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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab II tentang Kajian Pustaka ini penulis akan membahas tentang: (1) Pengertian 

Analisis, (2) Pengertian Peranan Orang Tua, (3) Pengertian Meningkatkan Prestasi 

Belajar Siswa, (4) Peranan Orang Tua dalam Belajar/Praktek Bagi Anaknya, (5) Peran 

Orang Tua dalam Pendidikan, (6) Penelitian Terdahulu,  (7) Kerangka Pikir Penelitian.  

1.1 Kajian Teoritis 

1.1.1 Pengertian Analisis 

Analisis merupakan studi bahasa untuk memeriksa secara mendalam struktur 

bahasa. Pendapat Schreiter (1991) dalam pengertian definisi all rights reserved 

mengatakan analisa merupakan membaca teks, dengan menempatkan tanda-tanda 

dalam interaksi yang dinamis dan pesan yang disampaikan. Sedangkan menurut 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan Suharso dan Retnoningsih 

(2005), analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan 

dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, 

duduk perkara dan sebagainya).  

Dari pendapat teori tersebut bahwa analisis merupakan studi bahasa yang 

diguanakan dalam sebuah penelitian yang memeriksa tanda-tanda baca dalam 

struktur bahasa dan merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa. 

1.1.2 Peranan Orang Tua 

Keluarga merupakan tempat yang utama dalam mendidik siswa selain di 

sekolah. Menurut Ki Hajar Dewantara (dalam Ahmadi dan Nur, 2001:176), 

keluarga berasal dari bahasa Jawa yang terbentuk dari dua kata yaitu kawula dan 
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warga. Didalam bahasa Jawa kuno kawula berarti hamba dan warga artinya 

anggota. Secara bebas dapat diartikan bahwa keluarga adalah anggota hamba atau 

warga saya. Artinya setiap anggota dari kawula merasakan sebagai satu kesatuan 

yang utuh sebagai bagian dari dirinya dan dirinya juga merupakan bagian dari 

warga yang lainnya secara keseluruahan. 

Menurut Ahmadi dan Nur (2001:177), menjelaskan tentang keluarga sebagai 

alam pendidikan pertama (dasar).  

“Anak lahir dalam pemiliharaan orang tua dan dibesarkan di dalam keluarga. 

Orang tua tanpa ada yang memerintah langsung memikul tugas sebagai pendidik, 

baik bersifat sebagai pemelihara, sebagai pengasuh, sebagai pembimbing, sebagai 

pembina maupun sebagai guru dan memimpin terhadap anak-anaknya”. 

 

 Keluarga yang sehat, besar artinya untuk pendidikan dalam ukuran kecil, 

tetapi bersifat menentukan untuk pendidikan dalam ukuran besar yaitu pendidikan 

bangsa, Negara dan dunia. 

Dari beberapa teori di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa lingkungan 

keluarga adalah sekelompok sosial yang kecil yang dihubungkan dengan pertalian 

darah, perkawinan serta memiliki tempat tinggal yang sama. Dalam hal ini, 

keluarga terdiri dari ayah, ibu serta saudara yang ada di dalam satu rumah dan 

tinggal bersama. Keluarga mempunyai fungsi sebagai tempat untuk membantu, 

mendidik, dan melindungi, serta mendorong anak agar dapat mengendalikan diri, 

mandiri dan berjiwa sosial. Anak dididik untuk mandiri sejak kecil sampai besar 

oleh orang tua mereka masing-masing, sesuai dengan tahap perkembangan 

mereka. Hal ini adalah faktor utama dan pertama yang dapat mempengaruhi 

prestasi belajar siswa. 
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1.1.3 Pengertian Prestasi Belajar Siswa 

a. Pengertian prestasi  

Prestasi belajar dalam bahasa Belanda yaitu pretatie, dalam bahasa 

Indonesia menjadi “prestasi” yang berarti hasil usaha. 

Menurut Bloom dalam Arikunto (1990:110) bahwa hasil belajar dibedakan 

menjadi tiga aspek yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik.  

