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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Orang tua sebagai lingkungan pertama yang dikenal oleh anak, maka orang 

tualah yang bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan pendidikan anak. 

Dengan kata lain orang tua harus mempersiapkan anak-anak agar mampu 

melaksanakan tugas hidup dengan sebaik-baiknya, dan mampu mengemban tugas 

sebagai kholifah di bumi adalah tugas dan kewajiban orang tua.  

Untuk mencegah anak-anak dari kekeliruan perbuatan, maka yang pertama 

memberikan pendidikan adalah keluarga, dan akan terus berlanjut sampai 

pendidikan formal, atau meski anak telah berada dalam pendidikan formal, maka 

pendidikan keluarga tetap di jalankan.  

Untuk membawa anak pada kedewasaan amak orang tua harus memberikan 

contoh baik karena anak suka mengimitasi kepada orang tuanya. Dengan contoh 

yang baik anak tidak merasa dipaksa. Dalam memberikan sugesti pada anak tidak 

dengan cara otoriter melainkan dengan system pergaulan sehingga dengan senang 

anak melaksanakannya. Anak paling suka di identikan dengan orang tuanya, 

seperti anak laki-laki terhapa ayahnya, anak perempuan dengan ibunya. 
1

Tugas dan tanggungjawab orang tua tidak hanya sekedar memenuhi 

kebutuhan ekonomi dan biologis, tetapi orang tua juga berkewajiban untuk 

1
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membimbing dan membina sikap dan tingkah laku anak, sehingga mereka 

menjadi anak yang sholeh, taat kepada orang tua dan Allah SWT.  

 

Guru merupakan seorang pendidik dalam proses pelaksanaan pendidikan 

beeperan sangat penting, disamping sebagai pengajar ia juga sebagai pendidik. 

Seperti yang dikemukakan oleh Oemar Hamalik dalam bukunya Mengajar- Azas-

Metode-Teknik mengatakan bahwa peranan guru sesungguhnya sangat luas, 

meliputi :  

1. Guru sebagai pengajar ( Teacher as Instructor)  

2. Guru sebadai pembimbing (Teacher as Counselor) 

3. Guru sebagai Ilmuan ( Teacher as Scientist)  

4. Guru sebagai Pribadi ( Teacher as Person)  

5. Guru sebagai Penghubung ( Teacher as Communicator) 

6. Guru sebagai Modernisator dan  

7. Guru sebagai Pembangunan ( Teacher as Constructor) 
2
 

 

Sebagai pembangunan, guru tidak saja bertugas disekolah dengan berbagai 

kegiatan, tetapi lebih luas dari itu, ia mempunyai peranan untuk mendewasakan 

murid juga membangun masyarakat sekitarnya. Tinggi rendahnya kebudayaan 

suatu masyarakat, maju atau mundurnya tingkat kebudayaan suatu masyarakat 

dan negara, sebagian besar bergantung kepada pendidikan dan pengajaran yang 

disampaikan guru. 
3
   

                                                 
2
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Untuk memperjelas peranan guru, Ag sujono memberi tanggapan, yakni : 

selain tugas dan peranan mengajar (instructional) dan mendidik (educational), 

seorang guru juga memimpin kelas (managerial) baik dikelas maupun diluar kelas 

dan mengorganisir kegiatan intra dan exstra kelas. 
4
 

Setelah guru mengetahui tentang peranannya, maka seorang guru harus 

mempunyai sifat-sifat yang biasa dijadikan sebagai teladan oleh murid-muridnya, 

setidak-tidaknya dia dalam melaksanakan tugasnya itu benar-benar 

mencerminkan seorang pribadi guru yang professional.  

Dari beberapa kutipan diatas jelas, bahwa keberhasilan pendidik itu sangat 

dipengaruhi oleh keberadaan orang yang mendidiknya atau guru. Sebagai seorang 

guru, maka ia harus mengatahui dan sadar akan peranannya, dan memiliki sifat-

sifat yang dapat menunjang keberhasilan dalam proses belajar mengajar.  

Menurut pendapat D. Marimba pengertian pendidikan agam islam adalah 

bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum Allah menuju kepada 

terbentuknya keperibadian yang utama menurut ukuran-ukuran islam”.
5
  

Sedangkan tujuan Pendidikan Agama Islam secara umum adalah untuk 

meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.  

