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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA  

 

2.1 Kajian Teori  

2.1.1  Perhatian Orang Tua  

2.1.1.1 Pengertian Tentang Perhatian Orang Tua  

Perhatian adalah pemusatan tenaga psikis terhadap suatu objek atau 

banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai sesuatu aktivitas atau pengalaman 

batin (Romlah, 2010:79). Jadi perhatian merupakan syarat psikologis individu  

untuk mengadakan presepsi. Sedangkan Bahrududdin  (2007:178)  menjelaskan  

pengertian  perhatian sebagai pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas 

individu yang ditunjukan kepada suatu sekumpulan objek.  

Menurut Suryabrata (2011:13), Perhatian  adalah banyak sedikitnya 

kesadaran yang menyertai sesuatu aktivitas yang dilakukan orang tua adalah 

komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari 

sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk suatu keluarga. 

Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, membimbing 

anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk 

siap dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap orang tua tidak hanya mempunyai 

pengaruh kuat pada hubungan di dalam keluarga tetapi juga pada sikap perilaku 

anak.  

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa perhatian merupakan 

pemusatan atau konsentrasi yang menyebabkan bertambahnya aktivitas individu 

terhadap suatu obyek yang memberikan rangsangan kepada individu tersebut, 
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sehingga ia memperdulikan obyek yang memberikan rangsangan tersebut. 

Dengan demikian perhatian orang tua merupakan pemusatan atau konsentrasi 

orang tua terhadap anaknya yang menyebabkan bertambahnya aktivitas orang 

tua yang ditujukan kepada anak-anaknya terutama dalam pemenuhan kebutuhan 

baik secara fisik maupun non fisik. 

 

2.1.1.2 Faktor yang Mempengaruhi Perhatian Orang Tua 

Perhatian orang tua merupakan pemusatan atau konsentrasi orang tua 

terhadap anaknya yang menyebabkan bertambahnya aktivitas orang tua yang 

ditujukan kepada anak-anaknya,  Menurut Romlah (2010:82) secara garis besar 

ada dua faktor yang mempengaruhi perhatian seseorang yaitu:  

1)  Faktor Intern atau faktor yang berasal dari  si pengamat 

a) Motif, merupakan faktor dalam diri individu yang dapat merangsang   

perhatian. 

b) Kesedian dan harapan, untuk melakukan sesuatu sangat erat 

hubunganya antara satu dengan yang lainya dan keduanya sangat 

mempengaruhi perhatian  

2)  Faktor Eksteren, merupakan faktor yang berasal dari objek yang diamati  

a) Kuat dan lemahnya rangsangan ( Itensitas ) dari luar dengan tiba tiba, 

dapat menarik perhatian seseorang. Hal ini terjadi karena kuatnya 

perangsang dengan objek, sehingga sangat mempengaruhi perhatianya. 

Sebaliknya, bila objek tersebut sangat lemah dalam memberikan 

perangsang, maka perhatianyapun sangat lemah terhadap objek 

tersebut.  
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b) Kontras, merupakan sesuatu yang sangat berbeda dengan sekelilingnya 

dalam segala hal. Seperti suaranya yang sangat keras, model pakain 

yang digunakan, tingkah laku yang berbeda dengan yang lainya dan 

cara pandangan yang berbeda dengan orang-orang yang ada 

disekelilingnya. Dan yang perlu diingat apabila sesuatu hal yang sudah 

biasa dilakukan, maka tidak akan menimbulkan kontras dengan kata 

lain, keadaan kontras selalu dihubungkan dengan waktu dan tempat 

yang bisa berubah-ubah. 

c) Pengulangan (repetition), merupakan salah satu hal yang yang sangat 

menarik perhatian, seperti ; lambaian tangan, lampu reklame yang 

warna-warni, lampu ditepi jalan yang berkedip-kedip dan lain-lain. 

Akan tetapi pada suatu saat perhatian akan mengalami titik kejenuhan 

sehingga tidak lagi menarik perhatian.  

d) Gerakan, benda hidup maupun benda cair merupakan juga merangsang 

perhatian. Seperti: lampu hiasan yang berputar putar, bendera ditepi 

jalan yang berkibar, air sungai yang mengalir, seseorang yang berdiri 

ditengah-tengah orang yang sedang duduk dan lain-lain.  

Sedangkan menurut  Baharuddin  (2007:181),  ada dua faktor yang 

mempengaruhi perhatian seseorang yaitu: 

1. Faktor- faktor objektif yang dapat menentukan perhatian seseorang 

antara lain: 

a. Adanya stimulus yang kuat dapat menarik perhatian 

b. Adanya stimulus yang kualitatif dalam menarik perhatian 

c. Adanya stimulus besar/luas dapat menarik perhatian 
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d. Adanya stimulus yang berulang-ulang dapat menarik perhatian. 

