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ABSTRAK 

Amalia, Baitina. 2017. Hubungan Bimbingan Belajar dan Tingkat Pendapatan 

Orang Tua terhadap Hasil Belajar IPS Kelas V SDN Gugus Wisanggeni 

Kecamatan Semarang Barat. Skripsi. Sarjana Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Utama: Dr. Drs. Ali Sunarso, M.Pd., Pembimbing 

Pendamping: Fitria Dwi Prasetyaningtyas, S.Pd., M.Pd. 195 Halaman. 

 Latar Belakang penelitian kurangnya Bimbingan orang tua karena sibuk 

bekerja, pembelajaran IPS belum maksimal, materi terlalu banyak, jam pelajaran 

terbatas, sehingga hasil belajar kurang optimal, orang tua penghasilan rendah 

tidak mampu mengikutsertakan anak bimbingan belajar. Penelitian ini tentang 

bimbingan belajar, tingkat pendapatan orang tua dan hasil belajar IPS siswa kelas 

V SDN Gugus Wisanggeni Kecamatan Semarang Barat. Tujuan penelitian: (1) 

menganalisis hubungan bimbingan belajar dan hasil belajar IPS; (2) menganalisis 

hubungan tingkat pendapatan orang tua dan hasil belajar IPS; (3) menganalisis 

hubungan bimbingan belajar, tingkat pendapatan orang tua dan hasil belajar IPS.

 Jenis Penelitian adalah korelasi. Populasi penelitian siswa kelas V SDN 

Gugus Wisanggeni Kecamatan Semarang Barat sejumlah 185 siswa. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan propotional random sampling diperoleh 55 

siswa. Variabel penelitian bimbingan belajar, tingkat pendapatan orang tua, hasil 

belajr IPS. Analisis data awal menggunakan uji normalitas, uji linieritas. Analisis 

data akhir uji hipotesis dan koefisien determinasi. Uji hipotesis berupa uji korelasi 

sederhana, korelasi ganda.  

Hasil penelitian menunjukkan bimbingan belajar dan tingkat pendapatan 

orang tua mempunyai hubungan terhadap hasil belajar IPS, nilai probabilitas (Sig. 

F Change) tabel model summary sebesar 0,000. Karena nilai Sig.F change 0,000 < 

0,05 keputusannya adalah H0 ditolak dan Ha diterima. Sedangkan besar hubungan 

Bimbingan belajar, tingkat pendapatan orang tua terhadap hasil belajar IPS yaitu 

53,6%.  

Simpulan penelitian ini ada hubungan positif dan signifikan antara 

bimbingan belajar dan tingkat pendapatan orang tua terhadap hasil belajar IPS 

siswa kelas V SD Gugus Wisanggeni Kecamatan Semarang Barat. Saran, orang 

tua lebih memberikan bimbingan belajar, memenuhi kebutuhan belajar kepada 

anak. Siswa hendaknya meningkatkan prestasi dalam bimbingan orang tua. 

 

Kata kunci: Bimbingan Belajar, Hasil Belajar IPS, Tingkat Pendapatan Orang 

Tua 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan komponen penting untuk mendukung kemajuan 

suatu bangsa dalam menciptakan sumber daya manusia berkualitas. Ahmadi 

dan Nuruhbayati (2015:70) menjelaskan pendidikan merupakan kegiatan 

secara sadar, disengaja, penuh tanggung jawab, dilakukan orang dewasa 

kepada anak sehingga timbul hubungan baik yang mengakibatkan anak 

mencapai kedewasaan sesuai yang dicita-citakan.  

Menurut Hamalik (2013:79) pendidikan adalah proses mempengaruhi 

siswa untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya sehingga 

menimbulkan perubahan dirinya, dan berfungsi baik di kehidupan masyarakat.  

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pasal 1 ayat (1) menyatakan. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar, dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

Negara. 

 

 Pendidikan berjalan baik apabila terdapat peran orang tua, seorang 

anak melakukan segala sesuatu harus dalam bimbingan orang tua, jadi orang 

tua memiliki tanggung jawab penuh membimbing pendidikan anaknya agar 

tumbuh dan berkembang dengan baik.  



2 

 

 

 

Sistem Pendidikan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 

2003 Bab II Pasal 3 menjelaskan. 

Fungsi Pendidikan yaitu mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermatabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 6 berbunyi “setiap anak 

berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai 

dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”. 

Orang tua merupakan tempat pendidikan utama bagi anak, memiliki 

tugas mendidik, memelihara, mengasuh, membimbing, membina maupun guru 

bagi anak-anaknya. Sebagai orang tua harus bertanggung jawab atas 

kesejahteraan, mengutamakan kepentingan anaknya serta mendidiknya sejak 

anak itu kecil (Ahmadi dan Nuruhbayati, 2015:177).  

Orang tua berperan penting dalam pendidikan anaknya seperti 

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab IV Pasal 7 

berbunyi “Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan 

pendidikan dasar kepada anaknya”. Orang tua terdiri dari ayah dan ibu, 

mempunyai tanggung jawab memberikan pendidikan terbaik bagi anaknya.  

Lingkungan tempat belajar anak dibedakan menjadi lingkungan 

keluarga, sekolah dan masyarakat, anak pertama kali memperoleh pendidikan 

dari keluarga, karena keluarga adalah lingkungan pertama kali anak 

mengembangkan diri, segala aktivitas belajar selama enam tahun pertama, 
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bahkan setelah anak menginjak sekolah sebagian besar aktivitasnya 

berlangsung dalam keluarga. Aktivitas belajar anak, peranan orang tua dalam 

keluarga adalah memberikan bimbingan belajar dan memenuhi kebutuhan 

belajar yang dibutuhkan (Yasa, 2014:2) 

Membudayakan belajar kepada anak tidak dilakukan dalam waktu 

singkat tetapi memerlukan proses panjang, usaha dimulai dari kegiatan 

bimbingan belajar dalam keluarga, kemudian di lembaga bimbingan belajar 

sampai anak menempuh pendidikan diperguruan tinggi. Usaha itu dilakukan 

setiap saat selagi anak masih masa belajar (Yasa, 2014:49). 

Selain bimbingan belajar, pendapatan orang tua erat hubungannya 

dengan hasil belajar. Slameto (2010:63) menjelaskan siswa yang belajar selain 

harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, seperti makan, pakaian, perlindungan 

kesehatan dan orang lain, juga membutuhkan fasilitas belajar, meja, kursi, 

penerangan, alat tulis, buku, mengikuti les bimbel dll. Pendapatan orang tua 

memadai dapat memenuhi segala kebutuhan yang di perlukan anaknya, seperti 

masalah pendidikan, kesehatan dsb, dengan dana cukup segala kemampuan 

yang dimiliki siswa disalurkan dengan baik, karena persediaan alat-alat yang 

diperlukan anak terpenuhi sehingga baik untuk perkembangan anak.  

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 

tentang pendanaan pendidikan Pasal 3 ayat 1 menyatakan “biaya peserta didik 

merupakan biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan 

oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan 

berkelanjutan”. 
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Berdasarkan dokumentasi nilai mata pelajaran IPS banyak yang belum 

tuntas, padahal digunakan mengkaji berbagai disiplin ilmu sosial serta 

kegiatan dasar manusia dikemas secara ilmiah dalam rangka memberi 

wawasan dan pemahaman mendalam kepada siswa khususnya sekolah dasar 

dan menengah (Susanto,2014:137).  

Mata pelajaran IPS bertujuan mengembangkan kemampuan siswa agar 

peka terhadap masalah sosial dimasyarakat, memiliki sikap mental positif 

terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, terampil mengatasi setiap 

masalah baik menimpa diri sendiri maupun masyarakat. Sependapat dengan 

Susanto (2014:145) Mata pelajaran IPS bukan hanya memberikan 

pengetahuan sosial saja namun memberikan bekal nilai, sikap, serta 

keterampilan bermasyarakat agar siswa lebih siap ketika terjun didunia 

masyarakat. 

Berdasarkan hasil dokumentasi data nilai siswa kelas V SDN Gugus 

Wisanggeni kecamtan Semarang Barat, permasalahan hasil belajar IPS selama 

pertengahan semester 1 memiliki rerata rendah dan masih banyak belum 

mencapai kriteria ketuntasan minimum (KKM) yang telah di tetapkan. Peneliti 

melakukan obsrvasi di SDN Gugus Wisanggeni beranggotakan 5 SDN, yaitu 

SDN Karangayu 1, SDN Karangayu 2, SDN Karangayu 3, SDN Tawang Mas 

1, dan SDN Tawang Mas 2. 

Di SDN Karangayu 2 menetapkan KKM sebesar 64 dari 29 siswa, ada 

11 siswa belum mencapai KKM dengan nilai terendah 42 dan nilai tertinggi 

88, sedangkan nilai rata – rata sebesar 68,6, ini menunjukkan bahwa secara 
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klasikal 62,06% telah mencapai KKM dan 37,93% belum mencapai KKM 

yang telah di tetapkan. Sedagkan di SDN Tawang Mas 2 menentapkan KKM 

sebesar 63 dari 33 siswa, 6 siswa memperoleh nilai di bawah KKM dengan 

nilai terendah 60 dan tertinggi 84, sedangkan nilai rata- rata sebesar 69,9, ini 

menunjukkan secara klasikal 81,81% telah mencapai KKM dan 18,18 % 

belum mencapai KKM yang telah di tetapkan.  

Berdasarkan data observasi, dokumentasi dan wawancara guru kelas V 

dan beberapa siswa, ternyata permasalahan disebabkan banyak faktor, faktor 

berasal dari proses belajar mengajar yang berlangsung dan berasal dari siswa 

sendiri. IPS dianggap salah satu pelajaran kurang menarik dan membosankan, 

materi terlalu banyak, berupa hafalan, sehingga siswa menjadi pasif dan 

kurang antusias mengikuti, memahami materi, Guru kurang melibatkan 

aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran, guru mengajar menggunakan 

metode ceramah dan pemberian tugas terkesan monoton dan membosankan, 

siswa kurang berani menyampaikan pendapat, bertukar pikiran, jam pelajaran 

tidak sesuai dengan banyaknya materi, dalam 1 minggu siswa hanya 

mendapatkan 2 jam pelajaran IPS padahal materi yang di sampaikan ada 5 bab 

selama 1 semester. 

