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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Tentang SD Inpres Sungguminasa 1 Kabupaten Gowa

SD Inpres Sungguminasa 1 Kab. Gowa merupakan salah satu SD

Inpres yang ada di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. SD tersebut

terletak di Sungguminasa yang tempatnya dekat dengan pasar

Sungguminasa. SD Inpres Sungguminasa 1 Kab. Gowa memiliki 3 ruang

kelas, satu ruang kepala sekolah, satu ruang guru-guru, satu ruang tata

usaha, dua ruangan kamar kecil / WC, dan halaman sekolah. Di SD Inpres

Sungguminasa 1 Kab. Gowa ada 12 guru, diantaranya 6 guru kelas, satu

guru olahraga dan satu guru agama, kepala sekolah, ketua komite, tata

usaha dan busek. SD Inpres Sungguminasa 1 Kab. Gowa mempunyai 178

orang siswa yang terbagi menjadi 6 kelas mulai dari kelas 1 sampai

dengan kelas 6. Di SD Inpres Sungguminasa 1 memiliki lapangan olahraga

bulu tangkis yang sekaligus digunakan untuk lapangan upacara, berbagai

alat olahraga seperti bola voli, bola basket, bola kasti dan peralatan

olahraga lainnya. Keunggulan SD Inpres Sungguminasa 1 Kab. Gowa

adalah di bidang Pramuka dan kesenian. Kedua kegiatan ini menjadi

unggulan karena antusiasme dari siswa sangat tinggi, sehingga sangat

mudah dikembangkan di SD ini.
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2. Gambaran Tentang Siswa Kelas III SD Inpres Sungguminasa 1 Kab.

Gowa

Kelas III SD Inpres Sungguminasa 1 Kab. Gowa terdidri dari 21

siswa yaitu 14 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan. Mereka berasal dari

keluarga yang berbeda-beda, dilihat dari jenis pekerjaan orang tuannya,

tingkat pendidikan orang tuanya. Ruang kelas III ini berderet dengan

ruang kelas IV, ruang kelas bersih dan rapi. Pada umumnya dalam

kegiatan pembelajaran penjaskes siswa antusias dalam mengikuti.

3. Gambaran Tentang Orang Tua Siswa Kelas III SD Inpres Sungguminasa 1

Kab. Gowa

a. Tingkat Pendidikan Orang Tua Siswa

Orang tua siswa kelas III dilihat dari tingkat pendidikannya,

pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal orang tua siswa

yang pernah diselesaikan dan ditempuh dalam jenjang pendidikan di

Indonesia.

Tabel 4.1. Tingkat pendidikan orang tua siswa (ayah)

Tingkat Pendidikan Jumlah Jumlah
SMP 6
SMA 9
SI 6

6
9
6

Jumlah 21
Sumber: Orang Tua Siswa

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa orang tua (ayah) yang

berpendidkan SMP sebanyak 6 orang, SMA sebanyak 9 orang, dan

yang berpendidikan SI sebanyak 6 orang.
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Tabel 4.2. Tingkat pendidikan orang tua siswa (ibu)

Tingkat Pendidikan Jumlah Jumlah
SMP 3
SMA 14
SI 4

3
14
4

Jumlah 21
Sumber. : Orang Tua Siswa

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rang tua (ibu) yang

berpendidikan SMP sebanyak 3 orang, SMA sebanyak 14 orang, dan

SI sebanyak 4 orang.

b. Jenis Pekerjaan Orang Tua Siswa

Orang tua siswa dilihat dari jenis pekerjaannya dapat dilihat dalam

tabel di bawah ini.

Tabel 4.3. Daftar pekerjaan orang tua (ayah)

Jenis Pekerjaan Jumlah
Wiraswasta
Buruh
Dinas kebersihan
Guru
Petani
Security
PNS

10
3
1
2
3
1
1

Jumlah 21 orang
Sumber: Orang Tua Siswa

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa orang tua (ayah) yang bekerja

sebagai Wiraswasta sebanyak 10 orang, buruh sebanyak 3 orang, dinas

kebersihan 1 orang, guru 2 orang, petani 3 orang, security 1 orang, dan

PNS 1 orang.
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Tabel 4.4. Daftar pekerjaan orang tua (ibu)

Jenis Pekerjaan Jumlah
Wiraswasta
Pedagang
Guru
Ibu Rumah Tangga

5 orang
8 orang
2 orang
5 orang

Jumlah 21 orang
Sumber: Orang Tua Siswa

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa orang tua (ibu) yang bekerja

sebagai Wiraswasta sebanyak 5 orang, pedagang sebanyak 8 orang, Guru 2

orang, dan ibu rumah tangga 5 orang.

c. Deskripsi Tentang Partisipasi Orang Tua Terhadap Pembelajaran Anak

Dari hasil wawancara diperoleh tentang partisipasi orang tua

terhadap pembelajaran siswa. Orang tua siswa sebagian besar

berpendidikan formal SMA, jika dilihat hampir semua orang tua siswa

bekerja dan sebagian besar bekerja sebagai pedagang dan buruh.

