / EQ) dan psikomotorik (berkaitan 

dengan kemampuan gerak fisik yang mempengaruhi sikap mental). 

Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa yaitu peranan guru, 

lingkungan sekolah, peranan orang tua (keluarga), dan lingkungan masyarakat. 

Keluarga (orang tua) merupakan lingkungan sosial yang pertama-tama dikenal 

oleh anak. Orang tua mempunyai pengaruh besar dalam membimbing dan 

mengembangkan potensi anak khususnya masalah pendidikan. Kondisi 

lingkungan keluarga yang menentukan keberhasilan anak adalah adanya 

kepedulian orang tua yang diwujudkan dengan salah satunya adalah perhatian 

yang besar dari orang tua terhadap perkembangan proses belajar dan 

pendidikan anak-anaknya. Perhatian orang tua ini berperan untuk menciptakan 

kondisi lingkungan belajar yang positif dan kondusif. 
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Di era sekarang orang tua lebih banyak memfokuskan pada perkerjaan 

mereka dan tidak memperdulikan prestasi belajar siswa dan pendidikan 

mereka. Banyak orang tua yang menganggap pendidikan anak adalah 

tanggung jawab adalah tanggung jawab sekolah. Sekolah adalah sebagai 

media dalam pemberi pendidikan dan pengajaran anak, tetapi semuanya tetap 

kembali kepada orang tua. Orang tua bertanggung jawab terhadap 

keberhasilan pendidikan anak. 

Sekolah memegang peranan penting dalam pendidikan karena 

pengaruhnya besar sekali pada jiwa anak. Maka di samping keluarga sebagai 

pusat pendidikan untuk membentuk pribadi anak sekolah merupakan lembaga 

pendidikan kedua setelah pendidikan keluarga, sehingga berfungsi untuk 

melanjutkan pendidikan keluarga dengan guru sebagai ganti orang yang harus 

ditaati. Oleh karena itu keluarga dan sekolah memiliki keterkaitan satu sama 

lain dalam pendidikan anak khususnya dalam menumbuhkan prestasi belajar 

siswa dalam bidang akademik maupun non akademik.  

Sudah seharusnya keluarga atau orang tua sebagai pendidikan pertama 

dan sekolah sebagai pendidikan kedua selalu berkomunikasi untuk senantiasa 

bersama-sama mendidik anak dan siswa. Di sekolah peran orang tua ialah 

selalu berkomunikasi dengan pihak sekolah khususnya kepada guru kelas. 

Dengan berkomunikas maka orang tua dapat mengetahui bagaimana 

perkembangan anakn di sekolah dalam bidang akademik maupun non-

akademik. 

Program-program seperti pertemuan bulanan, komite sekolah, dan 

pengambilan raport yang diselengarakan oleh sekolah dengan melibatkan 
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peranan orang tua sudah dilakukan dengan tujuan program-program tersebut 

dapat menjalin komunikasi dengan orang tua dengan pihak sekolah. Akan 

tetapi masih banyak pihak orang tua yang tidak berkomunikasi dengan pihak 

sekolah.   

Program-program dengan tujuan menjalin komunikasi pihak sekolah 

dengan orang tua sudah banyak dilaksanakan di sekolah-sekolah salah satunya 

adalah di SD Muhammadiyah 4 Batu. SD Muhammadiyah 4 Batu  ini 

merupakan sekolah dasar yang berbais islam dan sekolah dasar ini memiliki 

lingkungan, fasilitas, dan sarana prasarana yang mendukung untuk 

terlaksananya kegiatan belajar pembelajaran yang efketif, dan memiliki 

banyak ekstrakulikuler yang dapat dikuti oleh seluruh siswa-siswi, sehingga 

SD Muhammadiyah 4 Batu ini menjadi pilihan baik bagi masyarakat dan 

dapat meningkatkan anonim siswa baru ini terbukti dengan banyaknya jumlah 

siswa di SD Muhammadiyah 4 Batu ini.  