Adapun ayat-ayat yang mendukung uraian di atas adalah : 

 

 

                                                 
4
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Artinya : Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka  

mengabdi kepada-Ku. ( Q. S. Az-zariyat : 56)
6
 

Surat Ali Imron ayat 112 :  

 

 

 

 

 

Artinya : Ditempatkan atas mereka kehinaan-kehinaan dimana mereka berada 

kecuali mereka yang menjaga hubungan dengan sesama manusia (Q.S 

Al-Imron : 112)
7
 

Menyimak ayat yang di atas sesuai kalau dikatakan tujuan umum 

pendidikan agama Islam adalah untuk membentuk pribadi yang beriman dan 

bertaqwa kepada Allah SWT. Tujuan pendidikan yang tertera di atas merupakan 

tujuan umum atau tujuan bidang studi pendidikan agama Islam. Setelah tujuan 

umum ini ada pula tujuan khusus yakni tujuan untuk setiap pokok bahasan yang 

disampaikan oleh guru kepada anak didik.   

                                                 
6
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Berdasarkan hasil observasi dalam kesempatan presurvey, dapat diketahui 

prestasi belajar siswa SD Negeri 01 Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang 

Barat Tahun Ajaran 2015/2016 seperti pada tabel berikut ini :  

Tabel 1 

Keadaan Kerja Sama Orang Tua Dan Guru Dalam Meningkatkan Pretasi Belajar 

Pendidikan Agama Islam SD Negeri 01 Panaragan Jaya  

Kabupaten Tulang Bawang Barat 

No Nama Siswa 

Kriteria Kerja 

Sama Orang Tua 

dan Guru 

Prestasi 

Belajar Siswa 

 

Ket. 

1. Tri Wahyudi  Baik 85 Baik 

2. Tri Wahyunita Cukup 80 Rendah 

3. Anggi Baharuddin  Baik 80 Baik 

4. Ammad Nuril Baik 70 Sedang 

5. Yulian Jalil Baik 70 Baik 

6. Dadang Junaidi  Baik 65 Sedang 

7. Rahmad . P. Cukup 80 Rendah 

8. Efri  Baik 75 Baik 

9. Rendi Baik 70 Rendah 

10. Beni Cukup 65 Sedang 

Sumber : Hasil Pra Survey 29 September 2015 

Kriteria  kerja sama orang tua dan guru : 

Baik : berarti orang tua dan guru memiliki kerja sama yang baik,  

Cukup : berarti orang tua dan guru memiliki sama yang baik,  

Kurang : berarti orang tua dan guru memiliki kerja sama yang baik.  

Sebagai tolak ukur keberhasilan proses belajar mengajar disajikan dalam 

bentuk keterangan nilai dengan angka sebagai berikut ini : 
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86-100  = Baik sekali  

71-85  = Baik  

56-70  = Cukup  

41-55 = Kurang  

<40   = Sangat kurang. 
8
   

 

Angka-angka seperti tercantum diatas menunjukan tingkat prestasi yang 

dicapai oleh siswa dalam belajar untuk setiap mata pelajaran.  

Berdasarkan nilai diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil evaluasi 

belajar siswa pada pelajaran Pendidikan Agama Islam rata-rata ada pada standar 

nilai yang baik. Meskipun demikian ada juga hasil evaluasi siswa yang mendapat 

prestasi belajar cukup, sehingga perlu ditingkatkan kerja sama antara orang tua 

dan guru dalam meningkatkan prestasi belajar siswa.  

 

B. Identifikasi dan batasan masalah 

1. Identifikasi masalah 

Setiap pelaksanaan penelitian selalu berawal dari adanya masalah, hakekatnya 

masalah itu sendiri merupakan segala bentuk pertanyaan yang perlu di cari 

jawabannya. dari latarbelakang masalah di atas, dalam penelitian ini penulis 

mengidentifikasi masalah; Pengaruh Kerja Sama Antara Orang Tua Dan Guru 

Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa SD 

Negeri 01 Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Ajaran 

2015/2016 adalah sebagai berikut: 

                                                 
8
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a. Orang tua sudah berupaya untuk melengkapi fasilitas belajar anak 

b. Orang tua telah berusaha membimbing dan menbina sikap dan prilaku anak 

dalam belajar dirumah 

c. Guru Pendidikan agama Islam sudah memberikan materi dengan 

menggunakan berbagai metode dalam mengajarnya. 