Dalam keseharian waktu orang tua lebih banyak dihabiskan di

tempat kerja baik itu yang bekerja sebagai pedagang maupun yang bekerja

sebagai buruh sehingga waktu untuk anak berkurang. Orang tua tidak

selalu memperhatikan kebutuhan untuk anak karena kesibukan mereka

setiap hari.

Untuk memenuhi kebutuhan keluarga setiap hari mengharuskan

orang tua untuk bekerja sehingga waktu yang seharusnya digunakan untuk

mengurus anak menjadi berkurang, hal tersebut juga berpengaruh terhadap

kurangnya perhatian orang tua terhadap anak. Kebutuhan pokok anak

sering mereka abaikan, hanya beberapa orang tua yang selalu
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menyediakan kebutuhan pokok untuk anak, orang tua juga tidak

menyuruh.

Tidak semua orang tua dapat memenuhi fasilitas belajar anak, hal

ini disebabkan oleh kesibukan dan keadaan ekonomi keluarga yang

kurang. Sebagian orang tua siswa beranggapan bahwa semua fasilitas

belajar disediakan oleh sekolah sehingga orang tua tidak perlu

menyediaknnya.

Interaksi antara orang tua dengan anak kurang baik, hal ini dapat

dilihat dari kehidupan sehari-hari yang ditunjukkan dengan sifat kurang

keterbukaan dan komunikasi sehingga orang tua tidak tau kesulitan belajar

yang dialami anak. Mereka juga tidak menanyakan kesulitan belajar yang

dialami anak di sekolah. Orang tua jarang memberikan nasihat dan

motivasi karena menganggap semua pelajaran adalah pelajaran yang

mudah dan anak pasti bisa melakukannya. Sebagian orang tua juga

beranggapan bahwa pelajaran tidak terlalu penting yang penting anaknya

bisa membaca.

4. Informasi Tentang Orang Tua Siswa dan Partisipasinya Terhadap

Anaknya.

a. Bentuk – bentuk perhatian orang tua

Adapun bentuk - bentuk perhatian yang telah diberikan oleh orang

tua kepada anaknya yaitu membelikan seragam sekolah sebagaimana

hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada ibu saharia pada

tanggal 19 Agustus 2016. Ibu Darma memberikan perhatian kepada
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anaknya berupa membimbing anaknya tetapi ketika ada waktunya saja

sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti pada

tanggal 19 Agustus sedangkan Ibu Hariyani memberikan perhatiannya

berupa membimbing anaknya ketika ada waktunya saja sebagaimana

hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 20 Agustus

2016

Jadi kesimpulannya dari keseluruhan perhatian yang diberikan oleh

orang tua yaitu selalu sibuk bekerja sehingga orang tua kurang

waktunya untuk bersama anak dan membimbing anak ketika ada

waktunya saja.

b. Keberlanjutan pendidikan anak

Adapun keinginan orang tua ingin melanjutkan pendidikan

anaknya kejenjang yang lebih tinggi sebagaimana hasil wawancara

yang dilakukan oleh peneliti kepada ibu saharia pada tanggal 19

Agustus 2016, Ibu Darma pada tanggal 19 Agustus sedangkan Ibu

Haryani pada tanggal 20 Agustus 2016 semua orang tua menjawab

ingin melanjutkan pendidikan anaknya

Jadi kesimpulan semua orang tua ingin melanjutkan pendidikan

anaknya kejenjang yang lebih tinggi.

c. Kendala – kendala atau faktor-faktor yang mempengaruhi perhatian

orang tua

Adapun faktor – faktor atau hambatan - hambatan yang

mempengaruhi perhatian orang tua yaitu kesibukan orang tua bekrja
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dan ekonomi sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh

peneliti kepada ibu saharia pada tanggal 19 Agustus 2016. Ibu Darma

mempunyai kendala - kendala berupa faktor ekonomi sebagaimana

hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti pada tanggal 19

Agustus sedangkan Ibu Hariyani mempunyai kendala- kendala berupa

kesibukan orang tua bekerja sebagaimana hasil wawancara yang

dilakukan oleh peneliti pada tanggal 20 Agustus 2016

Jadi kesimpulannya adalah orang tua mempunyai kendala-kendala

atau faktor-faktor yang mempengaruhi perhatian orang tua itu karena

faktor ekonomi dan karena kesibukan orang tua bekerja.