2. Faktor-Faktor Subjektif yang dapat menentukan perhatian seseorang 

antara lain : 

a. Adanya stimulus yang pembawaanya mengandung daya tarik  

b. Adanya arti atau maksud pada sesuatu dapat menimbulkan daya tarik 

c. Ketidakpastian menimbulkan daya tarik 

d. Emosi yang tetap dapat menimbulkan daya tarik.  

              Ahmadi (2003: 31)  juga mengemukakan faktor– faktor  yang 

mempengaruhi perhatian diantaranya adalah: 

1. Pembawaan, adanya pembawaan tertentu yang berhubungan dengan 

objek yang direaksi, maka sedikit atau banyak akan timbul perhatian 

terhadap objek tertentu. 

2. Latihan dan Kebiasaan, meskipun dirasa tidak ada bakat pembawaan 

tentang suatu bidang, tetapi karena hasil daripada latihan-atihan atau 

kebiasaan, dapat menyebabkan mudah timbulnya perhatian terhadap 

bidang tersebut. 

3. Kebutuhan, adanya kebutuhan tentang sesuatu memungkinkan timbulnya 

perhatian terhadap objek tersebut. Kebutuhan merupakan dorongan, 

sedangkan dorongan itu mempunyai tujuan yang harus dicurahkan 

kepadanya. 

4. Kewajiban, kewajiban mengandung tanggung jawab yang harus dipenuhi 

oleh orang yang bersangkutan. Bagi orang yang bersangkutan dan 

menyadari atas kewajibannya, maka orang tersebut tidak akan bersikap 
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masa bodoh dalam melaksanakan tugasnya, oleh karena itu orang 

tersebut akan melaksanakan kewajibannya dengan penuh perhatian. 

5. Keadaan Jasmani, keadaan tubuh yang sehat atau tidak, segar atau tidak, 

sangat mempengaruhi perhatian seseorang terhadap sesuatu objek. 

6. Suasana Jiwa, keadaan batin, perasaan, fantasi, pikiran dan sebagainya 

sangat mempengaruhi perhatian seseorang, mungkin dapat membantu, 

dan sebaliknya dapat juga menghambat. 

7. Suasana di Sekitar, adanya bermacam-macam perangsang di lingkungan 

sekitar, seperti kegaduhan, keributan, kekacauan, temperatur, sosial 

ekonomi, keindahan, dan sebagainya dapat mempengaruhi perhatian 

individu. 

Menurut Jokie (2009:13) diantara faktor penyebab yang mempengaruhi 

perhatian orang tua terhadap anaknya adalah orang tua khawatir kalau anaknya 

nakal, kurang pandai, minder serta agar anak-anaknya tidak terjerumus dalam 

perilaku menyimpang, pada perilaku yang secara statistik berbeda dari 

kebanyakan orang.  Perhatian juga diberikan orang tua agar anaknya mendapatkan 

prestasi di sekolahnya dan kelak dapat tercapai cita-cita anaknya selain itu 

anaknya agar mampu menjadi pribadi yang mandiri. Bimbingan dan perhatian dari 

orang tua sangat diperlukan oleh anaknya dalam proses pencapaian prestasi 

belajarnya, Jadi dengan kata lain, perhatian orang tua merupakan faktor utama 

dalam membimbing, mengarahkan, dan mendidik anaknya di kalangan keluarga 

sehingga anaknya menjadi generasi penerus yang lebih baik. Perhatian dan teladan 

orang tua akan dicontoh anak-anaknya dalam pembentukan karakter anaknya. 
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Orang tua sebagai pengasuh dan bertanggung jawab penuh kepada anaknya baik 

di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. 

 

2.1.1.3   Jenis - Jenis Perhatian Orang Tua 

Perhatian orang tua dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, seperti 

yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut    Baharuddin (2010:179 -181)   

perhatian    dapat  dibedakan menjadi beberapa macam yaitu :  

1) Perhatian spontan dan  tidak spontan 

Perhatian spontan adalah perhatian yang timbul dengan sendirinya 

(bersifat pasif) perhatian spontan ini berhubungan erat dengan minat 

individu terhadap suatu objek misalnya saat seorang yang mempunyai minat 

terhadap musik, maka secara spontan perhatianya akan menuju pada musik 

yang didengarnya.  

Sedangkan perhatian yang tidak spontan ialah, perhatian yang 

ditimbulkan dengan sengaja. Oleh karena itu harus ada kemauan yang 

menimbulkan (bersifat aktif) misalnya ada mahasiswa yang kurang 

memperhatikan Bahasa arab, tapi karena kuliah tersebut lebih penting. 

Meskipun dia tidak atau kurang menyukainya, maka dia harus tekun 

mengikuti kuliah dan mempelajarinya dirumah.  Jadi untuk dapat mengikuti 

pelajaran tersebut harus ditimbulkan perhatianya.  

