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PERAN ORANG TUA DALAM MENUNJANG PROSES BELAJAR
SISWA-SISWI SMA AL MUSLIM

Raafa Raflityo Desvivaldi
Jurusan IPS, SMA Al-Muslim Tambun
Perumahan Taman Sentosa Blok HG No. 26
Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Prov Jawa Barat

ABSTRAK
Di era modernisasi sekarang ini, kebutuhan akan sumber daya
manusia yang berkualitas terus meningkat. Sumber daya manusia yang
berkualitas lahir melalui proses pendidikan dan pembelajaran. Sekolah
sebagai

lembaga

mengembangkan

formal

menjadi

media

potensi-potensinya.

anak

Namun

mengasah
perlu

dan

diketahui

bahwasannya Sekolah bukan penanggung jawab sepenuhnya atas
keberhasilan anak disekolah. Keberhasilan anak dalam pendidikan selalu
melibatkan peran orangtua.
Penelitian ini diadakan dengan tujuan untuk mengetahui peran
orang tua dalam proses belajar. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif dimana teknik pengumpulan data menggunakan wawancara
yakni

peneliti

melakukan

tanya

jawab

secara

langsung

dengan

narasumber. Penelitian ini menggunakan purposive sampling yang artinya
penentuan sample didasari atas kriteria dan ketentuan yang telah
ditetapkan oleh peneliti. Di dalam penelitian ini, situasi sosial yang diambil
adalah siswa-siswi SMA Al-Muslim Tambun.
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Data-data yang sudah diproleh dari hasil wawancara dengan
beberapa narasumber dari siswa-siswi SMA Al-Muslim selanjutnya
disajikan dalam bentuk tabel dan pemaparan singkat, setelah itu diolah
agar dapat memperoleh suatu kesimpulan.
Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa
orang tua sangat amat berperan dalam proses belajar anaknya, mereka
adalah penggerak serta pengembang potensi yang dimiliki anaknya baik
dalam bidang akademik maupun non-akademik. Seorang anak akan
kesulitan bila mencoba berdiri sendiri tanpa bantuan orang tuanya,
disininilah peran dan kewajiban orang tua sangat dibutuhkan serta
dipenuhi dalam menentukan nasib anaknya.

x
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH
Era modernisasi menawarkan tiga hal pada manusia, yaitu harapan,
kesempatan, dan tantangan. Setiap individu berpeluang masuk dalam
aspek-aspek kehidupan modern yang meliputi bidang mekanisasi, media
masa, urbanisasi dan meningkatnya pendapatan. Aspek-aspek tersebut
memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu
beradaptasi dengan berbagai perubahan.
Sumber daya manusia berkualitas lahir melalui proses pendidikan dan
pembelajaran. Sekolah sebagai lembaga formal menjadi media anak
mengasah dan mengembangkan potensi-potensinya. Namun perlu
diketahui bahwasannya Sekolah bukan penanggung jawab sepenuhnya
atas keberhasilan anak disekolah. Keberhasilan anak dalam pendidikan
selalu melibatkan peran orangtua.
Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, (2004) mengemukakan bahwa
proses belajar memerlukan bimbingan orangtua agar sikap dewasa dan
tanggung jawab belajar tumbuh pada diri anak-anak. hal ini berarti,
perhatian

orangtua

membantu

perkembangan

belajar

anak

dan

menumbuhkan rasa tanggung jawab menyelesaikan semua tugas sekolah
yang diberikan.

Perhatian orangtua dapat mengatasi kesulitan dalam

belajar, sebagaimana yang dikemukakan oleh Mulyono Abdurrahman
(2009) bahwa k esulitan belajar akademik dapat diketahui oleh guru atau
orangtua, ketika anak gagal menampilkan salah satu atau beberapa
kemampuan.
Hasil belajar yang dicapai oleh siswa disekolah merupakan tujuan dari
kegiatan belajarnya. Menurut Woodworth (Solihin 1989), Keberhasilan
kegiatan belajar dapat diukur dari hasil belajarnya. Hasil belajar dapat
1
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dikatakan berhasil (atau baik) apabila hasil belajarnya meningkat sesuai
dengan yang diharapkan.
Namun pada kenyataan nya tidak semua anak bisa mendapatkan
nilai-nilai yang memuaskan, banyak anak yang memiliki hambatan dalam
menenempuh proses belajar. Hambatan yang membuat mereka kesulitan
mencapai hasil belajar yang diharapkan dirinya sendiri, orangtua, maupun
pihak sekolah. Pada kondisi ini diperlukannya perhatian orangtua untuk
bekerjasama dengan sekolah dan membantu siswa dalam menghadapi
hambatannya. Namun pada kenyataan nya siswa mengalami banyak
hambatan yang membuat mereka kesulitan mencapai hasil belajar yang di
harapkan baik oleh dirinya sendiri, orang tua, maupun pihak sekolah.
Bentuk dan perhatian orangtua dengan membekali pengetahuan
mengenali potensi anak kemudian mengarahkannya. Membantu anak
untuk mengatasi hambatan-hambatan belajar anak. Menyediakan waktu
untuk berkomunikasi dengan anak. Mendiskusikan kegiatan-kegiatan yang
disukai dan yang menjadi masalahnya ketika belajar. Untuk dapat
menjalankan peran dan tugasnya tersebut secara maksimal, orang tua
harus memiliki kualitas diri yang memadai, membekali diri dengan ilmu
tentang pola pengasuhan yang tepat, dan ilmu tentang perkembangan
anak, agar tidak salah dalam menerapkan bentuk pola pendidikan.
Pada

kenyataannya

dinamika

kehidupan

terus

berkembang

membawa dampak dan perubahan terhadap pola asuh dan pendidikan
anak dirumah. Kehidupan modern yang menuntut orangtua untuk bekerja.
Sehingga waktu yang memadai untuk dapat berkomunikasi dengan anak
berkurang. Ketika anak memerlukan bantuan orangtua dalam masalahnya
orangtua tidak ada waktu dan meluruskan masalah anak.
Masalah yang bertumpuk dan tidak tertangani, lama-kelamaan
menjadi menetap dalam diri anak. Kurangnya kepedulian akan pendidikan
dari orang tua terhadap anak dapat berakibat fatal untuk masa depannya.
Sering kita temukan sekarang banyak sarjana muda yang mengangur, hal
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ini terjadi lantaran banyak orang tua yang terkadang mementingkan
“stigma sosial” dan tidak memperdulikan bakat dan minat anak. Sehingga
anak akan berakhir dalam kekecewaan dan menimbulkan sifat apatis.

B. INDENTIFIKASI MASALAH
Dari latar belakang masalah diatas, masalah yang akan diidentifikasi
oleh penulis yaitu:
1. Kurangnya peranan orang tua dalam menunjang proses belajar
anak-anaknya.
2. Banyaknya

masalah-masalah

yang

timbul

dalam

diri

anak

dikarenakan kurangnya peran yang aktif dari orang tua terutama
dalam menunjang proses belajar
3. Timbulmya tanggapan anak-anak yang apatis terhadap peranan
orang tuanya dalam menunjang proses belajar .

C. MASALAH PENELITIAN
1. Fokus Masalah
Dalam penelitian ini peneliti meletakan titik fokus kepada
peran orangtua dalam menunjang proses belajar bagi siswasiswi.

2. Ruang Lingkup Masalah
Ruang lingkup masalah yang akan diteliti terdapat pada
peran orang tua dalam proses belajar dari sudut pandang
siswa/i di SMA Al-Muslim.