Jadi kesimpulan keseluruhannya orang tua masih kurang dalam hal

memberikan bentuk-bentuk perhatian, sedangkan keinginan orang tua

dalam hal melanjutkan, orang tua ingin sekali melanjutkan pendidikan

anaknya tetapi karena keadaan ekonomi dan kendala-kendala atau

faktor-faktor yang dihadapi oleh orang tuayaitu faktor ekonomi dan

faktor kesibukan orang tua dalam bekerja sehingga perhatiannya untuk

anaknya berkurang.

B. PEMBAHASAN

Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah

dalam hal ini sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat. Tanggung jawab

mendidik bukan hanya dibebankan pada guru di sekolah orang tua juga harus

berperan penting didalamnya. Partisipasi orang tua juga diperlukan untuk

mendukung kegiatan belajar anak, bentuk partisipasi yang dapat diberikan
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orang tua yaitu pemenuhan kebutuhan anak, hal ini sesuai dengan Maslow

(dalam Slameto 2003:74-75) yang menyatakan kebutuhan fisiologis

merupakan kebutuhan yang paling dasar dan paling jelas dari sekian banyak

kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya secara fisik, yaitu kebutuhan

jasmani manusia, misalnya kebutuhan akan makan, minum, tidur, istirahat dan

kesehatan.

Penelitian ini berusaha mengungkapkan bagaimana bentuk partisipasi

orang tua dari siswa kelas III SD Inpres Sungguminasa 1 Kab. Gowa dalam

pembelajaran serta faktor penghambat partisipasi orang tua dalam

pembelajaran siswa kelas III SD Inpres Sungguminasa 1 Kab. Gowa. Dari

hasil yang telah diuraikan diatas dapat dilihat sebagai berikut:

1. Dalam bentuk partisipasi bentuk-bentuk perhatian yang diberikan oleh

orang tua kepada anaknya sebanyak 21 orang. ada 9 orang tua siswa yang

sepenuhnya memberikan perhatian sedangkan terdapat 12 orang tua siswa

yang kadang-kadang bahkan tidak memberikan perhatiannya kepada

anaknya, 8 orang tua siswa memberikan bentuk bentuk perhatian kepada

anak seperti: mebelikan seragam sekolah,menyediakan fasilitas,

membimbing anak, mengontrol jam belajaran, selalu menanyakan apa

yang dipelajari disekolahnya . Sementara 12 orang tua siswa masuk dalam

katagori tidak selalu dan tidak pernah meberikan bentuk-bentuk perhatian

yang diberikan untuk anak. Dari data diatas dapat diketahui bahwa

partisipasi orang tua dalam hal meberikan perhatian kepada anak masih

cukup rendah. Bentuk – bentik perhatian orang tua terhadap anaknya dapat
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berupa pemberian bimbingan, pengawasan terhadap belajar, dan

penghargaan serta pemenuhan kebutuhan belajar. hal ini sesuai dengan

pendapat Kartono Kartini (1990: 111).

2. Bantuan mengatasi kesulitan- kesulitan anak dalam belajar Kartono

Kartini (1985: 82), mengemukakan bahwa orang tua ang berusaha

mengatasi kesulitan anak dalam belajar, berarti orang tua berusaha

menolong anak agar hasil dalam prosos belajarnya. Ini sesui dengan

penelitian bahwa menemani anak ketika sedang belajar itu sangat penting

membantu sianak ketika anak itu mengalami kesulitan, dari 21 orang tua

siswa hanya 8 orang tua siswa yang menemani anak ketika sedang belajar

sedangkan 13 orang tua siswa dikatakan kadang-kadang, tidak pernah

bahkan kakaknya yang membantu atau menemani adiknya ketika belajar.

3. Motivasi dari luar atau biasa disebut dengan motivasi ektrinsik sangatlah

penting bagi seorang anak yang sedang mengalami atau menjalankan

proses belajar, hal ini sesuai dengan pendapat M.Dalyono (2005:57)

motivasi ektrinsik yaitu dorongan yang datang dari luar diri (lingkungan),

misalnya dari orang tua, guru, teman-teman dan anggota masyarakat.