2. Batasan masalah 

Untuk lebih spesifikasinya penelitian ini, maka penulis membatasi masalah 

dalam penelitian ini pada: Pengaruh Kerja Sama Antara Orang Tua Dan Guru 

Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa SD 

Negeri 01 Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Ajaran 

2015/2016 

 

C. Rumusan Masalah  

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah kerja sama orang tua dan guru SD Negeri 01 Panaragan Jaya? 

2. Bagaimanakah pretasi belajar Pendidikan Agama Islam SD Negeri 01 

Panaragan Jaya? 

3. Apakah ada pengaruh kerja sama orang tua dan guru dalam meningkatkan 

pretasi belajar Pendidikan Agama Islam SD Negeri 01 Panaragan Jaya? 
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D. Hipotesis  

Hipotesis adalah “dugaan sementara atau jawaban atas permasalahn 

penelitian dimana memerlukan data untuk menguji kebenaran dugaan tersebut “.
9
 

Menurut sutrisno hadi, hipotesis adalah dugaan sementara yang mungkin 

benar atau salah. Dan akan ditolak, jika salah dan akan diterima jika fakta-

faktanya membenarkannya. Penolakannya tergantung pada hasil penyelidikan 

terhadap fakta-faktanya yang dikumpulkan.” 
10

 

Sedangkan hipotesis menurut suharsimi arikunto dapat diartikan sebagai “ 

suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai 

terbukti melalui data yang terkumpul.” 
11

 

Berdasarkan pernyataan diatas, maka hipotesisi adalah suatu jawaban 

sementara tentang suatu hal yang diteliti dan akan diuji kebenarannya. Hipotesis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Ha : Ada pengaruh antara kerja sama orang tua dan guru dalam 

meningkatkan pretasi belajar Pendidikan Agama Islam SD Negeri 01 

Panaragan Jaya 

                                                 
9
 Ronni Kountur, Metode Penelitian, PPM, Jakarta, 2003, hlm, 93 

10
 Sutrisno Hadi, Metodologi Research 1, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1895,  hlm 

63  
11

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Bina Aksara, Jakarta, 

1986, hlm. 62 
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Ho : Tidak ada Ada pengaruh antara kerja sama orang tua dan guru dalam 

meningkatkan pretasi belajar Pendidikan Agama Islam SD Negeri 01 

Panaragan Jaya 

 

E. Tujuan dan Kegunaan  

a. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui kerja sama antara orang tua dan guru dalam 

meningkatkan prestasi belajar Pendidikan Agama Islam siswa SD Negeri 

01 Panaragan Jaya. 

2. Untuk mengatahui prestasi belajar siswa SD Negeri 01 Panaragan Jaya. 

3. Pengaruh kerja sama orang tua dan guru dalam meningkatkan pretasi 

belajar Pendidikan Agama Islam SD Negeri 01 Panaragan Jaya 

 

b. Kegunaan Penelitian  

1. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran penulis tentang pengaruh kerja 

sama antara orang tua dan guru dalam meningkatkan prestasi belajar 

Pendidikan Agama Islam.  

2. Untuk menambah keilmuan atau wawasan penulis tantang kerja sama 

antara orang tua dan guru.  
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G. KERANGKA PIKIR 

1.  ORANG TUA 

a. Pengertian Orang Tua 

Orang tua adalah kepala kepala keluarga, keluarga adalah sebagai 

persekutuan hidup terkecil dari masyarakat negara yang luas.
12

 Di dalam 

keluarga diletakkan dasar-dasar pengalaman melalui rasa kasih sayang dan 

penuh kecintaan, kebutuhan akan kewibawaan dan nilai-nilai kepatuhan. 

 

b. Kewajiban Orang Tua 

Suatu kehidupan keluarga yang baik, orang tua memberikan motivasi 

kepada anaknya mengenai pendidikan sekolah. Motivasi tersebut bias 

berbentuk keserasian antara ibu dan ayah, yang merupakan komponen pokok 

dalam lingkungan keluarga. Seornag ibu secara intuisi mengetahui alat-alat 

apa yang baik dan dapat digunakan anak-anaknya dalam belajar. Hal ini 

sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni dalam 

keluarga adalah pusat pendidikan yang pertama dan terpenting. Oleh karena 

itu selalu mempengaruhi pertumbuhan budi pekerti tiap-tiap anak.
13

 

Maka dengan itu peranan keluarga (orang tua) dalam belajar sangatlah 

dominan, baik dilihat dari kedudukan keluarga dalam masyarakat maupun 

                                                 
12

 Ibid, hlm. 74 
13

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Dasar-Dasar Kependidikan, Cetakan ke-3, 

Usaha Nasional, Surabaya, 2001, hlm. 165 
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sebagai orang tua yang bertanggung jawab akan keberhasilan anak-anaknya di 

masa yang akan datang. 

