
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia membutuhkan pendidikan dan sekaligus pembelajaran.

Pendidikan dan pembelajaran ini dapat diberikan sejak ia masih kecil hingga

tumbuh menjadi anak-anak, remaja dan dewasa. Setiap mereka akan

berkembang sesuai dengan pengalaman yang diberikan kepadanya.

Setiap anak merupakan individu yang unik, masing-masing akan

melihat dunia dengan “caranya“ sendiri. Meskipun melihat satu kejadian pada

waktu yang bersamaan, tidak menjamin beberapa anak melaporkan hal yang

sama. Seringkali yang menjadi pergumulan dalam dunia pendidikan bukan

pada masalah “apakah anak dapat belajar?”, tetapi pada masalah ”bagaimana

mereka secara alami belajar dengan cara terbaiknya?”

Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan

pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat

ditujukan sebagai bentuk seperti berubah pengetahuan, pemahaman, sikap dan

tingkah laku, keterampilan, kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-

aspek lain yang ada pada individu yang belajar.1

Setiap orang yang belajar akan tampak dari hasil belajarnya itu

setelah dilaksanakan proses belajar. Hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah menerima pengalaman

1 Nana Sudjana, Cara Belajar Siswa Aktif dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung:
Sinar Baru Algensido, 1996), hlm. 5
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belajar. Howard Kingsley dalam Sumanto, membagi tiga macam hasil belajar,

yakni: a) keterampilan dan kebiasaan, b) pengetahuan dan pengertian, c) dan

cita-cita. Sedangkan Gagne dalam Sumanto, membagi lima kategori hasil

belajar, yakni informasi verbal, keterampilan intelek, strategi kognitif, sikap,

dan keterampilan motorik.2

Untuk mencapai tujuan belajar di madrasah atau sekolah, setiap siswa

akan selalu berusaha supaya tujuan belajarnya tercapai yaitu dengan belajar

tekun. Intensitas belajar siswa yang beraneka macam bertujuan agar siswa

dapat belajar dengan nyaman, dengan demikian diharapkan tujuan belajar bisa

tercapai dengan baik.

Keberhasilan belajar siswa tidaklah lepas dari beberapa faktor yang

mempengaruhi, di antaranya karena faktor guru maupun faktor siswa. Guru

merupakan pengelola belajar atau yang disebut pembelajar.3 Dengan

kedudukannya, guru mempunyai peran vital dalam kelancaran berlangsungnya

proses belajar siswa di madrasah atau sekolah. Selain guru, faktor siswa juga

berpengaruh sekali, sebab siswa merupakan subyek belajar. Terdapat tiga

factor yang bisa mempengaruhi belajar siswa di antaranya faktor internal

(faktor dalam siswa), faktor eksternal (faktor dari luar siswa), dan faktor

pendekatan belajar.4

Menurut Slameto, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar

digolongkan menjadi dua yaitu: pertama faktor intern, di antaranya

2 Wasty Sumanto, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 107
3 Suprayekti, Interaksi Belajar Mengajar,  (Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan

Dirjen Dikdasmen, Depdiknas, 2003), hlm. 4
4 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, Edisi Revisi, (Bandung:

Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 132
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dipengaruhi faktor jasmaniah, faktor psikologis, faktor kelelahan. Kedua

faktor ekstern, di antaranya dipengaruhi: faktor keluarga, faktor sekolah,

faktor masyarakat, faktor lingkungan.5

Keberhasilan seorang siswa sangat dipengaruhi oleh prinsip

kesungguhan dalam belajar. Sebagaimana diungkapkan oleh M. Dalyono

“Belajar dengan sungguh-sungguh serta tekun akan memperoleh hasil yang

maksimal”.6 Prinsip belajar kesungguhan dan dengan menggunakan waktu

yang efektif sangat penting, karena biarpun seseorang sudah memiliki

kematangan, kesiapan serta mempunyai tujuan yang kongkrit dalam

melaksanakan kegiatan belajarnya, tetapi kalau tidak bersunguh-sungguh

hanya bermalas-malasan saja akibatnya tidak memperoleh hasil yang

memuaskan. Prinsip kesungguhan ini terimplementasi pada sejauhmana

intensitas seorang siswa dalam belajar.

Dengan demikian, belajar melibatkan usaha seseorang untuk

menguasai suatu pengetahuan, kecakapan serta ketrampilan secara terencana

dan bertujuan. Tujuan belajar yaitu prestasi yang tinggi, baik secara kualitas

maupun kuantitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang siswa harus

membiasakan diri untuk giat dan tekun belajar baik berada di sekolah maupun

berada di rumah.