Seseorang yang belajar dengan motivasi yang kuat, akan melaksanakan

semua kegiatan belajarnya dengan sungguh-sungguh, penuh gairah atau

semangat. Dengan pemberian motivasi oleh orang tua, siswa akan lebih

percaya diri dalam mengikuti pembelajaran apalagi ketika anak melakukan

kegiatan pembelajaran yang mereka anggap sulit. Dari hasil penelitian

menunjukan bahwa dari 21 orang tua siswa hanya 10 orang tua hanya
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memberikan motivasi kepada anak jika anak melaporkan tentang

pembelajarannya di sekolah, jika anak tidak melapor orang tua jarang

memberikan motivasi. Motivasi yang diberikan orang tua kepada anak

berupa pemberian hadiah dan penguatan verbal seperti pujian, pemberian

semangat, serta 5 orang tua siswa kadang – kadang memberikan motivasi

Sedangkan 6 orang tua siswa tidak pernah memberikan motivasi hal ini

dikarenakan orang tua tidak mengetahui permasalahan dan kesulitan

belajar yang dihadapi anak karena anak tidak melaporkankegiatan

pembelajaran yang  telah mereka lakukan di sekolah, interaksi antara anak

dengan orang tua rendah sehingga kurangnya keterbukaan diantara

mereka.

4. Alat pembelajaran meliputi, pensil, tinta, penggaris, buku tulis, buku

pelajaran, buku gambar, pensil warna, dan lain-lain akan membantu anak

dalam melancarkan belajar anak kurangnya alat-alat tersebut akan

menghambat kemajuan belajar anak. Fasilitas belajar ini merupakan

fasilitas secara langsung berkaitan dengan proses pembelajaran anak.

Ahmadi dan Supriyono (2008: 88). untuk penyediaan fasilitas belajar 9

orang tua siswa tidak memenuhi kebutuhan anak, dikarenakan anak tidak

meminta langsung kepada orang tuanya dan sebagian besar orang tua tidak

sanggup untuk memenuhinya. 12 orang tua siswa saja yang yang dapat

memenuhi fasilitas belajar anak mereka itupun hanya fasilitas yang

harganya terjangkau oleh mereka misalnya buku, pensil, penghapus, tip x,

dan pulpen.
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5. Orang tua pasti ingin melanjutkan pendidikan anak kejenjang yang lebih

tinggi agar anaknya bisa sukses dari pada orang tuanya. Dari 21 orang tua

siswa semua orang tua ingin melanjutkan pendidikan anaknya tetapi

kendalanya yaitu keuangan atau ekonomi dan kesibukan orang tua bekerja.

Hal ini dikuatkan oleh konsep dari Henry Siahaan (1986: 34). Bahwa

orang tua wijib bertanggung jawab atas pendidikan anaknya yaitu

menyekolahkan anaknya.

6. Hukuman adalah tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan

sengaja sehingga menimbulkan nestapa, dan dengan adanya nestapa

tersebut anak akan menjadi sadar akan perbuatanya dan berjanji didalam

hatinya untuk tidak mengulanginya lagi. (Amin Danien Indrakusuma,

1973: 14) ada beberapa cara orang tua untuk mengatasi anaknya yang

tidak pergi kesekolah yaitu antara lain dipukul sebanyak 4 orang tua siswa,

diberi pengarahan 3 orang tua siswa, dimarahi sebanyak 12 orang tua

siswa, membujuk 1 orang tua siswa, serta membrikan dorongan sebanyak1

orang tua siswa, hal ini sesuai dengan konsep di atas.

7. Menurut Galuh ada banyak potensi yang mempengaruhi keberlanjutan

pendidikan anak yaitu bisa berupa dalam menempuh pendidikan yaitu

keadaan ekonomi keluarga, lingkungan tidak mendukung serta kesibukan

orang tua bekerja Dalam penelitian terdapat beberapa faktor yang

menghambat partisipasi perhatian orang tua terhadap keberlanjutan

pendidikan anak, terdapat 21 orang tua siswa mempunyai kendala –

kendala sebagai berikut:
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a. Keadaan ekonomi keluarga yang lemah sebanyak 10 orang tua siswa

dikarenakan orang tua siswa hanya bekerja sebagai buruh tani di sawah

sehingga mereka tidak bisa memenuhi fasilitas belajar anak mereka.

b. Kesibukan orang tua bekerja terdapat 3 orang tua siswa, pekerjaan

yang mengharuskan mereka untuk berangkat lebih awal dari anak

mereka sehingga orang tua kurang memperhatikan dan mengontrol

jadwal pelajaran anak mereka.

c. Kurangnyan keterbukaan antara anak dengan orang tua sehingga orang

tua tidak mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pelajaran

sianak sebanyak 2 orang tua siswa.

d. Terdapat 4 orang tua siswa yang tidak memiliki kendala untuk

memenuhi kebutuhan anak.

e. Lingkuan yang tidak mendukung sebanyak 2 orang tua siswa

Orang tua adalah sosok teladan yang akan diidentifikasi dan

internalisasi peran dan sikap anak. Maka salah satu tugas utama orang tua

adalah mendidik keturunannya.

