
BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

 

A. Kerangka Teoritis 

Agar masalah ini dapat dipahami serta menghindarkan dari kesalah 

pahaman perlu kiranya dikemukakan kerangka teoretis atau disebut juga 

dengan tinjauan buku sebagai pendukung teoretis, agar penelitian ini dapat 

terarah dan tepat sasaran. 

1. Bimbingan Orang Tua 

Peraturan pemerintah No. 28 dan 29 1990 Bab X pasal 27 ayat 1 

tentang Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana pada penjelasan 

ayat 1: Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa 

dalam rangka upaya menemukan pribadi, lingkungan dan  merencanakan 

masa depan.
12

 Cara orang tua mendidik peserta didik berpengaruh 

terhadap belajarnya. Hal ini dipertegaskan oleh Sutjipto Wirowidjojo 

yang dikutip oleh Slameto dalam bukunya Belajar dan Faktor-faktor yang 

Mempengaruhinya mengemukakan keluarga adalah lembaga pendidikan 

yang pertama dan utama.
13

 Peneliti menyimpulkan bahwa bimbingan 

adalah suatu proses pemberian bantuan oleh orang tua dalam 

membimbing anaknya secara istiqomah dan sabar untuk mendapatkan 

prestasi dalam belajar dan memecahkan masalah yang dihadapi anak 

disekolah. Dari uraian di atas jelaslah inti dari pelaksanaan bimbingan 
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belajar tersebut adalah membantu anak-anak dalam menghadapi 

pelajaran yang diberikan guru di sekolah terutama pada mata pelajaran 

pendidikan agama Islam, karena dengan bimbingan orang tua prestasi 

anak akan lebih meningkat dalam belajar. 

Untuk meningkatkan perkembangan dan prestasi belajar anak, 

orangtua berperan penting, karena orang tua sangat dituntut dalam 

perkembangan pendidikan di rumah maupun di sekolah. Orang tua sangat 

menentukan tujuan dan keberhasilan dari anak-anak. 

Menurut Kartini Kartono bahwa bentuk aktivitas orang tua dalam 

membimbing anaknya adalah sebgai berikut: 

a. Menyediakan fasilitas belajar. 

Yang dimaksud dengan fasilitas belajar disini ialah alat tulis, buku 

tulis, buku-buku pelajaran dan tempat untuk belajar. Untuk belajar 

setiap anak membutuhkan fasilitas tersebut. Adanya kesediaan orang 

tua untuk memenuhi fasilitas belajar anaknya, dapat mendorong anak 

untuk lebih giat belajar, sehingga anak dapat meningkatkan prestasi 

belajarnya. 

b. Mengawasi kegiatan belajar anaknya di rumah. 

Orang tua perlu mengawasi kegiatan belajar anak-anaknya di rumah. 

Karena dengan mengawasi kegiatan belajar anaknya, dia mengetahui 

apakah anaknya belajar dengan sebaik-baiknya. 

c. Mengawasi penggunaan waktu belajar anak di rumah. 

Orang tua perlu mengawasi penggunaan waktu belajar anak-anaknya 

di rumah, karena dengan mengawasi penggunaan waktu belajar anak-

anaknya dirumah, orang tua dapat mengetahui apakah anaknya 

menggunakan waktu belajar dengan teratur dan dengan sebaik-

baiknya. 

d. Mengenal kesulitan-kesulitan anak dalam belajar. 

Orang tua perlu mengenal kesulitan-kesulitan anaknya dalam belajar, 

karena dengan mengenal kesulitan-kesulitan tersebut dapat membantu 

usaha anak mengatasi kesulitan dalam belajar. Untuk mengenal 

kesulitan-kesulitan anak dalam belajar, orang tua dapat melakukannya 

dengan cara menanyakan kepada anaknya apakah ada pelajaran-

pelajaran yang sukar untuk diikutinya atau orang tua menanyakan 

kepada guru mengenai pelajaran-pelajaran yang sukar diikuti oleh 

anak-anaknya. 
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e. Menolong anak mengatasi kesulitan dalam belajar. 