Dari pendapat di atas bahwa prestasi adalah kecakapan atau hasil kongkrit 

yang dapat dicapai pada saat atau periode tertentu. Berdasarkan pendapat tersebut, 

prestasi dalam penelitian ini adalah hasil yang telah dicapai siswa dalam proses 

pembelajaran.  

b. Pengertian Belajar  

Belajar merupakan suatu proses dari perkembangan manusia. Dimana 

kegiatan dalam sehari-hari tidak terlepas dari kegiatan belajar, baik ketika 

seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kutipan Slameto, (2003:2) 

menyatakan bahwa secara psikologi, belajar merupakan suatu proses perubahan 

tingkah laku sebagai hasil dari interaksi siswa dengan lingkungannya dalam 

memenuhi kebutuhannya. Dari berbagai pendapat di atas bahwa belajar adalah 

sebuah kegiatan dalam sehari-hari, dimana dalam belajar tersebut merupakan 

perubahan tingkah laku pada diri dalam manusia yang ada di dalam 

lingkungannya. 

c. Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi itu tidak akan bisa tercapai atau dihasilkan oleh seseorang selama ia 

tidak melakukan kegiatan dengan sungguh-sungguh atau dengan perjuangan yang 

gigih. Dalam kenyataannya untuk mendapatkan prestasi tidak semudah 

membalikkan telapak tangan, tetapi harus dengan penuh perjuangan dan berbagai 
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rintanagan dan hambatan yang harus dihadapi untuk mencapainya. Hanya dengan 

keuletan, kegigihan dan optimisme prestasi itu dapat tercapai. 

Kutipan Winkel (1996:226) mengemukakan bahwa prestasi belajar merupakan 

bukti keberhasilan yang telah dicapai oleh seseorang. Maka prestasi belajar 

merupakan hasil maksimum yang dicapai oleh seseorang setelah melaksanakan 

usaha-usaha belajar. Sedangkan pendapat Bloom (dalam Ahmadi dan Nur, 

2001:223), prestasi belajar merupakan perubahan tingkah laku yang meliputi 

bentuk kemampuan yang digolongkan dalam 3 domain  ranah kognitif, afektif, 

dan psikomotorik yang merupakan ukuran keberhasilan siswa. 

Prestasi belajar yang telah dicapai siswa adalah dari bidang akademik atau non 

akademik. Akademik adalah seluruh lembaga pendidikan yang bersifat akademis. 

Artinya bersifat ilmiah, bersifat ilmu pengetahuan, bersifat teori tanpa arti praktis 

yang langsung. Akademik ini bersifat formal baik pendidikan anak usia dini, 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan kejuruan maupun perguruan 

tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu cabang atau 

sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu. Sedangkan 

kegiatan non akademik di sekolah biasa disebut dengan kegiatan ekstrakulikuler, 

yakni kegiatan diluar materi pelajaran wajib di sekolah. Ekstrakurikuler adalah 

kegiatan yang dilakukan siswa Sekolah atau Universitas, di luar jam belajar 

kurikulum standar. Kegiatan-kegiatan ini ada pada setiap jenjang pendidikan dari 

Sekolah Dasar sampai Universitas. Kegiatan ekstrakurikuler ditujukan agar siswa 

dapat mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuannya di berbagai bidang 

di luar bidang akademik. Kegiatan ini diadakan secara swadaya dari pihak sekolah 

maupun siswa-siswi itu sendiri untuk merintis kegiatan di luar jam pelajaran 

sekolah.  
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Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Menurut Dimyati 

(1989:84-87) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar siswa mencakup faktor internal dan faktor eksternal yaitu: 

(1) Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri, 

yang terdiri dari N. Ach (Need For Achievement) yaitu kebutuhan atau 

dorongan atau motif untuk berprestasi. 

(2) Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar si pelajar. Hal ini 

dapat berupa sarana dan prasarana, situasi lingkungan baik itu lingkungan 

keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat. 

Jadi kesimpulan dari teori di atas prestasi belajar yaitu sebuah hasil yang telah 

dicapai seseorang dalam pembelajaran di lingkungan dan di sekolah, seperti siswa 

mencapai prestasi belajar dibidang akademik atau non akademik dan mempunyai 

faktor-faktor yang mempengaruhi belajar yaitu dari faktor internal dan faktor 

eksternal. 

