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ABSTRAK

ALVI JAZILAH : Peran Serta Orang Tua dalam Meningkatkan Prestasi
Belajar Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Siswa
Sekolah Dasar (SD) Negeri I Kanci Kulori Kecamatan
Astanajapura Kabupaten Cirebon.

Orang tua sebagai peran utama, wajib bertanggungjawab atas pendidikan
dan pemeliharaan bagi anaknya dan sekaligus sebagai peningkatan prestasi
belajar, semua itu tergantung kepada orang tua dalam memberikan perhatian
terhadap kegiatan belajar anak terutama ketika berada di rumah. Penulis ingin
mengetahui bagaimana peran serta orang tua dalam meningkatkan prestasi belajar
siswa bidang studi PAI di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Kanci Kulon Kecamatan
Astanajapura Kabupaten Cirebon.

Tujuan penelitian dalam skripsi mi adalah untuk memperoleh data tentang
peran serta orang tua siswa dalam meningkatkan prestasi belajar anak dalam
bidang studi PAl, untuk memperoleh data tentang prestasi belajar siswa dalam
bidang studi PAl, untuk memperoleh data tentang dampak peran serta orang tua
dan prestasi belajar siswa pada bidang studi PAl dan SD Negeri 1 Kanci Kulon
Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

Kerangka pemikiran dalam penelitian mi membahas tentang peran serta
orang tua siswa dalam meningkatkan prestasi belajar anak dalam bidang studi
PAI. Orang tua yang sadar akan pentingnya prestasi belajar sudah barang tentu
akan berusaha memenuhi setiap kebutuhan yang diperlukan siswa dalam kegiatan
belajar, baik yang berupa sarana, bahan dan alat pelajaran maupun dorongan,
nasehat, saran dan informasi yang diperlukan siswa, sehingga memungkinkan
dapat meningkatkan prestasi belajar.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik,
observasi, wawancara, angket. Kemudian data yang terkumpul dianalisis dengan
menggunakan perhitungan prosentase dan korelasi product moment.

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data, penulis dapat menarik
beberapa kesimpulan yaitu: (1) Peran serta orang tua dalam meningkatkan prestasi
belajar siswa pada bidang Pendidikan Agama Islam di SDN I Kanci Kulon
Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon ini cukup baik. Hal ini didasarkan
pada hasil perhitungan yang secara kumulatif menunjukan nilai sebesar nilai
58,1% dan kriteria yang telah ditetapkan dan hal mi termasuk pada kategori cukup
baik; (2) Hasil prestasi belajar siswa pada bidang studi Pendidikan Agama Islam
di SDN 1 Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon ini cukup
baik. Hal ini didasarkan pada hasil perhitungan yang secara kumulatif
menunjukan nilai sebesar nilai rata-rata 70 dan kriteria yang telah ditetapkan dan
hal mi termasuk pada kategori cukup baik; (3) Hubungan peran serta orang tua
dan prestasi belajar siswa pada bidang studi Pendidikan Agama Islam di SDN 1
Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon ini sedang atau cukup.
Hal ini berdasarkan pada hasil perhitungan yang secara kumulatif menunjukan
nilai sebesar nilai 0,549 berada dalam kategori sedang atau cukup.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab orang tua,

disadari atau tidak disadari, tanggung jawab ini merupakan bagian dari fitrah

yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu bentuk pertama dari

pendidikan adalah pembinaan dari orang tua yang berada di keluarga. Bahkan

menurut Ahmad Tafsir (1984:74), orang tua adalah orang yang paling

bertanggung jawab terhadap pendidikan anak. Posisi ini penting, meskipun

pendidikan yang terdapat dalam kehidupan keluarga, bukan bertolak dari

kesadaran dan pengetahuan pendidikan yang sesuai standar akademis dan

profesionalisme.

Di dalam Al-Qur’an telah disebutkan, bahwa orang mempunyai

kewajiban dan tugas-tugas yang harus dipikul lsebagai bagian dan tanggung

jawab, Al -Quran surat 31 (Lukman:13) yang berbunyi:

øåÎ)u 	A $s% ß̀»yJø)ä9 ¾ÏmÏZö/ew uqèdu ¼çmÝàÏè	É ¢Óo_ç�»	É üw õ8 Îéô³ è@ «! $$Î/ ( ûc Î) x8 ÷éÅe³ 9$# íOù=Ýàs9 ÒOäÏà	ã ÇÊÌÈ     

“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"(Q.S.Al-Luqman:13)