3
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D. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan masalah penelitian yang penulis uraikan di atas, maka
penulis merumuskan masalah sebagai berikut “Peran Orang Tua
dalam Menunjang Proses Belajar Siswa/Siswi SMA Al-Muslim”.

E. MANFAAT HASIL PENELITIAN
Tentu dalam sebuah penelitian pastinya dapat memberikan manfaaat
yang dapat diimplestasikan untuk khalayak umum. Adapun manfaat yang
di dapatkan peneliti dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Dengan adanya penelitian ini, kita dapat mengetahui pengaruh
peran orang tua terhadap proses belajar anak.
2. Dengan

adanya

penelitian

ini,

diharapkan

anak

dapat

termotivasi untuk lebih giat dalam belajar serta mepererat
hubungan mereka kepada orang tuanya.
3. Hasil dari penelitian ini bisa menjadi bahan kajian untuk
mengetahui lebih dalam seperti apa hubungan antara anak
kepada orang tua pada umumnya.

4
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN PENYAJIAN SINOPSIS

A. PENGERTIAN PERAN ORANG TUA
Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243)
Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila
seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan
kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.
Pada awal pertumbuhannya, anak-anak sangat membutuhkan
pembimbing yang selalu mengarahkan ahlak dan perilakunya karena anak
belum mampu membina dan menata ahlaknya sendidri. Maka bimbingan
kepada anak-anak merupakan syarat-syarat mutlak dari kehidupan
berkeluarga.1 Maka dari itu, disinilah peran orangtua sangat berpengaruh
dan dibutuhkan oleh seorang anak.
Pada dasarnya, orang tua atau keluarga adalah “sekolah” pertama
bagi anak. Dalam perkembangannya anak membutuhkan peran orang tua
sebagai pemmelihara kesehatan mental, spiritual, pendiddikan, dan
fisiknya. Orang tua merupakan peletak dasar kepribadian yang baik,
pembimbing, pemberi fasilitas, dan motivator untuk mengembangkan diri
dan memberikan Susana yang nyaman serta kondusif bagi perkembangan
diri anak. Pendidikan itu berlangsung seumur hidup sehinngga proses nya
dapat dilakukan dalam keluarga, masyarakat, lembaga-lembaga formal,
dan non formal.2

Dalam pandangan syariat islam, anak merupakan amanat yang
dibebankan oleh allah SWT kepada orang tua. Oleh karena itu orang tua
berkewajiban memelihara dan mengemban amanat tersebut dengan
1
2

Umar Hasyim, Cara Mendidik Anak, (Surabaya; Bina Ilmu, 1983), hlm. 20
Choirul Ansori, Nur hasaniyah, Pendikan Agama Islam dan Budi Pekerti,(Bogor; Yudhi Tira,
2018), hlm. 30
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sebaik-baiknya. Memberikan nasihat yang baik kepada anak dan
menanamkan berbuat baik kepada anak sejak dini akan mendidik anak
tersebut menjadi insan yang baik dan berbakti kepada kedua orang tua.3

Peran Orang Tua terhadap Pendidikan Anaknya dalam Hadits
Banyak hadits yang mengisyaratkan tentang peran orang tua dalam
bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya, walaupun tidak secara
langsung. Hadits tersebut dapat berupa hadits tentang pengajaran orang
tua kepada anaknya tentang tauhid, tentang shalat dan lain sebagainya.

Dalam rangka menanamkan aqidah kepada anak, pertama kali
yang dilakukan oleh orang tua mengajarkan kalimat syahadat kepada
anak, dengan memperdengarkan kalimat tersebut kepada anak. Maka
sebagai orang tua yang bijaksana dan mempunyai pengetahuan yang
tinggi harus mengerti hal tersebut selain mampu mengajari anaknya untuk
berpikir dan memberikan ilmu kepada anaknya tersebut. Hal itu sesuai
dengan hadits Nabi sebagai berikut:
Artinya:” Dari Abu Rafi’ dari ayahnya, ia berkata; aku pernah melihat
Rasulullah SAW adzan sebagaimana adzan sholat, di telinga Hasan bin
Ali pada saat Fatimah melahirkannya.” (HR.Abu Dawud)

Hal itu dapat dikuatkan oleh adanya

hadist di bawah ini yang

Artinya:”Setiap anak yang dilahirkan, adalah fitrah. Tinggal kedua orang
tuanyalah yang akan menjadikannya sebagai seorang Yahudi, Nasrani,
ataupun Majusi.”(HR.Bukhari).

Tentang tanggung jawab ini disebutkan juga dalam hadist yang
Artinya:”Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap kamu akan ditanya
tentang kepemimpinannya, seorang laki-laki adalah pemimpin didalam
keluarganya dia akan ditanya tentang kepemimpinannya, seorang wanita
3

Ibid. ,hlm. 30
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adalah pemimpin, dia akan ditanya tentang kepemimpinannya, seorang
pelayan adalah pemimpin didalam harta majikannya, dia akan ditanya
tentang kepemimpinannya, seorang laki-laki adalah pemimpin dalam harta
ayahnya, dia akan ditanya tentang kepemimpinannya, maka tiap-tiap dari
kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap kamu akan ditanya tentang
kepemimpinannya. (HR.Al-Bukhari 2554 dan Muslim 1829).
Begitu juga dalam hadist yang lain disebutkan:”Dari Samurah,
bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda; Setiap anak yang lahir
terpelihara dengan aqiqahnya yang disembelih untuknya pada hari ketujuh
kelahirannya. Rambutnya dicukur dan si bayi diberi nama.” (HR.Ibnu
Majah)

Hadist-hadist diatas menerangkan tentang kewajiban orang tua
dalam berperan terhadap anak sebagai tanggung jawabnya yang harus
dilakukan menurut konsep Islam.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya anak akan selalu
mengalami perkembangan baik dalam pendidikan, sosial, dan mentalnya.
Saat seorang anak sudah memasuki usia sekolah peran orang tua secara
keseluruhan akan berkurang dikarenakan karena sebagian peran mereka
bagi anak akan diambil alih oleh lembaga pendidikan, teman sebaya, dan
lingkungan.

Saat seorang anak memasuki usia sekolah untuk pertama kalinya
dari situ lah seorang anak memulai perkembangan kehidupan (sosial)
mereka yang lebih luas. Maka dari itu, Walaupun peran orang tua
berangsur-angsur berkurang bagi anak, bukan berarti orang tua sama
sekali

melepaskan

mereka

(kepada

lingkungan

pendidikan

dan

masyarakat). Sebaliknya, secara tidak langsung orang tua tetap
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diperlukan menjadi figur sentra (contoh) yang utama dalam menentukan
perkembangan kehidupan (sosial) anak.4

B. PENGERTIAN MENUNJANG
Pengertian dan definisi menunjang berdasarkan Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) Online, menunjang memiliki 2 arti. Menunjang berasal
dari kata dasar tunjang. Menunjang adalah sebuah homonim karena artiartinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.
Menunjang memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga
menunjang dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman,
atau pengertian dinamis lainnya.
Arti umum : Menunjang berarti membantu kelancaran (usaha dan
sebagainya) dengan uang dan sebagainya.
Contoh

kalimat

:

"dengan belajar,tentunya

akan menunjang

keberhasilan siswa untuk menjadi lebih pintar"