Hubungan motivasi antara orang tua dan guru dalam bimbingan 

belajar anak merupakan suatu keharusan, sebab tanpa itu semua, tujuan 

belajar tidak akan berhasil dengan baik atau tidak berprestasi. Hubungan 

terjalin dengan cara bantuan orang tua kepada sekolah, untuk pengantar 

prestasi belajar siswa. 

 

2. GURU 

Guru merupakan seorang pendidik dalam proses pelaksanaan pendidikan 

berperan sangat penting. Disamping sebagai pengajar ia juga sebagai pendidik. 

Seperti yang dikemukakan oleh Oemar Hamalik dalam bukunya Mengajar-Azas-

Metode-Teknik mengatakan bahwa peranan guru sesungguhnya sangat luas, 

meliputi: 

1. Guru sebagai pengajar (Teacher as Instructor) 

2. Guru sebagai Pembimbing (Teacher as Counselor) 

3. Guru sebagai Ilmuan (Teacher as Scientist) 

4. Guru sebagai Pribadi (Teacher as Person) 

5. Guru sebagai Penghubung (Teacher as Communication) 

6. Guru sebagai Modernisator dan 

7. Guru sebagai Pembangunan (Teacher as Constructor)
14

 

 

Untuk lebih jelasnya dari peranan-peranan di atas akan penulis uraikan satu 

persatu. 

                                                 
14

 Oemar Hamalik, Mengajar-Azas-Metode-Teknik, Jilid I, Pustaka Martina, Bandung, hlm. 

176 
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1. Guru sebagai pengajar (Teacher as Instructor) 

Guru bertugas menanamkan pengetahuan pada anak, menyampaikan 

ilmu pengetahuan dan kebudayaan, juga mengatur lingkungan sebaik-

baiknya lalu menghubungkan dengan anak sehingga menjadi proses 

belajar. 

2. Guru sebagai Pembimbing (Teacher as Counselor) 

Sebagai pembimbing, guru berkewajiban memberi bantuan kepada 

murid agar mereka mampu menemukan, memecahkan dan mengantisipasi 

diri sendiri dalam menghadapi berbagai kesulitan. Dalam hal ini, Ki Hajar 

Dewantara menyarankan supaya guru bersikap: 

a. Ing Ngarso Sung Tulada, artinya kalau pendidik berada di muka, dia 

memberi teladan kepada anak didiknya. 

b. Ing Madya Mangun Karsa, artinya berada di tengah dia harus bisa 

membangun semangat, berswakarsa dan bereaksi pada anak didik. 

c. Tutwuri Handayani, artinya kalau berada di belakang, pendidik 

mengikuti dan mengarahkan anak didik agar berani berjalan di depan 

dan sanggup bertanggung jawab. 

3. Guru sebagai Pribadi atau Pemimpin (Teacher as Person) 

Dalam hal ini, sebagai pemimpin, guru menuntut adanya kualifikasi 

tertentu, antara lain : kesanggunpan menyelenggarakan kepemimpinan, 

seperti merencanakan, melaksanakan, mengorganisir, meng kordinir 

kegiatan, dan menilai sejauh mana rencana telah terlaksana. Selain itu, 
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guru juga harus mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik, seperti 

kemampuan berkomunikasi, ketenangan, tabah, humoris, tegas, bijaksana 

dan lainnya.   

4. Guru sebagai ilmuan  

Yang dimaksud ilmuan disini adalah orang yang dipandang sebagai 

orang yang berpengatahuan. Guru sebagai ilmuan berkewajiban 

menyampaikan pengetahuan yang dimiliki kepada murid, juga 

berkewajiban mengembangkan pengetahuan tersebut. Misalnya 

mengadakan penelitian, mengadakan kusus, mengarang buku dan lain 

sebagainya.   

5. Guru sebagai pribadi  

Sebagai pribadi, setiap guru harus memiliki sifat-sifat yang 

sidenangi oleh murid, orang tua dan masyarakat.   