2) Perhatian sempit dan perhatian luas 

Perhatian yang sempit ialah perhatian individu pada suatu saat yang 

hanya memperhatikan objek yang sedikit sedangkan perhatian yang luas 

adalah perhatian individu yang pada suatu saat  
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dapat memerhatikan objek yang banyak sekaligus misalnya sewaktu kita 

melintas di suatu kota dengan toko-toko yang menarik dikanan-kirinya, 

banyak objek yang bisa kita tangkap, rasakan dan dengar sekaligus. 

Sebaliknya, ada orang yang tidak mampu berbuat demikian, sehingga yang 

tertangkap hanya objek yang sangat terbatas; suatu masalah atau satu 

kesibukan saja  

3) Perhatian konsentratif (memusat) dan perhatian distributif (terbagi-bagi)  

Perhatian konsentratif ialah perhatian yang ditunjukan hanya kepada 

suatu objek misalnya seorang yang sedang memancing ikan, seorang 

pemanah, atau pemburu yang sedang menembak binatang. Sedangkan 

perhatian distributif adalah perhatian yang ditunjukan pada beberapa objek 

dalam waktu yang sama. Misalnya seorang yang sedang mengetik, seorang 

supir yang sedang mengendarai kendaraanya dan sebagainya.  

4) Perhatian statistik dan perhatian dinamis  

Perhatian statistik adalah perhatia yang tetap terhadap sesuatu objek 

tertentu  individu yang memiliki perhatian semacam ini sukar memindahkan 

perhatianya perhatianya dari suatu objek ke objek lain. Dengan dimilikinya 

perhatian ini, individu dapat melakukan sesuatu dengan perhatian yang kuat. 

Misalnya ada siswa yang sangat menaruh perhatian perhatian pada pelajaran 

pelajaran olahraga, karena itu dia kesulitan memindahkan perhatianya ke 

objek lain atau pelajaran lain. Sedangkan perhatian dinamis adalah bilamana 

pemusatanya berubah-ubah atau selalu berganti objek.  
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5)  Perhatian tingkat tinggi dan perhatian tingkat rendah  

Rentetan perhatian itu mempunyai perbedaan yang kualitatif individu yang 

memiliki perhatian tingkat tinggi kadang-kadang melupakan waktu dan 

keadaan sekelilingnya. 

Ada    beberapa    pendapat    terkait    dengan    berbagai    jenisperhatian. 

Suryabrata  (2011:14-16) mengemukakan  bahwa macam-macam   perhatian   

adalah   sebagai   berikut:   (a)   atas   dasar  intensitasnya,   yaitu   banyak   

sedikitnya   kesadaran   yang   menyertai      sesuatu aktifitas atau 

pengalaman batin, dibedakan menjadi: perhatian intensif  dan  perhatian  

tidak  intensif,  (b)  atas  dasar  cara  timbulnya    dibedakan menjadi: 

perhatian spontan (perhatian tak sekehendak atau    perhatian   tak   

disengaja)   dan   perhatian   sekehendak    (perhatian isengaja atau perhatian 

refleksif), (c) Atas dasar luasnya obyek yang dikenai perhatian, dibedakan 

menjadi: perhatian terpencar (distributif) atau perhatian terpusat 

(konsentratif).  

Dari uraian di atas dapat diketahui ada bermacam-macam jenis 

perhatian yang dilakukan orang tua terhadap anaknya. Orang tua yang satu  

dengan  orang  tua  yang  lain  cara  mengungkapkan   

perhatian kepada  anaknya  jelas  berbeda-beda.  Perhatian  orang  tua  

merupakan bentuk  kasih  sayang,  kepedulian  maupun  simpati  orang  tua  

terhadap keadaan  anaknya.  Bentuk  kasih  sayang  orang  tua  yang  

merupakan perhatian  orang  tua  terhadap  anaknya  sangat   beragam.  

Misalnya orang  tua  memberi  dorongan  belajar  kepada  anak  agar  

mencapai prestasi  yang  memuaskan.  Selain  itu  orang  tua  yang  
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membimbing kegiatan  belajar  anak  yaitu  dalam  penyediaan  waktu  

belajar.  Juga  orang tua yang memperhatikan tentang maju mundurnya 

belajar anak. 

Bentuk  kepedulian  orang  tua  terhadap  anaknya  meliputi  perhatian 

spiritual ,perhatian materi ,memperhatian perkembangan akademik 

memberi motivasi belajar penyediaan fasilitas belajar. perhatian spiritual 

orang tua terhadap anak sperti orang tua mengajarkan anak tentang 

pentingnya sholat 5 waktu,Ada  juga  yang  setiap  kenaikan  kelas  orang  

tuamembelikan seragam sekolah baru.  Bentuk  simpati orang tua terhadap 

keadaan anak  yaitu bantuan mengatasi   masalah   sewaktu   anak   

mengalami   kesulitan   dalam mengerjakan pekerjaan  rumah.  Selain  itu  

orang  tua  yang  memberi penghargaan  pada  anak  setelah  anaknya  

mendapatkan  nilai   yang bagus.  Pada  saat  hasil  ulangan  anak  jelek,  

orang  tua  tetap  memberi semangat  kepada  anak  agar  anak  tetap  

bersemangat  dan  berusaha supaya  yang akan datang nilainya dapat lebih 

bagus dari  yang sudah-sudah. 