Peran keluarga memberikan pengalaman pertama dan utama

merupakan faktor penting dalam perkembangan pribadi anak. Kehadiran

anak di dunia disebabkan hubungan kedua orang tuanya, sehingga orang

tua bertanggung jawab pada pendidikan anak-anaknya. Keberhasilan

pendidikan anak disekolah juga dipengaruhi oleh kondisi keluarga.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, orang tua siswa yang sekolah

di SD Inpres Sungguminasa 1 kelas III Kab. Gowa tidak terlalu

memperhatikan belajar anak. Pada jam-jam belajar, para orang tua malah

asyik menonton sinetron televisi. Orang tua juga belum maksimal dalam

memberikan motivasi kepada anak agar lebih giat dalam belajar. Hal ini

berdasarkan wawancara terhadap beberapa anak yang menyatakan bahwa

orang tua mereka tidak pernah memberikan pujian ataupun hadiah jika

memperoleh nilai yang baik. Orang tua memandang pemberian hadiah

akan berdampak buruk bagi anak kedepannya. Berdasarkan hasil observasi

dan wawancara juga ditemui orang tua masih kurang dalam memenuhi

kebutuhan belajar anak. Hal ini terlihat dari tidak tersedianya meja dan

kursi belajar, serta penerangan yang baik untuk anak belajar.

2. Hubungan perhatian orang tua dengan kelanjutan sekolah di

Sungguminasa terlihat dari sikap anak terhadap sekolah dipengaruhi oleh

sikap orang tua mereka yang berarti bahwa, sikap anak terhadap sekolah

mereka sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya perhatian dari orang tua

mereka. Tidak adanya kemauan anak sebetulnya mencerminkan tidak

59
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adanya kesadaran dan dorongan dari orang tua agar si anak bersekolah

dengan baik. Anak terkadang tidak memiliki motivasi untuk ke sekolah

manakala tidak ada perhatian dari orang tua.

3. Kendala-kendala orang tua dalam memberikan perhatian pada pendidikan

anak, di antaranya keadaan ekonomi keluarga yang rendah menyebabkan

orang tua lebih berfokus pada kegiatan mencari nafkah. Selain itu

banyaknya jumlah anak yang dimiliki membuat orang tua kurang

memperhatikan pendidikan anak. Kendala berikutnya adalah persepsi

orang tua tentang pendidikan yang masih rendah, hal ini terlihat dari

rendahnya pemahaman orang tua akan pentingnya pendidikan dan

ketidaktahuan orang tua berkaitan dengan bentuk perhatian yang bisa

mereka berikan terhadap pendidikan anak. Keadaan ini merupakan

manifestasi dan rendahnya tingkat pendidikan orang tua.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diajukan sebagai

berikut:

1. Diperlukan suatu sikap ketegasan dari orang tua untuk mendorong

anaknya ke sekolah. Orang tua yang memiliki sikap acuh tak acuh

terhadap pendidikan anak dapat membawa pada suatu kegagalan studi.

Selain dalam hal pembagian waktu belajar, perhatian orang tua akan tugas-

tugas sekolah anak juga sangat diperlukan.
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2. Mengingat pentingnya peranan keluarga dalam kemajuan pendidikan anak,

untuk itulah sekolah harus lebih meningkatkan menjalin kerjasama

kemitraan dengan para orang tua siswa.

3. Tingkat pendidikan orang tua yang rendah dan kurangnya kesadaran

terhadap pentingnya pendidikan pada anak, maka diharapkan tokoh

masyarakat dapat berperan menjadi fasiltitator antara pihak sekolah dan

orang tua, dalam upaya meningkatkan kesadaran orang tua dalam

memotivasi dan mendorong anak untuk bersekolah dan belajar di rumah.

4. Diharapkan orang tua terus meningkatkan parisipasinya dalam pelajaran

anaknya meskipun dalam keadaan ekonomi yang bisa dikatakan lemah.

Karena wujud dari partisipasi itu banyak sekali, tidak terbatas pada bentuk

materi saja.

5. Diharapkan dengan semakin besarnya partisipasi orang tua dalam

palajaran siswa maka tingkat antusiasme siswa akan
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