Jika orang tua berusaha mengatasi kesulitan-kesulitan anakdalam 

belajar, berarti orang tua berusaha menolong anak agar berhasil dalam 

proses belajarnya. Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan orang tua 

dapat melakukannya dengan cara memberikan keterangan-keterangan 

yang diperlukan oleh anaknya pada waktu anak mengalami kesulitan 

dalam belajar, atau orang tua minta bantuan orang lain yang 

dipandang mampu memberikan bimbingan belajar yang dibutuhkan 

anaknya untuk mengatasi kesulitan dalam belajar.
14

 

 

Selain itu, orang tua bisa membantu anak didik agar berhasil 

dalam hidupnya kelak yaitu dengan mencermati hal-hal mendasar yang 

dibutuhkan anak sebagai fondasi keberhasilan pendidikannya. Bukan 

hanya fondasi mendapat nilai yang baik saja, tetapi hal mendasar yang 

juga harus benar-benar diperhatikan adalah konsep diri, sikap, rasa 

tanggung jawab, disiplin dan motivasi dalam diri yang tinggi. Adapun 

beberapa bimbingan yang perlu diketahui oleh orang tua agar anak dapat 

dikatakan berhasil dengan baik seperti berikut: 

a. Menyadari bahwa belajar adalah sesuatu yang penting. Anak dapat 

dikatakan mempunyai kesadaran belajar apabila anak tersebut 

dengan kesadarannya sendiri mau belajar tanpa adanya paksaan. 

Bahwa dengan belajar anak mendapatkan pengetahuan yang 

berguna, dengan belajar anak akan mendapat nilai yang baik, dengan 

belajar anak dapat meneruskan sekolah dengan baik. 

b. Mengajari anak kemampuan belajar efektif. Kemampuan belajar 

dengan baik penting untuk mendapat nilai baik. Dorongan anak agar 
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memiliki waktu rutin untuk belajar mengulangi pelajaran di rumah 

dengan menyediakan tempat belajar yang bebas dari gangguan. 

c. Menciptakan lingkungan yang mendorong semangat belajar. Bisa 

dengan menyediakan berbagai macam kesempatan sehingga mereka 

lebih senang belajar. 

d. Menentukan waktu belajar anak yang tepat dengan menyuruh anak 

belajar pada malam hari dan mengulangi pelajaran yang di dapat 

disekolah. 

e. Setelah pulang sekolah orangtua tanyakan kesulitan belajar anak dan 

membantu anak mencari jalan keluarnya. 

f. Membantu anak mempelajari bagaimana menyelesaikan pekerjaan 

rumah. Mengerjakan pekerjaan rumah menguatkan apa yang telah 

dipelajari anak di sekolah. 

g. Mendorong anak membaca lebih dalam. Saat anak melanjutkan ke 

sekolah yang lebih tinggi, mereka akan mempelajari segala hal yang 

berasal dari bahan yang di cetak. 

h. Mendorong anak untuk mendengarkan dan berpartisipasi dalam 

kelas. Mendengarkan dalam kelas adalah jalan mudah bagi anak 

untuk belajar. 
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i. Menyediakan kehidupan yang seimbang. Rumah yang stabil, 

lingkungan yang kondusif dan penuh cinta, merupakan dasar yang 

kuat untuk membantu anak mendapat nilai yang baik di sekolah.
15

 

Allah SWT juga berfirman tentang pendidikan yang diberikan 

orang tua kepada anaknya yang terdapat di dalam surah Luqman ayat 12-

19 yang berbunyi: 

ِۡلَِۡوإِرۡ  ُِ َََٰ ِِِْ قَبَهۡىُق  ۡثِۡۡۥَوهَُىۡيَِعظُُِۡۡث  ِرك  ََۡلۡتُش  جَُْيَّ ِۡهيََٰ ۡۡٱللَّ َُّ كَۡإِ ر  ۡۡٱىشِّ ٌٞ َۡعِظي ٌٌ  ٣١ۡىَظُي 
 

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di 

waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, 

janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya 

mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang 

besar" 

 

Pengajaran pertama yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya 

adalah tentang materi tauhid, dimana Luqman mengajarkan agar anaknya 

patuh terhadap perintah Allah dan tidak menyekutukan Allah SWT, 

karena sesungguhnya menyekutukan Allah SWT merupakan suatu 

perbuatan yang benar-benar zalim. 

َْب ي  ََِۡۡوَوصَّ َّضَٰ ِ ُِۡۡٱۡل  ٍُّ ۡأُ ُِ يَت  ََ َۡح ِِ ىَِذي  يُُِۡۡۥثَِىَٰ َۡوفَِصَٰ ِٖ َۡوه  َۡعيَىَٰ ًْب ۡۡۥَوه  ُِ ۡأَ ِِ ي  ٍَ َۡعب ُنرۡ فِي ىِيۡۡٱش 

ۡ َلِۡإىَيَّ ىَِذي  ِصيرَُۡوىَِىَٰ ََ
 ٣١ۡٱى 

 
Artinya: ”Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada 

dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam 

keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya 

dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua 

orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu” 

 

Di dalam ayat 14, Luqman memberikan pengajaran mengenai 

berbakti kepada kedua orang tua kepada anaknya. Luqman mengatakan 
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bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua adalah suatu kewajiban 

seorang anak. Karena ibunya telah mendapatkan lemah yang bertambah-

tambah saat mengandungnya, melahirkan, menyapihnya hingga 

merawatnya. 