 

2.1.2   Prestasi Belajar 

2.1.2.1    Pengertian Prestasi  belajar 

 Prestasi belajar adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua kata, yakni 

“prestasi dan Belajar” antara kata “Prestasi” dan “Belajar” mempunyai arti yang 

berbeda, oleh karena itu, sebelum pengertian prestasi belajar, ada baiknya 

pembahasan ini diarahkan pada masing-masing permasalahan terlebih dahulu untuk 

mendapatkan pemahaman lebih jauh mengenai makna kata prestasi dan belajar. Hal 
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ini juga untuk memudahkan dalam memahami lebih mendalam tentang pengertian 

prestasi belajar itu sendiri. Di bawah ini akan dikemukakan beberapa pengertian 

prestasi dan belajar menurut para ahli. 

Prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan, 

baik secara individual maupun kelompok (Bahri, 2012:19). Prestasi adalah apa yang 

telah dapat diciptakan, hasil pekerjaan, hasil yang menyenangkan (Dahar, 2010:16). 

Sedangkan menurut Thohirin (2006 : 151), prestasi adalah apa yang dicapai oleh 

seseorang setelah melakukan suatu kegiatan. 

 Dari pengertian yang di jelaskan atas,  jelas terlihat perbedaan pada kata-

kata tertentu sebagai penekanan, namun intinya sama yaitu hasil yang dicapai dari 

suatu kegiatan. Untuk itu, dapat dipahami bahwa prestasi adalah hasil dari suatu 

kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan yang  

menyenangkan hati, yang diperoleh dengan jalan keuletan kerja, baik secara 

individual maupun secara kelompok dalam bidang kegiatan tertentu. 

Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan sadar untuk mendapatkan sejumlah 

kesan dari bahan yang telah dipelajari (Bahri , 2006:20). Belajar adalah suatu aktivitas yang 

dilakukan seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, 

pemahaman, atau pengetahuan baru sehingga memungkinkan seseorang terjadinya 

perubahan perilaku yang relatif tetap baik dalam berfikir, merasa maupun dalam bertindak 

(Susanto, 2013 : 15).  Dari pengertian belajar sebagaimana dikemukan di atas dapat diambil 

suatu pemahaman tentang hakikat dari aktivitas belajar. Hakikat dari aktivitas belajar 

adalah suatu perubahan yang terjadi yang terjadi dalam diri individu. Perubahan itu 

nantinya akan mempengaruhi pola fikir individu dalam berbuat dan bertindak.  

Setelah menelusuri uraian di atas maka dapat dipahami makna kata “prestasi” dan 

“belajar” prestasi pada dasarnya adalah hasil yang diperoleh dari suatu aktivitas. Sedangkan 
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belajar pada dasarnya adalah suatu proses yang mengakibatkan perubahan pada diri 

individu yakni perubahan tingkah laku. Prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh berupa 

kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari aktivitas 

dalam belajar.  

 

2.1.2.2   Faktor – faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

 Ahmadi  (dalam Astuti, 2011: 23-29) mengemukakan bahwa  prestasi 

belajar yang dicapai seseorang adalah hasil interaksi dari berbagai faktor yang 

mempengaruhinya baik faktor internal (dari dalam individu) maupun faktor 

eksternal (dari luar individu) . Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi secara 

langsung maupun tidak langsung dalam mencapai prestasi belajar.  

a).  Faktor metode belajar  

Faktor metode mengajar yang digunakan oleh guru sangat 

mempengaruhi metode belajar yang dilakukan oleh siswa. Faktor metode 

belajar menyangkut hal-hal sebagai berikut:  

1)  Kegiatan berlatih atau praktek   

Latihan yang dilakukan secara intensif dapat melelahkan dan 

membosankan, sedangkan latihan yang terdistribusi dengan baik akan 

memelihara stamina dan semangat belajar.  

2) Overlearning dan drill  

    Overlearning berlaku bagi keterampilan motorik, sedangkan drill 

berlaku bagi kegiatan berlatih abstraksi. Baik drill maupun overlearning 

berguna bermanfaat untuk memantapkan reaksi dalam belajar.  
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3) Resistasi selama belajar  

Setelah dilakukannya kegiatan membaca atau penyajian materi ajar, 

siswa berusaha menghafalnya tanpa melihat bacaan dan setelah menguasai 

suatu bagian dilanjutkan ke bagian berikutnya.    