Selain kesungguhan atau intensitas belajar siswa, diantara yang

mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar adalah perhatian orang tua

terhadap anaknya dalam melakukan proses belajar. Setiap orang tua pasti

5 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, Edisi Revisi, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2003), hlm. 54-71

6 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 53
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berkeinginan memiliki anak yang berhasil, baik berhasil di bidang

pendidikannya maupun berhasil dalam bidang yang lain. Keberhasilan seorang

anak tidak akan dapat terwujud dengan sendirinya, akan tetapi orang tua

mempunyai peranan yang sangat penting. Hal ini sesuai dengan sabda

Rasulullah SAW. yang artinya: Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci

sampai ia dapat berbicara. Maka orang tuanyalah yang meyahudikannya,

menasranikannya, atau memajusikannya.7 Hadis tersebut mengandung

pengertian bahwa orang tua adalah orang yang sangat berpengaruh terhadap

kehidupan anak, karena orang tua sebagai guru pertama bagi anak. Sebelum

anak mendapat pelajaran dari guru di sekolah, anak telah menerima pelajaran

sejak lahir dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu baik buruknya kehidupan

anak tergantung orang tua. Anak menjadi buruk tingkah lakunya atau menjadi

baik dan terpuji tingkah lakunya juga sangat tergantung pada orang tua.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka hendaknya orang tua menjadi

penuntun dan pembimbing bagi anaknya dalam rumah tangga dan selalu

memperhatikan pendidikan anak. Apalagi menurut ajaran Islam, anak adalah

sebagai amanat Allah SWT., yang wajib dipertanggungjawabkan. Bentuk

tanggungjawab orang tua ini, termaktub dalam firman Allah dalam QS. Al-

Tahrim ayat 6 sebagai berikut :








7 Muhammad Abdul Ratif AI Manawi, Faidlul Qadifi. Syiroh ,11-JatTii' al Shaghir min
Ahaditsil al-Bashir al-Nazhir, (Baerut Libanon: Darul-Kutub al-'Aliyah), hlm. 43
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Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu,
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar yang tidak mendurhakai
Allah terhadap apa yang diperintah-Nya akepada mereka dan selalu
mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. At-Tahrim: 6)8

Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa orang tua berkewajiban untuk

menjaga dan melindungi anak-anaknya dari siksa api neraka. Adapun salah

satu cara untuk melindungi anak dari siksa neraka adalah dengan memberikan

bimbingan dan perhatian kepada anak tentang ilmu, keimanan dan ketakwaan

terhadap Allah SWT., serta memberikan pendidikan yang baik yang

dibutuhkan dalam kehidupan.

Menurut Gunarsa bahwa:

Perhatian orang tua merupakan cara atau jalan untuk melakukan
sesuatu terhadap perilaku anak yang dianggap kurang baik atau
sifatnya menonjol. Bila perilaku anak tampak negatif maka anak
tersebut perlu diarahkan, dan jika perilaku anak menonjol maka harus
diberi dorongan agar anak menyadari perbuatannya9.

Kemudian Sardiman mengatakan perhatian orang tua dengan cara

mendidik diartikan lebih komprehensif yakni usaha membina diri anak didik

secara utuh baik matra kognitif, psikomotorik, maupun afektif agar anak

tumbuh sebagai manusia-manusia yang berpribadi10. Marwan Saridja juga

berpendapat bahwa dalam pembentukan perilaku, atau perbaikan akhlaq, budi

pekerti luhur, pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, peranan

8 Soenarjo, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. Intermasa, 1985), hlm. 103.
9 Singgih D. Gunarsa, Psikologi Belajar, (Jakarta: Medium Press, 2002), hlm. 186
10 Sardiman, Interaksi Belajar Menggajar, hlm. 82.
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keluarga atau pihak orang tua adalah faktor yang sangat dominan dalam

pembentukan perilaku dan watak anak di lingkungan keluarga.11

Dari hasil observasi awal yang penulis lakukan pada siswa di MTs

Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, ternyata masih banyak siswa yang

kurang bagus hasil belajar PAI-nya. Hal ini terlihat dari data hasil Ujian

Tengah Semester tahun 2016 yang lalu menunjukkan bahwa dari 276 siswa

MTs Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, 53 diantaranya masih belum

mencapai nilai KKM. Artinya, hampir 20% siswa belum memperoleh nilai

lebih dari 75. Pada hal menurut beberapa guru agama Islam, para orang tua

telah memberikan perhatian yang cukup baik kepada anak-anak mereka. Hal

ini ditandai antara lain:

1. Orang tua telah berusaha memenuhi keperluan belajar anak.12

2. Orang tua tergolong disiplin dalam melunasi kewajiban keuangan yang

telah ditetapkan pihak sekolah.13

3. Orang tua menyediakan buku-buku yang direkomendasikan oleh pihak

sekolah dalam setiap mata pelajaran termasuk pelajaran Agama.14

4. Sebagian orang tua mengantarkan anak ke sekolah dan menjemputnya di

waktu pulang.15

11 Marwan Saridja, Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam, ( Jakarta: Penerbit Amissco,
1996), hlm. 74.

12 Wawancara singkat dengan guru PAI di Mts PP. Darul Huda Kecamatan Salo Kabupaten
Kampar pada tanggal 10 Maret 2016

13 Ibid
14 Wawancara singkat dengan guru PAI di MTs Al-Falah Kecamatan Salo Kabupaten

Kampar pada tanggal 11 Maret 2016
15 Ibid
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Demikian juga intensitas belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah

Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Kabupaten Kampar juga sudah baik, hal

ini terlihat dari gejala sebagai berikut :

1. Sebagian besar siswa Madrasah Tsanawiyah Kecamatan Salo Kabupaten

Kampar Kabupaten Kampar memiliki jadwal kegiatan belajar untuk diri

sendiri di rumah.16

2. Siswa Madrasah Tsanawiyah Kecamatan Salo Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar sangat teratur dalam mengikuti pelajaran di sekolah

dan selalu mengikuti pelajaran dari guru-guru yang mengajar.17

3. Siswa Madrasah Tsanawiyah Kecamatan Salo Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar memiliki buku-buku catatan pelajaran, baik berupa

buku terbitan, diktat, dan tulisan tangan yang diberikan oleh guru.

Berdasarkan gejala di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian lebih mendalam, berkaitan dengan hal tersebut dengan judul

Hubungan antara Perhatian Orang Tua dan Intensitas Belajar dengan Hasil

Belajar Pendidikan Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah Kecamatan Salo

Kabupaten Kampar Kabupaten Kampar.

B. Penegasan Istilah

1. Hubungan

Dalam Kamu Besar Bahasa Indonesia, kata hubungan secara bahasa

mempunyai beberapa arti, diantaranya yaitu 1). keadaan berhubungan; 2).

16 Wawancara dengan Orang Tua siswa di MTs Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten
Kampar pada tanggal 14 Maret 2016

17 Observasi di kelas VIII MTs Al-Falah Kecamatan Salo Kabupaten Kampar pada tanggal
11 Maret 2016
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kontak; 3). sangkut-paut; dan 4). ikatan.18 Adapun yang dimaksud dalam

penulisan ini adalah hubungan antara perhatian orang tua dan intensitas

belajar siswa dengan hasil belajar siswa.

2. Perhatian orang tua

Menurut Sumadi Suryabrata, perhatian adalah “pemusatan tenaga

psikis yang tertuju kepada suatu objek dan banyak sedikitnya kesadaran

yang menyertai sesuatu aktivitas yang dilakukan”.19 Menurut Agus

Sujanto, perhatian adalah “konsentrasi atau aktivitas jiwa kita terhadap

pengamatan, pengertian, dengan mengesampingkan yang lain dari pada

itu”. Sedangkan menurut Bimo Walgito, perhatian merupakan “pemusatan

atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada

suatu objek atau sekumpulan objek”.20 sementara orang tua adalah " ayah

ibu kandung".21

Dari beberapa pendapat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa

perhatian orang tua adalah aktivitas jiwa orang tua siswa MTs Kecamatan

Salo Kabupaten Kampar yang tertuju pada dukungan terhadap pendidikan

anak agar proses pembelajaran yang dilalui anak berjalan lancar.

18 Hasan Alwi, dkk., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta : Balai Pustaka,
2001), hlm. 857

19 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.
14.

20 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 98.
21 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar

Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 629.
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3. Intensitas Belajar

Intensitas berasal dari kata intentio yang artinya derajat kekuatan

tertinggi, kekuatan terbesar, meregang sampai batas terjauh,22 atau dapat

diartikan kehebatan, kesungguhan, dan kesanggupan.23 Sementara

pengertian belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya

perubahan pada diri seseorang.24 Atau belajar adalah kegiatan untuk

mendapatkan pengetahuan, pemahaman tentang sesuatu hal, atau

penguasaan kecakapan dalam suatu hal atau bidang hidup tertentu lewat

usaha pengajaran dan pengalaman.25

Jadi, intensitas belajar adalah kesanggupan dan kesungguhan siswa

dalam belajar atau giat belajar yang dilakukan siswa dalam upaya

memperoleh pemahaman, pengetahuan serta tingkah laku yang lebih baik

melalui prosedur latihan dan pengalaman yang dilakukan baik di sekolah

maupun di rumah.