Berdasarkan penjelasan guru kelas V kebanyakan orang tua siswa 

bekerja sebagai pegawai pabrik dan nelayan, orang tua tidak memiliki banyak 

waktu membimbing anak belajar, sehingga anak tidak memperoleh bimbingan 

secara maksimal. Siswa memilih mengikuti jam tambahan belajar yang 

diadakan luar sekolah seperti mengikuti les pada lembaga, namun tidak semua 
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siswa bisa mengikuti les karena orang tua hanya seorang pegawai, buruh atau 

nelayan tidak memiliki biaya tambahan mengikutsertakan anak mengikuti 

bimbingan belajar, untuk biaya kebutuhan pokok saja kadang tidak cukup. 

Bimbingan belajar dikatakan sebagai tambahan belajar, dimana siswa 

mendapatkan intensitas belajar yang baik, adanya bimbingan belajar akan 

mempengaruhi nilai siswa secara otomatis mempengaruhi tingkat prestasi 

siswa, prestasi meningkat bukan hanya dambaan setiap siswa dan orang tua 

murid, tetapi juga bagi setiap guru.  

Tidak semua orang tua mampu mengikutsertakan anak mengikuti 

bimbingan belajar, pendapatan orang tua erat hubungannya terhadap hasil 

belajar siswa, siswa harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, misalnya makan, 

pakaian, perlindungan kesehatan, juga membutuhkan fasilitas belajar, meja, 

kursi, penerangan, alat tulis, buku, mengikuti les bimbel dll. Fasilitas belajar 

terpenuhi jika keluarga mempunyai dana cukup. Pendapatan orang tua 

memadai dapat memenuhi segala kebutuhan di perlukan anak-anaknya, 

demikian anak merasa kemampuan yang dimiliki disalurkan dengan baik, 

karena persediaan alat-alat yang diperlukan anak terpenuhi sehingga baik 

untuk perkembangan anak. 

Penelitian yang mendukung permasalahan tersebut yaitu penelitian 

dilakukan Karim tahun 2013 judul “Pengaruh Keikutsertaan Bimbingan 

Belajar dan Ekstrakulikuler Terhadap Prestasi Belajar Matematika. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kelas XI jurusan IPA model regresi yang 

diperoleh adalah y = 43,11 + 5,07       + 19,94       , sedangkan untuk 
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kelas XI Jurusan IPS model regresi yang diperoleh adalah y = 39,29 + 26,17 

      + 5,09       . Hasil ini menunjukkan baik kelas XI jurusan IPA 

maupun kelas XI jurusan IPS, kegiatan ekstrakulikuler dan bimbingan belajar 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar 

matematika siswa. 

Penelitian oleh Kadek Ari Prabawa1, Ketut Dunia1, Iyus Akhmad 

Haris2 tahun 2014 judul “Pengaruh Sosial Ekonomi dan Perhatian Orang Tua 

terhadap Prestasi Belajar Ekonomi Siswa Kelas X4” menunjukkan hasil sosial 

ekonomi orang tua berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap prestasi 

belajar siswa kelas X4 SMA N 1 Seririt tahun 2012/2013 sebesar 29,05%. Hal 

ini berarti sosial ekonomi orang tua berperan dalam upaya meningkatan 

prestasi belajar siswa kelas X4 SMA N 1 Seririt tahun 2012/2013. Perhatian 

orang tua berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap prestasi belajar 

siswa kelas X4 SMA N 1 Seririt tahun 2012/2013 sebesar 30,80%. Hal ini 

berarti perhatian orang tua berperan dalam upaya meningkatkan prestasi 

belajar siswa kelas X4 SMA N 1 Seririt tahun 2012/2013. Sosial ekonomi 

orang tua dan perhatian orang tua berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap prestasi belajar siswa kelas X4 SMA N 1 Seririt tahun 2012/2013 

sebesar 51,7 % 

Penelitian dilakukan oleh Rana Muhammad Asad Khan tahun 2015 

dengn judul “The Influence of parents Educational level on Secondary School 

Students Academic Achievement in District Rajanpur”. Hasil penelitian 

menunjukkan terdapat hubungan positif antara tingkat pendidikan orang tua 
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dengan motivasi prestasi siswa. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui 

bahwa orang tua sangat berpengaruh terhadap motivasi anak dalam belajar. 

Orang tua dengan tingkat pendidikan tinggi menunjukkan ketertarikan dan 

kepedulian untuk memberikan bimbingan belajar terhadap aktivitas belajar 

anaknya. 

Berdasarkan penelitian pendukung menunjukkan bahwa, bimbingan 

belajar dan tingkat pendapatan orang tua memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap hasil belajar siswa di sekolah. Perbedaan penelitian sejenis 

dengan penelitian ini adalah mengenai lokasi penelitian, cakupan penelitian, 

subyek penelitian, instrumen yang digunakan, subyek penelitian ini siswa 

kelas V SDN Gugus Wisanggeni, teknik pengumpulan data berupa angket, tes, 

wawancara, dokumentasi, indikator penelitian terdahulu berfokus pada 

kebiasaan belajar, kesulitan belajar, motivasi dan pengaruh orang tua 

sedangkan penelitian ini mencakup pekerjaan orang tua, tingkat pendapatan 

orang tua, tempat mengikuti bimbingan belajar, pemberian motivasi belajar, 

mengatasi kesulitan belajar anak, membentuk kebiasaan belajar, penyediaan 

fasilitas belajar, mengarahkan cara belajar dan waktu belajar. 

Berdasarkan paparan latar belakang peneliti mengkaji masalah dengan 

judul “Hubungan Bimbingan Belajar dan Tingkat Pendapatan Orang Tua 

terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V SDN Gugus Wisanggeni 

Kecamatan Semarang Barat”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

1. Hasil belajar mata pelajaran IPS kelas V SDN Gugus Wisanggeni 

Kecamatan Semarang Barat  masih rendah. 

2. Sebagian besar siswa belum memenuhi nilai KKM mata pelajaran IPS. 

3. Materi pelajaran IPS banyak hafalan sehingga sulit dipelajari dan 

membosankan bagi siswa SD. 

4. Terlalu banyak materi pelajaran sedangkan jam pelajaran terbatas, 

sehingga di perlukan jam tambahan di luar jam sekolah  

5. Kurangnya pemberian bimbingan belajar di lingkungan luar sekolah  

6. Kurangnya kesadaran orang tua yang berpenghasilan  lebih untuk 

mengikut sertakan siswa mengikuti bimbingan belajar  

7. Orang tua yang berpenghasilan rendah tidak mampu mengikut sertakan 

siswa mengikuti bimbingan belajar  

 

1.3 Pembatasan Masalah  

Penelitian ini membatasi masalah pada Hubungan Bimbingan Belajar  

dan Tingkat Pendapatan Orang Tua terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V 

SDN Gugus Wisanggeni Kecamatan Semarang Barat. 
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1.4 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah dapat di rumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Apakah ada hubungan bimbingan belajar terhadap hasil belajar IPS  

siswa kelas V SDN Gugus Wisanggeni Kecamatan Semarang Barat  ? 

2. Apakah ada hubungan tingkat pendapatan orang tua terhadap hasil 

belajar IPS  siswa kelas V SDN Gugus Wisanggeni Kecamatan 

Semarang Barat  ? 

3. Apakah ada hubungan bimbingan belajar dan tingkat pendapatan orang 

tua terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V SDN Gugus Wisanggeni 

Kecamatan Semarang Barat?  

4. Seberapa besar hubungan bimbingan belajar dan tingkat pendapatan 

orang tua terhadap hasil belajar IPS Siswa kelas V SDN Gugus 

Wisanggeni Kecamatan Semarang Barat ? 

 

1.5 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui : 

1. Mengetahui hubungan bimbingan belajar terhadap hasil belajar IPS  

siswa kelas V SDN Gugus Wisanggeni Kecamatan Semarang Barat. 

2. Mengetahui hubungan tingkat pendapatan orang tua terhadap hasil 

belajar IPS  siswa kelas V SDN Gugus Wisanggeni Kecamatan 

Semarang Barat. 
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3. Mengetahui hubungan bimbingan belajar dan tingkat pendapatan orang 

tua terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V SDN Gugus Wisanggeni 

Kecamatan Semarang Barat.  

4. Mengetahui seberapa besar hubungan bimbingan belajar dan tingkat 

pendapatan orang tua terhadap hasil belajar IPS Siswa kelas V SDN 

Gugus Wisanggeni Kecamatan Semarang Barat. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian korelasi diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan 

praktis, sebagai berikut : 

1.6.1 Manfaat Teoretis  

Manfaat Teoretis penelitian ini: 

a. Penelitian ini dapat bermanfaat menambah pengetahuan dalam dunia 

pendidikan mengenai peran bimbingan belajar dan tingkat 

pendapatan orang tua  

b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan masukan bagi 

penelitian selanjutnya  

1.6.2 Manfaat Praktis  

Manfaat praktis dari penelitian ini: 

a. Bagi Siswa 

1) Meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa dalam 

memahami mata pelajaran IPS. 

2) Siswa mampu mengatasi kesulitan belajar  
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b. Bagi Guru  

Menambah pengetahuan guru mengenai hubungan bimbingan 

belajar dan tingkat pendapatan orang tua terhadap hasil belajar siswa 

sehingga guru dapat mengupayakan kerjasama dengan orang tua agar 

memberikan bimbingan belajar untuk meningkatakan hasil belajar 

IPS siswa. 

c. Bagi sekolah  

1) Menambah referensi dalam pembelajaran IPS 

2) Meningkatkan mutu pendidikan sekolah 

d. Bagi Peneliti 

Sebagai acuan dan masukan bagi penelitian selanjutnya 

mengenai bimbingan belajar, tingkat pendapatan orang tua., dan hasil 

belajar. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Hakikat Bimbingan Belajar 

2.1.1.1 Pengertian Belajar 

Kegiatan belajar merupakan kegiatan paling pokok dalam keseluruhan 

proses pendidikan di sekolah, Slameto (2010:2) mengemukakan belajar 

merupakan usaha dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku 

baru yang lebih baik secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamnannya  sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya.  