4) Pengenalan tentang hasil-hasil belajar  

Pengenalan anak terhadap hasil atau kemajuan belajarnya adalah 

penting, karena dengan mengetahui hasil belajarnya, anak akan terpacu 

meningkatkannya.  

5) Belajar dengan keseluruhan dan dengan bagian-bagian  

Belajar yang dimulai dari keseluruhan ke bagian-bagian akan lebih 

menguntungkan siswa daripada belajar dari bagian-bagian keseluruhan. 

Hal itu dikarenakan karena apabila anak belajar dari keseluruhan, anak 

dapat menentukan cara belajar yang tepat.  

6)  Penggunaan modalitas indera  

Modalitas indera yang digunakan oleh masing-masing individu dalam 

belajar tidaklah sama. Belajar dapat juga menggunakan kombinasi indera.  

7)  Bimbingan dalam belajar  

Jika bimbingan yang dilakukan oleh orang tua atau orang lain terlalu 

banyak, maka akan menjadikan anak menjadi tergantung terhadap 

bimbingan orang lain. Bimbingan harus dilakukan dalam batas yang 

sewajarnya.  

8) Kondisi-kondisi intensif  

Intensif adalah situasi eksternal yang dapat memenuhi motif  

individu. Intensif akan menentukan tingkat motivasi belajar individu  
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 di masa mendatang.   

b). Faktor individual  

 Faktor individual sangat besar pengaruhnya terhadap belajar  

seseorang. Faktor-faktor individual menyangkut hal-hal sebagai berikut:  

1) Kematangan   

  Kematangan yang diperoleh individu adalah buah dari proses pertumbuhan 

fisiologisnya. Kematangan akan memberikan kondisi fungsi fisiologis 

termasuk sistem syaraf dan fungsi otak menjadi berkembang dan akan 

menumbuhkan kapasitas mental seseorang.  

2)  Faktor usia kronologis  

Pertambahan usia pasti akan disertai dengan pertumbuhan dan 

perkembangan. Usia kronologis merupakan faktoe penentu tingkat 

kemampuan belajar individu.  

3) Faktor perbedaan jenis kelamin  

Salah satu hal yang dapat membedakan antara pria dan wanita adalah dalam 

hal peranan dan perhatian terhadap sesuatu. Hal ini merupakan akibat dari 

pengaruh kultural.   

4) Pengalaman sebelumnya  

Lingkungan dapat mempengaruhi pengaruhi perkembangan individu. Hal 

itu disebabkan karena lingkungan banyak memberikan pengalaman kepada 

individu. Pengalaman yang diperoleh akan mempengaruhi belajar seseorang 

terutama pada transfer belajarnya.  

 

 



22 
 

 

5) Kapasitas mental  

Kapasitas adalah potensi untuk mempelajari dan mengembangkanberbagai 

keterampilan. Akibat dari hereditas dan lingkungan, berkembanglah 

kapasitas mental individu yang berupa intelegensi. Intelegensi seseorang 

akan menentukan prestasi belajarnya.  

6) Kondisi kesehatan jasmani  

Orang yang sedang belajar akan membutuhkan kondisi fisik yang sehat agar 

dapat belajar dengan baik dan efektif.  

7) Kondisi kesehatan rohani  

Apabila ada gangguan atau cacat mental pada individu maka hal itu akan 

sangat berpengaruh dan mengganggu belajarnya.  

8) Motivasi  

Motivasi sangat penting kaitannya dalam proses belajar. Hal itu disebabkan 

karena motivasi menggerakan organisme, menggerakan tindakan serta 

memilih tujuan belajar yang dianggap berguna bagi kehidupan individu.      

     Susanto (2015: 15-18) juga mengemukakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar adalah sebagai berikut: 

1. Kecerdasan Anak 

Kemampuan intelgensi seorang sangat mempengaruhi terhadap 

cepat dan lambatnya penerimaan informasi serta terpecahnya atau 

tidaknya suatu permasalahan. Kecerdasan siswa sangat membantu 

pengajar untuk menentukan apakah siswa itu mampu mengikuti 

pelajaran yang diberikan dan untuk meramalkan keberhasilan siswa 
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setelah mengikuti pelajaran yang diberikan meskipun tidak terlepas dari 

faktor lainya.  

2. Kesiapan atau Kematangan  

Kesiapan atau kematangan adalah tingkat perkembanagan 

dimana individu atau organ-organ sudah berfungsi sebagaimana 

mestinya, kematangan atau kesiapan ini sangat menentukan keberhasilan 

dalam belajar tersebut. Oleh karena itu, setiap upaya belajar akan lebih 

berhasil jika dilakukan bersamaan dengan tingkat kematangan individu. 