6. Guru sebagai penghubung  

Sebagaimana kita ketahui, bahwa sekolah berdiri ditengah-tengah 

masyarakat. Sekolah berdiri atas dasar demi kelanjutan pendidikan yang 

telah dilaksanakan dalam keluarga, pengembangan anak-anak yang selama 

anak yang dimilikinya. Untuk itu, guru harus mengemban tugas disatu 

pihak untuk menyampaikan, mewariskan ilmu pengetahuan, tehnologi dan 

kebudayaan. Dan dilain pihak ia juga berkewajiban menampung aspirasi, 

masalah, kebutuhan, dan tuntunan masyarakat itu sendiri.     
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7. Guru sebagai pembangunan  

Sebagai pembangunan,  guru tidak saja bertugas disekolah dengan 

berbagai kegiatan, tetapi lebih luas dari itu, ia mempunyai peranan untuk 

mendewasakan murid juga membangun mayarakat sekitarnya. Tinggi 

rendahnya kebudayaan suatu masyarakat, maju atau mundurnya  tingkat 

kebudayaan suatau masyarkat dan negara, sebagian besar bergantung 

kepada pendidikan dan pengajaran yang disampaikan guru. 
15

 

 

Untuk memperjelas peranan guru, Ag Sujono memberikan tanggapan, 

yakni: selain tugas dan peranan mengajar (instructional) dan mendidik 

(educational), seorang guru juga memimpin kelas (managerial) baik dikelas 

maupun diluar kelas dan mengoraganisir kegiatan intara dan ekstra kelas. 
16

 

 

3. PRESTASI BELAJAR 

a. Pengertian Prestasi Belajar  

Dalam buku Ensklopedi Umum dalam Bahasa Indonesia oleh Adi 

Negoro dijelaskan dengan singkat mengenai pengertian presetasi, yaitu “ segala 

pekerjaan yang berhasil, prestasi itu menunjukan kecakupan dari manusia yang 

telah dicapai”. 
17

 

                                                 
15

 Ibid, hlm 178 
16

 Ag Sujono, Pendahuluan Ilmu Pendidikan Umum, Cetakan Ke 10, CV Ilmu, Bandung 

2002, hlm 76  
17

 Adi Negoro, Ensiklopedi Umum Bahasa Indonesia, Bulan Bintang, Jakarta, 2001, hlm, 198  
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Selanjutnya Robert Woodworth dalam bukunya Psycology 

mengemukakan prestasi adalah  “ kemampuan yang nyata dapat diukur secara 

langsung dengan menggunakan tes”. 
18

 

Sedangkan prestasi menurut oemar hamalik adalah “ perubahan tingkah 

laku yang diharapkan para siswa setelah dilakukan proses belajar mengajar”. 
19

 

Dari beberapa pendpat diatas dapat disimpulkan bahwa prestasi adalah 

hasil akhir yang telah dicapai siswa yang melakukan atau mengikuti kegiatan 

belajar mengajar. Dan berprestasi dengan baik merupakan harapan semua siswa 

dan guru. Sebab dengan berprestasi yang baik seseorang bisa dapat menunjukan 

sampai sejauh mana kemampuannya dalam menerima, menyerap, dan 

memahami hasil belajar mengajar yang telah diikutinya.  

Setelah siswa mengikuti proses belajar mengajar di sekolah, yaitu 

melalui evaluasi atau semester, maka siswa dapat melihat hasil dari evaluasi 

atau tes semester yang diikuti melalui raport atau kenaikan kelas.  

Dengan demikian prestasi belajar yang didapat siswa dalam kegiatan 

belajar sebagaimana yang dikemukakan oleh abu ahmadi yaitu “ proses belajar 

adalah suatu hal yang dicapai dalam suatau usaha kegiatan belajar dan belajar 

itu sendiri adalah usaha mengadakan perubahan situasi dalam proses 

perkembangan dirinya”. 
20

 

                                                 
18

 Robert Woodworth, Psychology, Henry Hollang Company, New York, 2000, hlm. 58 
19

 Oemar Hamalik, Metode Belajar Mengajar Dan Kesulitan Siswa, Tersito, Bandung, 2003 

hlm. 36  
20

 Abu Ahmadi, Didaktik Metodik, CV Toha Putra, Semarang, 2001, hlm 70 
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Sedangkan rahmat natawijaya berpendapat “ prestasi belajr biasanya 

dinyatakan dalam angka-angka, anak yang prestasi belajarnya rendah akan 

memiliki hasil yang rendah”. 
21

   

b. Kriteria Prestasi Belajar  

Untuk mengetahui tingkat prestasi belajar siswa pada setiap 

pelajarannya, maka dikelompokan menurut buku pedoman penilaian sebagai 

berikut :  