Kewajiban yang dipikul orang tua, ialah ia berkewajiban untuk

memberikan bimbingan, bantuan dan pembinaan. Bantuan yang diberikan

kepada seorang anak untuk mencapai kedewasaan, tentu bukan pekerjaan

1
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sederhana, dan tentu mernakan waktu yang lama. Pendidikan itu sepenuhnya

disandarkan pada orang tua, yang berada pada lingkungan keluarga. Hal ini

sesuai dengan seruan hadist Nabi yang berbunyi:

cá??̃˜?õ˜a˜?c̃˜i ã˜?Ã˜? ̃a˜?È̃?õ˜ c˜??̃˜?õ˜a˜?d̃˜?ã˜?Ã˜? ̃A˜?õ˜a˜?ã˜??̃˜??̃g̃˜ A˜?Ã˜??̃ã˜? c̃˜? ̃A˜?ã˜?ã˜a ̃A˜? ã˜?ã˜?Ã˜? ̃c˜r ã˜?  ̃c˜?ã˜?ƒ̃uc̃K̃ƒ̃?õ˜ ? ?̃˜?ã˜a ̃A˜??̃˜?ã˜?Ã˜? ̃C˜? ̃a˜??̃˜?ã˜?ã˜? ̃O˜??̃˜?˜ 
c´??́´??́á´? d́´? á´?Á´?á´??́ó´.

“Tiap-liap anak yang Iahirkan keadaanya suci sehingga fasihlah dari
padanya lidahnya, maka para orang tuanyalah yang menjadikan anak itu
Yahudi, Nasrani atau Majusi”. (Hadits Bukhori Muslim. A. Hafidz
Dasukih.826.)

Dengan demikian, para orang tua rnempunyai peranan yang sangat

penting terhadap pembentukan pribadi seorang anak, dan keluarga

merupakan lingkungan pendidikan yang pertama. yang menjadi dasar atau

pangkal kehidupan di masa yang akan datang.

Sebagai pendidikan pertama, orang tua banyak menanamican

pengaruh terhadap cara anak bersikap, berfikir dan beradapatasi terhadap

lingkungannya. Dalam hal ini berarti pendidikan di lingkungan keluarga.

bertujuan menanamkan aspek-aspek kehidupan anak secara individual.

Dalam pendidikan, individu menjadi bagian penting yang akan dibina.

Pembinaan teritu tidak hanya mengembangkan potensi anak sebagai individu.

melainkan juga menanamkan nilai-nilai moral atau akhlak yang baik,sesuai

dengan tatanan masyarakat yang ada dalam lingkungannya, agar ia dapat

hidup secara harmonis dalam lingkungan masyarakat.Untuk mengembangkan

potensi dan nilai-nilai yang telah dimiliki anak, maka diselenggarakan
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pendidikan yang lebih luas dalam bentuk lembaga pendidikan sekolab

maupun pendidikan luar sekolah.

Adapun aktivitas yang paling pokok dan keseluruhan proses

pendidikan di sekolah adalah kegiatan belajar mengajar. Tercapai atau

tidaknya program dan tujuan pendidikan menurut Moh. Surya (1985:21)

banyak tergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami

siswa.Proses belajar mengajar di sekolah tidak lagi bersifat individual tetapi

diselenggarakan secara klasikal, berjenjang dan berkesinambungan.

Sebagaimana Undang-Undang Pendidikan (1985:51) menyebutkan bahwa

pendidikan sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan sekolah melalui

kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan.Program

pengajaran yang berlangsung di SD Negeri 1 Kanci Kulon Kecamatan

Astanajapura Kabupaten Cirebon, menarik perhatian penulis untuk meneliti

masalah usaha orang tua dalam membangkitkan gairah dan semangat belajar

agar siswa memiliki prestasi belajar yang baik pada bidang studi Pendidikan

Agama Islam. Minat belajar siswa yang kurang didukung dengan peran serta

orang tua dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Orang tua sebagai orang

yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak hams diminati peran

sertanya untuk terlibat dalam meningkatkan prestasi belajar anak di sekolah.