َِِۡۡوإُِۡ َشۡىََلۡثِ بۡىَي  ٍَ ِرَكۡثِيۡ ۡأَُۡتُش  ٰٓ هََذاَكَۡعيَىَٰ بۡفِيۡۡ َجَٰ ََ هُ َۡوَصبِحج  به ََ هُ ۡفَََلۡتُِطع  ٌٞ يَبِعي   ّ ۡٱىذُّ

ۡوَۡ ُروٗفبه ع  ۡۡٱتَّجِعۡ ٍَ َُ يُى ََ ۡتَع   ٌ بُۡمْتُ ََ ۡفَأَُّجِّئُُنٌۡثِ  ٌ ِجُعُن ر  ٍَ ۡ ۡإِىَيَّ ٌَّ ۡثُ ۡأََّبَةۡإِىَيََّّۚ  ِ ٍَ  ٣١َۡصجِيَوۡ
 

Artinya: “Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan 

dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang 

itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan 

pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan 

orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-

Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang 

telah kamu kerjakan” 

 

Sedangkan di dalam surah yang ke 16 Luqman memberikan 

pengajaran jika kedua orang tua memaksa dalam kemaksiatan seperti 

agar menyekutukan Allah SWT, anak boleh menolak permintaan tersebut 

dan untuk tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tua. 

Berbakti kepada orang tua memang wajib tetapi hanya di dalam 

kebaikan. Serta menggauli dengan baik kedua orang tua di dunia. 

جَُْيَّۡ ۡۡيََٰ ۡفِي ۡأَو  َرٍح َۡصخ  ۡفِي ۡفَتَُنِ َدٖه َۡخر   ِ ٍِّ ۡ َۡحجَّٖخ قَبَه ث  ٍِ ۡ ۡتَُل ۡإُِ دِۡإَِّّهَبٰٓ َىَٰ َََٰ ۡفِيۡۡٱىضَّ أَو 

ضِۡ َر  ِدۡثِهَبۡۡٱۡل 
َُّۚۡيَأ  ۡۡٱللَّ َُّ َۡإِ  ٣١ۡىَِطيٌفَۡخجِيرٞۡۡٱللَّ

 
Artinya: “(Luqman berkata): "Hai anakku, sesungguhnya jika ada 

(sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu 

atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan 

mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha 

Halus lagi Maha Mengetahui” 

 

Di dalam ayat yang ke 17 Luqman menasihati anaknya 

bahwasanya sekecil apapun suatu perbuatan yang diibaratkan sebesar biji 

sawi, dan di dalam tempat yang gelap lagi tersembunyi, pasti Allah akan 
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memberikan balasan yang sama sesuai dengan apa yang di kerjakan, 

karena sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. 

جَُْيَّۡۡ ۡۡيََٰ ٌِ حَۡأَقِ يَىَٰ ۡثِۡۡٱىصَّ ر  ٍُ
ُروفَِۡوأ  ع  ََ

َِۡوَۡۡٱى   ّ ۡۡٱ ِِ َْنرَِۡع َُ جِرۡ وَۡۡٱى  ىَِلۡۡٱص  َۡرَٰ َُّ ۡإِ بٰٓۡأََصبثََله ٍَ ۡ َعيَىَٰ

ۡ ًِ َۡعز   ِ ٍُىرٍِِۡ ُ  ٣١ۡٱۡل 
 

Artinya: “Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) 

mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan 

yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa 

kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang 

diwajibkan (oleh Allah)” 

 

Selanjutnya pada ayat yang ke 17 Luqman memberikan pengajran 

kepada anaknya agar mendirikan sholat dan tidak meninggalkannya, 

menyuruh menyeru kepada seluruh manusia agar mereka mengerjakan 

perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang mungkar serta 

bersabar terhadap apa yang menimpa (musibah). 