Syah (2015: 68) menyatakan belajar merupakan tahapan perubahan 

seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman, 

interaksi dengan lingkungan dan melibatkan proses kognitif.  Sependapat dengan 

Helmawati (2016:189) menyatakan belajar merupakan perubahan tingkah laku 

yang relatif tetap dan terjadi sebagai hasil latihan atau pengalaman.  

Belajar merupakan seluruh kegiatan manusia untuk memperoleh 

perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman individu dalam interaksi dengan 

lingkungannya yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik 

(Djamarah 2011:13) 

Berdasarkan pendapat belajar merupakan suatu kegiatan dan usaha untuk 

merubah tingkah laku individu, siswa sebagai hasil pengalaman dalam 

berinteraksi sesuai lingkungan yang dilakukan secara sadar baik menyangkut 

aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. 
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2.1.1.2 Pengertian Bimbingan  

Bimbingan merupakan kegiatan pemberian bantuan kepada siswa 

dilakukan secara terus menerus agar siswa dapat memahami dirinya, lingkungan 

dan tugas-tugasnya sehingga mereka sanggup bertindak secara wajar sesuai 

dengan keadaan dan tuntutan lembaga pendidikan, keadaan keluarga, masyarakat 

dan lingkungan kerjanya kelak (Nurihsan,2006:8).  

Prayitno (2015:99) bimbingan adalah proses pemberian bantuan dilakukan 

oleh seorang ahli kepada beberapa individu, baik anak-anak, remaja, maupun 

dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya 

dengan memanfaatkan kekuatan, sarana yang ada, dan dikembangkan berdasarkan 

norma-norma yang berlaku.  

Sependapat dengan Sukardi (2008:37) menyatakan bimbingan adalah 

proses pemberian bantuan oleh guru pembimbing kepada seseorang atau 

sekelompok orang secara terus menerus dan sistematis agar menjadi pribadi yang 

mandiri. Kemandirian menjadi tujuan usaha, mencakup lima fungsi pokok yang 

hendak dijalankan oleh pribadi mandiri, yaitu (a) mengenal diri sendiri dan 

lingkungannya sebagaimana adanya, (b) menerima diri sendiri dan lingkungannya 

secara positif dan dinamis, (c) mengambil keputusan, (d) mengarahkan diri 

sendiri, dan (e) mewujudkan diri sendiri.  

Berdasarkan pendapat di simpulkan bimbingan merupakan pemberian 

bantuan dan tuntunan kepada siswa dilakukan secara terus menerus oleh guru 

pembimbing agar siswa mampu mengembangkan kemampuan dirinya secara 

mandiri. 
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2.1.1.3 Pengertian Bimbingan Belajar 

Layanan bimbingan belajar merupakan kegiatan pemberian bimbingan 

untuk membantu siswa dalam mencapai keberhasilan belajar secara optimal, 

dengan adanya bimbingan belajar siswa lebih mudah menerima kelebihan dan 

kekurangan, memahami kesulitan belajar, memahami faktor penyebab dan 

memahami cara mengatasi kesulitannya (Marsudi,2010:110).  

Sependapat dengan Prayitno (2015:279) menyatakan bimbingan belajar 

merupakan salah satu bentuk kegiatan bimbingan yang penting diselenggarakan di 

sekolah, berdasakan pengalaman menunjukkan kegagalan-kegagalan yang dialami 

siswa dalam belajar tidak selalu disebabkan oleh kebodohan atau rendahnya 

intelegensi, sering kegagalan itu terjadi disebabkan mereka tidak mendapat 

layanan bimbingan yang memadai. 

Robinson (dalam Marsudi Dkk, 2010:110) berpendapat bahwa 

kemungkinan banyak siswa sering menemui kegagalan disebabkan kurang 

mampu: 

1) Mengenal dirinya, baik mengenai segi kelebihan atau kekurangan, baik 

potensi, minat, maupun bakat. 

2) Sukar memahami dirinya termasuk kegagalan studinya 

3) Karena tidak memahami dirinya, siswa juga sukar memahami keadaan 

dirinya secara obyektif, sesuai kenyataan 

4) Karena tiada pengetahuan, pemahaman, dan penerimaan secara obyektif, 

siswa juga mengalami kesukaran mengarahkan diri melalui proses 
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pengujian, pemilihan dan pengambilan keputusan mengenai alternatif 

tindakan yang dilakukan secara rasional 

5) Karena tindakannya kurang terarah, siswa sukar mewujudkan, 

merealisasikan ataupun mengaktualisasikan segala potensi yang terdapat 

pada dirinya secara optimal 

6) Siswa akan mengalami kesulitan dalam melakukan tindakan yang sesuai 

Kegagalan yang dialami siswa dalam belajar tidak selalu disebabkan 

kebodohan atau rendahnya intelegensi, tetapi seringkali kegagalan terjadi 

disebabkan mereka tidak mendapatkan layanan bimbingan yang memadai 

(Prayitno dan Erman Anti, 2015:279). 

Berdasarkan pendapat disimpulkan bimbingan belajar merupakan kegiatan 

bimbingan, pemberian bantuan oleh seorang ahli (pembimbing) kepada individu 

secara terus menerus agar mencapai keberhasilan belajar secara optimal. Siswa 

yang mampu mengatasi masalah atau kesulitan belajar mempuyai semangat dan 

motivasi belajar tinggi, untuk itu sebagai orang tua harus memperhatikan 

bimbingan belajar anaknya.  

2.1.1.4 Tujuan Bimbingan Belajar 

Kegiatan bimbingan belajar memiliki tujuan agar individu mencapai 

perkembangan dan kebahagiaan secara optimal (Marsudi, 2010:110).  

Menurut Hamdani dan Afifuddin (2012:100) tujuan pelayanan bimbingan: 

1) Merencanakan kegiatan penyelusaian studi, perkembangan karier dan 

kehidupan dimasa yang akan datang 

2) Mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki seoptimal mungkin 
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3) Menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat 

4) Mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi siswa dalam studi, 

menyesuaikan terhadap lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja. 

Menurut Nurihsan (2006:8) untuk mencapai tujuan tersebut, siswa 

mendapatkan kesempatan untuk: 

1) Mengenal dan memahami potensi, kekuatan serta tugas-tugansya 

2) Mengenal dan memahami potensi-potensi yang ada dalam lingkungan 

3) Mengenal dan menentukan tujuan, rencana hidup serta rencana pencapaian 

tujuan 

4) Memahami kesulitan sendiri 

5) Menggunakan kemampuan untuk kepentingan dirinya, masyarakat dan 

lingkungan kerja kelak 

6) Menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntutan dari lingkungan 

7) Mengembangkan potensi dan kekuatan yang ada pada diri secara tepat, 

teratur dan optimal. 

Sependapat dengan Prayitno (2015:113) tujuan bimbingan yaitu : 

1) Mengikuti kemauan /saran konselor 

2) Mengadakan perubahan tingkah laku secara positif 

3) Melakukan pemecahan masalah 

4) Melakukan pengambilan keputusan, pengembangan kesadaran, dan 

pengambilan pribadi 

5) Mengembangkan penerimaan diri dan memberikan pengukuhan 
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2.1.1.5 Fungsi Bimbingan Belajar 

Fungsi bimbingan ada empat menurut Hamdani dan Afifuddin (2012:8): 

1) Fungsi pengembangan merupakan fungsi bimbingan dalam mengembangkan 

seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki individu 

2) Fungsi penyaluran merupakan fungsi bimbingan dalam membantu individu 

memilih, menetapkan penguasaan karier atau jabatan sesuai dengan minat, 

bakat, keahlian dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Pelaksaan fungsi ini, 

konselor perlu bekerja sama dengan pendidik lainnya didalam ataupun diluar 

lembaga pendidikan 

3) Fungsi adaptasi yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, 

khususnya guru/dosen, Widyaiswara dalam memperlakukan individu secara 

tepat, baik memilih dan menyusun materi perkuliahan, memilih metode dan 

proses perkuliahan, maupun mengaptasikan bahan perkuliahan sesuai 

dengan kemampuan dan kecepatan individu. 

4) Fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dalam membantu individu 

menemukan penyesuaian diri dan perkembangannya secara optimal. 

Ditinjau dari kegunaan atau manfaat, Prayitno (2015:197) membagi 

bimbingan belajar menjadi empat fungsi pokok, yaitu :  

a) Fungsi pemahaman 

Fungsi pemahaman, kegunaan, manfaat atau keuntungan-keuntungan 

yang diberikan oleh layanan bimbingan belajar. Pemahaman tentang apa dan 

oleh siapa? Pertanyaan yang terakhir itu dijawab dengan mengaitkan fokus 
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utama pelayanan bimbingan konseling, yaitu berbagai permasalahnnya, dan 

tujuan konseling. 

b) Fungsi Pencegahan 

Ada suatu slogan yang berkembang dalam bidang kesehatan, yaitu 

“mencegah lebih baik dari pada mengobati”. Slogan ini relevan dengan 

bimbingan dan konseling sangat mendambakan individu yang tidak mengalami 

suatu masalah. Apabila individu tidak megalami sesuatu masalah, maka 

besarlah kemungkinan ia akan melaksakan proses perkembangannya dengan 

baik, dan kegiatan kehidupannya pun dapat terlaksana tanpa ada hambatan 

yang berarti. 

c) Fungsi Pengentasan 

Upaya yang perlu dilakukan selanjutnya yaitu pengentasan, orang 

mengalami masalah dianggap berada dalam suatu keadaan yang tidak 

mengenakan sehingga perlu diangkat atau dikeluarkan, siswa perlu dientas dari 

keadaan yang tidak disukai itu. 

d) Fungsi Pemeliharaan dan Fungsi Pengembangan  

Fungsi pemeliharaan berarti memelihara segala sesuatu baik yang ada 

pada individu, maupun hasil perkembangan yang dicapai selama ini, setelah 

upaya pemeliharaan maka perlu diadakannya pengembangan.  