C. PENGERTIAN PROSES BELAJAR
Sebelum kita mengerti definisi dari “Proses Belajar” kita harus
mengetahui definisi belajar itu sendiri, definisi belajar menurut KBBI
adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah
tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman.
Sedangkan menurut W.S. Winkel belajar adalah suatu aktivitas
mental/ psikis yang berlangsung dalam intraksi aktif dengan lingkungan ,
yang

menghasilkan

perubahan-perubahan

dalam

pengetahuan,

pemahaman, keterampilan dan nilai sikap. Perubahan tersebut bersifat
relatif konstan (tetap) dan berbekas.5
Definisi belajar secara umum adalah tahapan perubahan seluruh
tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan
interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif.
4
5

Dra. Desmita M.Si, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, (Bandung; Rosda, 2012), hlm. 220
W. S. Winkel, Psikologi pengajaran, … hlm. 36
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Sedangkan pengertian kata proses Menurut S. Handayaningrat dalam
bukunya yang berjudul “Pengantar studi dan Administrasi” mengemukakan
bahwa proses adalah serangkaian tahap kegiatan mulai dari menentukan
sasaran sampai tercapainya tujuan.(S. Handayaningrat,1988:20)
Sedangkan menurut JS Badudu dan Sutan M Zain dalam kamus
Bahasa Indonesia, “Proses adalah jalannya suatu peristiwa dari awal
sampai akhir atau masih berjalan tentang suatu perbuatan, pekerjaan dan
tindakan”. (JS Badudu dan Sutan M. Zain 1996;1092).
Pengertian Proses Belajar Mengajar dalam Pendidikan Islam
Proses belajar mengajar secara sederhana dapat diartikan sebagai
kegiatan interaksi dan saling memengaruhi antara pendidik dan peserta
didik, dengan fungsi utama pendidikan memberikan materi pelajaran atau
sesuatu yang memengaruhi peserta didik, sedangkan peserta didik
menerima pelajaran, pengaruh atau sesuatu yang diberikan oleh pendidik.
Pengertian proses belajar mengajar dalam arti sederhana ini dapat
dipahami dari beberapa ayat dibawah ini.
Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia
telah

menciptakan

manusia

dari

segumpal

darah.

Bacalah

dan

Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan
perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak
diketahuinya. (QS. al-Alaq (96): 1-5)
Dan Dia Mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda)
seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu
berfirman:” Sebutkanlah kepada-Ku nama-nama benda itu jika kamu
memang orang-orang yang benar. (QS. al-Baqarah (2): 31)
Dan Sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada luqman, yaitu:
Bersyukurlah kepada Allah. Dan barangsiapa yang bersyukur (kepada
Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan
barangsiapa yang tidak bersyuku, maka sesungguhnya Allah Mahakaya
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lagi Maha Terpuji. Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya,
di waktu ia member pelajaran kepadanya:“Hai anakku, janganlah kamu
mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah
benar-benar kezaliman yang besar.” (QS. Luqman (31): 12-13).6
Dan ayat-ayat al Qur’an tersebut dapat diperoleh isyarat tentang
kegiatan belajar mengajar dengan berbagai komponen . pada surat al alaq
(96) ayat 1 hingga 5, prose belajar mengajar berlangsung dari tuhan
kepada nabi Muhammad SAW. melalui metode membaca (iqra’) tuhan
(melalui malaikat jibril ) ingin agar nabi Muhammad SAW membacakan
segala sesuatu yang disampaikan oleh malaikat jibril.7
Pada surat al- baqarah ayat 31, proses belajar mengajar berlangsung
dari tuhan ( sebagai maha guru) kepada adam ( sebagai mahasiswa).
Adapun materi yang diajarkan pada proses belajar mengajar tersebut
berupa nama-nama segala sesuatu, tersebut nama-nama benda, yakni
hokum-hukum alam yang terdapat di alam jagat raya, yang semuanya itu
sebagai bukti adanya nama-nama atau tanda-tanda kekuasaan tuhan.
Adapun

metode yang digunakan adalah metode al-ta’lim, yakni

memberikan pengertian, pemahaman, wawasan, dan pencerahan tentang
segala sesuatu dalam rangka membentuk pola piker (mindset).
Selanjutnya pada surat Luqman ayat 12, proses belajar mengajar
berlangsung dari tuhan kepada Luqman al- Hakim , materi yang diajarkan
berupa hikmah, dan tujuan nya agar lukman menjadi orang yang
bersyukur, yakni selain memuji keagungan allah SWT, juga mau
mengamalkan

ilmunya

itu

dalam

kehidupan

sehari-hari,

serta

mengjarkannya kepada anak-anaknya, dan seterusnya.
Dalam pengertian yang lebih luas dan sistematik, proses belajar
megajar adalah kegiatan yang melibatkan sejumlah komponen yang
antara satu dan lainnya. Komponen tersebut antara lain meliputi visi dan
6
7

Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 139
Ibid.,hlm. 141
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tujuan yang ingin dicapai, guru yang professional dan siap mengajar,
murid yang siap menerima pelajaran, pendekatan yang akan digunakan,
strategi yang akan diterapkan, metode yang akan dipilih, teknik dan taktik
yang akan digunakan.8
Dengan demikian, ukuran keberhasilan sebuah proses belajar
mengajar itu dapat dilihat pada sejauh mana proses tersebut mampu
menumbuhkan, membina, membentuk, dan memberdayakan segenap
potensi yang dimiliki manusia, atau pada sejauh mana ia mampu
memberikan perubahan secara signifikan pada kemampuan kognitif,
afektif dan psikomotor peserta didik.9
Proses blajar mengajar secara singkat ialah proses memanusiakan
manusia, yakni mengaktualisasikan berbagai potensi manusia, sehingga
potensi-potensi tersebut dapat menolong dirinya, keluarga, masyarakat,
bangsa dan negaranya. Sebuah proses belajar mengajar dapat di
katakana gagal, jika antara sebelum dan sesudah mengikuti sebuah
kegiatan belajar mengajar, namun tidak ada perubahan apa-apa pada diri
siswa atau mahasiswa.10
Konsep belajar mengajar yang berbasis pada proses ini juga terdapat
dalam konsep belajar tuntas atau mastery learning yang digagas oleh
benyamin S. Bloom. Menurutnya, bahwa pada dasarnya semua orang
dapat menguasai bahan pelajaran sampai tuntas. Namun untuk
menguasai bahan pelajaran tersebut setiap orang harus diperlakukan
secara berbeda-beda, sesuai dengan tingkat kecerdasannya. Bagi siswa
yang kecerdasan tinggi agar diperlakukan berbeda dengan siswa yang
kecerdasannya

sedang-sedang

saja

atau

rendah.

Dengan

memperlakukan cara dan lama nya waktu yang dibutuhkan secara

8

Ibid.,hlm. 142
Ibid.,hlm. 143
10
Ibid.,hlm. 144
9
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berbeda-beda, akhirnya seseorang akan sampai pada tujuannya masingmasing dan menguasai bahan pelajaran sampai tuntas.11

Perkembangan

sosial

seorang

anak/siswa

juga

turut

serta

mempengaruhi proses belajar siswa dikarenakan sama seperti proses
perkembangan (sosial) pada umumnya, selalu berkaitan dengan proses
belajar mengajar. Kosekkuensinya, kualitas hasil perkembangan sosial
siswa sangat bergantung pada kualitas proses belajar siswa tersebut. Ini
bermakna bahwa proses belajar itu amat menentukan kemampuan siswa
dalam bersikap dan berprilaku sosial yang baik serta menentukan
kemampuan siswa dalam menguasai bidang akademik dan nonakademik.12

D. PENGERTIAN SISWA/I SMA AL MUSLIM
Yayasan Al Muslim merupakan yayasan yang bergerak di bidang
pendidikan, tak heran jika yayasan Al Muslim ini memiliki unit dari TK, SD,
SMP, SMA, SMK, hingga AMIK. Dan semua unit pendidikan telah
mendapatkan akreditasi A oleh BAN-SM ( Badan Akreditasi Nasional
Sekolah Menengah ) dan BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi ) untuk AMIK Al Muslim, Sekolah yang didirikan oleh Dr.Ir.Muslimin
Nasution APU ini memiliki jumlah siswa yang tergolong banyak SMA Al
Muslim kini memiliki kurang lebih 458 siswa. Sekolah ini berlokasi di Kp.
Bahagia,

Kec.Tambun

Selatan

Kabupaten

Bekasi

Jawa

Barat.

dikarenakan peran orang tua ada dan mutlak serta proses belajar pasti
didapatkan dan dijalankan oleh siswa-siswi, maka siswa/i yang dimaksud
dalam

analisis

penelitian

ini

adalah

siswa

ataupun

siswi

yang

mendapatkan pengaruh dari peran orang tua serta menjalankan proses
belajar dilingkungan SMA Al Muslim.