ِشۡفِيَۡۡوََلۡۡ  َ َۡخذََّكۡىِيَّْبِسَۡوََلۡتَ ر  ضِۡتَُصعِّ َر  ۡۡٱۡل  َُّ ۡإِ
َرًحبه ٍََۡ تَبٖهۡفَُخىٖرۡۡٱللَّ خ  ٍُ ۡ ُۡموَّ  ٣١ََلۡيُِحتُّ

 
Artinya: “Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia 

(karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi 

dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-

orang yang sombong lagi membanggakan diri” 

 

 

ِصذۡ ۡ يَِلۡوََۡۡوٱق  ش  ٍَ ُضط ۡفِيۡ ۡأََّنَرۡۡٱغ  َُّ ۡإِ تَِلَّۚ َِۡصى  دٍِِۡ َىَٰ َص  ُدۡۡٱۡل  يرِۡىََصى  َِ َح  ٣١ۡٱى 
ۡۡ

Artinya: “Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah 

suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara 

keledai” 

 

Pengajaran terakhir yang diberikan oleh Luqman kepada anaknya 

adalah nasihat sebagaimana manusia tidak boleh memiliki sifat sombong 

dan angkuh, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 

yang berlaku sombong serta jika berbicara hendaknya melunakkan atau 
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melembutkan dalam berbicara, Luqman mengibaratkan suara yang paling 

buruk adalah suara keledai. 

Dengan demikian, orang tua adalah orang yang paling 

bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anak mereka.
16

 Sumadi 

Suryabrata juga menjelaskan dalam bukunya Psikologi Pendidikan 

bahwa orang tua atau wali murid adalah orang-orang yang mempunyai 

tanggung jawab pertama dan utama mengenai pendidikan anak-anaknya 

atau anak-anak tanggungannya yang karena pertimbangan-pertimbangan 

tekhnis menyerahkan sebahagian tugasnya kepada kelembaga 

pendidikan.
17

 Merekalah yang melahirkan, merawat, membiayai, dan 

telah mendidik anak-anak mereka. Pada intinya tanggung jawab orang 

tua terhadap anaknya adalah memberikan hikmah berikut: 

a. Memberikan kesadaran kepada orang tua bahwa anak-anak adalah 

amanah. 

b. Anak-anak adalah ujian yang paling berat dari Allah SWT orang tua 

tidak boleh berkhianat. 

c. Pendidikan anak harus di utamakan. 

d. Mendidik anak harus menggunakan strategi dan kiat-kiat yang dapat 

diterima oleh akal anak-anak. 

e. Orang tua tidak boleh memaksa kehendak kepada anak. 

f. Menjaga anak tetap untuk menjaga shalat dan berbuat kebajikan. 
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g. Hubungan orientasi antara pemerintah mendidik bagi orang tua 

terhadap anak-anak dengan penelitian, terlihat dalam implikasi dari 

tujuan pendidikan yaitu membentuk pengetahuan (kognisi), sikap 

(afektif), dan prilaku (motorik) manusia yang sesuai dengan 

paradigma pendidikan.
18

 

Sehubungan dengan tanggung jawab orang tua di atas sebaiknya 

orang tua mengetahui apa dan bagaiamana cara mendidik dan 

membimbing anak untuk meraih prestasi belajar yang lebih bagus. 

Dengan demikian apapun usaha yang dilakukan oleh orang tua dalam 

mendidik anak, yang penting anak menjadi orang yang cerdas dan bisa 

menyesuaikan diri dengan alam dan lingkungan masa depan. 

Sekolah merupakan salah satu tempat pendidikan anak. Di 

lembaga ini diberikan sejumlah pengetahuan dan keterampilan yang 

merupakan kegiatan utama, sejauh mana ia menguasai bidang ini, pada 

umumnya disebut prestasi belajar. Di sinilah peran orang tua membantu 

anaknya dirumah. Sesuai yang dikatakan oleh Singgih D Gunarsah 

bahwa anak membutuhkan orang lain dalam perkembangannya, dan 

orang lain yang paling utama dan bertanggung jawab adalah orang tua.
19

 

Kerjasama antara orang tua dan pihak sekolah merupakan hal 

yang sangat penting, agar orang tua dapat mengetahu perkembangan 

anak-anaknya dalam meraih prestasi belajar. Adapun kerjasama yang 

dilakukan orang tua terhadap pihak sekolah adalah sebaagai berikut: 
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a. Adanya kunjungan kerumah anak didik; 

b. Di undangnya orang tua kesekolah; 

c. Case Conference (rapat); 

d. Badan pembantu sekolah; 

e. Mengadakan surat menyurat antara kesekolah dan keluarga; 

f. Adanya daftar nilai atau rapor.
20

 

Dalam hal ini orang tua harus menyadari bahwa pendidikan anak 

tidak hanya pendidikan formal di sekolah dan tanggungjawab sekolah 

saja, masih banyak lagi pendidikan lain yang harus diberikan oleh orang 

tua terhadap anak di rumah agar anak bisa berhasil. Orang tua juga harus 

mengetahui bagaimana caranya membimbing dan mendidik anak, tidak 

saja untuk membuat anak cerdas, tetapi juga mengembangkan 

kemampuan dan kecakapan anak dibidang lainnya. Oleh karena itu, 

setiap orang tua harus memperhatikan prestasi belajar anak karena 

perhatian dari orang tua akan sangat berpengaruh terhadap apa yang anak 

capai termasuk prestasi belajar. Dengan bimbingan yang dilakukan orang 

tua sangat menunjang pendidikan anak di sekolah. 