1.1.4 Peranan Orang tua dalam Belajar/Praktek Bagi Anaknya  

Belajar bagi seorang siswa tidak hanya dilakukan di sekolah saja, tetapi juga 

dilakukan di rumah dan di masyarakat. Belajar yang dilakukan di rumah meliputi 

melengkapi catatan, mempelajari ulang bahan yang telah di dapat, meringkas 

bahan pelajaran, mengerjakan pekerjaan rumah dan mempersiapkan bahan 

pelajaran hari berikutnya. Menurut Nasution (1985: 26), Peran orang tua dalam 

membimbing anak belajar di rumah mengatasi masalah-masalah dalam belajar, 

memantau jadwal anak baik jadwal sekolah dan dirumah, memperhatikan 

kesehatan anak dan memberikan hadiah maupun peringatan. Orang tua dapat 
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memperhatikan dan mengawasi pendidikan anaknya melalui melatih dan 

mendorong anak untuk hidup mandiri sesuai dengan tahap-tahap 

perkembangannya, misalnya memupuk rasa percaya diri dan berani mengatasi 

berbagai masalah yang muncul dalam dirinya. Hal ini perlu dilakukan karena anak 

lebih lama di rumah daripada di sekolah dan di tempat lainnya.  

Pendapat Slameto (2003: 60) bahwa lingkungan keluarga akan memberi 

pengaruh pada siswa berupa cara orang tua mendidik yang memiliki pengaruh 

besar terhadap belajar anak. Cara mendidik siswa yang baik yaitu dengan 

memberikan penyuluhan dan bimbingan. Selain itu perhatian yang diberikan 

orang tua juga memiliki pengaruh besar pada siswa. 

Jadi kesimpulan dari teori di atas yaitu peran orang tua dalam membimbing 

anak belajar di rumah mengatasi masalah-masalah dalam hal belajar, memantau 

jadwal anak saat belajar di rumah maupun di sekolah, memperhatikan kesehatan 

anak, dan memberi pengaruh pada anak berupa cara orang tua mendidik yang 

memiliki pengaruh besar terhadap belajar anak, orang tua juga mengawasi 

pendidikan anak melalui memotivasi anak dan memberikan perhatian kepada anak 

untuk belajar. 

1.1.5 Peran Orang Tua dalam Pendidikan  

Menurut Tri Pusat Pendidikan yaitu tiga pusat yang bertanggung jawab atas 

terselenggaranya pendidikan terhadap anak yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. 

Menurut Tri Pusat Pendidikan dalam UU No. 20 Tahun 2003 yaitu Pendidikan 

keluarga, Pendidikan sekolah, Pendidikan masyarakat. Dimana  tiga tempat pergaulan 

atau lembaga pendidikan tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam 

membentuk kepribadian serta tingkah laku anak. 

http://pustakaaslikan.blogspot.com/2011/11/tripusat-pendidikan.html
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Pendidikan yang terjadi di lingkungan keluarga berlangsung secara alamiah dan 

wajar sehingga disebut pendidikan informal yang diperoleh seseorang dari 

pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak yang mana kegiatan pendidikannya 

dilaksanakan tanpa suatu organisasi yang ketat dan tanpa adanya program waktu. 

Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara Tri PusatPendidikan (dalam Ahmadi dan 

Nur, 1991:172), membedakan menjadi tiga dengan sebutan yaitu pendidikan dalam 

keluarga (pendidikan informal), pendidikan dalam sekolah (pendidikan formal), dan 

pendidikan di dalam masyarakat (pendidikan non formal). 

Dari beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang terjadi 

terdapat dalam tiga ranah yaitu pendidikan keluarga, pendidikan sekolah dan 

pendidikan masyarakat. Kegiatan pendidikan yang berlangsung secara alamiah yang 

dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama pada lingkungan keluarga, peranan 

dari orang tua merupakan hal yang paling utama didapat oleh anaknya. 

1.1.6 Lingkungan Keluarga  

Lingkungan keluarga merupakan tempat pertama kali anak mendapatkan 

pendidikan. Orang tua akan mendidik anak-anaknya agar menjadi insan yang 

memiliki watak yang baik. Lingkungan sekolah hanya meneruskan pendidikan 

yang telah dilakukan oleh orang tua di rumah. Berhasil atau tidaknya pendidikan 

di sekolah tergantung dan dipengaruhi oleh pendidikan di rumah.  

