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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Prestasi belajar

1. Pengertian Prestasi Belajar

Menurut Wittanker (dalam Soemanto, 2003) belajar dapat didefinisikan

sebagai proses dimana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau

pengalaman. Menurut Crou (dalam Sriyanti, 2013)  belajar adalah perbuatan

untuk memperoleh kebiasaan, ilmu pengetahuan dan berbagai sikap, termasuk

penemuan baru dalam mengerjakan sesuatu, usaha memecahkan rintangan dan

menyesuaikan dengan situasi baru. Definisi ini menekankan hasil dari aktivitas

belajar.

Menurut Kingsley (dalam Soemanto, 2003) belajar adalah proses dimana

tingkah laku (dalam artian luas) ditimbulkan atau diubah melalui praktek atau

latihan. Manurut Soemanto (2003) Belajar merupakan proses dasar dari

perkembangan hidup manusia. Dengan belajar manusia melakukan perubahan-

perubahan kualitatif individu sehingga tingkah lakunya berkembang

Menurut Suryabrata (dalam Sriyanti, 2013) hal-hal pokok yang ada dalam

defenisi belajar adalah:

a. Belajar itu membawa perubahan, baik yang aktual maupun yang

potensial

b. Bahwa perubahan itu pada pokoknya mendapatkan kacakapan baru
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c. Bahwa perubahan itu terjadi karena adanya usaha/ di sengaja

Sedangkan menurut Baharudin dan Esa N.W (dalam Sriyanti, 2013) ciri-

ciri belajar meliputi:

a. Belajar ditandai adanya perubahan tingkah laku.

b. Perubahan perilaku dari hasil belajar itu relatif permanen.

c. Perubahan tingkah laku tidak harus dapat diamati pada saat

berlangsungnya proses belajar, tetapi perubahan perilaku itu bisa jadi

bersifat potensial.

d. Perubahan tingkah laku itu merupakan hasil latihan atau pengalaman.

e. Pengalaman atau latihan itu dapat memberikan penguatan.

Prestasi belajar juga dapat dikatakan sebagai evaluasi belajar. Istilah

evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation. Menurut Wand dan Brow

(dalam Nurkencana, 1992) evaluasi adalah suatu tindakan atau proses untuk

menentukan suatu nilai dari sesuatu.Menurut Nurkencana (1992) evaluasi hasil

belajar adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai

keberhasilan belajar seseorang setelah ia mengalami proses belajar. Prestasi

belajar adalah hasil yang diperoleh siswa setelah mengikuti pembelajaran, seperti

mengerjakan tugas dan kegiatan pembelajaran lain di sekolah. Prestasi belajar

siswa dinilai melalui aspek kognitifnya, karena aspek inilah yang berkaitan

dengan kemampuan siswa dalam pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi,

analisis dan evaluasi (Tolada, 2008).
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Menurut Syah (2010) penilaian atau hasil belajar terbagi dalam tiga

klasifikasi yakni:

a. Ranah kognitif: pada klasifikasi ini lebih dititik beratkan pada hasil

belajar intelektual yang tertinggi dalam enam aspek yaitu: pengetahuan,

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluatif.

b. Ranah afektif: pada klasifikasi ini menitik beratkan pada sikap anak didik

yang terbagi dalam lima aspek yaitu penerimaan, reaksi penilaian,

organisasi dan interpretasi.

c. Ranah psikomotoris: pada klasifikasi ini lebih menitik beratkan pada

keterampilan dan kemampuan anak didik dalam bertindak, terbagi dalam

enam aspek yaitu: gerakan reflek, gerakan dasar, kemampuan perseptual

ketepatan, keterampilan kompleks dan ekpresif.

Tujuan prestasi belajar menurutSyah (2010) terbagi menjadi lima bagian,

yaitu berikut:

a. Untuk  mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh siswa dalam

suatu kurun waktu proses belajar tertentu.

b. Untuk mengetahui posisi atau kedudukan seorang siswa dalam kelompok

kelasnya.

c. Untuk mengetahui tingkat usaha yang dilakukan siswa dalam belajar.

d. Untuk mengetahui segala upaya siswa dalam mendayagunakan kapasitas

kognitifnya (kemampuan kecerdasan yang dimilikinya) untuk keperluan

belajar.
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e. Untuk mengetahui tingkat daya guna dan hasil metode mengajar yang

telah digunakan guru dalam proses belajar-mengajar (PMB).

Lima fungsi prestasi belajar menurut Syah(2010) yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi admisitratif untuk penyusunan daftar nilai dan pengisian buku

lapor.

b. Fungsi promosi untuk menetapkan kenaikan atau kelulusan.

c. Fungsi diagnostik untuk mengidentifikasi kesulitan belajar siswa dan

merencakan progaram remedial teaching (pengajaran perbaikan).

d. Sumber data BK untuk memasok data siswa terntu yang memerlukan

bimbingan dan konseling.

e. Bahan pertimbangan pengembangan pada masa yang akan datang yang

meliputi kurikulum, metode dan alat-alat PMB.