2. Prestasi Belajar 

Belajar adalah proses perubahan tingkah laku akibat interaksi 

individu dengan lingkungan. Perubahanan itu mengandung pengertian 

yang luas, yakni pengetahuan, pemahaman, keterampilan, sikap dan lain 

sebagainya atau yang lazim disebut dengan kognitif, afektif dan 
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psikomotor. Prestasi bisa diartikan sebagai hasil usaha, atau suatu hasil 

yang telah dicapai, baik itu dilakukan maupun dilaksanakan.  

Syamsuddin dalam Heri gunawan menjelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan prestasi belajar adalah kecakapan nyata atau aktual 

yang menunjukan kepada aspek kecakapan yang segara dapat 

didemonstrasikan dan diuji karena merupakan hasil usaha yang 

bersangkutan dengan bahan dan dalam hal-hal tertentu yang dialaminya. 

Dengan demikian prestasi belajar dapat disimpulkan tingkat keberhasilan 

yang telah dicapai siswa dalam suatu kurun waktu proses belajar tertentu 

yang dapat diketahui dan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh guru.
21

 

 

Pendapat ini berarti prestasi tidak akan pernah dihasilkan apabila 

seseorang tidak melakukan kegiatan belajar. Prestasi belajar juga bukan 

ukuran, tetapi dapat diukur setelah melakukan kegiatan belajar. 

Keberhasilan seseorang dalam mengikuti program pembelajaran dapat di 

lihat dari prestasi belajar siswa tersebut. 

Fungsi prestasi belajar  

Diantara fungsi-fungsi prestasi belajar sebagaimana dikatakan 

oleh Z. Arifin adalah sebagai berikut: 

a. Sebagai indikator kualitas pengetahuan yang telah dikuasai oleh 

peserta didik (siswa) 

b. Sebagai pemuasan hasrat ingin tahu 

c. Sebagai bahan informasi dan inovasi  pendidikan  

d. Sebagai indikator intern dan ekstern dan intitusi pendidikan 

e. Dapat dijadikan indikator terhadap daya serap/ kecerdasan pesera 

didik.
22

 

Fungsi di atas dapat menjadi sebuah pegangan untuk apa prestasi 

belajar tersebut. Hasil belajar atau prestasi belajar adalah kemampuan 

yang dimiliki oleh siswa setelah ia menerima pengalaman belajar dari 
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seorang pendidik. Sedangkan Gegne membagi lima kategori hasil 

belajar, yaitu: 

a. Informasi verbal 

b. Keterampilan intelektual 

c. Strategi kognitif 

d. Sikap 

e. Keterampilan motoris.
23

 

Cara mengukur prestasi belajar 

Salah satu cara untuk mengetahui prestasi belajar peserta didik 

adalah dengan mengadakan tes. Tes prestasi belajar bertujuan untuk 

mengukur prestasi atau hasil yang dicapai siswa dalam belajar. Saifudin 

Azwar didalam buku Heri gunawan mengatakan bahwa, adalah suatu 

kesalahan bila menggangap bahwa apa yang dapat dilakukan oleh tes 

prestasi semata-mata memberikan angka untuk dimasukan didalam 

laporan kemajuan siswa belajar atau rapor. Sesungguhnya prosedur tes 

guna mengukur prestasi mengandung nilai-nilai pendidikan yang sangat 

penting. Seringkali tes membantu para guru dalam  memberikan nilai 

yang lebih valid dan reliable, walaupun nilai tes merupakan cerminan apa 

yang telah dicapai oleh siswa dalam pembelajaran, akan tetapi 

tanggungjawab pihak pengajarlah untuk selalu menekankan agar siswa 

tidak belajar semata-mata karena untuk mendapatkan nilai tinggi dalam 

tes. Menanamkan kesadaran pada siswa bahwa apa yang diharapkan dari 
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mereka adalah penguasaan pelajaran dan pemahaman yang berarti, 

tidaklah mudah.
24

 Hasil yang diperoleh dari penilaian dinyatakan dalam 

bentuk hasil belajar atau prestasi belajar. Oleh sebab itu, kegiatan 

tersebut dinamakan penilaian hasil belajar. 