2.1.1.6 Prinsip-Prinsip Bimbingan  

Pelaksaan bimbingan perlu memperhatikan beberapa prinsip, Menurut 

Hamdani dan Afifuddin (2012:9) prinsip-prinsip bimbingan yaitu: 
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1) Bimbingan adalah proses membantu individu agar mereka dapat membantu 

dirinya sendiri dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

2) Hendaknya, bimbingan bertitik tolak (berfokus) pada individu yang 

dibimbing 

3) Bimbingan diarahkan pada individu dan memiliki karakteristik tersendiri. 

oleh karena itu, pemahaman beragaman dan kemampuan individu yang 

dibimbing sangat diperlukan dalam pelaksanaan bimbingan 

4) Masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh tim pembimbing dilingkungan 

lembaga pendidikan hendaknya diserahkan kepada ahli atau lembaga yang 

berwenang  

5) Bimbingan dimulai dengan identifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh 

individu yang akan dibimbing. 

6) Bimbingan harus luwes, fleksibel sesuai dengan kebutuhan individu dan 

masyarakat 

7) Program bimbingan dilingkungan lembaga pendidikan tertentu harus sesuai 

program pendidikan lembaga yang bersangkutan. 

8) Hendaknya, pelaksanaan program bimbingan dikelola oleh orang yang 

memiliki keahlian dibidang bimbingan, dapat bekerja sama dan 

menggunakan sumber-sumber relevan, berada didalam ataupun diluar 

lembaga penyelenggaraan pendidikan. 

9) Hendaknya, pelaksanaan program bimbingan dievaluasi untuk mengetahui 

hasil dan pelaksanaan program. 
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2.1.1.7 Bimbingan Belajar dalam Berbagai Setting Pendidikan 

Buku bimbingan belajar karya Gede Sedana Yasa (2014:49) dijelaskan 

mengenai bimbingan belajar dalam berbagai setting pendidikan diantaranya: 

1) Bimbingan belajar dalam setting pendidikan infomal 

Bimbingan belajar dalam setting keluarga diperoleh dari orang tua, 

anak belum memahami materi belajar/pendidikan, dan belum memahami 

makna pendidikan. Bimbingan pada asuhan keluarga diarahkan mulai dari 

penanaman kebiasaan, memberikan keteladanan, pengkondisian lingkungan 

yang baik, dan kegiatan-kegiatan terprogram. Orang tua memberikan 

pendampingan kepada anak dalam mengerjakan pekerjaan rumah yang 

diberikan guru. 

2) Bimbingan belajar ditaman kanak-kanak 

Pendidikan ditaman kanak-kanak bertujuan membantu meletakkan 

dasar ke arah perkembangan sikap, perilaku, pengetahuan, keterampilan dan 

daya cipta yang dilakukan anak didik dalam menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya.  

3) Bimbingan belajar di sekolah dasar 

Sekolah dasar adalah lembaga pendidikan tempat anak-anak pertama 

kali mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sederhana, bimbingan 

lebih banyak diarahkan pada penanaman kebiasaan belajar, disiplin belajar 

dan penguatan sikap belajar, seorang guru bertugas membimbing anak 

belajar.  

 



22 

 

 

 

4) Bimbingan belajar disekolah menengah 

Bimbingan belajar disekolah menengah diarahkan pada orientasi cara 

belajar efektif, baik secara khusus bidang studi yang diajarkan, maupun 

secara umum dalam keseluruhan persekolahan. Bimbingan tersebut lebih 

efektif diberikan oleh guru bidang studi masing-masing, sedangkan guru 

bimbingan konseling tugasnya memberikan bimbingan belajar secara umum.  

5) Bimbingan belajar di perguruan tinggi 

Para pengajar tidak lagi memberikan bimbingan penuh seperti 

bimbingan belajar, tetapi lebih banyak dilatih mandiri dan bertanggug jawab. 

Mahasiswa dilatih untuk mencari sumber-sumber sendiri sesuai dengan isi 

mata kuliah, pengajar memberikan petunjuk kepada para mahasiswa tentang 

buku-buku pokok dan buku tambahan yang harus dibaca.  

6) Bimbingan belajar dalam setting pendidikan nonformal 

Pendidikan nonformal dibangun untuk memberikan tambahan 

pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kepada lulusan sekolah yang 

ingin melengkapi diri dengan pengalaman, pengetahuan yang diperoleh di 

lingkungan sekolah.  

Berdasarkan penjelasan, bimbingan belajar paling mendasar adalah 

bimbingan belajar dalam setting pendidikan informal yang dilakukan orang tua di 

rumah, karena merupakan landasan penting dalam proses belajar anak, sebagai 

persiapan untuk menempuh pendidikan di sekolah formal. Namun bimbingan 

orang tua saja tidak cukup untuk anak, anak memerlukan lembaga pendidikan di 
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sekolah seperti bimbingan belajar ditaman kanak-kanak, lanjut ke bimbingan 

belajar di sekolah dasar, sekolah menengah bahkan sampai perguruan tinggi. 

Penelitian ini peneliti mengfokuskan pada bimbingan belajar setting 

pendidikan nonformal karena hasil pencapaian lebih optimal apabila mendapatkan 

bimbingan belajar pada pendidikan nonformal, serta dibangun untuk memberikan 

tambahan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kepada anak. 

2.1.2 Hakikat Pendapatan  

2.1.2.1 Pengertian Pendapatan  

Pendapatan menurut Badan Pusat Statistika (2016) meliputi upah, gaji atas 

jam kerja atau pekerjaan yang telah diselesaikan, upah lembur, semua bonus dan 

tunjangan, perhitungan waktu-waktu tidak bekerja. Bonus yang dibayarkan tidak 

teratur, penghargaan, dan nilai pembayaran yang sejenisnya. Terdapat dua 

komponen yaitu : 

1) Untuk jam kerja biasa atau untuk pekerjaan yang telah diselesaikan 

2) Untuk lembur semua komponen pendapatan lainnya dikumpulkan secara 

agregat. 

Pendapatan rumah tangga menurut Badan Pusat Statistika (2016) adalah 

pendapatan yang diterima oleh rumah tangga bersangkutan, baik berasal dari 

pendapat kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah 

tangga. Pendapatan rumah tangga dapat berasal dari balas jasa faktor produksi 

tenaga kerja (upah dan gaji, keuntungan, bonus, dan lain lain), balas jasa capital 

(bunga, bagi hasil, dan lain-lain), dan pendapatan yang berasal dari pemberian 

pihak lain (transfer). 
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Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2002:392) pendapatan dapat diartikan 

dalam 2 hal, yaitu a). Proses, cara, pembuatan, penghasilan dan b). pendapatan, 

perolehan (uang yang di terima). Dengan demikian besar kecilnya pendapatan 

diterima penduduk berbeda satu dengan lainnya, hal itu dipengaruhi oleh keadaan 

penduduk sendiri dalam melakukan berbagai macam kegiatan sehari-hari.  

Abin Syamsudin Makmum (dalam Marsudi, 2010:114) berpendapat 

kelemahan terdapat dalam kondisi keluarga meliputi pendidikan, status ekonomi, 

keutuhan keluarga, besar kecilnya anggota keluarga, tradisi dan kultur keluarga, 

ketentraman dan keamanan sosio-psikologi keluarga mempengaruhi hasil belajar 

siswa. Jadi salah satu kelemahan yang peneliti teliti adalah status ekonomi 

keluarga, tingkat pendapatan orang tua, apakah mempengaruhi hasil belajar siswa 

dan seberapa besar pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa. 

2.1.2.2 Pengertian Orang Tua 

Orang tua merupakan tempat pendidikan utama bagi anak, karena orang 

tualah yang memiliki tugas mendidik, memelihara, mengasuh, membimbing, 

membina, maupun menjadi guru bagi anaknya. Sebagai orang tua harus memiliki 

tanggung jawab atas kesejahteraan anaknya, harus mengutamakan kepentingan 

anaknya serta mendidiknya sejak anak-anak itu kecil, bahkan sejak dalam 

kandungan (Ahmadi dan Nuruhbayati,2015:177).  

Helmawati (2016:42) keluarga merupakan tempat pertama dimana anak-

anak belajar, dari keluarga, anak mempelajari sifat keyakinan, sifat-sifat mulia, 

komunikasi dan interaksi sosial, serta keterampilan hidup.  
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Keluarga adalah pendidikan informal (luar sekolah). peranannya tidak 

kalah penting dari lembaga formal dan non formal bahkan sebelum anak 

memasuki sekolah, dia sudah mendapatkan pendidikan dalam keluarga. Orang tua 

sangat berperan penting dalam menentukan keberhasilan anaknya. Berdasarkan 

pengamatan di lapangan anak-anak sukses berasal dari orang tua yang berperan 

untuk keberhasilan anaknya, karena orang tua merupakan pendidikan pertama 

bagi anak-anaknya.  

2.1.2.3 Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak 

Hak dan kewajiban orang tua tertuang dalam UURI Nomor 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bagian Kedua pasal 7 yang berbunyi : 

1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan 

meperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. 

2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan 

pendidikan dasar kepada anaknya 

Sebagai orang tua pasti tidak lepas dari tugas dan kewajiban terhadap 

anaknya, salah satu hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya yaitu 

mendapatkan bimbingan dan pendidikan. Anak, selain mendapatkan pendidikan 

dan bimbingan dalam keluarga juga berhak untuk mendapatkan pendidikan dan 

bimbingan di sekolah atau lembaga pendidikan yang dapat mengembangkan 

potensi yang dimilikinya. Pendidikan yang di peroleh akan mendapatkan banyak 

manfaat seperti mampu hidup mandiri dengan potensi dan keterampilan yang 

dimilikinya. Orang tua tidak boleh putus asa dalam membimbing anak ke jalan 

yang benar yaitu jalan yang diridloi Allah, karena anak adalah seorang manusia 
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yang memiliki kelemahan dan tak luput dari kesalahan, untuk itu sebagai orang 

tua harus selalu membimbing anaknya agar tumbuh menjadi anak yang baik 

(Helmawati,2016:89). 