11
12

Ibid.,hlm. 145
Syah Muhibbin, Psikologi belajar, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 37
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E. SINOPSIS
Tantangan dunia pendidikan sekarang ialah menyiapkan anak untuk
hidup dalam lingkungan abad 21 dan abad selanjutnya atau biasa disebut
dengan abad millennium, bukan semata-mata dalam lingkungan saat ini.
Maka dari itu belajar hendaknya menjadi prioritas lebih-lebih belajar
untuk melihat ke masa depan guna menghadapi dan mengantisipasi
realitas di masa mendatang. Hal ini penting disadari bagi anak yang hidup
di era globalisasi yang menuntut keterbukaan dan kelenturan dalam
pemikiran, serta kemampuan memecahkan masalah-masalah secara
kreatif dan kritis.
Dibutuhkan peran orang tua yang turut andil dalam menghadapi hal
ini. Salah satu cara yang efektif untuk menghadapi hal tersebut adalah
dengan melihat bagaimana peran orang tua dalam proses belajar seorang
anak.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. TUJUAN PENELITIAN
Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Tujuan Umum
Untuk mengetahui peranan orang tua dalam menunjang proses
belajar anaknya.

b. Tujuan Khusus.
a. Secara teori penelitian ini diharapkan dapat menunjukan
gambaran ideal untuk orang tua maupun anak dalam
membangun serta membina hubungan antara orang tua
dan anak yang seharusnya diterapkan dalam keluarga.
b. Mensosialisasikan pada pembaca, masyarakat, dan
pelajar

SMA

Al-Muslim

untuk

terus

meningkatkan

motivasi serta prestasi belajar baik di akademik maupun
non-akademik demi mencapai hasil yang optimal.
c. Dengan proses belajar yang diraih lebih baik, diharapkan
anak dapat melanjutkan kehidupannya kelak sesuai
dengan apa yang ia cita-citakan, berbudi luhur, dan
menjadi kebanggaan orang tua.

B. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN
Penelitian dilakukan di lingkungan area SMA Al-Muslim Jl. Raya Setu
Kp. Bahagia, Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat 17510.
Waktu penelitian dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan bulan
September tahun 2018, dapat dilihat dari tabel berikut :
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Tabel 3.1
Tabel Waktu Penelitian
NO
1
2
3
4
5
6
7

KEGIATAN

BULAN / MINGGU KEJULI
AGUSTUS
SEPTEMBER OKTOBER
4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3

Penentuan Judul
Penentuan Pembimbing
Bimbingan Bab 1, 2, 3
Bimbingan Bab 4, 5, dan
kelengkapannya
Sidang
Revisi
Terakhir Pengumpulan

C. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian
kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan
pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki
suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini,
peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata,
laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada
situasi

yang

alami.

Bogdan

dan

Taylor

(Moleong,

2007:3)

mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis
maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

D. SUMBER DATA
Sumber data yang digunakan dalam penelitian sederhana ini adalah:
1. Data Primer
Merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh
peneliti dari sumber utama. Sumber utama dalam penelitian ini
adalah siswa-siswi, hasil penelitian diperoleh dengan metode
mewawancarai narasumber. narasumber pokok dalam dalam
15

16

penelitian ini adalah siswa-siswi SMA Al-Muslim yang ditunjuk
sesuai dengan ketentuan yang telah peneliti tetapkan. Berikut data
singkat para narasumber:
Tabel 3.2
Tabel Data Narasumber Wawancara
No.

Nama Narasumber

Jenis Kelamin

1.

M. Abdul Ghoni

Laki-Laki

2.

Aurellia Dwie R. S.

Perempuan

3.

Firezqotti Abdullah

Laki-Laki

4.

Zahra Nur Fatimah

Perempuan

5.

Brilian Andri Jatmiko

Laki-Laki

6.

Rizka Adinda

Perempuan

7.

Ramahda Nur Alika

Perempuan

8.

Hadie Muhamad H. P.

Laki-Laki

2. Data Sekunder
Merupakan data yang diproleh peneliti secara tidak langsung
dari sumber utama, melainkan didapat dari studi literatur terhadap
buku-buku dan artikel-artikel di internet yang berhubungan dengan
penelitian dan telah peneliti kaji.

E. SITUASI SOSIAL & TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL
Adapun di dalam metode kualitatif tidak ada penggunaan populasi
melainkan situasi social yang terbagi atas tiga elemen yaitu tempat,
pelaku, dan aktivitas yang dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SMA AlMuslim. Sedangkan untuk sampel penelitian berdasarkan teori yang
dikemukakakan

oleh

Creswell

(dalam

menyebutkan:

16

Herdiansyah,

2010:

8),
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“Qualitaive research is an inquiry process of understanding based on
distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human
problem. The researcher builds a complex, holistic picture, analizes words,
report detailed views of information, and conducts the study in a natural
setting”.—penentuan sampel dalam penelitian kualitatif berbeda dengan
penentuan sampel dalan penelitian kuantitatif. Sampel yang diteliti dalam
metode kualitatif berfungsi untuk mendapatkan hasil penelitian yang
terperinci, tidak seperti metode kuantitatif yang menggeneralisasikan hasil
dari penelitan. Oleh karena itu peneliti menggunakan teknik purposive
sampling, yaitu peneliti cenderung memilih responden yang diangap dan
dapat dipercaya dalam memperoleh data yang akurat serta memiliki
tanggapan

yang

didasarkan

dari

pengalaman

mereka

mengenai

hubungan orang tua dan anak. Alasan peneliti menggunakan teknik ini
adalah agar mendapatkan hasil jawaban yang akurat serta terperinci
sesuai dengan tujuan penelitian ini.

F. INSTRUMEN & TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian
adalah peneliti itu sendiri itu sendiri. Hal Ini dijelaskan lebih lanjut oleh
Sugiono (2009:306) bahwa;
“Peneliti kualitatif sebagai human instrumen berfungsi menetapkan
fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan
pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data
dan membuat kesimpulan atas temuannya”
Teori

diatas

berhubungan

dengan

teori

Nasution

(1988)

yang

menyatakan;
“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada
menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah
bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah,
fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan
hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secraa pasti
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dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan selama
penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu,
tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satusatunya yang dapat mencapainya”.
Untuk teknik pengumpulan data peneneliti menggunakan teori yang
dikemukakan oleh Sugiono (2008:309) Bahwa Dalam penelitian kualitatif,
pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data
primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi
berperanserta dan wawancara mendalam.
Berikut ini merupakan penjelasan singkat peneliti akan teknik
pengumpulan data.

a. Observasi
Adalah instrument yang digunakan untuk mengukur
tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu
kegiatan yang dapat diamati. Menurut Sutrisno Hadi,
observasi ialah Pengamatan dan pencatatan dengan
sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki. Menurut
Sanafiah Faisal (1990) dalam Sugiono (2009:310)
mengklasifikasikan

observasi

menjadi

observasi

berpartisipasi, observasi yang secara terang-terangan,
dan observasi tak berstruktur.