4. Pendidikan Agama Islam

Adapun yang dimaksud pendidikan agama oleh peneliti adalah

mata pelajaran atau bidang studi pendidikan agama Islam yang ada di MTs

Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, seperti Fiqih, Bahasa Arab, Hadist,

Al-Qur’an, dan lainya.

22 Van Hoeve, Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, tt.), hlm. 1462.
23 John M.E Cholas dan Hassan Sadily, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta :Gramedia,

2000), cet.xxiv, hlm.326.
24 Nana Sudjana, Cara Belajar Siswa Aktif dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung :

Sinar Baru, 1989), hlm.5
25 Agus Hardjana, Kiat Sukses Studi di Peruruan Tinggi, (Yogyakarta: Kanisius, 1994),

hlm. 81.



10

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

a. Orang tua telah memberikan motivasi belajar namun masih ada siswa

yang belum menunjukkan hasil belajar yang baik, khususnya dalam

mempelajari pelajaran Pendidikan Agama Islam.

b. Intensitas belajar siswa sudah baik, namun hasil belajar siswa MTs

Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Kabupaten Kampar kurang bagus.

c. Kurangnya nilai hasil belajar siswa MTs Kecamatan Salo Kabupaten

Kampar dalam mengikuti pelajaran Pendidikan Agama Islam.

d. Ada sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa

yang perlu diteliti.

e. Dalam proses belajar mengajar, guru Pendidikan Agama belum

maksimal memberikan motivasi belajar terhadap siswa.

f. Hubungan antara perhatian orang tua dan hasil belajar siswa dalam

mata pelajaran PAI perlu diungkap lebih lanjut.

g. Hubungan antara intensitas belajar dan hasil belajar siswa dalam mata

pelajaran PAI perlu diungkap lebih lanjut.

2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang memerlukan jawaban

penelitian sementara kemampuan penulis sangat terbatas untuk meneliti

seluruhnya, maka dalam penelitian ini penulis membatasi masalah yang

akan diteliti yaitu hanya pada masalah perhatian orang tua, intensitas
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belajar, dan hasil belajar Pendidikan Agama Islam siswa serta hubungan

di antara ketiganya.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka rumusan penelitian ini

adalah ;

a. Apakah terdapat hubungan yang dignifikan antara perhatian orang tua

dengan hasil belajar Pendidikan Agama Islam pada siswa MTs

Kecamatan Salo Kabupaten Kampar?

b. Apakah terdapat hubungan yang dignifikan antara intensitas belajar

siswa dengan hasil belajar Pendidikan Agama Islam pada siswa MTs

Kecamatan Salo Kabupaten Kampar?

c. Apakah terdapat hubungan yang dignifikan secara bersama-sama

antara perhatian orang tua dan intensitas belajar dengan hasil belajar

Pendidikan Agama Islam pada siswa MTs Kecamatan Salo Kabupaten

Kampar?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menengetahui ada tidaknya hubungan yang signifikan antara

perhatian orang tua dengan hasil belajar Pendidikan Agama Islam siswa

MTs Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

b. Untuk menngetahui ada tidaknya hubungan yang signifikan antara

intensitas belajar dengan hasil belajar Pendidikan Agama Islam siswa

MTs Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
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c. Untuk menengetahui ada tidaknya hubungan yang signifikan secara

bersama antara perhatian orang tua dan intensitas belajar dengan hasil

belajar Pendidikan Agama Islam siswa MTs Kecamatan Salo

Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna atau bermanfaat:

a. Secara teoretis hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan

ilmu pengetahuan yang relevan dengan psikologi keluarga terutama

dalam hal mendidik anak dalam kehidupan rumah tangga.

b. Sebagai masukan bagi orang tua agar dapat memberikan perhatian

terhadap perkembangan anaknya dalam mengikuti pelajaran PAI di

sekolah khususnya dan perkembangan pendidikan anak pada

umumnya.

c. Sebagai masukan bagi penyelenggara pendidikan bahwa perhatian

orang tua berhubungan dengan peningkatan hasil belajar anak

didik/siswa.

d. Sebagai masukan kepada siswa dan orang tua siswa agar tetap

menciptakan hubungan yang baik.

e. Sebagai bahan masukan bagi peneliti yang lain dalam melakukan

penelitian pada bidang yang sama.