Orang tua memiliki peran besar dalam membimbing anaknya, Ayah 

sebagai pemimpin keluarga memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan dasar 

keluarga seperti makan, pakaian , tempat tinggal, dan berkewajiban 

menyekolahkan anaknya ketika sudah cukup umur. Orang tua hendaknya 

menyekolahkan anaknya di disekolah atau lembaga  yang mampu 

mengembangkan potensinya. Pendidikan yang diberikan harus memenuhi tujuan 

di dunia dan di akhirat sehingga orang tua harus memilih lembaga sekolah yang 

sesuai dengan kriteria tersebut (Helmawati,2016:77). 

Orang tua memiliki hak dan kewajiban memilih satuan pendidikan untuk 

anaknya, dan berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya, 

membiayai kebutuhan pendidikan anaknya dan memberikan bimbingan kepada 

anaknya, sehingga orang tua memiliki peran penting dalam mencapai hasil belajar 

secara optimal, yaitu dalam membimbing dan memenuhi kebutuhan anak sekolah. 

2.1.2.4 Pola Asuh Orang Tua 

Pola Asuh orang tua sangat menentukan dan mempengaruhi kepribadian 

serta perilaku anaknya, Helmawati (2016:138) mengemukakan macam-macam 

pola asuh orang tua terhadap anaknya. 

1) Pola Asuh Otoriter (Parent Oriented) 

Segala aturan orang tua harus ditaati oleh anak, anak harus menurut 

dan tidak boleh membantah atau berpendapat lain, orang tua memaksakan 
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kehendaknya dan bertindak semena-mena terhadap anaknya. Kondisi seperti 

ini anak merasa seperti robot yang harus menuruti segala permintaan orang 

tuanya, sehingga mengakibatkan anak menjadi individu yang kurang 

percaya diri, penakut, rendah diri dan tidak bisa mandiri. 

2) Pola Asuh Premisif (children Centered) 

Meskipun orang tua memliki kekuasaan penuh namun segala aturan 

dan keputusan berada di tangan anak. Pola asuh ini kebalikan dengan pola 

asuh otoriter, kondisi seperti ini anak cenderung bertindak tidak disiplin dan 

semena-mena sesuai yang diinginkan tanpa memandang itu sesuai dengan 

norma, nilai yang berlaku atau tidak. 

3) Pola Asuh Demokratis  

Kedudukan anak dan orang tua berkomunikasi sejajar, keputusan 

diambil bersama dengan mempertimbangkan keuntungan di kedua belah 

pihak, anak diberi kebebasan yang bertanggung jawab. Sisi positif pola asuh 

ini yaitu anak menjadi individu yang mempercayai orang lain, bertanggung 

jawab, tidak munafik, dan bersikap jujur 

4) Pola Asuh Situasional 

Pola asuh ini tidak menetapkan secara kaku dalam keluarga, bersifat 

campuran, kondisi ini dapat membentuk anak berani menyampaikan 

pendapat sehingga memiliki ide yang kreatif, berani dan jujur.  

Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua di rumah dapat mempengaruhi 

aktivitas belajar anak, orang tua yang mempunyai sifat kejam, otoriter akan 

menimbulkan mental tidak sehat. Hal ini mengakibatkan anak merasa tidak 
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tentram, tertekan, tidak nyaman dirumah, lebih senang bermain sehingga lupa 

dengan belajar sehingga membuat hubungan orang tua dan anak sering 

terlupakan, sehingga mengganggu kemajuan belajar anak. 

2.1.2.5 Tingkat Pendapatan Orang Tua  

Sadono Sukirno (2013: 38) menjelaskan pendapatan yang diterima rumah 

tangga digunakan untuk membeli makanan, membeli pakaian, membiayai jasa 

pengangkutan, membayar pendidikan anak dan lain-lain.  

Data UMR tahun 2017, Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah 

Nomor 560/66 sudah menetapkan nominal besaran Upah Minimum Kota atau 

UMK. Untuk tahun ini UMK Semarang 2017 masih tertinggi karena mencapai 

Rp.2.125.000,00,- (Agus, 2017). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2016) 

dan data UMR kota Semarang (2017), pendapatan penduduk digolongkan menjadi 

empat golongan antara lain : 

1. Golongan pendapatan sangat tinggi adalah jika pendapatan rata-rata lebih dari 

Rp. 4.500.000,00 per bulan 

2. Golongan pendapatan tinggi adalah jika pendapatan rata-rata antara Rp. 

3000.000,00 s/d Rp.4.500.000,00 per bulan 

3. Golongan pendapatan sedang adalah jika pendapatan rata-rata dibawah 

Rp.1.500.000,00 s/d Rp.3.000.000,00 per bulan 

4. Golongan pendapatan rendah jika pendapatan rata-rata Rp. 1.500.000,00 

kebawah per bulan. 

Berdasarkan data Pendapatan penduduk tersebut, dapat disajikan dalam 

diagram sebagai berikut : 
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Diagram  2.1 Penggolongan Pendapatan Orang Tua

            

     (BPS,2016 dan UMR,2017) 

Diagram 2.1 pendapatan orang tua memiliki fungsi untuk pendidikan 

artinya untuk menunjang kelancaran proses pendidikan bukan merupakan modal 

untuk dikembangkan dan mendapatkan keuntungan. Ekonomi keluarga sama 

fungsinya dengan sumber-sumber lain, seperti guru, kurikulum, alat peraga, dan 

untuk menyukseskan pedidikan. 

Kebutuhan fasilitas belajar dapat terpenuhi bergantung pada perekonomian 

keluarga maupun keadaan ekonomi siswa, tingkat perekonomian keluarga yang 

tinggi umumnya fasilitas yang diperlukan siswa dapat terpenuhi, dengan fasilitas 

yang memadai dapat meningkatkan minat belajar pada siswa, dengan demikian 

dapat mempengaruhi proses belajar dan hasil belajar siswa.  
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2.1.2.6 Perhitungan Pendapatan dengan Pendekatan Pengeluaran 

Perhitungan pendapatan dengan pendekatan pengeluaran, Sadono Sukirno 

(2013: 37)  menjelaskan ada 2 pengeluaran: 

1) Pengeluaran Rumah Tangga 

Nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli 

berbagai jenis kebutuhannya dalam satu tahun tertentu dinamakan 

pegeluaran konsumsi rumah tangga. Pendapatan yang diterima rumah 

tangga akan digunakan untuk membeli pakaian, membiayai jasa 

pengangkutan, membayar pendidikan anak dan lain-lain. 

2) Pengeluaran Pemerintah 

Pemerintah membeli barang untuk kepentingan masyarakat, 

pengeluaran untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan. 

Pengeluaran untuk menyediakan polisi dan tentara, pembayaran gaji untuk 

pegawai negeri pemerintah dan pembelanjaan untuk mengembangkan 

infrastruktur dilakukan untuk kepentingan masyarakat. 

2.1.3 Hakikat Hasil Belajar 

2.1.3.1 Pengertian Hasil Belajar 

Setiap kegiatan pembelajaran dilakukan dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran yang di tetapkan sebelumnya. Untuk mengetahui apakah tujuan 

pembelajaran yang dicapai sudah sesuai dilihat dari hasil belajar yang diperoleh 

siswa. 
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Hasil belajar adalah terjadinya perubahan-perubahan sebagai hasil 

kegiatan belajar siswa baik hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotor 

(Susanto, 2014:5) 

Sudjana (2014:2) hasil belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku, 

yaitu tindakan atau kegiatan belajar untuk melihat sejauh mana tujuan hasil 

belajar telah dicapai dan dikuasai siswa. Sependapat dengan Rifa’i (2012:69) hasil 

belajar merupakan perubahan perilaku yang terjadi pada siswa setelah mengalami 

kegiatan belajar. 

Secara garis besar Blom dalam Sudjana (2014:22) mengklasifikasikan 

hasil belajar menjadi 3 ranah yaitu : 

1) Ranah Kognitif  berkenaan dengan hasil belajar intelektual terdiri enam 

aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, 

sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut kognitif tingkat rendah 

dan empat aspek berikutnya disebut kognitif tingkat tinggi. 

2) Ranah afektif berkenaan dengan sikap terdiri lima aspek yakni penerimaan, 

jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi dan internalisasi 

3) Ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemauan bertindak, ada enam aspek ranah psikomotorik yaitu gerakan 

reflek, keterampilan gerakan besar, kemampuan perceptual, keharmonisan 

atau ketepatan, gerakan keterampilan kompleks, gerakan ekspresif dan 

interpretatif. 

Berdasarkan pendapat ahli disimpulkan hasil belajar adalah perubahan 

tingkah laku siswa secara menyeluruh setelah mengalami kegiatan belajar baik 
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aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Ranah kognitif berkaitan dengan 

pengetahuan, kemampuan dan kemahiran intelektual, ranah afektif  berhubungan 

dengan sikap dan nilai, sedangkan ranah psikomotorik berkaitan dengan 

kemampuan fisik seperti keterampilan reflek dan gerak, kemampuan perceptual.  

Pada penelitian ini, hasil belajar siswa kelas V SDN Gugus Wisanggeni 

dibatasi pada ranah kognitif saja, pada mata pelajaran IPS yang diambil 

sebelumnya dari nilai Ulangan Akhir Semester (UAS)  gasal tahun 2016/2017. 

2.1.3.2 Tipe Hasil Belajar 

Tujuan pendidikan yang ingin dicapai dikategorikan dalam 3 bidang, yakni 

bidang kognitif (penguasaan intelektual), bidang afektif (berhubungan dengan 

sikap dan nilai), serta bidang psikomotor (kemampuan/ keterampilan 

bertindak/berperilaku). Ketiga aspek ini harus nampak sebagai hasil belajar siswa 

disekolah.  