Orang tua dengan demikian memiliki peran strategis untuk menciptakan

keberhasilan prestasi belajar anak di sekolah. Usaha-uaha inilah yang akan

menjadi fokus perhatian dan penelitian di SD Negeri I Kanci Kulon

Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.
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B. Perumusan Masalah

Dalam perumusan ini dibagi kedalam tiga bagian, yaitu:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Pendidikan

Wilayah penelitian (kajian) dalam proposal ini adalah strategi belajar

mengajar.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan jenis pendekatan empiric

dengan melakukan studi lapangan.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah ketidakjelasan bagaimana

kerjasama orang tua dan siswa dalam meningkatkan prestasi belajar

siswa bidang studi Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 1 Kanci

Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam memahami kandungan

proposal in penulis perlu memberikan pembatasan masalah sebagai

berikut:

a. Bahwasanya pendidikan sekolah anak di dalam lingkungan keluarga

merupakan tanggung jawab orang tua. Dengan demikian yang berperan

sebagai pendidik adalah orang tua (ayah dan ibu) dan para orang tua

mempunyai tanggung jawab dan peranan yang sangat penting. Karena
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para orang tua adalah merupakan factor ekstem yang dapat

memberikan pengaruh terhadap keberhasilan proses pendidikan.

b. Prestasi belajar yang diperoleh dengan suatu proses usaha yang

disengaja yang dilakukan individu untuk memperoleb perubahan

tingkah laku, baik jasmani maupun rohani sebagai hasil pengalaman

dan interaksi dengan Iingkungan yaitu orang tua, siswa dan guru yang

mengajar.

3. Pertanyaan Penelitian

Dan permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan

penelitian sebagai berikut:

a. Bagaimanakah peran serta orang tua siswa dalam meningkatkan

prestasi belajar siswa dalam bidang studi PAl di SD Negeri 1 Kanci

Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon?

b. Bagaimanakah prestasi belajar siswa pada bidang studi PA! di SD

Negeri 1 Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon?

c. Bagaimanakah dampak peran serta orang tua dan prestasi belajar siswa

path bidang studi PM di SD Negeri 1 Kanci Kulon Kecamatan

Astanajapura Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, selanjutnya diungkapkan tujuan

penelitian. Tujuan penelitian bertujuan untuk memperoleh data tentang hal-hal

sebagai berikut:
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1. Untuk memperoleh data tentang peran serta orang tua siswa dalam

meningkatkan prestasi belajar anak dalam bidang studi PAT dan SD

Negeri I Kanci Kulon Kecarnatan Astanajapura Kabupaten Cirebon

2. Untuk rnemperoleh data tentang prestasi belajar siswa dalam bidang studi

PAl dan SD Negeri I Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten

Cirebon

3. Untuk memperoleh data tentang dampak peran serta orang tua dan prestasi

belajar siswa pada bidang bidang studi PAl dan SD Negeri 1 Kanci Kulori

Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon

D. Kerangka Pemkiran

Keberhasilan SD Negeri I Kanci Kulon Kecarnatan Astanajapura

Kabupaten Cirebon menjadi harapan dan fasilitas publik yang merupakan

suatu lembaga pendidikan agania yang membatu tercapainya cita-cita orang

tua dan masyarakat muslim di daerah Kanci Kulon. Sebagai lembaga

pendidikan SD Negeri 1 Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten

Cirebon tidak leas dan beberapa faktor pendidikan, diantaranya faktor-faktor

pendidik itu adalah:

1. Tujuan Pendidikan

2. Tenap Pendidik

3. AnakDidik

4. Bahan dan Alat Pendidikan

5. Lingkungan Pendidikan (Abu Ahmad, 1979:5)
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Orang tua merupakan bagian dan lingkungan pendidikan, dan orang tua

mempunyai peranan penting dalam setiap proses belajar siswa.(ATafsir,1984

:74).

Secara psikologi orang tua banyak menanamkan pengaruhnya terhadap

watak, sikap kepribadian dan moralitas peserta didik karena sebelum siswa

memasuki pendidikan telah mendapatkan pendidikan dan orang tha di

Iingkungan keluarga (Zakiah Drajat, 1992: 14)

Demikian pula secara pedagogik orang tua besar pengaruhnya terhadap

kemampuan, kemauan, perhatian, motivasi dan minat belajar siswa, karena

orang tualah yang senantiasa memenuhi kebutuhan setiap kegiatan

siswa.Orang tua yang sadar akan pentingnya prestasi belajar sudah barang

tentu akan berusaha memenuhi setiap kebutuhan yang diperlukan siswa dalam

kegiatan belajar, baik yang berupa sarana, bahan dan alat pelajaran maupun

dorongan, nasehat, saran dan informasi yang diperlukan

siswa.Terpengaruhinya kebutuhan siswa dapat mempengaruhi aktifitas belajar

siswa, sehingga memungkinkan dapat memngkatkan prestasi belajar.