Ada beberapa alternatif norma pengukuran prestasi belajar 

sebagai indikasi keberhasilan belajar siswa setelah mengikuti proses 

belajar mengajar. Menurut Tohirin, norma-norma pengukuran tersebut 

adalah: 

a. Norma skala dari 0 sampai 10 

b. Norma skala dari 0 sampai 100 

c. Norma skala dari 0,0 sampai 4,0 

d. Norma skala huruf dari A sampai E.
25

 

Apabila siswa dalam ujian dapat menjawab atau menyelesaikan 

lebih dari separuh soal-soal ujian, dianggap telah memenuhi syarat target 

minimal keberhasilan belajar. Dewasa ini telah terjadi peningkatan 

ukuran terendah keberhasilan belajar siswa. Siswa yang berhasil 

menyelesaikan soal-soal ujian sebanyak 75% sampai 80% dari seluruh 

soal-soal, dianggap memenuhi standar kelulusan. 

Simbol penilaian dengan huruf, umumnya di Negara kita 

diberlakukan untuk tingkat perguruan tinggi. Berdasarkan norma-norma 

ukuran tersebut, tidak ada keharusan bagi guru untuk menggunakan satu 

norma di atas secara kaku. Norma ukuran manapun bisa digunakan untuk 
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acuan ukuran terhadap prestasi belajar siswa. Sebagaimana Tohirin 

mengatakan, bahwa ukuran prestasi belajar, yaitu:
26

 

 

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 

0-20, 00-20,   0.0-0.9 

A 

B 

C 

D 

E 

Baik sekali 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Gagal 

Dari studi pendahuluan dan pelaksanaan penelitian yang penulis 

lakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sabak Auh Kabupaten Siak, 

sekolah ini menggunakan skala angka dari 0 – 100. Dalam pencapaian 

prestasi belajar banyak faktor yang mempengaruhi seperti yang 

diungkapkan Nana Sudjana bahwa prestasi belajar yang dicapai siswa 

dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu: 

a. Faktor yang berasal dari diri siswa. 

Faktor yang datang dari diri siswa terutama kemampuan yang 

dimilikinya, disamping faktor kemampuan yang dimiliki siswa, ada 

juga faktor lain seperti motivasi belajar, minat dan perhatian, sikap 

dan kebiasaan belajar, ketekunan serta faktor fisik dan psikis. 

b. Faktor yang berasal dari luar siswa. 
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Yang paling dominan yang paling mempengaruhi prestasi 

siswa adalah kualitas pengajaran. Yang dimaksud dengan kualitas 

pengajaran ialah tinggi rendahnya atau efektif tidaknya proses 

belajar mengajar dalam mencapai tujuan pengajaran.
27

 

Begitu pula orang tua, juga merupakan faktor yang berasal 

dari luar siswa yang berpengaruh terhadap belajar siswa. Siswa yang 

belajar akan menerima pengaruh dari orang tua/ keluarga, berupa 

cara orang tua mendidik, relasi antara orang tua dan anak, suasana 

rumah dan keadaan ekonomi keluarga. Untuk itu orang tua tidak 

boleh mendidik dengan cara memanjakannya, akan tetapi harus tegas 

dan penuh kasih sayang, dengan bimbingan dan bila perlu hukum-

hukum yang sifatnya mendidik untuk mensukseskan belajar anak. 

Faktor-faktor tersebut saling terkait satu sama lain dalam 

memberikan pengaruh terhadap prestasi belajar seorang anak. Anak 

yang mempunyai intelgensi tinggi namun sarana prasarana 

belajarnya sangat minim maka prestasi belajarnyapun tentu tidak 

akan mencapai titik optimal. 

Slameto mengungkapkan bahwa untuk mempertinggi 

produksi prestasi belajar yang maksimal, belajar itu di pengaruhi 

oleh berbagai faktor, diantaranya adalah sebagi berikut: 

a. Kondisi internal 
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Kondisi internal yaitu kondisi yang ada di dalam diri 

siswa itu sendiri, siswa dapat belajar dengan baik dan mencapai 

prestasi belajar yang baik apabila kebutuhan internalnya dapat 

dipenuhi, menurut Meslow ada tujuh jenjang kebutuhan primer 

manusia yang harus terpenuhi, yaitu: 

1) Kebutuhan fisiologis. 

2) Kebutuhan akan keamanan. 

3) Kebutuhan akan kebersamaan dan cinta. 

4) Kebutuhan akan status. 

5) Kebutuhan self-actualication. 

6) Kebutuhan untuk mengetahui dan mengerti. 

7) Kebutuhan estetik yaitu kebutuhan akan keteraturan dan 

keseimbanagan dari suatu tindakan. 

b. Kondisi eksternal 

Kondisi eksternal yaitu kondisi yang ada di luar diri 

individu. Untuk belajar efektif diperlukan lingkungan fisik yang 

baik, diantaranya: 

1) Ruang belajar yang bersih, di rumah maupun di luar 

sekolah. 