Jadi, prestasi belajar siswa terfokus pada nilai atau angka yang dicapai siswa

dalam proses pembelajaran di sekolah dan nilai tersebut sisi kognitif atau

intelektual kerena untuk melihat penguasaan pengetahuan sebagai ukuran

pencapai belajar siswa. Berdasarkan beberapa defenisi diatas, dapat disimpulkan

bahwa prestasi belajar merupakan hasil usaha belajar yang dicapai seorang siswa

berupa suatu kecakapan dari kegiatan belajar dibidang akademik di sekolah pada

jangka waktu tertentu yang dicatat pada setiap akhir semester di dalam bukti

laporan yang disebut raport.

2. Ragam Evaluasi Hasil Belajar

Menurut Syah(2010:) ragam evaluasi hasil belajar terbagi dalam beberapa

bagian sebagai berikut:
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a. Pre-test dan post test

Kegiatan pretes dilakukan guru secara rutin pada setiap akan memulai

penyajian materi baru. Tujuan ialah untuk mengidentifikasi taraf

pengetahuan siswa mengenai bahan yang akan disajikan. Post test adalah

kebalikan dari pretest, yakni kegiatan evaluasi yang dilakukan gurupada

setiap akhir penyajian materi. Tujuannya adalah untuk mengetahui taraf

penguasaan siswa atas materi yang telah diajarkan.

b. Evaluasi persyaratan

Evaluasi ini sangat mirip dengan pretest. Tujuannya adalah untuk

mengidentifikasi pengusaan siswa atas materi lama yang mendasari

materi baru yang diajarkan.

c. Evaluasi diagnostik

Evaluasi ini dilakukan setelah selesai penyajian sebuah satuan pelajaran

dengan tujuan mengidentifikaasi bagian-bagian tertentu yang belum

dikuasai siswa. Instrumen evaluasi jenis ini dititikberatkan pada bahasan

tertentu yang dipandang telah membuat siswa mendapatkan kesulitan.

d. Evaluasi formatif

Evaluasi jenis ini kurang sama dengan ulangan yang dilakukan pada

setiap penyajian satuan pelajaran atau modul. Tujuannya ialah untuk

memperoleh umpan balik yang mirip dengan evaluasi diagnostik, yakni

untuk mengdiagnosis (mengetahui penyakit/ kesulitan) kesulitan belajar

siswa. Hasil diagnostik tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan

rekayasa pangajaran remedial (perbaikan).
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e. Evaluasi sumatif

Evaluasi ini lazim dilakukan pada akhir semester atau akhir tahun ajaran.

Hasilnya dijadikan bahan laporan resmi mengenai kinerja akdemik siswa

dan bahan penentu naik atau tidaknya siswa kelas yang lebih tinggi.

f. UAN/UN

Ujian akhir nasional atau ujian nasional (UN) pada prinsipnya sama

dengan evaluasi asumtif dalam arti sebagai alat penentu kenaikan status

siswa namun UAN yang mulai diberlakukan pada tahun 2002 itu

dirancang untuk siswa yang telah menduduki kelas tinggi pada suatu

jenjang pendidikan.

Dalam penelitian pengukuran prestasi belajar menggunakan penilaian

sebagai pengukur keberhasilan menggunakan evaluasi sumatif, yaitu mengenai

kinerja akademik siswa dan bahan penentu naik atau tidaknya siswa kelas yang

lebih tinggi. Dalam penelitian ini menggunakan nilai prestasi belajar matematika

karena pelajaran matematika merupakan pelajaran yang penting, seperti yang di

ungkapkan Syah (2010)  pelajaran matematika merupakan inti yang merupakan

kuci pintu pengetahuan-pengtahuan lainnya.

3. Batas Minimal Prestasi Belajar

Syah (2010) menetapkan batas minimum keberhasilan belajar siswa selalu

berkaitan upaya pengungkapan hasil belajar. Ada beberapa alternatif norma

pengukuran tingkat keberhasilan setelah mengikuti proses belajar mengajar.

Diantara norma-norma pengukuran tersebut ialah :

a. Norma dengan skala dari 0 sampai 10.
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b. Norma dengan skala dari 0 sampai 100.

Angka terendah yang menanyakan kelulusan/keberhasilan belajar (passing

grade) skala 0-10 adalah 5,5 atau 6, sedangkan untuk skala 0-100 adalah 55-60.

Alhasil pada prinsipnya jika seorang siswa dapat menyelesaikan lebih dari

separuh tugas atau dapat menjawab instrumen evaluasi dengan benar, ia dianggap

telah memenuhi target minimal keberhasilan belajar. Namun demikian kiranya

perlu dipertimbangkan oleh para guru sekolah penetapan passing grade yang lebih

tinggi (misalnya 65 atau 70) untuk pelajaran inti (core subject). Pelajaran-

pelajaran inti ini meliputi antara lain bahasa dan  matematika, karena kedua

bidang studi ini (tanpa mengurangi bidang studi lainnya) merupakan “kunci pintu”

pengetahuan-pengetahuan lainnya. Pengkukusan passing grade seperti ini sudah

berlaku umum di negara-negara maju meningkatkan kemajuan siswa dalam

bidang-bidang studi lainnya.

4. Pembelajaran Matematika

Kline dalam Mulyono Abdurrahman (2003), mengemukakan bahwa

Matematika merupakan bahasa simbolis dan ciri utamanya adalah menggunakan

cara bernalar deduktif, tetapi juga tidak melupakan cara bernalar induktif.