(1) Indikator lingkungan keluarga 

Lingkungan keluarga merupakan tempat yang paling baik untuk mendidik 

anak. Keluarga mempunyai pengaruh dalam perkembangan anak utamanya 

proses sosialisasi dengan orang lain. Menurut Ahmadi (2007:91) 

menyatakan bahwa faktor-faktor dalam keluarga yang turut mempengaruhi 

pada diri seseorang adalah sebagai berikut : 

http://pustakaaslikan.blogspot.com/search/label/Pendidikan
http://pustakaaslikan.blogspot.com/search/label/Pendidikan
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1. Status sosial ekonomi keluarga 

2. Faktor keutuhan keluarga, terutama ditekankan kepada stukturnya, 

yaitu keluarga yang masih lengkap, ada ayah, ibu, dan anak disamping 

itu keutuhan interaksi hubungan antara anggota satu dengan hubungan 

anggota lain. 

3. Sikap dan kebiasaan-kebiasaan orang tua. 

Dari penjelasan teori di atas dapat disimpulkan bahwa Lingkungan 

keluarga merupakan tempat pertama kali anak mendapatkan pendidikan. 

Dan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pada diri seseorang atau 

anak itu sendiri seperti faktor ekonomi, faktor keluarga, dan faktor 

kebiasaan sikap pada orang tua. 

1.2 Kajian Empiris 

1.2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh (Sarwana, 2016) mahasiswa dari 

Universitas Sebelas Maret Surakarta sebagai tugas akhir (skripsi) untuk 

mendapatkan gelar sarjana (S1), yang berjudul pengaruh lingkungan keluarga dan 

motivasi belajar intrinsik terhadap perstasi belajar mata pelajaran korespondensi 

siswa kelas X Administrasi Perkantoran SMK N 1 Karanganyar tahun pelajaran 

2014/2015. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa adanya pengaruh yang 

signifikan lingkungan keluarga terhadap prestasi belajar siswa  mata pelajaran 

korespondensi siswa kelas X Administrasi Perkantoran SMK N 1 Karanganyar 

(Sarwana, 2016:V). 

Sedangkan hasil penelitian lain dilakukan oleh (Rennisa Anggraeni, 2016) 

mahasiswa dari Universitas Sebelas Maret Surakarta sebagai tugas akhir (skripsi) 

untuk mendapatkan gelar sarjana (S1), yang berjudul hubungan antara presepsi 
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perhatian orang tua dan kedisiplinan belajar dengan prestasi belajar. Dimana 

penelitian tersebut ditemukan bahwa terdapat hubungan positif antara perhatian 

orang tua dengan prestasi belajar sosiologi.  

Terdapat persamaan dan juga perbedaan dalam penelitian terdahulu dan 

penelitian yang akan dilakukan. Persamaannya penelitian yang terdahulu dengan 

yang akan dilakukan adalah penelitian ini sama-sama membahas tentang pengaruh 

lingkungan keluarga terutama orang tua terhadap prestasi belajar siswa, bahwa 

terdapat hubungan antara perhatian orang tua dengan prestasi belajar . Perbedaan 

antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan adalah berkaitan 

dengan peranan orang tua dalam mendidik anak yang akan digunakan saat 

penelitian dilakukan, sehingga hasil dari penelitian yang telah dilakukan juga 

berbeda-beda. 
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1.2.2 Kerangka Pikir Penelitian 

Bagan 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

Analisis Peranan Orang Tua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar 

Siswa Di SMAN 4 Malang 

Bagaimana peranan orang 

tua siswa dalam 

menyediakan fasilitas yang 

diperlukan dalam 

meningkatkan prestasi 

belajar siswa di SMAN 4 

Malang? 

Bagaimana kesulitan orang 

tua dalam membantu 

meningkatkan prestasi 

belajar anaknya di SMAN 

4 Malang? 

Bagaimana dampak 

terhadap siswa dengan 

adanya peranan dan 

motivasi orang tua dalam 

kegiatan belajar anaknya? 

Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara

2. Observasi

3. Dokumentasi

Teknik Analisis Data 

1. Pengumpulan Data

2. Reduksi Data

3. Penyajian Data

4. Kesimpulan atau 

Verifikasi

Sumber Data 

1. Orang Tua

2. Guru

3. Siswa

1. Mengetahui peranan orang tua siswa dalam menyediakan fasilitas yang diperlukan

dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di SMAN 4 Malang.

2. Mengetahui kesulitan yang dihadapi orang tua dalam rangka membantu meningkatkan

prestasi belajar anaknya di SMAN 4 Malang.

3. Mengetahui dampak terhadap siswa dengan adanya peranan dan motivasi orang tua

dalam kegiatan belajar anaknya.