Penelitian ini dilandaskan pada observasi secara
terang-terangan, dimana peneliti Pada saat melakukan
pengumpulan data, peneliti menyatakan terus terang
kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan
penelitian.
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b. Wawancara
Wawancara atau interview merupakan salah satu alat
pengumpul data yang sangat baik untuk mengetahui
pendapat, tanggapan, motivasi, harapan serta gambaran
seseorang terhadap masa depannya. Metode wawancara
digunakan jika data yang diperlukan sebagian besar
berada dalam benak pikiran responden. Oleh karenanya,
wawancara banyak digunakan dalam penelitian yang
bersifat kualitatif.

c. Dokumentasi
Dokumentasi
arsip

ataupun

merupakan

kegiatan

barang-barang

pengumpulan,

peninggalan

yang

diabadikan. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah
dengan cara menyaring seluruh data primer yang telah
diolah (dengan data sekunder) dengan menggunakan
beberapa referensi lain dan informasi-informasi yang
mendukung.

G. ANALISIS DATA
Dalam bab hasil penelitian dan pembahasan, analisis yang digunakan
adalah analisis data kualitatif model interaktif yang memiliki siklus sebagai
berikut:
1. Masa pengumpulan data. Yakni peneliti mengumpulkan segala
macam data baik dari informan (sumber data Primer) atau dari
buku, internet, referensi dan dokumentasi lapangan (sumber
data sekunder).
2. Penyajian data. Yakni peneliti memaparkan dan membahas
hasil yang telah didapatkan secara rinci sesuai dengan tema
yang diangkat.
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3. Penarikan kesimpulan. Yakni peneliti mengambil inti atau
kesimpulan yang ada dari hasil penelitian dan pembahasan. Di
dalam penarikan kesimpulan juga terdapat reduksi data yang
berarti peneliti membuang data-data yang kurang valid dan
kurang mendukung.

20
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BAB IV
HASIL PENELITIAN

Di

dalam

pemaparan

hasil

penelitian

ini,

penulis

berusaha

menjabarkan seluruh seluruh aspek yang dapat dijelaskan melalui
berbagai

pertanyaan

dan

penjelasan

yang

berkaitan

secara

berkesinambungan, berikut hasil dari wawancara yang telah dilakukan
peneliti, disajikan dalam bentuk tabel dan pemaparan singkat :

1. Apakah orang tuamu memberikan bimbingan dalam hal belajar
(secara langsung)? Jika ya, bagaimana tanggapanmu? Jika
tidak, mengapa demikian?
Tabel 4.1
No.
1.

Nama Responden
M. Abdul Ghoni

Jawaban
Ya, sangat nyaman karena orang tua
membantu saya memahami pelajaran dan
memberikan kebebasan berpikir.

2.

Aurellia Dwie R. S.

Ya, cukup senang karena orang tua
memberikan bimbingan dan membebaskan
saya dalam menentukan waktu belajar.

3.

Firezqotti Abdullah

Ya, bagus karena orang tua saya senang
berbagi wawasan dan pemahamannya
kepada saya.

4.

Zahra Nur Fatimah

Ya, tidak menyukainya karena orang tua
memberikan bimbingan dalam belajar yang
seringkali tidak sesuai materi bahkan tidak
sesuai zamannya.

5.

Brilian Andri Jatmiko

Cenderung tidak, senang karena orang tua
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mempercayai kemampuan saya dalam
belajar dan tidak memaksa untuk selalu
belajar (kesadaran diri sendiri).
6.

Rizka Adinda

Ya, senang karena orang tua saya
menyediakan waktu santai agar saya dapat
meminta bimbingan belajar dari mereka.

7.

Ramahda Nur Alika

Ya, sangat membantu karena orang tua
membantu saya dalam mengatur waktu
belajar.

8.

Hadie Muhamad H. P.

Tidak, senang karena orang tua
menganggap saya sudah bisa mandiri
dalam hal belajar.

Berdasarkan tabel 4.1, 5 dari 8 narasumber yaitu Ghoni, Aurell,
Firez, Rizka, dan Alika mengatakan bahwa orang tua mereka memberikan
bimbingan belajar secara langsung. Hal ini juga ditanggapi sangat positif
oleh ke 5 narasumber tersebut, hal ini disebabkan karena kesedian orang
tua membimbing belajar memberikan banyak manfaat kepada mereka
seperti dapat memamahi pelajaran lebih mudah, mendapatkan wawasan
yang lebih luas, membantu menumbuhkan sikap bijak dalam mengatur
waktu, menumbuhkan sifat mandiri, serta menumbuhkan rasa senang dan
nyaman dalam diri. Namun menurut Zahra walaupun orang tua nya
memberikan bimbingan dalam belajar, ia merasa tak terbantu lantaran
orang tuanya memberikan materi yang seringkali tidak sesuai bahkan
tidak dibutuhkan lagi di zaman ini. Sedangkan menurut Andri dan Hadie
kedua

orang

dikarenakan

tua
orang

mereka
tua

tidak

mereka

memberikan
memilih

bimbingan
membebaskan

belajar.
serta

mempercayai bahwa mereka dapat bertanggung jawab kepada diri sendiri
dalam hal-hal yang berhubungan dengan belajar.
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2. Apakah orang tuamu memberikan fasilitas yang memadai untuk
menunjang proses belajar mu? Apa saja fasilitas yang sudah
diberikan?
Tabel 4.2
No.
1.

Nama Responden
M. Abdul Ghoni

Jawaban
Memadai, orang tua memberikan fasilitas
seperti hp, laptop, dan Internet serta sarana
Bimbel di lembaga pendidikan.

2.

Aurellia Dwie R. S.

Lebih dari cukup, orang tua memberikan
fasilitas hp, laptop, dan internet serta bukubuku kamus dan ensiklopedia. Mereka juga
memberikan sarana Bimbel di lembaga
pendidikan.

3.

Firezqotti Abdullah

Cukup memadai, orang tua memberikan
fasilitas internet dan hp serta buku-buku
penunjang belajar (buku bank soal).

4.

Zahra Nur Fatimah

Belum memadai, orang tua sangat
membatasi pemberian fasilitas seperti
laptop dalam proses belajar dan melarang
penggunaan internet, hp, dan media
elektronik lainnya. Media belajar cukup dari
buku.

5.

Brilian Andri Jatmiko

Memadai, orang tua memfasilitasi dengan
berbagai perangkat gawai dan internet serta
sarana bimbel di lembaga pendidikan.

6.

Rizka Adinda

Cukup memadai, orang tua sudah
memfasilitasi internet dan beberapa
perangkat gawai serta disediakan bukubuku yang menunjang pembelajaran.
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7.

Ramahda Nur Alika

Sangat memadai, orang tua memberikan
fasilitas seperti hp dan berbagai perangkat
gawai, mereka juga memberikan time table
agar saya dapat mengatur waktu dengan
baik. Sarana bimbel juga mereka berikan.

8.

Hadie Muhamad H. P.