Menurut Johnson dan Myklebust dalam Mulyono Abdurrahman, (2003),

Matematika adalah bahasa simbolis yang berfungsi praktis untuk mengekpresikan

hubungan-hubungan kuntitatif dan keruangan. Sedangkan fungsi teoritisnya

adalah untuk memudahkan berfikir. Tujuan pembelajaran Matematika di Sekolah

Dasar menurut Depdikbud (dalam Rahman dkk,  2013) adalah: (1)

Mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan dalam
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kehidupan melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran logis, rasional, kritis,

cermat, jujur dan efektif; (2) Mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan

Matematika dan pola pikir Matematika dalam kehidupan sehari-hari dalam

mempelajari berbagai ilmu pengetahuan; (3) Menambah dan mengembangkan

ketrampilan berhitung dengan bilangan sebagai alat dalam kehidupan sehari-hari;

(4) mengembangkan pengetahuan dasar Matematika dasar sebagai bekal untuk

melanjutkan kependidikan menengah dan (5) membentuk sikap logis, kritis,

kreatif, cermat dan disiplin

Dalam penelitian ini menggunakan nilai prestasi belajar matematika karena

pelajaran matematika merupakan pelajaran yang penting, seperti yang di

ungkapkan Syah (2010)  pelajaran matematika merupakan inti yang merupakan

kuci pintu pengetahuan-pengtahuan lainnya. Pelajaran metematika merupakan

pelajaran yang sulit, seperti yang diugkapkan  Abdurrahman (2003) mengatakan

bahwa dari berbagai bidang studi yang diajarkan di sekolah, matematika

merupakan bidang studi yang dianggap paling sulit oleh para siswa baik yang

tidak berkesulitan belajar dan lebih-lebih bagi siswa yang berkesulitan belajar.

Untuk  itu  keterlibatan orangtua sangat dibutuhkan dalam proses belajar anak usia

sekolah dasar.

Keterlibatan orangtua dalam belajar sangat dibutuhkan untuk anak disekolah

dasar. Menurut Meggit (2013)  Anak berumur 6-9 tahun cenderung terikat pada

figur- figur orangtua, artinya anak membutuhkan peran yang besar pada tahun

pertama disekolah. Menurut Danim (2013)anak-anak biasanya melibatkan unsur

orangtua mereka. Pada usia 10-11 tahun anak sudah mulai mempelajari bahwa
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mereka bertanggung jawab terhadap tindakan artinya anak sudah mulai mandiri

walaupun masih tetap membutuhkan peran orangtua dalam belajarnya, menurut

(Danim 2013) anak  sudah mampu untuk memahami hubungan sebab akibat dan

menjadi mahir matematika dan sains.Siswa yang diberi perhatian dengan baik

dirumah akan mempunyai motivasi belajar yang baik disekolah. Untuk itu

orangtua perlu memberikan perhatian pada perkembangan belajar matematika

siswa.  Bimbingan dari orang tua serta perhatian dari orang tua menjadi faktor

penting dalam keberhasilan belajar siswa.

5. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Belajar

Manurut Soemanto (2003) Belajar merupakan proses dasar dari

perkembangan hidup manusia sedangkan prestasi belajar adalahhasil usaha belajar

yang dicapai seorang siswa. Jadi belajar merupakan sebuah proses dimana proses

tersebut sangat berhubungan dengan hasil belajar atau prestasi belajar,jadi belajar

dan prestasi belajar saling berhubungan dan sebuah rangkayan  proses yang tidak

dapat dipisahkan. Berhasil atau tidaknya prestasi belajar sangat ditentukan dari

proses belajar siswa tersebut.

Menurut Sobur (2016) Secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi

belajar anak dapat dibagi menjadi dua bagian

a. Faktor endogen atau disebut juga faktor internal, yaitu semua faktor yang

berada dalam diri individu. Faktor endogen atau berada dalam diri

individu meliputi dua faktor yaitu
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1) Faktor fisik

Faktor fisik ini dapat dikelompokkan lagi menjadi  beberapa

kelompok, antara lain faktor kesehatan. Misalnya, anak yang kurang

sehat atau kurang gizi, daya tangkap dan kemampuan belajarnya akan

kurang dibandingkan dengan anak sehat. Selain faktor kesehatan ada

faktor lain yang penting, yaitu cacat yang dibawa anak sejak berada

dalam kandungan. Keadaan cacat ini juga dapat menghambat

keberhasilan seseorang misalnya, orang tersebut bisu, tuli sejak lahir

atau menderita epilepsi bawaan dan geger otak karena jatuh.

Keadaan tersebut dapat menjadi hambatan dalam perkembangan anak

sehingga anak menghadapi kesulitan untuk bereaksi dan berinteraksi

dengan lingkungan sekelilingnya. Misalnya anak yang tidak dapat

menangkap pelajaran, terutama anak yang duduk disekolah dasar.

Kadang - kadang bukan karena tidak mampu, tetapi setelah diadakan

pemeriksaan terhadap anak ini, ternyata ia kurang pedengarannya dan

mengkibatkan anak tersebut kurang lancar dalam berbicara kerana

daya pendengarannya kurang.