3. Bakat Anak 

Bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki seorang untuk 

mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Dengan demikian, 

sebetulnya setiap orang memiliki bakat dalam arti berpotensi untuk 

mencapai prestasi sampai tingkat tertentu.  

Sehubungan dengan hal tersebut, maka bakat akan dapat mempengaruhi 

tinggi rendahnya prestasi belajar. 

4. Kemauan Belajar  

Salah satu tugas guru yang kerap sukar dilaksanakan ialah 

membuat anak menjadi mau belajar atau menjadi giat dalam untuk 

belajar. Keenganan siswa untuk belajar mungkin disebabkan karena ia 

belum mengerti bahwa belajar sangat penting untuk kehidupan kelak. 

Kemauan belajar yang tinggi disertai dengan rasa tangung jawab yang 

besar tentunya berpengaruh positif terhadap hasil belajar yang diraihnya.  

Karena kemauan belajar menjadi salah satu penentu dalam mencapai 

keberhasilan belajar.  
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5. Minat  

Secara sederhana, minat berati kecenderungan dan kegairahan yang 

tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Seorang siswa yang 

menaruh minat besar terhadap pelajaran akan memusatkan perhatianya 

lebih banyak daripada siswa lainya. Kemudian karena pemusatan 

perhatian yang intesif terhadap materi itulah yang memungkinkan siswa 

tadi untuk belajar lebih giat lagi, dan akhirnya mencapai prestasi yang 

diinginkan. 

6. Model penyajian materi pelajaran  

Keberhasilan siswa dalam belajar tergantung pula pada model 

penyajian materi. Model penyajian materi yang menyenangkan,  

tidak membosankan, menarik, dan mudah dimengerti oleh para siswa 

tentunya berpengaruh secara positif terhadap keberhasilan belajar.  

Dengan demikian, jelaslah bahwa prestasi belajar siswa merupakan 

hasil dari suatu proses yang di dalamnya terlibat sejumlah faktor faktor 

yang saling mempengaruhi. Tinggi rendahnya prestasi belajar dipengaruhi 

oleh faktor foktor tersebut. Dari kesekian faktor yang telah dipaparkan 

oleh para ahli di atas dapat disimpulkan baha keberhasilan siswa dalam 

belajar tergantung pada faktor dari dalam diri  siswa dan faktor dari luar 

siswa.  

 

2.1.2.3 Ukuran Prestasi Belajar  

Menurut Tohirin (2005:159-160) ada beberapa alternatif norma 

pengukuran prestasi belajar sebagai indikasi keberhasilan belajar siswa setelah 



25 
 

mengikuti proses belajar mengajar. Di antara norma-norma pengukuran tersebut 

adalah :  

1. Pertama, norma skala angka dari 0 sampai 10 

2. Kedua, norma skala angka dari 0 sampai 100 

3. Ketiga, norma skala angka dari 0,0 – 4,0 

4. Keempat, norma skala huruf A samapai E  

Angka terendah yang menyatakan kelulusan atau keberhasilan belajar 

(passing grade) skala 0-10 adalah 5 atau 6, sedangkan skala 0-100 adalah 55 atau 

60, untuk skala 0,0-4,0 adalah 1,0 atau 1,2 dan untuk skala huruf adalah D. Apabila 

siswa dalam ujian dapat menjawab atau menyelesaikan lebih dari sepuluh soal-soal 

ujian ( tugas-tugas) diangap telah memenuhui syarat target minimal keberhasilan 

belajar. Namun demikian, perlu dipertimbangakan oleh para guru atau sekolah 

tertentu penetapan passing grade yang lebih tinggi misalnya 70 atau 75 untuk 

pelajaran-pelajaran inti (core subject). Penghususan passing grade seperti ini sudah 

berlaku umum di negara-negara maju.  

 

Tabel 2.1 Presentasi Belajar 

Angka Huruf Predikat 

8-10,   80-100,   3,5-4,0 

7 - 9,   70 - 90,   2,8-3,4 

5 - 6,   50 - 60,   1,6-2,5 

3 - 4,   30 - 40,   1,0-1,5 

0 - 2,   00 - 20,   0,0-0,9 

A 

B 

C 

D 

E 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Kurang 

gagal 
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2.1.3 Karakteristik Siswa SD 

Siswa sekolah dasar (SD) umumnya berkisar antara 6 atau 7 tahun,  

sampai 12 atau 13 tahun. Menurut piaget, mereka berada pada fase opersional  

kongkret. Kemampuan yang tampak pada fase ini adalah kemampuan dalam  

proses berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, meskipun masih  

terikat dengan objek yang bersifat konkret (Heruman, 2007 :1).  Menurut Romlah 

(2010:114), siswa  adalah anak yang sedang tumbuh dan berkembang baik secara 

fisik maupun psikologis untuk mencapai tujuan pendidikanya, melalui lembaga 

pendidikan.  