Memadai, orang tua memfasilitasi dengan
pemberian meja belajar yang bagus serta
seperangkat alat tulis untuk menunjang
pembelajaran.

Berdasarkan table 4.2, Hampir seluruh narasumber menyatakan
bahwa fasilitas yang diberikan kepada mereka sudah memadai bahkan
salah satu diantara nya yaitu Aurell menyatakan orang tuanya sudah lebih
dari cukup dari segi penyediaan fasilitas yang menunjang proses belajar.
Dari data dalam table dapat disimpulkan bahwa kategori memadai
menurut hampir seluruh informan adalah dengan tersedianya beberapa
prangkat gawai seperti laptop, hp serta adanya koneksi internet bagi
mereka, hanya 1 orang saja yaitu hadie yang tidak beranggapan
demikian. Menurut beberapa narasumber yaitu Ghoni, Aurell, Andri, dan
Alika mereka juga diberikan sarana bimbel di lembaga pendidikan untuk
menunjang proses belajar mereka. Sedangkan menurut Firez dan Rizka
orang tua mereka memberikan tambahan buku-buku yang dapat
membantu proses belajar. Namun berbeda dengan orang tua Zahra yang
beranggapan bahwa media belajar cukup dari buku dan membatasi
bahkan melarang penggunaan perangkat gawai serta internet selama
dalam proses belajar (di rumah). Sehubungan dengan hal ini, ada satu
pemberian fasilitas oleh orang tua yang berbeda dari narasumber lainnya
yang dimiliki oleh narasumber Alika, ia menjelaskan bahwa orang tuanya
memberikan alat semacam pengatur waktu agar ia dapat membagi waktu
untuk keperluan lain sehingga dapat menentukan waktu belajar yang
diiginkan serta lebih efektif bagi dirinya.
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3. Bagaimana cara orang tuamu memberikan motivasi atau
nasihat kepadamu agar tetap semangat dalam belajar?
Tabel 4.3
No.
1.

Nama Responden
M. Abdul Ghoni

Jawaban
Memberikan motivasi yang diambil dari
pengalaman pahit orang tua, agar di masa
depan saya tidak mengalami hal yang
sama.

2.

Aurellia Dwie R. S.

Memberikan motivasi yang diambil dari
gambaran masa depan, seperti pekerjaan
apa yang cocok di masa depan sesuai
potensi dan minat yang saya miliki.

3.

Firezqotti Abdullah

Memberikan motivasi yang diambil dari
pengalaman orang tua serta memberikan
kisah inspiratif.

4.

Zahra Nur Fatimah

Memberikan motivasi yang diambil dari
pengalaman orang tua terutama di kala sulit
agar saya tidak mudah menyerah.

5.

Brilian Andri Jatmiko

Memberikan motivasi yang diambil dari
kisah-kisah pilu di lingkungan sekitar dan
pengalaman anggota keluarga besar yang
telah sukses.

6.

Rizka Adinda

Memberikan nasihat untuk selalu dapat
mengahadapi realita kehidupan serta
dianjurkan untuk hidup mandiri.

7.

Ramahda Nur Alika

Menceritan kisah-kisah inspiratif dan
diingatkan selalu untuk tetap tegar dalam
menghadapi masalah.

8.

Hadie Muhamad H. P.

Menasehati dengan cara face to face serta
diberikan kisah-kisah inspiratif.
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Berdasarkan table 4.3, kita dapat mengetahui bahwasanya seluruh
narasumber mendapatkan motivasi atau nasihat dari orang tuanya, tetapi
penyampaian nya memiliki beberapa cara. Menurut Ghoni, Firez, dan
Zahra orang tua mereka memberikan motivasi yang di dasari dari
pengalaman masa lalu orang tua, dengan mengetahui hal ini orang tua
mereka berharap agar anak-anak mereka dapat menjadi pribadi yang
lebih baik dalam menjalani hidup. sedangkan beberapa narasumber yang
lain mendapatkan cara motivasi yang berbeda-beda, semisal Aurell yang
diberikan motivasi oleh orang tua nya untuk dapat memilih pekerjaan di
masa depan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Berbeda pula dengan
Rizka, ia diberikan nasihat yang menyadarkan nya kepada realita
kehidupan. Senada dengan rizka, Hadie juga mendapatkan nasihat dari
orang tuanya bahkan lebih intim atau mendalam. Walaupun banyak cara
yang berbeda yang dilakukan orang tua dalam memotivasi atau
menasehati anaknya, dapat disimpulkan bahwa seluruh orang tua
narasumber memotivasi atau menasehati anak mereka dengan tujuan
utama yang sama yaitu untuk dapat memberikan inspirasi kepada anakanaknya.

4. Bagaimana cara orang tuamu menciptakan suasana yang
kondusif di rumah dalam membantu proses belajar?
Tabel 4.4
No.
1.

Nama Responden
M. Abdul Ghoni

Jawaban
Orang tua memberikan waktu kepada saya
untuk menyendiri dan membatasi
penggunaan hp sehingga saya bisa fokus
dalam belajar.

2.

Aurellia Dwie R. S.

Orang tua akan mengkondisikan keadaan
rumah agar lebih tenang dan nyaman
(mematikan TV) saat saya ingin belajar.
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3.

Firezqotti Abdullah

Orang tua akan memberikan kebebasan
waktu luang atau bermain agar saat saya
ingin belajar, saya dapat fokus dan tidak
memikirkan hal lain.

4.

Zahra Nur Fatimah

Orang tua akan menemani saya saat
belajar agar saya fokus dan berusaha
membantu menjelaskan materi yang sulit di
pahami.

5.

Brilian Andri Jatmiko

Orang tua akan mewajibkan mematikan TV
saat saya ingin belajar serta menyuruh adik
saya untuk tidak berisik.

6.

Rizka Adinda

Orang tua cenderung tidak terlalu
menyiapkan kondisi khusus untuk saya,
karena saya dapat mengatur waktu belajar
dan belajar dalam suasana apapun.

7.

Ramahda Nur Alika

Orang tua tidak terlalu memerhatikan hal ini,
dikarenakan orang tua percaya saya dapat
menciptakan kondisi belajar yang nyaman
oleh diri sendiri.

8.

Hadie Muhamad H. P.

Orang tua cenderung tidak memperdulikan
hal ini, karena saya dibebaskan untuk
belajar atau tidak belajar.

Berdasarkan table 4.4, 5 dari 8 narasumber yaitu Ghoni, Aurell,
Firez, Zahra, dan Andri memiliki kesamaan jawaban yang dapat
disimpulkan bahwa orang tua mereka akan berusaha untuk menciptakan
kondisi atau suasana yang mendukung proses belajar. Ada beberapa cara
yang orang tua mereka lakukan dalam memenuhi hal tersebut seperti
mengkondisikan keadaan rumah agar lebih tenang dan nyaman,
membatasi penggunaan hp, memberikan waktu khusus untuk belajar
tanpa ada gangguan, bahkan menemani anak dalam belajar agar dapat
lebih fokus dan mengerti suatu materi.
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Sedangkan 3 narasumber lainnya yaitu Rizka, Alika dan Hadi
mengatakan bahwa orang tua mereka tidak terlalu mementingkan atau
berusaha menciptakan suasana yang kondusif untuk mendukung proses
belajar. Walaupun di pertanyaan poin pertama orang tua Rizka
menyatakan memberikan waktu santai agar anaknya dapat mnedapatkan
bimbingan belajar, orang tua Rizka tidak menyiapkan waktu santai atau
suasana khusus atas inisiatif sendiri melainkan hanya melakukan atas
dasar permintaan Rizka, mereka beranggapan bahwa anaknya sudah
mampu dan dipercaya dalam mengkondisikan waktu belajarnya sendiri.
Sejalan dengan hal ini baik orang tua Alika dan hadi juga tidak
menyiapkan suasana atau waktu khusus, mereka dipercaya dan
dibebaskan dalam menentukan ritme belajar nya sendiri.
5. Bagaimana sikap orang tuamu ketika tahu kamu menghadapi
kesulitan dalam pelajaran?
Tabel 4.5
No.
1.