Berikut ketiga aspek hasil belajar menurut Sudjana (2014:23): 

1) Tipe Hasil Belajar Bidang Kognitif 

a) Tipe Hasil Belajar Pengetahuan Hafalan  

Hasil belajar pengetahuan hafalan merupakan belajar dengan 

menghafal seperti menghafal rumus, batasan, definisi, istilah, pasal 

undang-undang, nama-nama tokoh, nama-nama kota. Karena, istilah-

istilah tersebut memang perlu dihafalkan dan diingat agar dikuasainya 

sebagai dasar bagi pengetahuan atau pemahaman konsep-konsep 

lainnya. 
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b) Tipe Hasil Belajar Pemahaman 

Tipe hasil belajar yang lebih tinggi dari pengetahuan adalah 

pemahaman. Siswa memahami materi kemudian menjelaskan dengan 

susunan kalimat sendiri sesuatu yang dibaca atau didengarnya, memberi 

contoh lain dari yang telah di contohkan, atau menggunakan petunjuk 

penerapan pada kasus lain. 

c) Tipe Hasil Belajar penerapan (Aplikasi ) 

Penerapan adalah menggunakan abstraksi pada situasi konkret atau 

situasi khusus. Abstraksi tersebut berupa ide, teori, atau petunjuk teknis. 

Menerapkan abstraksi ke dalam situasi baru disebut aplikasi. 

Mengulang-ulang menerapkannya pada situasi lama akan beralih 

menjadi pengetahuan hafalan atau keterampilan. Suatu situasi akan tetap 

dilihat sebagai situasi baru bila tetap menjadi proses pemecahan 

masalah. Kecuali, ada suatu unsur lagi yang perlu masuk, yaitu abstraksi 

tersebut perlu berupa prinsip atau generalisasi, yakni suatu yang umum 

sifatnya untuk diterapkan pada situasi khusus. 

d) Tipe Hasil Belajar Analisis 

Analisis adalah usaha memilah menjadi unsur-unsur atau bagian-

bagian sehingga jelas susunannya. Dengan analisis diharapkan seseorang 

mempunyai pemahaman yang komprehensif dan memilahkan integritas 

menjadi bagian-bagian yang tetap terpadu, untuk beberapa hal 

memahami prosesnya, untuk hal lain memahami cara bekerjanya, untuk 

hal lain lagi untuk memahami sistematikanya 
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e) Tipe Hasil Belajar Sintesis 

Sintesis adalah kesanggupan untuk menyatukan unsur-unsur atau 

bagian-bagian menjadi satu integritas. Berpikir sintesis merupakan salah 

satu terminal untuk menjadikan orang lebih kreatif. Berfikir kreatif 

merupakan salah satu hasil yang hendak dicapai pendidikan. Dengan 

kemampuan sintetis, orang menemukan hubungan kausal urutan tertentu, 

atau menemukan abstraksinya atau operasionalnya. 

f) Tipe Hasil Belajar Evaluasi 

Evaluasi adalah pemberian keputusan nilai dilihat dari segi tujuan, 

gagasan, cara bekerja, pemecahan metode, materil dan lain-lain. 

Mengembangkan kemampuan evaluasi perlu dilandasi pemahaman, 

aplikasi, analisis, sintesis akan mempertinggi mutu evaluasi. 

2) Tipe Hasil Belajar Bidang Afektif 

Ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Tipe hasil belajar 

afektif  tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku seperti perhatiannya 

terhadap pelajaran, disiplin, motivasi belajar, menghargai guru dan teman 

sekelas, kebiasaan belajar dan hubungan sosial. 

Ada beberapa jenis kategori ranah afektif sebagai hasil belajar menurut 

Sudjana (2014:23), tingkatan tersebut mulai dari tingkat yang 

dasar/sederhana sampai tingkatan yang kompleks. 

a) Receiving /attending, yakni semacam kepekaan dalam menerima 

rangsangan (stimulus) dari luar yang datang pada siswa, baik dalam 

bentuk masalah, situasi, gejala 
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b) Responding atau jawaban, yakni reaksi yang diberikan seseorang 

terhadap stimulus yang datang dari luar. Dalam hal ini termasuk 

ketepatan reaksi, perasaan, keputusan dalam menjawab stimulus dari 

luar yang datang kepada dirinya. 

c) Valuing (penilaian), yakni berkenaan dengan nilai dan kepercayaan 

terhadap gejala atau stimulus tadi. Dalam evaluasi ini termasuk 

didalamnya kesediaan menerima nilai, latarbelakang, atau pengalaman 

untuk menerima nilai dam kesepakatan terhadap nilai tersebut. 

d) Organisasi, yakni pengembangan nilai kedalam satu sistem organisasi 

termasuk menentukan hubungan satu nilai dengan nilai lain, 

kemantapan, dan prioritas nilai yang telah dimilikinya. 

e) Karakteristik nilai atau internalisasi nilai yakni keterpaduan dari semua 

sistem nilai yang telah dimiliki seseorang, yang mempengaruhi pola 

kepribadian dan tingkah lakunya. 

3) Tipe Hasil Belajar Bidang Psikomotorik 

Hasil belajar bidang psikomotor merupakan hasil belajar bentuk 

keterampilan (skill), kemampuan bertindak individu (seseorang). Menurut 

Sudjana (2014:30), ada enam tingkatan keterampilan yakni: 

a. Gerakan refleksi (keterampilan pada gerakan yang tidak sadar) 

b. Keterampilan pada gerakan-gerakan sadar 

c. Kemampuan perseptual termasuk didalamnya membedakan visual, 

membedakan auditif motorik dan lain-lain 
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d. Kemampuan dibidang fisik, misalnya kekuatan, keharmonisan, dan 

ketepatan 

e. Gerakan-gerakan skill, mulai dari keterampilan sederhana sampai pada 

keterampilan yang kompleks 

f. Kemampuan yang berkenaan dengan non decursive komunikasi seperti 

gerakan ekspresif, interpretatif. 

2.1.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Keberhasilan belajar sangat dipengaruhi beberapa faktor menurut 

Walsiman dikemukakan Ahmad Susanto (2014: 12) hasil belajar yang dicapai 

siswa dipengaruhi beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal.  

Berikut adalah penjelasan mengenai faktor internal dan faktor eksternal : 

1) Faktor Internal  

Faktor internal merupakan faktor bersumber dalam diri siswa itu sendiri, 

yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor internal ini meliputi 

kecerdasan, minat, perhatian, motifasi belajar, ketekunan, sikap, kondisi fisik 

dan kesehatan, serta kebiasaan belajar siswa merupakan salah satu hal penting 

yang perlu ditanamkan dalam diri siswa bahwa belajar merupakan kebutuhan 

dirinya. 

2) Faktor Eksternal  

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar siswa itu 

sendiri, yang mempengaruhi hasil belajar siswa seperti, keluarga, sekolah dan 

masyarakat. Keadaan keluarga mempengaruhi hasil belajar siswa, keluarga 

yang keadaan ekonomi lemah, pertengkaran orang tua, kurangnya perhatian 
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orang tua serta kebiasaan kurang baik dalam keluarga dapat mempengaruhi 

hasil belajar siswa. 

Selain faktor-faktor belajar dikemukakan oleh Susanto, Syah (2015:144) 

membedakan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa dibedakan menjadi 

tiga macam yaitu: 

1) Faktor Internal (faktor dari dalam siswa) memiliki dua aspek, aspek fisiologis 

(bersifat jasmaniah), dan aspek psikologis (bersifat rohaniah) 

2) Faktor Eksternal siswa terdiri dari dua macam yakni faktor lingkungan sosial 

dan lingkungan nonsosial. Lingkungan sosial seperti para guru, teman-teman 

sekolah dan masyarakat, lingkungan sosial lebih banyak mempengaruhi 

kegiatan pembelajaran ialah orang tua dan keluarga itu sendiri. Lingkungan 

non sosial seperti gedung sekolah, rumah tempat tinggal keluarga, alat-alat 

belajar, keadaan cuaca, dan pendapatan orang tua, faktor-faktor ini dipandang 

turut menentukan keberhasilan belajar siswa. 

3) Faktor Pendekatan Belajar 

Siswa yang menggunakan pendekatan, metode, atau strategi menunjang 

keefektifan belajar, pada umumnya peluang memperoleh prestasi lebih efektif.  

Hasil penelitian Bigg yang dikemukakan oleh Syah (2015:37), pedekatan 

belajar dikelompokkan kedalam tiga prototipe (bentuk dasar), yakni : 

a) Pendekatan Surface, misalnya mau belajar karena ada dorongan dari luar 

seperti takut tidak lulus yang mengakibatkan malu, sehingga gaya belajar 

santai, asal hafal, tidak mementingkan pemahaman mendalam. 
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b) Pendekatan Deep , mempelajari materi karena dia tertarik dan merasa 

membutuhkannya (intrinsik). 

c) Pendekatan Achieving, memiliki ambisi yang besar dalam meningkatkan 

prestasi dengan cara meraih indeks prestasi setinggi tingginya (ego-

enhancement).  

Abin Syamsudin Makmum dalam Marsudi (2010:114) menjelaskan 

kelemahan kondisi keluarga (pendidikan, status ekonomi, keutuhan keluarga, 

besar kecilnya anggota keluarga, tradisi dan kultur keluarga, ketentraman dan 

keamanan sosio-psikologi keluarga mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar yaitu faktor internal (dari dalam siswa) meliputi 

kecerdasan, minat, perhatian, motifasi belajar, ketekunan, sikap, kondisi fisik dan 

kesehatan, serta kebiasaan belajar siswa. Faktor ekstenal (dari luar) meliputi 

masyarakat, sekolah, keluarga, dan faktor pendekatan belajar meliputi pendekatan, 

metode, strategi yang menunjang keefektifan belajar. 

Penelitian ini peneliti membatasi masalah hasil belajar kognitif dilihat dari 

hasil tes sumatif siswa. Tes pada umumnya digunakan menilai dan mengatur hasil 

belajar siswa, terutama hasil belajar kognitif berkenaan dengan penguasaan bahan 

pengajaran sesuai tujuan pendidikan dan pengajaran. (Sudjana, 2012: 35). 

Sementara itu tes sumatif diselenggarakan untuk mengetahui hasil 

pelajaran secara keseluruhan (Endang Poerwanti, 2008:4-9). Konsekuensi dari 

tes sumatif maka bahan cakupannya meliputi seluruh materi yang telah 
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disampaikan dan diberikan di akhir suatu pelajaran atau akhir semeseter. Tingkat 

keberhasilan dinyatakan dengan skor dan nilai. 