 Harvighurst (dalam Juntika, 2007:93) menjelaskan bahwa anak  pada masa 

kanak-kanak  yaitu usia enam hingga dua belas tahun memiliki tugas-tugas 

perkembangan, sebagai berikut: 

1. Belajar ketrampilan fisik untuk pertandingan biasa sehari-hari. 

2. Membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sebagai organisme yang sedang 

tumbuh berkembang. 

3. Belajar bergaul dengan teman-teman sebayanya. 

4. Belajar peranan sosial yang sesuai sebagai pria atau wanita. 

5. Mengembangkan konsep-konsep yang perlu bagi kehidupan sehari-hari. 

6. Mengembangakan kata hati, moralitas, dan suatu skala nilai-nilai. 

7. Mencapai kebiasaan pribadi. 

8. Mengembangkan sikap-sikap terhadap kelompok-kelompok dan institusi-

institusi sosial.  

Berdasarkan dari pendapat para ahli di atas peneliti mengambil kesimpulkan 

bahwa anak SD di Indonesia adalah anak yang berumur sekitar 6 atau 7 sampai 
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dengan umur 12 tahun. Di mana pada rentang usia tersebut anak memasuki tahap 

perkembangan operasional konkret, pada tahap ini mereka sudah bisa berpikir logis. 

Ketika anak dimasukan ke dalam suatu lembaga pendidikan atau sekolah oleh 

orangtuanya,  maka anak-anak akan merasakan dan menikmati sebagian waktunya 

berada diluar keluarga. Kehidupan sekolah mulai mewarnai sikap dan aktifitasnya. 

Karena itu siswa diharapkan menaati aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak 

sekolah. Dengan  

kata lain, kedisiplinan mulai ditanamakan dan diteggakan oleh segenap warga 

sekolah.  

 

2.2 Penelitian yang relevan 

Beragam penelitian sebelumnya menunjukan bahwa keluarga memiliki peran  

penting terhadap prestasi belajar anak. Seperti penelitian  yang dilakukan oleh  

Siti Tsaniayatul Hidayah  pada tahun 2012 dengan judul “Hubungan Pola Asuh 

Orang Tua dengan Motivasi Belajar Siswa Kelas V MI Negeri Sidutan Temon Kulon 

Progo". Penelitian tersebut  mengunakan Pendekatan kuantitatif dengan jenis 

Penelitian korelasi.   

Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang yang 

positif antara pola pengasuhan yang diberikan orang tua terhadap terhadap motivasi 

belajar siswa kelas V MI Negeri sidutan Temon Kulon Progo. Dimana apabila pola 

asuh yang diberikan pada siswa meningkat 1% maka akan diikuti pula peningkatan 

motivasi belajar sebesar 0.555%, semakin baik pola Asuh semakin baik pula motivasi 

belajar. dan motivasi belajar siswa kelasV MI Negeri Sidutan dipengaruhi oleh pola 
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asuh orang tua sebesar 18,1%, sedangkan 81, 9% dipengaruhi oleh faktor lain diluar 

dari variabel dalam penelitian yang digunakan.  

Selain itu, Siti Nur’azizah   dalam penelitianya tahun 2009 yang berjudul “ 

Hubungan dukungan keluarga dengan prestasi Belajar Agama Islam Siswa Kelas 

VIII SMP 2 Muhammadiyah Probolinggo” menjelaskan perhatian orang tua wali 

siswa kelas VIII SMP 2 Muhamadiyah Probolinggo termasuk dalam katagori sedang, 

hal ini ditunjukan dengan niali rata-rata (mean) sebesar 108.0316 dan standar devisi 

sebesar 6.25938 dan prestasi belajar pendidikan Agama islam tahun ajaran 

2008/2009 berada pada katagori sedang dengan nilai rata rata (Mean) sebesar 

76.9789 dan setandar deviasi sebesar 4. 25261. Tidak terdapat hubungan posiif yang 

signifikan antara perhatian orang tua dengan prestasi belajar pendidikan agama islam 

siswa SMP 2 Muhamadiyah Proboliggo tahun ajaran 2008/2009. Hal ini ditunjukan 

dengn nilai 𝑟0< 𝑟𝑡 yakni 0.037 < 0.020 pada taraf signifikan 5 % dan 0.037 pada taraf 

signifikan 1% 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu:  

1. Persamaan penelitian yang dilakukan Siti Tsaniayatul Hidayah  pada tahun 2012 

dengan judul “Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi Belajar Siswa 

Kelas V MI Negeri Sidutan Temon Kulon Progo".yaitu sama sama meneliti 

tentang pentingnya peran orang  dalam meningkatkan prestasi belajar anaknya  

dan sama- sama mengunakan metode penelitian kuantitatif degan jenis 

penelitian korelasi.  