Nama Responden
M. Abdul Ghoni

Jawaban
Orang tua akan menyiapkan waktu
kebersamaan keluarga agar saya dapat
berkonsultasi mengenai kesulitan yang saya
hadapi.

2.

Aurellia Dwie R. S.

Orang tua akan memberikan bantuan
secara langsung dengan mempelajari
materi yang sulit dan akan mencoba
menjelaskan kembali kepada saya.

3.

Firezqotti Abdullah

Orang tua akan mencoba membantu
dengan mempelajari materi yang sulit dan
menjelaskan kembali kepada saya.

4.

Zahra Nur Fatimah

Orang tua akan mempelajari dan
mengerjakan materi yang sulit secara
langsung.

28

29

5.

Brilian Andri Jatmiko

Orang tua akan memberikan motivasi agar
saya dapat menyelesaikan kesulitan yang
saya hadapi.

6.

Rizka Adinda

Orang tua saya cenderung tidak dapat
membantu, namun mereka menyarankan
saya untuk meminta bantuan kepada
saudara saya.

7.

Ramahda Nur Alika

Orang tua akan menawarkan bantuan yang
bisa diselesaikan serta memberi dorongan
agar saya dapat menghadapi kesulitan
tersebut.

8.

Hadie Muhamad H. P.

Orang tua saya cenderung tidak dapat
membantu, bila masalah pelajaran semakin
sulit orang tua menyarankan untuk
mengikuti bimbel.

Berdasarkan tabel 4.5, 6 dari 8 narasumber yaitu Ghoni, Aurell,
Firez, Zahra, Andri, dan Alika memiliki penyataan yang sejalan. Orang tua
mereka akan berusaha dalam membantu menyelesaikan kesulitan yang
dihadapi anaknya dengan berbagai macam cara mulai dari memberikan
dorongan bantuan, memberikan motivasi, ikut mempelajari kesulitan,
hingga

menyediakan

waktu

bersama

keluarga

agar

anak

dapat

berkonsultasi. Namun hal ini tidak didapatkan oleh 2 narasumber lainnya
yaitu Rizka dan Hadie. Orang tua mereka cenderung tidak dapat
membantu sehingga menyarankan anaknya untuk berkonsultasi dengan
pihak lain dalam menghadapi kesulitan dalam belajar, misal saudara dan
lembaga pendidikan.
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6. Apakah orang tuamu memantau perkembangan nilai-nilai
akademik dirimu? Jika ya, bagaimana cara pemantauan nya?
Bila tidak, mengapa demikian?
Tabel 4.6
No.
1.

Nama Responden
M. Abdul Ghoni

Jawaban
Ya, orang tua akan memantau nilai-nilai dari
hasil raport.

2.

Aurellia Dwie R. S.

Ya, tetapi orang tua hanya akan memantau
perkembangan nilai-nilai pelajaran tertentu
(pelajaran UN).

3.

Firezqotti Abdullah

Tidak terlalu, orang tua hanya melihat nilainilai yang kurang.

4.

Zahra Nur Fatimah

Ya, orang tua akan memantau dari cara
saya belajar sehingga dapat memprediksi
perkembangan nilai-nilai saya

5.

Brilian Andri Jatmiko

Ya, orang tua akan meninjau nilai-nilai dari
hasil raport.

6.

Rizka Adinda

Ya, orang tua sangat memantau
perkembangan nilai baik dari ulangan
maupun hasil raport.

7.

Ramahda Nur Alika

Ya, orang tua sangat memantau dengan
cara mendengarkan laporan langsung
perkembangan nilai yang saya sampaikan.

8.

Hadie Muhamad H. P.

Ya, tetapi orang tua hanya akan memantau
pada saat tertentu saja, seperti habis ujian
tengah semeseter.

Berdasarkan tabel 4.7, Hampir semua narasumber mengatakan
orang tua mereka memantau perkembangan nilai-nilai akademik. Caracara yang digunakan orang tua juga cukup beragam, mulai dari memantau
perkembangan nilai-nilai dari raport, memprediksi perkembangan nilai-nilai
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dari cara anak belajar, hingga menanyakan laporan nilai secara langsung
dari anaknnya. Namun hal tersebut cenderung tidak dirasakan oleh 1
narasumber

yaitu

Firez

dikarenakan

orang

tuanya

tidak

terlalu

mementingkan perkembangan nilai dirinya, ia menambahkan bahwa
orang tuanya

baru akan memerhatikan

perkembangan

nilai bila

mengetahui ada nilai yang kurang saja.
7. Apakah orang tuamu melakukan konsultasi kepada pihak
sekolah untuk meninjau perkembangan belajar mu? Bila ya,
bagaimana caranya? Bila tidak, mengapa demikian?
Tabel 4.7
No.
1.

Nama Responden
M. Abdul Ghoni

Jawaban
Cenderung tidak berkonsultasi kepada
sekolah, karena orang tua saya lebih
memilih menanyakan perkembangan diri
saya secara langsung (ke saya).

2.

Aurellia Dwie R. S.

Cenderung tidak berkonsultasi kepada
sekolah, karena orang tua saya lebih
memilih menanyakan perkembangan diri
saya secara langsung (ke saya). Tetapi bila
terjadi kesalahan seperti input nilai, orang
tua akan berkonsultasi ke pihak sekolah.

3.

Firezqotti Abdullah

Tidak berkonsultasi sama sekali,
dikarenakan pecaya kepada perkembangan
anak nya sendiri yang di lihat saat berada
rumah.

4.

Zahra Nur Fatimah

Tidak melakukan konsultasi, karena orang
tua sudah mempercayai proses belajar saya
saat berada di rumah.
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5.

Brilian Andri Jatmiko

Kadang-kadang melakukan konsultasi,
biasanya orang tua saya bila ada perlu akan
menghubungi guru yang bersangkutan.

6.

Rizka Adinda

Ya, orang tua selalu melakukan konsultasi
ke wali kelas baik datang langsung ke
sekolah atau menghubungi lewat telepon.

7.

Ramahda Nur Alika

Kadang-kadang melakukan konsultasi,
biasanya dengan berbicara langsung ke
wali kelas.

8.

Hadie Muhamad H. P.

Tidak melakukan konsultasi, dikarenakan
pecaya kepada perkembangan anak nya
sendiri yang di lihat saat berada rumah.

Berdasarkan tabel 4.7, 5 orang narasumber yaitu Ghoni, Aurell,
Firez, Zahra, dan Hadie mengatakan orang tuanya cenderung bahkan
tidak melakukan konsultasi kepada pihak sekolah terkait perkembangan
belajar mereka disekolah, penyebab orang tua mereka tidak melakukan
konsultasi memiliki kesamaan yaitu orang tua mereka sudah percaya
bahwa anaknya dapat mempertanggung jawabkan perkembangan belajar
nya sendiri. Sedangkan menurut Andri dan Alika orang tua mereka
terkadang melakukan konsultasi ke pihak sekolah bila ada keperluan saja.
hanya satu narasumber saja yaitu Rizka yang dimana orang tuanya selalu
melakukan konsultasi kepada pihak sekolah terkait perkembangan belajar
nya disekolah.
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8. Menurutmu

apakah

orang

tua

mengetahui

potensi

(akademik/non-akademik) dalam dirimu? Apa yang mereka
lakukan terhadap hal itu?
Tabel 4.8
No.
1.