2) Fakor psikis

Banyak faktor yang mempengaruhi aspek psikis yang dapat

mempengaruhi kuantitas dan kualitas perolehan pembelajaran diantara

begitu banyak faktor psikis  yang paling banyak atau sering disoroti

pada saat ini adalah faktor-faktor berikut:
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a) Faktor inteligensi atau kemampuan

Pada dasarnya, manusia berbeda satu sama lain. Salah satu

perbedaan itu adalah dalam hal kemampuan atau inteligensi.

Kenyataan ini menunjukkan, ada orang yang dikarunia kemampuan

tinggi sehingga mudah memperalajari sesuatu. Sebaliknya, ada

orang yang kemampuannya kurang sehingga mengalami kesulitan

untuk mempelajari sesuatu. Dengan demikian, perbedaan dalam

mempelajari sesuatu disebabakan oleh perbedaan pada taraf

kemampuannya. Kemampuan ini penting untuk mempelajari

sesuatu. Anak yang cerdas akan lebih mudah berfikir kreatif dan

cepat mengambil keputusan. Meskipun demikian, anak yang

mempunyai kemampuan tinggi tidak berarti tidak akan mengalami

kesulitan belajar. Kemungkinan kesulitan belajar tetap ada, karena

ia terlalu menganggap mudah pelajaran di sekolah sehingga segan

atau malas untuk belajar.

b) Faktor perhatian dan minat

Bagi seorang anak, mempelajari suatu hal yang menarik perhatian

akan lebih mudah diterima daripada mempelajari hal yang  tidak

menarik perhatian. Dalam penyajiannya pelajarpun, hak ini tidak

dapat diabaikan, terutama anak kecil. Anak- anak  tertarik pada hal-

hal yang  baru dan menyenangkan.

Dalam hal minat tentu seseorang yang menaruh minat pada suatu

bidang akan lebih mudah mempelajari bidang terntu. Secara
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sederhana, minat berarti kecendrungan dan kegairahan yang tinggi

atau keingin yang besar terhadap sesuatu. Keinginan atau minat dan

keamauan atau kehendak sangat mempengaruhi corak perbuatan

yang akan deperlihatkan seseorang. Sekalipun seseorang itu

mampu mempelajari sesuatu, apabila tidak mempunyai minat, tidak

mau, atau ada kehendak atau tidak ada kehendak untuk

mempelajari, ia tidak akan dapat mengikuti proses belajar.

c) Faktor bakat

Pada dasarya bakat mirip dengan inteligensi. Oleh karena itu

seorang anak yang memiliki inteligensi sangat cerdas (superior)

atau cerdas luar biasa (very superior) disebut juga talented child

yaitu anak yang berbakat. Bakat setiap orang berbeda-beda.

seorang anak yang bebakat musik akan lebih cepat mempelelajari

musik tersebut.

d) Faktor motivasi

Motivasi adalah keadaan internal organisme yang mendorongnya

untuk berbuat sesuatu. Karena belajar merupakan proses yang

timbul dari dalam, faktor motivasi memegang pernan pula.

Kekurangan atau ketidakadaan motivasi, baik yang bersifat internal

maupun yang bersifat ekternal akan menyebabkan kurang

bersemangat anak dalam melakukan proses pembelajaran meteri-

materi pelajaran baik disekolah maupun dirumah.
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Jika guru atau orangtua dapat memberikan motivasi  yang baik

kepada anak-anak timbullah dalam diri anak-anak tersebut

dorongan dan hasrat untuk belajar lebih baik. anak dapat menyadari

manfaat belajar dan tujuan yang kehendak dicapai dengan pelajaran

tersebut jika ia diberi perangsang atau motivasi yang baik dan

sesuai.

e) Faktor kematangan

Kematangan adalah tingkat perkembangan pada individu atau

organ-organnya sehingga sudah berfungsi sebagaimana mestinya.

Dalam proses belajar, kematangan atau kesiapan ini sangat

menentukan. Oleh kerena itu, setiap usaha belajar akan lebih

berhasil apabila dilakukan bersamaan dengan tingkat kematangan

individu. Kematangan ini berhubungan erat dengan masalah minat

dan kebutuhan anak.

f) Faktor kepribadian

Faktor kepribadian seseorang turut memegang peranan penting

dalam belajar. Orangtua kadang-kadang melupakan faktor ini, yaitu

bahwa anak adalah makhluk kecil yang memiliki kepribadian

sendiri. Jadi faktor kepribadian anak mempengaruhi keadaan anak.

Fase perkembangan seseorang anak tidak selalu sama. Dalam

proses pembentukan kepribadian ini, ada beberapa fase yang harus

dilalui. Seseorang anak yang belum mencapai fase tertentu akan
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mengalami kesuliatan juka ia terpaksa melakukan hal-hal yang

terjadi pada fese berikutnya.

b. Faktor eksogen atau disebut juga faktor ekternal, yaitu semua faktor yang

berada diluar individu, misalnya orangtua dan guru atau kondisi

lingkungan di sekitar individu.Seperti yang sudah dijelasan, faktor

eksogen berasal dari luar anak, faktor eksogen sebenarnya meliputi

banyak hal namun secara garis besar kita dapat membaginya dalam tiga

faktor yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, faktor lingkungan lain, diluar

dan sekolah

1) Faktor keluarga.