Sebaliknya orang tua yang bersikap masa bodoh terhadap kegiatan belajar

siswa, dapat mempengaruhi kegiatan belajar dan kemungkinan prestasi belajar

siswa akan menurun.Dengan latar belakang pemikiran diatas perlu

mengadakan penelitian tentang usaha orang tua dalam memberikan bantuan

siswa untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dalam bidang studi

Pendidikan Agama Islam di SD Negeri I Kanci Kulon Kecamatan

Astanajapura Kabupaten Cirebon.
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E. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis menempuh Iangkah-Iangkah sebagai

berikut:

1. Popoulasi dan sample

a. Populasi

Menurut Arikunto (1996:102) bahwa populasi itu adalah

keseluruhan objek penelitian “Dalam penelitaian ini yang dijadikan

populasi adalah siswa SD Negeri 1 Kanci Kulon Kecamatan

Astanajapura yang berjumlah 200 orang.untuk Iebih jelasnya keadaan

siswa SD Negeri I Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten

Cirebon yang dijadikan popuiasi adalah sebagai berikut:

1) Kelas I (L = 20 dan P=22)JumlahSiswa42Siswa

2) Kelas III (L = 17 dan P=19)JumlabSiswa36Siswa

3) Kelas IV (L = 14 dan P=16)JumlahSiswa30Siswa

4) Kelas V (L = 2 dan P=13)JumlahSiswa25Siswa

5) Kelas VI (L = 14 dan P=14)JumlahSiswa28Siswa

Jumlah 200 siswa

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wali populasi yang diteliti

(Arikunto,1996 : 117). Pendapat senada seperti yang dikemukakan oleh

Ali (1992 : 60) bahwa sampel adalah sebagian dan subjek yang diambil

dan keseluruhan dan dianggap mewakili terhadap populasi. renurut
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Anicunto (I99: 120) aparnia jumIat populasa Leoth clara 100 maka

sampelnya adalah 10-15% atau 20-25% atau Iebih. Dan apabila jumlah

populasi kurang dan 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitannya

rnerupaIan penelitian popolasi.Berdasarkan pendapat tersebut maka

peneliti mengambil sampel penelitian sebanyak 40 orang (20%).

2. Sumber Data

Dalarn penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data teoriti

dan data empirik. Data teoritis penulis ambil dan berbagai buku yang

relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Sedangkan sumber empirik

penulis ambil dan berbagai sumber yang dianggap mampu memberikan

data secara objektif yang ada di lapangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengunipulan data ini,penulis menempuh langkah -

langkah sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik observasi ini dilakukan penulis untuk rnemperoleh data fisik

tentang keadaan SD Negeri I Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura

Kabupaten Cirebon, dan data non-fisik tentang peranan serta orang tua

dalam rneningkatkan prestasi belajar siswa bidang studi aqidah akhlak.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik dalam penelitian ini, yaitu dengan cara

tanya jawab secara langsung dan berhadapan. Adapun pihak yang

diwawancarai adalah kepala sekolah, tata usaha dan guru bidang studi
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Pendidikan Agama Islam. Teknik wawancara ini dipergunakan untuk

memperoleh data tentang peranan serta orang tua Dalam meningkatkan

prestasi belajar sisiwa bidang studi PAT di SD Negeri I Kanci kulon

Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

c. Angket

Angket merupakan suatu teknik dalam penelitian dengan menyebarkan

sejumlah pertanyaan tertulis yang di bagikan kepada responden (40

Siswa). Teknik angket ini di lakukan untuk memperoleh data tentang

peranan serta orang tua dalam meningkatkan prestasi belajar siswa

bidang studi PAT da SD Negeri Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura

Kabupaten Cirebon.

d. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban yang masih bersifat sementara terhadap

suatu permasalahan untuk menentukan hipotesis penelitian dengan

ketentuan hipotesa alternatife (H a) dan hipotesis nihil (Ho). Hipotesis

kajian im adalah:

Ha = Ada atau terhadap hubungan yang signifikan antara peran serta orangn

tua dalam meningkatkan prestasi belajar siswa bidang studi pendidikan

islam dengan meningkatnya prestasi belajar siswa.

Ho = Tidak ada hubungan yang sigrnfikan antara peran serta orang tua

dalam meningkatkan prestasi belajar siswa bidang studi pendidikan

islam dengan meningkatnya prestasi belajar siswa.
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