   Tabel 2.1 Pedoman Kualifikasi Hasil Belajar 

Hasil belajar Penilaian 

Nilai Kualifikasi 

86-100 A Sangat tinggi 

76-85 B Tinggi 

66-75 C Cukup 

56-65 D Rendah  

<55 E Sangat rendah  

Endang Poerwanti (2008:4-9) 

 Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti menggunakan tes sumatif untuk 

memperoleh hasil belajar siswa, yaitu pengadaan tes di akhir materi 

pembelajaran. Peneliti memfokuskan pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial kelas V SDN Gugus Wisangeni Kecamatan Semarang Barat yang terdiri 

dari 5 SD. 

2.1.4 Hakikat IPS 

2.1.4.1 Pengertian IPS 

Ilmu Pengetahuan Sosial disebut IPS merupakan mata pelajaran mengkaji 

berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora, kegiatan dasar manusia dikemas 

secara ilmiah dalam rangka memberi wawasan dan pemahaman mendalam kepada 

siswa khususnya sekolah dasar dan menengah. Pendidikan IPS memiliki cakupan 

luas, meliputi hubungan sosial, ekonomi, psikologi, budaya, sejarah, maupun 

politik, semuanya dipelajari dalam ilmu sosial (Susanto,2014:137).  

Sumantri dalam buku Hidayati (2008:1.3) IPS merupakan suatu program 

pendidikan dan bukan sub-disiplin ilmu tersendiri, sehingga tidak akan ditemukan 
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baik dalam nomenklatur filsafat ilmu, disiplin ilmu-ilmu sosial (social science), 

maupun ilmu pendidikan.  

Sependapat Saidiharjo dalam Taneo (2010:1.8) IPS merupakan hasil 

kombinasi, hasil pemfusian, perpaduan dari sejumlah mata pelajaran seperti 

geografi, ekonomi, sejarah, antropologi, dan politik. Mata pelajaran tersebut 

memiliki ciri-ciri sama sehingga dipadukan menjadi satu mata pelajaran yaitu IPS 

(Ilmu Pengetahuan Sosial). 

Hakikat IPS adalah telaah tentang manusia dan dunianya, manusia sebagai 

makhluk sosial selalu hidup bersama dengan sesamanya, dalam kehidupan 

manusia harus menghadapi tantangan-tantangan berasal dari lingkungannya 

maupun sebagai hidup bersama, IPS memandang manusia dari berbagai sudut 

pandang (Hidayati, 2008:1.19). 

Dilihat berbagai pengertian tersebut disimpulkan bahwa IPS merupakan 

gabungan beberapa ilmu sosial seperti geografi, ekonomi, sejarah, antropologi, 

dan politik, IPS memandang manusia dari berbagai sudut pandang, dengan adanya 

pelajaran IPS siswa diharapkan mampu menghadapi tantangan global dan 

masalah-masalah di lingkungan sosial. 

2.1.4.2 Tujuan Pendidikan IPS  

Pendidikan IPS merupakan bidang studi diberikan di jenjang pendidikan 

dilingkungan sekolah. Pendidikan IPS memiliki tujuan utama yaitu 

mengembangkan potensi siswa agar peka terhadap masalah sosial terjadi 

dimasyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala terjadinya 

ketimpangan, dan terampil mengatasi setiap masalah dalam kehidupan sehari-hari 
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baik yang menimpa diri sendiri maupun masyarakat. Dalam pendidikan IPS bukan 

hanya memberikan pengetahuan sosial saja namun memberikan bekal nilai, sikap, 

serta keterampilan bermasyarakat agar siswa lebih siap ketika terjun didunia 

masyarakat (Susanto,2014:145). 

Hidayati (2008:1.24) dalam bukunya, kurikulum 2004 untuk tingkat SD 

menyatakan, Pengetahuan Sosial (sebutan IPS dalam kurikulum 2004), memiliki 

tujuan : 

1) Mengajarkan konsep-konsep dasar sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah, 

dan kewarganegaraan, pedagogis, dan psikologis. 

2) Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, inkuiri, 

memecahkan masalah dan keterampilan sosial 

3) Membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan 

4) Meningkatkan kemampuan bekerja sama dan berkompetisi dalam 

masyarakat yang majemuk, baik secara nasional maupun global. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, tujuan dari pembelajaran ilmu 

pengetahuan sosial adalah agar siswa memiliki mental positif, dan 

mengembangkan potensi siswa sehingga mampu berfikir kritis, kreatif dan 

mampu memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat. 
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2.1.4.3 Ruang Lingkup Pendidikan IPS 

Sebagai bidang pengetahuan ruang lingkup IPS menurut Ahmad Susanto 

(2014:149) yaitu: 

1) Mengenal konsep-konsep berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkungannya 

2) Memiliki kemampuan dasar berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, 

memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. 

3) Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan. 

4) Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetisi 

dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global. 

Ruang lingkup materi pelajaran IPS di sekolah dasar menurut Susanto 

(2014:160) memiliki beberapa karakteristik, sebagai berikut : 

1)  Manusia, tempat dan lingkungan 

2)  Waktu, keberlanjutan dan perubahan 

3)  Sistem sosial dan budaya 

4)  Perilaku ekonomi dan kesejahteraan  

Pada penelitian ini, ruang lingkup dibatasi peneliti yaitu siswa kelas V 

SDN Gugus Wisanggeni yang terdiri dari 5 SD Negeri, antara lain SDN 

Karangayu 01, SDN Karangayu 02, SDN Karangayu 03, SDN Tawangmas 01 dan 

SDN Tawangmas 02. Pada mata pelajaran IPS diambil sebelumya dari nilai 

Ulangan Akhir Semester (UAS)  gasal tahun 2016/2017. 
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2.1.4.4 Karakteristik Pendidikan IPS 

Ahmad Susanto (2014:160) menyatakan bahwa, pendidikan IPS di sekolah 

dasar memiliki karakteristik sebagai berikut : 

1) Ilmu pengetahuan sosial merupakan gabungan dari unsur-unsur geografis, 

sejarah, ekonomi, hukum dan politik, kewarganegaraan, sosiologi, bahkan 

juga bidang humaniora, pendidikan dan agama (N.Soemantri, 2001). 

2) Standar kompetensi dan kompetisi dasar IPS berasal dari struktur keilmuan 

geografis, sejarah, eonomi, dan sosiologi, yang dikemas sedemikian rupa 

sehingga menjadi pokok bahasan atau topik tertentu. 

3) Standar kompetensi dasar IPS juga menyangkut berbagai masalah sosial 

dirumuskan dengan pendapatan interdisipliner dan multidisipliner. 

4) Standar kompetensi dasar menyangkut peristiwa dan perubahan kehidupan 

masyarakat dengan prinsip sebab akibat, kewilayahan, adaptasi, dan 

pengolahan lingkungan, struktur, proses, dan masalah sosial serta upaya-upaya 

perjuangan hidup agar survive seperti pemenuhan kebutuhan, kekuasaan, 

keadilan, dan jaminan keamanan (Daldjoeni, 1981). 

5) Standar kompetensi-kompetensi dasar IPS menggunakan tiga dimensi dalam 

mengkaji dan memahami fenomena sosial serta kehidupan manusia secara 

keseluruhan.  

Sadeli, dalam Hidayati (2008:1.26), menjelaskan bidang studi IPS 

merupakan gabungan ilmu-ilmu sosial yang terintegrasi atau terpadu. Terpadu 

maksudnya bahwa bahan, materi IPS diambil dari ilmu-ilmu sosial yang 

dipadukan, tidak terpisah-pisah dalam kontak disiplin ilmu. Karena IPS terdiri 
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dari disiplin ilmu-ilmu sosial, IPS mempunyai ciri-ciri khusus atau karakteristik 

tersendiri berbeda dengan bidang studi lainnya. Untuk melihat karakteristik IPS 

dilihat dari materi dan strategi penyampaiannya. 

1) Materi IPS 

Mempelajari IPS pada hakikatnya adalah menelaah interaksi antara 

individu dan masyarakat dengan lingkungan. Materi IPS digali dari segala aspek 

kehidupan praktis sehari-hari di masyarakat. Ada 5 macam sumber materi IPS 

menurut Tjokrodikaryo dalam Hidayati (2008:1.26), antara lain : 

a) Segala sesuatu yang terjadi disekitar anak sejak dari keluarga, sekolah, desa, 

kecamatan sampai lingkungan luas, Negara dan dunia berbagai 

permasalahan. 

b) Kegiatan manusia misalnya mata pencaharian, pendidikan, keagamaan, 

produksi, komunikasi, dan transportasi. 

c) Lingkungan geografi dan budaya meliputi segala aspek geografi dan 

antropologi terdapat sejak lingkungan anak terdekat sampai yang terjauh. 

d) Kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia, sejarah 

dimulai dari sejarah lingkungan terdekat sampai terjauh, tentang tokoh-

tokoh dan kejadian-kejadian besar. 

e) Anak sebagai sumber materi meliputi berbagai segi, makanan, pakaian, 

permainan, keluarga. Dengan demikian masyarakat dan lingkungannya 

selain menjadi sumber materi IPS sekaligus menjadi laboraturiumnya. 

Pengetahuan konsep, teori-teori IPS yang diperoleh anak di kelas dapat 
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dicocokkan dan dicobakan sekaligus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 

dimasyarakat. 

2) Strategi Penyampaian Pengajaran IPS 

Strategi penyampaian pengajaran IPS, menurut Mukminan dalam 

Hidayati (2008:1.27), sebagian besar didasarkan pada tradisi, yaitu materi 

disusun dalam urutan, anak (diri sendiri), keluarga, masyarakat/tetangga, 

kota, region, negara, dan dunia. Tipe kurikulum tersebut, didasarkan pada 

asumsi bahwa anak pertama-tama dikenalkan atau perlu memperoleh konsep 

yang berhubungan dengan lingkungan terdekat atau diri sendiri. Selanjutnya 

secara bertahap dan sistematis bergerak dalam lingkungan konsentrasi 

keluar dari lingkaran tersebut, kemudian mengembangkan kemampuannya 

untuk menghadapi unsur-unsur dunia yang lebih luas. 

2.1.5 Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Salah satu hal tidak boleh dilupakan yaitu memahami karakteristik siswa 

SD, karena anak berada di sekolah dasar tergolong anak usia dini, terutama anak 

yang berada di kelas rendah adalah anak rentang usia dini. Masa usia dini 

merupakan masa pendek namun masa sangat penting dalam kehidupan seseorang. 