Keluarga merupakan kelompok sosial dalam kehidupan manusia

tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial didalam

hubungan interaksi dengan kelompoknya. Dalam keluarganya, yang

interaksi sosialnya berdasarkan simpati, seseorang anak pada awalnya

belajar memerhatikan keinginan-keinginan orang lain, belajar berkerja

sama, saling membatu dengan kata lain anak pada awalnya belajar

memegang peranan sebagai mahluk sosial yang  mempunyai norma-

norma dan kecakapan-kecakapan tertentu dalam pergaulan dengan

orang lain.

Dalam hubungannya dengan belajar  faktor keluarga tentu mempunyai

peranan penting. Keadaan keluarga sangat menentukan berhasil atau

tidaknya anak dalam menjalin proses belajarnya. Ada keluarga miskin,

ada pula yang kaya. Ada keluarga yang selalu diliputi suasana
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tentram dan damai,  tetapi ada pula yang biasa-biasa saja. Kondisi dan

suasana keluarga yang bermacam-macam itu turut menentukan

bagaimana dan sampai mana hakikat belajar dialami dan dicapai oleh

anak-anak. Termasuk dalam faktor keluarga ini, tersidia-tidaknya

berbagai fasilitas yang diperluakan dalam nenunjang proses belajar

anak.

Faktor keluarga sebagai salah satu peentu yang berpengaruh dalam

belajar dapat dibagi menjadi 3 aspek, yaitu: kondisi ekonomi keluarga,

hubungan emosional orangtua dan anak serta cara-cara mendidik

anak.

a) Kondisi ekonomi keluarga

Faktor ekoomi sangat besar pengaruhnya terhadap kelangsungan

kehidupuan keluarga. Keharmonisan hubungan antara orangtua dan

anak kadang-kadang tidak terlepas dari faktor ekonomi ini.

Demikian pula, faktor keberhasilan anak. Pada keluarga yang

kondisi ekonominya reatif kurang menjadi penyebab anak kurang

gizi dan kebutuhan-kebutuhan anak mungkin tidak dapat terpenuhi.

Selain itu faktor kekurangan ekonomi menyebabkan susana rumah

menjadi muram yang menyebakan kegairahan anak untuk belajar.

Namun hal ini sebenarnya bukan menjadi sesuatu yang mutlak.

Kadang faktor kesulitan ekonomi dapat menjadi cambuk atau

pendorong bagi anak untuk lebih berhasil. Sebaliknya bukan berarti
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pula keadaan ekonomi yang berlebihan tidak akan menyebabkan

kesulitan belajar.

Pada tingkat ekonomi berlebihan, yang biasa menjadi alat untuk

memenuhi semua kebutuhan anak, bukan tidak mungkin dapat

menyebabkan berkurangnya perhatian anak terhadap kegiatan

belajar karena perhatian anak justru tertuju paa aspek kesenangan.

Misalnya dengan terlalu seringnya mengunjungi tempat-tempat

hiburan atau karena sebagian besar waktunya habis untuk bermain

alat-alat permainan yang beragam.

b) Hubungan emosional orangtua dan anak

Hubungan emosional antara orangtua dan anak juga berpengaruh

kedalam keberhasilan belaja anak. Dalam suasana rumah yang

selalu ribut dengan pertengkaran akan mengakibatkan terganggu

ketenangan dan konsentrasi anak sehingga anak tidak dapat belajar

dengan baik. Hubungan orangtua dan anak yang ditandai oleh sikap

acuk tak acuh dapat pula menimbulkan reaksi frustasi pada anak.

Orangtua yang keras pada anaknya dapat menyebabkan jauhnya

hubungan mereka yang menghambat proses belajar. Sebaliknya

hubungan anak dan orangtua yang terlalu dekat mengakibatkan

anak terlalu bergantung.

c) Cara mendidik anak

Biasanya setiap keluarga mempunyai spesifikasi dalam mendidik.

Ada keluarga yang menjalankan cara-cara mendidika anak secara
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diktator militer, ada yang demoktratis, pendapat anak diterima oleh

orangtua, tetapi ada juga keluarga yang acuh dengan pendapat

setiap anggota keluarga. Keluarga cara mendidik langsung atau

tidak langsung, dapat berpengaruh pada proses belajar anak.

d) Faktor sekolah

Fakor lingkungan sosial sekolah seperti para guru, pegawai

administrasi dan teman-teman sekolah, dapat mempengaruhi

semangat belajar seorang anak. Para guru yang selalu menunjukkan

sikap dan perilaku yang simpatik serta meperlihatkan suri teladan

yang baik dan rajin, khususnya dalam hal belajar- misalnya rajin

mambaca dan rajin berdiskuksi  dapat menjadi daya dorong yang

positif bagi kegiatan belajar anak.