Nilai 9,5 lebih   dikategorikan   : istimewa  

Nilai 6,6-8,0   dikategorikan   : baik  

Nilai 6,0-6,5  dikategorikan   : cukup  

Nilai 4,5-5,9  dikategorikan   : kurang  

Nilai 4,4 kebawah  dikategorikan   : sangat kurang
22

  

 

Angka-angka tersebut diatas menunjukan tingkat prestasi yang dicapai 

siswa dalam setiap bidang studi  

  

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar  

Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar banyak jenisnya, tetapi 

dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor 

intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, 

sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada diluar diri individu, hal ini 

sesuai dengan pendapat Slameto mengendi factor-faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar, antara lain sebagai berikut :  

 

                                                 
21

 Rahmat Natawijaya, Pengolahan Data Secara Statistic, IKIP, Bandung, 2001, hlm 157 
22

 Depdikbud, Pedoman Penilainan, Depdikbud, Jakarta,2004, hlm. 6 
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1.Faktor Intern yang terdiri dari :  

a. Faktor jasmaniah, seperti kesehatan dan catatan tubuh  

b. Faktor psikologi, seperti cacat intelegensi, motivasi, kematangan dan 

kesiapan.  

c. Factor kelelahan baik kelelahan jasmani maupun rohani.  

Seluruh kegiatan dalam diri seseorang merupakan factor intern. 

Seseorang yang memiliki sikap serta pandangan yang berbeda-beda hal itu 

ditentukan oleh pengalaman hidup yang berbeda-beda pula.  

2. Faktor ekstern yang terdiri dari :  

a. Faktor keluarga  

Tanggungjawab orang tua terhadap pendidikan anaknya terutama 

mendidik anaknya agar memiliki prestasi belajar yang baik sebagaimana 

orang tua memberikan pendidikan akhalk atau moral kepada anaknya 

selain pendidikan lainnya.  

Orang tua harus betul-betul bertanggungjawab terhadap prestasi 

anaknya, terutama jika anaknya telah menginjak usia remaja. Karena itu 

dalam mendidik anak untuk menjadi anak yang shaleh konsep ajaran 

agama Islam perlu diterapkan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-

Lukman ayat 13 yang berbunyi sebagai berikut :  
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Artinya :  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". 
23

 

b. Faktor Sekolah  

Didalam melaksanakan tugasnya sebagai tempat pendidikan, 

sekolah harus semaksimal meungkin untuk selalu membimbing siswa 

dalam mencapai prestasi yang baik.  

c. Faktor Masyarakat  

Masyarakat selain sebagai hidup social bersama, juga berfungsi 

sebagai tempat pendidikan dalam arti sebagai pelengkap dari lembaga 

pendidikan yang telah ada.
24

 Masyarakat harus ikut bertanggungjawab atas 

kerkurangan yang ada dalam pendidikan keluarga dan sekolah dalam 

mencapai prestasi yang baik.  

 

 

 

 

                                                 
23

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta, hlm 654 
24

 Slameto,  Belajar dan Factor-Faktor Yang Mempengaruhinya, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 

56 
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    Kemudian untuk lebih jelasnya dapat kita perhatikan gambar kerangka pikir 

sebagai berikut; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari bagan di atas dapat penulis jelaskan bahwa; orang tua mempunyai 

tugas dan kewajiban kepada anaknya yaitu; memberi motivasi, membimbing 

mengawasi serta menyiapkan fasilitas belajar yang memadahi.  

Kemudian peran guru dalam kegiatan belajar mengajar harus berpedoman 

dengan program pengajaran sehingga dalam pelaksanaan kegiatan belajar guru 

dapat memimilih atau menentukan metode, media alat peraga yang akan 

digunakan dalam menyampaikan materi pengajaranya kalau itu semua dapat 

dilaksanakan secara efektif agar minat belajar serta prestasi belajar anak dapat 

dengan mudah tercapai dengan baik. 

Guru : X2 

1. Prog. 

Pengajaran 

2. pelaksanaan 

KBM 

3. Evaluasi 

Orang Tua: X1 

1. Motivasi 

2. Membimbing 

3. Mengawasi 

4. fasilitas belajar  

PRESTASI 

BELAJAR 

Penguasaan materi  