2) Ruangan cukup tenang, tidak gelap yang dapat mengganggu 

mata. 

3) Cukup sarana yang diperlukan untuk belajar. 

c. Strategi belajar 
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Strategi belajar diperlukan untuk mencapai prestasi 

belajar yang semaksimal mungkin, cara belajar yang baik 

diantaranya sebagai berikut: 

1) Keadaan jasmani, belajar memerlukan tenaga, untuk 

mencapai hasil belajar yang baik diperlukan badan sehat. 

2) Keadaan emosional dan sosial, siswa yang jiwanya tertekan 

dan dalam keadaan takut akan kegagalan, mengalami 

kegoncangan karena emosi yang kuat tidak dapat belajar 

efektif. 

3) Keadaan lingkungan, tempat belajar hendaknya tenang. 

4) Memulai belajar, pada permulaan belajar sering dirasakan 

kelambatan, keengganan bekerja. 

5) Membagi pekerjaan, menentukan apa yang akan 

diselesaikan dalam waktu tertentu. 

6) Adakan kontrol, selidiki pada akhir belajar, hingga bahan 

telah dikuasai. 

7) Pupuk sikap optimis.
28

 

Berdasarkan pendapat diatas, penulis menyimpulkan 

bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar 

terdiri dari faktor internal, eksternal dan strategi belajar yang 

baik, dengan demikian maka prestasi belajar siswa akan baik. 
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3. Pengaruh Bimbingan Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa 

Menurut Zakiyah Drajat dalam khalifah hamdani menjelaskan bahwa 

kata-kata sikap, tindakan dan perbuatan orang tua sangat mempengaruhi 

perkembangan pada anak. Selanjutnya beliau juga mengatakan kepribadian 

orang tua, sikap dan cara hidup mereka merupakan unsur-unsur pendidikan 

yang secara tidak langsung dengan sendirinya akan masuk ke dalam pribadi 

anak yang sedang tumbuh.
29

 Oleh karena itu bimbingan orang tua terhadap 

anaknya sangat besar pengaruhnya, maka siswa sangat mebutuhkan  kasih 

sayang dan cinta dari orang tua untuk menunjang pendidikan anak khususnya 

Pendidikan Agama Islam yang menyangkut hubungan sesama manusia dan 

kepada sang penciptanya. 

Orang tua harus memperhatikan anaknya. Karena tanpa adanya 

perhatian dan bimbingan orang tua, siswa akan mengalami berbagai kendala 

dalam proses belajar yang akan mengakibatkan prestasi anak di sekolah akan 

menjadi rendah. Sebagaimana dikemukakan oleh Tulus Tu’u bahwa keluarga 

merupakan salah satu potensi yang besar dan potensi memberi pengaruh pada 

prestasi  siswa, maka orang tua harus memberikan bimbingan yang baik 

terhadap anaknya.
30

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa adanya 

pengaruh bimbingan orang tua terhadap prestasi belajar siswa. Karena orang 

tua pendidikan yang pertama dan memberikan bantuan atau perhatian 

                                                             
29 Khalifah Hamdani, Membina Kepribadian Masyarakat, 1996,  Jakarta: Dirjen 

Departemen Agama RI. h, 321 
30

 Tulus Tu’u, Peran Disiplin pada Prilaku dan Prestasi Belajar, 2004,  Pekanbaru: PT 

Gramedia, h. 80 



 28 

terhadap sekolah anaknya akan menunjang tercapainya prestasi belajar yang 

memuaskan bagi anak. 

A. Penelitian Relevan 

Penelitian relevan dilakukan dengan maksud untuk menghindari 

duplikasi pada desain dari temuan penelitian. Di samping itu untuk 

menunjukkan keaslian penelitian bahwa topik yang diteliti oleh penelitian 

lain dalam konteks yang sama. Selain itu dengan mengenal penelitian 

terdahulu, maka sangat membantu penelitian dalam memilih dan menetepkan 

desain penelitian yang sesuai karena peneliti memperoleh gambaran dan 

perbandingan dari desain-desain yang telah dilaksanakan. 

1. Siti Bulkiah (2010) yang meneliti tentang pengaruh pembinaan orang tua 

terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam siswa SMA 

Muhammadiyah Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Yang mana 

variabel X nya berbeda dengan penulis. Saudari Siti Bulkiah meneliti 

pengaruh pembinaan orang tua. Sedangkan penulis sendiri meneliti 

pengaruh bimbingan orang tua. Persamaanya terletak pada variabel Y 

nya yaitu sama-sama meneliti prestasi belajar siswa. 