Bimbingan yang baik dan sistematis dari guru terhadap pelajar

yang mendapat kesulitan-kesulitan dalam belajar, dapat membatu

kesuksesan anak dalam belajar. Dalam belajar disekolah. Faktor

guru dan cara mengajarnya merupakan faktor yang penting pula,

sikap dan kepribadian guru, tinggi rendahnya pengetahuan yang

dimiliki guru, dan cara guru mengajarkan pengetuan kepada anak

didiknya, dapat turut menentukan hasil belajar yang dapat dicapai

anak.

e) Faktor lingkungan lain

Anak yang dibesarkan dilingkungan keluarga yang baik, memiliki

inteligensi yang baik bersekolah disuatu sekolah yang keadaan
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guru-gurunya serta alat-alat pelajarannya baik, belum tentu pula

menjamin anak belajar dengan baik. Masih ada fakor lain yang

dapat mempengaruhi hasil belajarnya. Misalnya, karena jarak

antara rumah dan sekolah itu terlalu jauh sehingga memerlukan

kendaraan untuk keperluan perjalanan yang relatif cukup lama, dan

ini dapat melahkan anak yang dapat berakibat pada proses dan hasil

belajar anak

dari faktor yang dipaparkan diatas faktor orangtua sangat berhubungan

dalam prestasi belajar. Keterlibatan orangtua dalam belajar sangat dibutuhkan

karena pelajaran matematika merupakan pelajaran yang sulit, seperti yang

diugkapkan  Abdurrahman (dalam Tyas 2016) mengatakan bahwa dari berbagai

bidang studi yang diajarkan di sekolah, matematika merupakan bidang studi yang

dianggap paling sulit oleh para siswa baik yang tidak berkesulitan belajar dan

lebih-lebih bagi siswa yang berkesulitan belajar. Untuk  itu perlu peran orangtua

sangat dibutuhkan dalam proses belajar anak khususnya pada mata pelajaran

matematika.

B. Keterlibatan Orangtua

1. Pengertian Keterlibatan Orangtua

Keterlibatan berasal dari kata libat (menjadi kata turunan terlibat). Dalam

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penyusun, 2006) kata “terlibat”

mengandung pengertian adanya keikutsertaan individu atau berperannya sikap

ataupun emosi individu di situasi tertentu. Dalam Kamus Umum Bahasa
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Indonesia (Moeliono, 2005) kata “libat” (terlibat) berarti termasuk (tersangkut).

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata “terlibat‟

(keterlibatan) dapat diartikan sebagai keikutsertaan atau ikut terlibat, ikut

berpartisipasi atau ikut berperan dalam situasi tertentu.

Menurut (Shunk 2012)  banyak cara orangtua dapat melibatkan diri dalam

pendidikan anak-anak mereka disekolah, cara yang paling umum adalah dengan

melibatkan diri bersama dengan anak-anak mereka pada pengerjaan rumah dan

proyek. Kaitannya dengan penelitian ini yaitu keterlibatan orangtua dalam belajar

anaknya, keterlibatan di sini mengandung arti keikutsertaan dan partisipasi serta

berperannya orangtua dalam kegiatan belajar anaknya, baik yang menyangkut

pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana belajar, aktivitas belajar anak di

rumah dan di sekolah, maupun dorongan dan motivasi orangtua terhadap kegiatan

belajar anaknya.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa keterlibatan

itu hampir sama dengan perhatian yaitu terutama pada kegiatan yang ditujukan

pada suatu obyek. Mahmud (Romlah 2010) perhatian adalah pemusatan tenaga

psikis  terhadap suatu objek atau banyak sedikitnya kesadaran yang meyertai

sesuatu aktivitas.Kartono (Romlah 2010) perhatian merupakan reaksi umum dari

organisme dan kesadaran yang menyebabkan bertambahnya aktivitas, daya

konsentrasi dan pembatasan kesadaran terhadap suatu objek.

Jadi kesimpulan dari beberapa teori tersebut, katerlibatan orangtua dalam

belajar adalahbentuk kepedulian dan keikutsertaan orangtua terhadap proses
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pendidikan anaknya baik di sekolah maupun di tempat lain yang dapat

mendukung kemajuan anak.

2. Faktor Dalam Membimbing Anak

Menurut Kartono (1985) faktor yang diperhatikan dalam membimbing anak

dalam belajar, yaitu kesabaran dan kebijaksanaan.

a. Kesabaran

Janganlah menyamakan jalan fikiran kita dengan jalan fikiran yang

dimiliki anak. Disamping itu perlu disadari, bahwa kecerdasan setiap

anak tidaklah sama, walaupun usianya sama. Dengan mengetahui sifat-

sifat pada anak, akan mempermudah untuk membimbingnya. Dan jangan

sekali-kali membentak bentak pada saat anak belum mengerti tentang apa

yang ditanyakan

b. Bijaksana

Kita perlu bersikap bijaksana untuk mengerti kemampuan yang dimiliki

anak (masih sangat terbatas). Sikap kasar justru tidak akan membantu,

sebab anak menjadi bertambah gelisah dan takut.

3. Tanggung Jawab Orang Tua

Menurut Hamdani (2011) tanggung jawab pendidikan yang perlu disadarkan

dan dibina oleh kedua orangtua terhadap anaknya, antara lain:

a. Memelihara dan membesarkannya. Tanggung jawab ini merupakan

dorongan alami untuk dilaksanakan karena anak memerlukan makan,

minum, dan perawatan agar ia dapat hidup secara berkelanjutan.
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b. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmaniah maupun

rohaniah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang

dapat membahayakan dirinya.

c. Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang

berguna bagi kehidupannya kelak sehingga apabila ia telah dewasa

mampu hidup mandiri dan membantu orang lain.

d. Membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberinya

pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

e. Membantu anak-anak memahami posisi dan peranannya masing-masing

sesuai dengan jenis kelaminnya, agar mampu saling menghormati dan

saling menolong dalam melaksanakan perbuatan baik yang diridhoi Allah

SWT.