Namun, wakil kepala SD Muhammadiyah 4 Batu perihatin dengan 

beberapa orang tua siswa yang tidak peduli dengan kebutuhan anak di sekolah 

khusunya dengan prestasi belajar siswa dan minimnya komunikasi pihak 

orang tua kepada pihak sekolah. Bahkan orang tua siswa cenderung 

mengandalkan guru-guru yang ada di sekolah untuk memenuhi kebutuhan 

anak di sekolah. Padahal peranan orang tua di sekolah  sangat berpengaruh 

terhadap diri siswa. Menurut beliau di lingkungan SD Muhammadiyah yang 

memiliki banyak kegiatan yang diadakan di sekolah perlu adanya ikut sertaan 

peranan orang tua untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah 

dengan baik. Maka dengan itu SD Muhammadiyaah 4 Batu melaksanakan 
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program parenting. Program parenting merupakan wadah atau tempat orang 

tua berkomunikasi dengan pihak sekolah mengenai anak atau siswa mereka 

tentang kebutuhan pendidikan anak dan prestasi belajar siswa, dan juga 

sebagai tempat untuk membekali orang tua tentang pemahaman dan 

pengetahuan tentang cara mendidik dan mengasuh anak, akan tetapi tidak 

hanya itu saja dengan melalui program parenting ini juga orang tua dapat 

saling sharing atau dibagi informasi dengan orang tua yang lainnya tentang 

pengalaman-pengalaman dalam mendidik anak. Program parenting yang 

diselenggarakan di sekolah dasar memiliki berbagai macam bentuk seperti 

kelompok pertemuan orang tua, kerterlibatan orang tua di kelas, dan hari 

konsultasi orang tua.  

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik melakukan kegiatan 

penelitian tentang program parenting yang diselenggarakan SD 

Muhammadiyah 4 Batu, terlebih kegiatan ini masih dalam tahap 

perkembangan sehingga banyak sekali hal-hal yang masih harus diperbaiki 

dan dikembangkan oleh karena itu dalam skripsi ini peneliti tertarik untuk 

mengambil judul “Pelaksanaan Program Parenting Sebagai Upaya 

Peningkatan Prestasi Belajar Siswa di SD Muhammadiyah 4 Batu” 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan program parenting sebagai upaya 

peningkatan prestasi belajar siswa di SD Muhammadiyah 4 Batu? 
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2. Bagaimana fungsi pelaksanaan program parenting sebagai upaya 

peningkatan prestasi belajar siswa di SD Muhammadiyah 4 Batu? 

3. Bagaimana hasil pelaksanaan program parenting dalam pendidikan dasar 

sebagai upaya peningkatan prestasi belajar siswa dapat diterapkan di SD 

Muhammadiyah 4 Batu? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan bentuk pelaksanaan program parenting sebagai upaya 

peningkatan prestasi belajar siswa di SD Muhammadiyah 4 Batu. 

2. Mendeskrpsikan fungsi pelaksanaan program parenting sebagai upaya 

peningkatan prestasi belajar siswa di SD Muhammadiyah 4 Batu. 

3. Mendeskripsikan hasil pelaksanaan program parenting dalam pendidikan 

dasar sebagai upaya peningkatan prestasi belajar siswa dapat diterapkan di 

SD Muhammadiyah 4 Batu. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi Guru 

Memberikan saran dan informasi kepada guru, bahwa program parenting 

di sekolah perlu dilaksanakan. Karena, peranan orang tua itu penting bagi 

perkembangan siswa, karena siswa tidak hanya belajar di sekolah, namun 

siswa juga belajar di rumah atau lingkungan keluarga (orang tua). Dan 

membangun silaturahim antar guru dengan orang tua siswa. 
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2. Bagi Orang Tua

Memberikan saran dan informasi kepada orang tua siswa, bahwa program

parenting di sekolah dapat menyadarkan orang tua tentang pentingnya

peranan orang tua dalam diri siswa. Dan program parenting di sekolah

juga dapat bertukar pikiran dan pendapat tentang pola asuh orang tua

terhadap siswa dengan orang tua siswa yang lain. Dan juga membangun

silaturahim antar orang tua siswa dengan pihak sekolah.

1.5 Definisi Istilah atau Definisi Operasional 

1. Prestasi belajar adalah hasil yang diberikan oleh guru kepada siswa dalam

jangka waktu tertentu sebagai hasil perbuatan belajar (Wuryani, 2002).

2. Parenting dapat diartikan sebagai rangkaian tindakan, perbuatan, dan

interaksi orang tua untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan

anak agar mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan pola asuh yang

baik dan benar. (Kamus Besar Bahasa Indonesia: 2005).