Nama Responden
M. Abdul Ghoni

Jawaban
Tahu, mereka mendukung dan
memfasilitasi potensi yang saya miliki.

2.

Aurellia Dwie R. S.

Tahu, orang tua akan menanyakan tentang
perkembangan potensi yang saya miliki.

3.

Firezqotti Abdullah

Tahu, dalam potensi akademik orang tua
saya mengarahkan perkembangannya
tetapi orang tua saya tidak terlalu
memperdulikan potensi non-akademik.

4.

Zahra Nur Fatimah

Tahu, menyemangati saya agar dapat
mengembangkan potensi saya kearah yang
baik.

5.

Brilian Andri Jatmiko

Tahu, orang tua menyediakan segala
fasilitas yang diperlukan untuk
mengembangkan potensi yang dimiliki.

6.

Rizka Adinda

Tahu, namun orang tua saya tidak
mengarahkan potensi yang saya miliki dan
cenderung membebaskan saya asal kearah
yang baik.

7.

Ramahda Nur Alika

Tahu, orang tua mendukung potensi yang
saya miliki dan diarahkan kearah yang lebih
baik.

8.

Hadie Muhamad H. P.

Tahu, Namun orang tua hanya
mementingkan potensi akademik tidak
terlalu mementingkan potensi nonakademik.
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Berdasarkan tabel 4.8, semua narasumber menyatakan bahwa
orang tuanya mengetahui potensi yang dimiliki oleh anaknya, namun
tanggapan yand diberikan oleh orang tua cukup beragam. Secara garis
besar orang tua mereka mendukung serta memfasilitasi pengembangan
potensi mereka. Hanya saja beberapa orang tua tidak teralu berkontribusi
dalam mengembangkan potensi anaknya seperti orang tua Rizka yang
walaupun mendukung potensi yang dimilikinya, orang tuanya tidak
memberikan arahan kepada anaknya dalam mengembangkan potensinya,
mereka hanya berpesan kepada Rizka agar menjaga potensinya tetap
berada di jalan yang benar. Sedangkan menurut Firez dan Hadie, orang
tua mereka hanya mementingkan perkembangan potensi Akademik dan
tidak terlalu memperdulikan potensi Non- Akademik yang mereka miliki.
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BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian, Peneliti menyimpulkan sebagai berikut :
Untuk menjalankan proses belajar yang baik, diperlukan partisipasi
yang aktif dari seluruh pihak-pihak terkait yakni siswa, orang tua, dan
sekolah. Dalam hal ini orang tua berperan amat penting karena mereka
adalah figur sentra (contoh) bagi anaknya hingga kapanpun, hal ini
dipaparkan oleh Dra. Desmita M.Si dalam bukunya yang berjudul
Psikologi Perkembangan Peserta Didik. Berdasarkan hasil penelitian
secara singkat dapat disimpulkan orang tua adalah penggerak terjadinya
proses belajar misal, walaupun sang anak merasa mampu dalam
mengerjakan tugas-tugas sulit dalam pelajaran tanpa adanya dukungan,
kepercayaan, dan motivasi dari orang tua, serta sarana faslitas belajar
yang memadai anak akan cenderung bahkan tidak akan dapat
mengerjakan ini semua sendiri. Karena hal-hal tersebut adalah bagian dari
kewajiban peran orang tua seperti yang di utarakan oleh Umar Hasyim
dalam bukunya yang berjudul Cara Mendidik Anak. Sehubungan dengan
hasil penilitian ini, dalam pengembangan nilai anak baik dibidang
akademik dan non-akaddemik orang tua lah yang bertanggung jawab
penuh terhadap hal ini, mereka lah yang menentukan atas masa depan
anaknya. Hal ini dijelaskan dalam salah satu Hadist shohih yang artinya:
”Setiap anak yang dilahirkan,adalah fitrah. Tinggal kedua orang tuanyalah
yang akan menjadikannya sebagai seorang Yahudi, Nasrani, ataupun
Majusi.”(HR.Bukhari).
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B. SARAN
Sebagai akhir dari penulisan karya tulis ini, peneliti bermaksud
memberikan saran-saran kepada siswa-siswi SMA Al-Muslim serta para
pembaca lainnya :

1. Agar para pembaca khususnya seorang anak dapat lebih
menghormati dan menghargai orang tua yang sesungguhnya
sangat berjasa dalam membimbing serta mendididik kita.
2. Agar para pembaca khususnya siswa-siswi untuk lebih giat lagi
dalam menuntut ilmu.
3. Agar para pembaca dapat memanfaatkan segala sarana dan
fasilitas yang telah diberikan oleh orang tua dengan sebaikbaiknya.
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

NO.

PERTANYAAN

1.

Apakah orang tuamu memberikan bimbingan dalam hal belajar (secara
langsung)? Jika ya, bagaimana tanggapanmu? Jika tidak, mengapa

SASARAN
PERTANYAAN
Siswa

demikian?
2.

Apakah orang tuamu memberikan fasilitas yang memadai untuk
menunjang proses belajar mu? Apa saja fasilitas yang sudah diberikan?

3.

Bagaimana cara orang tuamu memberikan motivasi atau nasihat
kepadamu agar tetap semangat dalam belajar?

4.

Bagaimana cara orang tuamu menciptakan suasana yang kondusif di
rumah dalam membantu proses belajar?

5.

Bagaimana sikap orang tuamu ketika tahu kamu menghadapi kesulitan
dalam pelajaran?

6.

Siswa

Siswa

Siswa

Siswa

Apakah orang tuamu memantau perkembangan nilai-nilai akademik
dirimu? Jika ya, bagaimana cara pemantauan nya? Bila tidak, mengapa

Siswa

demikian?
7.

Apakah orang tuamu melakukan konsultasi kepada pihak sekolah untuk
meninjau perkembangan belajar mu? Bila ya, bagaimana caranya? Bila

Siswa

tidak, mengapa demikian?
8.

Menurutmu apakah orang tua mengetahui potensi (akademik/nonakademik) dalam dirimu? Apa yang mereka lakukan terhadap hal itu?
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Siswa

40

LAMPIRAN

Wawancara Narasumber Ghoni

Wawancara Narasumber Arell

Wawanncara Narasumber Firez
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Wawanncara Narasumber Zahra

Wawanncara Narasumber Rizka

Wawanncara Narasumber Hadie
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Wawancara Narasumber Andri

Wawancara Narasumber Alika

Konsultasi dengan Bu Wido (Pembimbing)
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Daftar Pribadi
Nama

: Raafa Raflityo Desvivaldi

Tempat, tanggal lahir

: Bekasi, 21 Desember 2000

Jenis kelamin

: Laki-Laki

Agama

: Islam

Alamat

: Perumahan Taman Sentosa Blok HG No. 26,
Cikarang Selatan

Riwayat Pendidikan
1. TKIT ANNIDA (2004-2006)
2. SDIT ANNIDA (2006-2013)
3. SMP Al-Muslim (2013-2016)
4. SMA Al-Muslim (2016-2019)

Pengalaman Organisasi


Anggota OSIS SMA Al-Muslim Bidang Wirausaha (2017-2018)
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