f. Membantu anak didik mengenal dan memahami nilai-nilai atau norma-

norma yang mengatur kehidupan berkeluarga, betetangga, dan

bermasyarakat dan mampu melaksanakannya untuk memperoleh ridho

Allah SWT.

g. Mendorong anak untuk mencari ilmu dunia dan ilmu agama agar mampu

merealisasikan dirinya sebagai diri individu dan sebagai anggota

masyarakat yang beriman.

h. Membantu anak-anak memasuki kehidupan bermasyarakat tahap demi

tahap melepaskan diri dari ketergantungan kepada orangtua dan orang

dewasa lainnya, serta mampu bertanggung jawab.
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i. Membantu dan memberi kesempatan serta mendorong anak-anak

mengerjakan sendiri dan berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan

keagamaan, untuk memperoleh pengalaman sendiri secara langsung.

4. Aspek  Keterlibatan Orangtua

` Beberapa cara orangtua agar terlibat pada belajar anak menurut Schunk

(2012) diantaranya yaitu:

a. Mendukung anak dengan mengikutsertakan anak dalam aktivitas dimana

seluruh partisipan dapat menunjukan prestasi positif dan tingkah laku

positif. Contohnya dengan mengikutsertakan anak pada organisasi

sekolah, grup musik dan tim olahraga.

b. Membantu anak dengan mengikutsertakan anak ke dalam kursus belajar.

Orangtua dapat berdiskusi dengan anak mengenai kursus belajar yang

dibutuhkan dan diinginkan anak.

c. Peduli dengan tugas rumah anak, ujian dan kegiatan anak, serta

membantu mengatur jadwal anak agar dapat menyelesaikan semua

kebutuhan belajarnya. Orangtua sebaiknya menanyakan kepada anak

mengenai pekerjaan rumah apa yang anak miliki dan kapan waktu untuk

mengumpulkannya. Sesekali orangtua juga perlu berdiskusi bersama

anak mengenai jadwal atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan

semua tugasnya.

d. Berpartisipasi pada aktivitas sekolah. Terdapat beberapa cara orangtua

dapat terlibat di sekolah. Orangtua dapat terlibat di sekolah anak dengan
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mengikuti pertemuan rutin guru dan wali murid, ikut serta dalam

kegiatan olahraga sekolah atau bahkan ikut serta dalam pertunjukan yang

diadakan di sekolah.

C. Kerangka Pemikiran

Pada usia sekolah dasar 6-12 tahun anak sudah dapat mereaksi rangsangan

intelektual atau melaksanaan tugas-tugas belajar yang menuntut kemampuan

kognitif seperti membaca, menulis, dan menghitung. Masa prasekolah daya pikir

anak masih bersifat imijinatif, dan berangan angan (berkhayal), sedangkan pada

usia SD daya pikirnya sudah berkembang kearah berfikir konkret dan rasional dan

dapat diterima akal (Yusuf 2003). Perkembangan pada aspek kognitif salah

satunya dapat dilihat pada pencapaian prestasi belajar anak di sekolah. Prestasi

belajar merupakan hasil yang diperoleh siswa yang berupa penguasaan

pengetahuan dan keterampilan setelah siswa melakukan kegiatan belajar yang

biasanya ditunjukkan dengan angka nilai. Prestasi belajar yang ditampilkan

dengan angka nilai dibuat oleh guru berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi

yang telah ditetapkan.

Perbedaan prestasi belajar antara satu siswa dengan siswa yang lain

sekaligus menunjukkan kadar daya serap atau pemahaman siswa terhadap bahan

pelajaran. Pemahaman ini bervariasi dengan tingkat keberhasilan maksimal,

minimal, dan kurang. Rendahnya prestasi belajar khususnya matematika

disebabkan oleh banyak faktor salah satunya faktor keluarga, keikutsertaan

orangtua dalam belajar sangat dibutuhkan karena pelajaran matematika
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merupakan pelajaran yang sulit, seperti yang diugkapkan  Abdurrahman (dalam

Tyas 2016) mengatakan bahwa dari berbagai bidang studi yang diajarkan di

sekolah, matematika merupakan bidang studi yang dianggap paling sulit oleh para

siswa baik yang tidak berkesulitan belajar dan lebih-lebih bagi siswa yang

berkesulitan belajar. Untuk  itu perlu peran orangtua sangat dibutuhkan dalam

proses belajar anak khususnya pada mata pelajaran matematika.

Hasil penelitian yang dilakukan Tyas (2016)  diketahui siswa yang

terindikasi kesulitan belajar matematika disebabkan karena tidak kurangnya

perhatian dari orangtua dirumah. Orangtua mempunyai peran penting dalam

pemberian motivasi bagi siswa terutama siswa sekolah dasar. Menurut Meggit

(2013)  Anak berumur 6-9 tahun cenderung terikat pada figur- figur orangtua,

artinya anak membutuhkan peran yang besar pada tahun pertama disekolah.

Menurut Danim (2013) anak-anak biasanya melibatkan unsur orangtua mereka.