2. Khaidir (2013) yang meneliti tentang pengaruh bimbingan orang tua 

terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kundur Kabupaten Karimun. 

Yang mana variabel X nya sama-sama pengaruh bimbingan orang tua. 

Perbedaanya terletak pada variabel Y nya yaitu terhadap minat belajar 

siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah 
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Menengah Atas Negeri 3 Kundur Kabupaten Karimun. Sedangkan yang 

penulis teliti adalah prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas 1 Sabak Auh 

Kabupaten Siak. 

3. Lusi Nurmasari (2015) yang meneliti tentang pengaruh bimbingan orang 

tua terhadap disiplin belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tambang 

Kabupaten Kampar. Yang mana variabel X nya sama-sama pengaruh 

bimbingan orang tua. Perbedaanya terletak pada variabel Y nya yaitu 

terhadap di siplin belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tambang Kabupaten 

Kampar. Sedangkan yang penulis teliti adalah prestasi belajar siswa pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah menengah atas 1 

Sabak Auh Kabupaten Siak. 

B. Asumsi dan Hipotesis  

1. Asumsi 

a. Bimbingan orang tua siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sabak 

Auh Kabupaten Siak berbeda-beda. 

b. Prestasi belajar siswa dalam belajar Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sabak Auh Kabupaten Siak 

bervariasi. 
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2. Hipotesis 

a. Hipotesis Alternatif (Ha) 

Ha: Ada pengaruh signifikan bimbingan orang tua terhadap prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sabak Auh Kabupaten Siak. 

b. Hipotesis Nihil (Ho) 

Ho: Tidak ada pengaruh signifikan bimbingan orang tua terhadap 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sabak Auh Kabupaten Siak. 

C. Konsep Operasional 

Adapun variabel yang akan dioperasionalkan adalah bimbingan orang 

tua (variabel X) dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sabak Auh Kabupaten 

Siak (variabel Y). Adapun pelaksanaan bimbingan orang tua terhadap prestasi 

belajar anak dapat dikatakan baik, apabila indikator ini terlaksana. 

Indikator-indikator variabel X sebagai berikut: 

1. Orang tua menyediakan tempat untuk belajar anaknya 

2. Orang tua menyediakan buku – buku pelajaran 

3. Orang tua menyediakan alat tulis 

4. Orang tua mengawasi penggunaan waktu belajar anaknya dirumah 

5. Orang tua menanyakan ada tidaknya tugas yang diberikan oleh guru 

6. Orang tua menegur jika anak tidak belajar di rumah. 

7. Orang tua menyuruh anaknya mengulangi pelajaran di rumah. 
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8. Orang tua memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanya. 

9. Orang tua menanyakan kepada anak tentang kesulitannya dalam belajar. 

10. Orang tua membantu anak menyelesaikan pekerjaan rumah (PR). 

11. Orang tua membantu memberikan jawaban bila anaknya bertanya dalam 

menyelesaikan kesulitan belajar. 

12. Orang tua memberikan penjelasan kepada anak. 

Berdasarkan indikator tersebut, maka untuk mengukur baik atau 

tidaknya bimbingan orang tua terhadap prestasi belajar siswa Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Sabak Auh Kabupaten Siak, maka penulis 

menggunakan tiga kategori, selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. 

Dalam hal ini penulis menggunakan angket tertutup terdiri dari 12 item 

pertanyaan. Setiap item angket telah penulis sediakan alternatif jawabannya 

(option) yaitu a, b , c dan d. Alternatif jawaban a diberi bobot 4, alternatif 

jawaban b diberi bobot 3,  alternatif jawaban c diberi bobot 2 dan alternatif 

jawaban d diberi bobot 1. 

Dengan ketentuan kategori sebagai berikut: 

a. Apabila indikator tersebut mencapai > 75 %: digolongkan baik. 

b. Apabila indikator tersebut mencapai 60 – 75 %: digolongkan cukup. 

c. Apabila indikator tersebut mencapai < 60 %: digolongkan kurang baik.
31

 

Indikator-indikator variabel Y sebagai berikut: 

Prestasi belajar siswa yang dimaksud di sini adalah nilai dari ujian 

tengah semester pada semester ganjil tahun ajaran 2017 – 2018. Dalam hal ini 
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penulis mengambil nilai ujian mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Dalam hal ini interval nilai yang penulis gunakan, sebagai berikut: 

 

a. 86 – 100: digolongkan tinggi. 

b. 76 – 85: digolongkan sedang. 

c. 0 – 75: digolongkan rendah. 

 