2. Persamaan penelitian yang dilakukan Siti Nur’azizah   pada tahun 2009 yang 

berjudul  “Hubungan antara Dukungan Keluarga dengan  Prestasi Belajar Agama 

Islam  Siswa kelas VIII SMP 2 Muhammadiyah Probolinggo”   yaitu sama sama 
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meneliti tentang peran keluarga dalam pendidikan anak , dan sama sama 

mengunakan metode penelitian kuantitatif.  

Sedangkan perbedaanya adalah : 

1. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Tsaniayatul Hidayah  dengan 

penelitian  ini adalah dalam penelitian Siti Tsaniayatul Hidayah  variabel 

bebasnya berupa "Pola Asuh Orang Tua" sedangkan penelitian ini Variabel 

bebasnya berupa "Perhatian Orang Tua". Teknik pengumpulan data pada Siti 

Tsaniayatul hanya mengunakan Dokumentasi dan angket sedagakan pada 

penelitian ini mengunakan dokumentasi, wawancara, dan angket dan observasi. 

Teknik analisis yang digunakan oleh tsaniayatul Hidayah juga berbeda 

Tsaniyatul mengunakan teknik analisis regrensi linier berganda sedangkan 

dalam penilitian ini mengunakan analisis linier sederhana.  

2. Perbedaan penelitian yang dilakukan Siti Nur’azizah, yaitu pada penelitian  Siti 

Nur’azizah variabel bebasnya berupa “Dukungan Keluarga ”  sedangkan dalam 

penelitian ini variabel bebasnya berupa “Perhatian orang tua ”, item angket 

yang digunakan Nur’azizah juga berbeda, dalam penelitian Nur’azizah item 

yang digunakan hanya berupa satu macam jenis yaitu favorable sedangkan  

Item angket yang digunakan  penelitian ini ada dua macam yaitu  favorable dan 

unfavorable.  

 

2.3 Kerangka Berfikir  

   Secara garis besar proses pendidikan dapat terjadi dalam tiga lingkungan 

pendidikan yang terkenal dengan sebutan Tri Logi pendidikan yaitu pendidikan di 

dalam keluarga (Pendidikan Informal), pendidikan di dalam sekolah (Pendidikan 
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Formal) dan Pendidikan di dalam Masyarakat (Pendidikan Non Formal). Dalam Tri 

logi pendidikan dijelaskan bahwa keluarga merupakan pendidikan yang informal 

yang artinya keluarga memiliki perananan dan tangung jawab yang utama atas 

perawatan dan perlindungan anak sejak bayi hingga remaja pengenalan anak kepada 

kebudayaaan, pendidikan, nilai dan norma kehidupan bermasyarakat  dimulai dalam 

lingkungan keluarga. Karena itu, keluargalah yang paling menentukan terhadap masa 

depan anak, begitupula corak anak dilihat dari pengembangan sosial, psikis fisik dan 

religius juga ditentukan oleh keluarga.  

Peranan perhatian orang tua dalam lingkungan keluarga yang penting adalah 

memberikan pengalaman pertama pada masa anak – anak. Itu karena pengalaman 

pertama merupakan faktor penting dalam perkembangan pribadi dan menjamin 

kehidupan emosional anak. Pada hakekatnya, setiap orang tua mempunyai harapan 

agar anak anaknya tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik dan shaleh, agar 

tidak terjerumus kepada perbutan-perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri 

maupun orang lain. Harapan-harapan ini kiranya lebih mudah terwujud apabila sejak 

semula orang tua menyadari akan peranan mereka sebagai orang tua harus 

memperhatikan anak setiap hari walaupun sesibuk apapun, anak jangan sampai 

terlupakan dalam mengontrol dan mendidiknya, memberi kasih sayang dan memberi 

bimbingan.  

Terkait prestasi belajar yang dicapai anaknya disekolah, hampir semua orang 

tua memiliki harapan anaknya meraih prestasi belajar yang tinggi disekolah. Akan 

tetapi orang tua cenderung bersikap pasrah dengan menyatakan hasil belajar anaknya 

lebih disebabkan oleh kemampuan yang dimiliki oleh anak yang bersangkutan. Dari 

uraian di atas,  diharapkan adanya hubungan perhatian orang tua dengan prestasi 
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belajar siswa. Dengan demikian dapat digambarkan skema berfikir dalam penelitian 

ini, sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 

Skema Kerangka Berfikir Penelitian "Hubungan antara Perhatian Orang Tua 

dengan Prestasi Belajar" 

Proses Pendidikan 

Pendidikan Formal 

( Sekolah ) 

Pendidikan Informal 

(Keluarga) 

Pendidikan Non Formal 

( Masyarakat )  

Mendidik Membimbing Mengarahkan Memperhatikan 

Perhatian Orang Tua 

Perhatian Spritual Perhatian Materi 
Perhatian 

Perkembangan 

Akademik 

Memberi Motivasi 

Belajar 

Perkembangan Anak 

Prestasi Belajar 