Pada usia 10-11 tahun anak sudah mulai mempelajari bahwa mereka bertanggung

jawab terhadap tindakan artinya anak sudah mulai mandiri walaupun masih tetap

membutuhkan peran orangtua dalam belajarnya, menurut (Danim 2013) anak

sudah mampu untuk memahami hubungan sebab akibat dan menjadi mahir

matematika dan sains. Siswa yang diberi perhatian dengan baik dirumah akan

mempunyai motivasi belajar yang baik disekolah. Untuk itu orangtua perlu

memberikan perhatian pada perkembangan belajar matematika siswa.  Bimbingan

dari orang tua serta perhatian dari orang tua menjadi faktor penting dalam

keberhasilan belajar siswa.
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Sebagaimana pendapat yang dikemukakan Sobur (2013) bahwa prestasi

belajar siswa dipengaruhi eksogen (ektenal). Salah satu faktor eksogen yang

memberikan peranan cukup besar dalam kehidupan individu adalah orangtua

tentang keterlibatan orangtua dalam belajar. Banyak studi sudah memperlihatkan

efek positif program keterlibatan orangtua, khususnya yang menekankan peran

orangtua sebagai pendidik bagi anak-anak mereka sendiri (Epsein dkk dalam

Slavin  2002). (Chira dalam Santrock 2009)  dalam sebuah survei, para guru

menyebutkan keterlibatan orangtua sebagai prioritas nomor satu untuk

meningkatkan kualitas pendidikan.

Keterlibatan orangtua memegang peranan yang sangat penting dalam

perkembangan anak, khususnya dalam belajar anak. Efek dari keterlibatan

orangtua dalam pendidikan belajar anak secara umum anak menjadi sukses dalam

pembelajaran di sekolah karena orangtua mendukung dan terlibat dalam

pendidikan anak. Penelitian menunjukkan bahwa siswa yang orang tuanya terlibat

dalam kegiatan sekolah memiliki kehadiran yang baik, prestasi lebih tinggi dan

sikap yang lebih positif terhadap sekolah (Jl.Epstein dalam Silahihi 2010)

Kegiatan belajar anak di sekolah cukup terbatas, sedangkan anak waktu

terbanyaknya merupakan tanggung jawab orangtua di rumah. Keterlibatan

orangtua di rumah berupa bimbingan belajar dan dukungan lain agar anak dapat

mencapai prestasinya di sekolah. Keterlibatan orangtua dalam belajar anak sangat

dibutuhkan khususnya pada anak usia sekolah. Riset korelasi tentang keterlibatan

orang tua dengan jelas telah memperlihatkan bahwa orang tua yang melibatkan
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diri dalam pendidikan anak anak mereka mempunyai anak yang memperoleh

pencapaian yang lebih tinggi (Flouri & Bucahanan dalam Slavin 2008).

Orangtua yang memiliki keterlibatan yang tinggi akan membangkitkan

semangat serta motivasi diri yang lebih tinggi terhadap belajar anaknya.

Pengalaman belajar serta motivasi yang didapat dari keterlibatan orangtuanya

yang akan menjadi dasar semangat dan motivasi dalam belajar anaknya, yang

dapat berimbas pada peningkatan prestasi belajar siswa. Minimnya keterlibatan

orangtua menyebabkan rendahnya prestasi para siswa (Anguaino dalam Santrock

2009). Dengan demikian ada Hubungan yang terjadi antara keterlibatan orangtua

terhadap prestasi belajar siswa di sekolah.

Gottfried, Fleming dan Gottried (dalam Schunk 2012) melakukan penelitian

longtudinal yang menyelidiki peran stimulasi kognitif dilingkungan keluarga pada

motivasi intrinsik akademis anak-anak, hasilnya menunjukkan bahwa anak-anak

yang dilingkungan keluarganya memiliki lebih banyak stimulasi kognitif

menampilkan motivasi akademis yang lebih tinggi. Studi yang dilakukan

(National  Center for Education Statistics dalam Santrock 2009)  terhadap 16.000

siswa,  menemukan bahwa siswa yang  memiliki kemungkinan yang lebih besar

untuk mendapatkan nilai A dan kemungkinan lebih kecil untuk mengulang

pelajaran ataupun dikeluarkan dari sekolah apabila kedua orangtua  benar-benar

terlibat dalam sekolah anaknya.

Dalam hal ini apabila seorang siswa melakukan kegiatan belajar dan

disukung dengan keterlibatan orangtua maka hasil belajar yang dicapainya akan

maksimal, jika hasil belajar yang dicapainya maksimal, maka prestasi
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belajarnyapun akan maksimal pula. Keterlibatan orangtua merupakan salah satu

faktor eksternal yang mempengaruhi seseorang dalam mencapai prestasi.

Semakin banyak orangtua melibatkan diri dalam proses belajar anak, maka akan

tertanam di dalam diri anak motivasi berprestasi yang tinggi sehingga prestasi

belajar yang akan dicapai akan baik.

D. Hipotesis

Hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini yaitu ada hubungan

positif antara keterlibatan orangtua dalam belajar dengan prestasi belajar

matematika di SDN 001 Airtiris Kecamatan Kampar. Semakin tinggi tingkat

keterlibatan orangtua dalam belajar anak maka akan semakin tinggi prestasi

belajar Matematika siswa. Sebaliknya, semakin rendah tingkat keterlibatan

orangtua maka akan semakin rendah pula prestasi belajar matematika siswa.