Pada usia dini seluruh potensi anak harus didorong agar mampu berkembang 

secara optimal (Susanto, 2014:70).  

Nasution dalam Djamarah (2011:123), masa usia sekolah dasar sebagai 

masa kanak-kanak akhir berlangsung dari usia enam tahun hingga kira-kira 

sebelas sampai dua belas. Usia ini ditandai mulainya anak masuk sekolah dasar, 

mulainya sejarah baru dalam kehidupannya kelak akan mengubah sikap-sikapnya 
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dan tingkah lakunya. Para guru mengenal masa ini sebagai masa sekolah, karena 

pada usia inilah anak pertama kalinya menerima pendidikan formal tetapi bisa 

dikatakan masa usia sekolah adalah masa matang belajar maupun masa matang 

sekolah. Disebut masa sekolah karena anak sudah menamatkan taman kanak-

kanak sebagai lembaga persiapan bersekolah sebenarnya. Disebut masa matang 

belajar karena anak sudah berusaha mencapai sesuatu tetapi perkembangan 

aktivitas bermain hanya bertujuan mendapatkan kesenangan pada waktu 

melakukan aktivitasnya. Disebut usia matang bersekolah karena anak sudah 

menginginkan kecakapan-kecakapan baru yang diberikan oleh sekolah. 

 Masa usia sekolah dianggap masa intelektual atau masa keserasian 

bersekolah.  Pada masa keserasian sekolah secara relatif anak-anak lebih mudah 

dididik dari masa sebelum dan sesudahnya.  

Djamarah (2011:124) merinci masa sekolah anak menjadi dua fase, yaitu : 

1) masa kelas-kelas rendah sekolah dasar, kira-kira umur 6 atau 7 tahun sampai 

umur 9 atau 10 tahun dan, 2) masa kelas-kelas tinggi sekolah dasar, kira-kira 

umur 9 atau 10 tahun sampai kira-kira 12 atau 13 tahun. 

1) Masa kelas-kelas rendah sekolah dasar 

Beberapa sifat khas anak sekolah ini antara lain: 

a) Adanya korelasi positif tinggi antara keadaan kesehatan pertumbuhan 

jasmani dengan prestasi sekolah 

b) Adanya sikap cenderung mematuhi peraturan-peraturan permainan yang 

tradisional 

c) Adanya kecenderungan memuji sendiri 



47 

 

 

 

d) Suka membanding-bandingkan dirinya dengan anak lain kalau hal itu 

dirasa menguntungkan meremehkan anak lain 

e) Kalau tidak dapat menyelesaikan sesuatu soal, maka soal itu dianggap 

tidak penting 

f) Pada masa ini terutama umur 6-8 tahun anak menghendaki nilai (angka 

rapot) yang baik, tanpa mengingat apakah prestasinya memang pantas 

diberi nilai baik atau tidak. 

2) Masa Kelas-Kelas Tinggi Sekolah Dasar 

Beberapa sifat khas anak-anak masa ini menurut Djamarah (2011:124) 

adalah: 

a) Adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret, 

menimbulkan adanya kecenderungan untuk membandingkan pekerjaan-

pekerjaan praktis. 

b) Amat realistik, ingin tahu dan ingin belajar 

c) Menjelang akhir masa ini telah ada minat terhadap hal-hal dan mata 

pelajaran khusus, para ahli ditafsirkan sebagai menonjolnya faktor-faktor 

d) Sampai kira-kira umur 11 tahun anak membutuhkan guru atau orang-

orang dewasa lainnya. 

e) Anak-anak gemar membentuk kelompok sebaya, biasanya untuk 

bermain bersama-sama. Didalam permainan ini biasanya anak tidak lagi 

terikat aturan permainan tradisional, mereka membuat peraturan sendiri. 

Pada masa usia sekolah dasar anak mengalami perkembangan menonjol, 

Susanto (2014:73) mengemukakan beberapa perkembangan anak sekolah dasar: 
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1) Perkembangan Intelektual  

Usia sekolah dasar (6-12 tahun) anak sudah mereaksi rangsangan 

intelektual atau melaksanakan tugas-tugas belajar, menuntut kemampuan 

intelektual atau kemampuan kognitif seperti membaca, menulis dan 

berhitung. 

2) Perkembangan Bahasa 

Bahasa merupakan simbol-simbol sarana berkomunikasi dengan orang 

lain. Usia sekolah dasar merupakan masa berkembang pesatnya kemampuan 

mengenal dan menguasai perbendaharaan kata. Menurut Abin Syamsuddin 

dalam Ahmad Susanto (2014:74) pada usia (6-7 tahun), anak sudah 

menguasai sekitar 2.500 kata, dan masa akhir (usia 11-12 tahun), anak telah 

dapat menguasai sekitar 50.000 kata. 

3) Perkembangan Sosial 

Anak sekolah dasar mulai memiliki kesanggupan menyesuaikan diri 

sendiri (egosentris), sikap bekerja sama (kooperatif), sikap peduli, mau 

memerhatikan kepentingan orang lain (sosiosentris). 

4) Perkembangan Emosi 

Emosi adalah perasaan merefleksikan bentuk perbuatan atau tindakan 

nyata kepada orang lain. Menurut Syamsu Yusuf dalam Susanto (2014:76), 

pada usia sekolah dasar anak mulai mengendalikan dan mengontrol 

emosinya. Karakteristik emosi stabil (sehat) ditandai dengan menunjukkan 

wajah ceria, bergaul secara baik, berkonsentrasi dalam belajar, bersifat 

respek terhadap diri sendiri. 
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5) Perkembangan Moral 

Perkembangan moral anak usia sekolah dasar adalah anak sudah 

mengikuti peraturan atau tuntutan dari orang tua dan lingkungan sosial. 

Penelitian ini subyek diteliti peneliti adalah siswa kelas V sekolah dasar 

Gugus Wisanggeni Kecamatan Semarang Barat, masuk masa anak kelas tinggi. 

Pada masa ini anak mengalami banyak perkembangan seperti perkembangan 

intelektual, bahasa, sosial, emosi dan moral, sehingga anak sudah berpikir secara 

logika walaupun masih bentuk benda konkret. 

2.1.6 Hubungan Bimbingan Belajar, Tingkat Pendapatan Orang Tua dan 

Hasil Belajar IPS 

Bimbingan belajar merupakan proses pemberian bantuan seorang ahli 

(pembimbing) kepada siswa dalam mengatasi berbagai kesulitan belajar selama 

disekolah sehingga anak mencapai keberhasilan secara optimal. Jadi jika orang tua 

mengharapkan kesuksesan anaknya orang tua harus memberikan pengawasan, 

perhatian serta bimbingan kepada anaknya sehingga siswa lebih giat dan semangat 

dalam belajar demikian hasil belajar yang diperoleh anak disekolah bisa optimal.  

Bimbingan belajar berperan sebagai cara meningkatkan disiplin belajar 

anak, pemberian bimbingan belajar diluar sekolah mampu meningkatkan motivasi 

anak belajar, dengan motivasi tinggi anak akan mengupayakan belajar secara 

optimal. Anak yang tidak memperoleh bimbingan belajar dirumah akan cenderung 

mendapatkan nilai kurang memuaskan, dikarenakan tidak adanya pihak yang 

membimbing, mengawasi dan mengarahkan belajar, sehingga waktunya dirumah 
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tidak dimanfaatkan secara optimal. Berbeda dengan anak yag mengikuti 

bimbingan belajar anak akan lebih terartur dalam belajarnya.  

Bimbingan belajar penelitian ini meliputi tempat mengikuti bimbingan 

belajar, waktu belajar, cara belajar yang baik, cara mengatasi kesulitan belajar, 

pemberian kebiasaan belajar, dan mengembangkan motivasi belajar. Jadi dapat 

dikatakan ada hubungan antara bimbingan belajar terhadap hasil belajar siswa, 

siswa yang mengikuti bimbingan belajar akan mendapatkan hasil lebih optimal 

dari pada siswa tidak mengikuti bimbingan belajar. 

Selain bimbingan belajar, tingkat pendapatan orang tua juga 

mempengaruhi hasil belajar siswa, pendapatan orang tua memiliki fungsi 

pendidikan yaitu menunjang kelancaran proses pendidikan bukan merupakan 

modal untuk dikembangkan, bukan mendapatkan keuntungan. Ekonomi keluarga 

dalam pendidikan sama fungsinya dengan sumber-sumber pendidikan lain, seperti 

guru, kurikulum, alat peraga, untuk menyukseskan pedidikan. 

Pemenuhan kebutuhan fasilitas belajar banyak bergantung pada 

perekonomian keluarga maupun keadaan ekonomi siswa, tingkat perekonomian 

keluarga tinggi umumnya fasilitas diperlukan siswa terpenuhi, dengan fasilitas 

memadai dapat meningkatkan minat belajar siswa, sehingga dapat mempengaruhi 

proses belajar dan hasil belajar siswa.  

Pendapatan orang tua berperan penting dalam pendidikan anak, orang tua 

berpendapatan tinggi mampu memfasilitasi segala kebutuhan pendidikan anak, 

bahkan mengikut sertakan anak les dilembaga bimbingan. Sebaliknya, orang tua 
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tingkat pendapatannya rendah tidak mampu memberikan fasilitas yang dibutuhkan 

anak, seperti mengikut sertakan anak mengikuti bimbingan belajar.  

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa terdapat 

hubungan antara bimbingan belajar dan tingkat pedapatan orang tua terhadap hasil 

belajar siswa, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pendapatan orang tua, 

semakin mampu mengikutsertakan anak mengikuti bimbingan belajar, maka 

semakin baik pula hasil belajar siswa yang dicapai. 

Kajian empiris ini diuraikan beberapa penelitian yang mendukung dan 

relevan. Penelitian telah dilaksanakan oleh para pendahulu memperkuat penelitian 

yang dilaksanakan peneliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan 

Bimbingan Belajar dan Tingkat Pendapatan Orang Tua terhadap Hasil Belajar IPS 

Siswa Kelas V SDN Gugus Wisanggeni Kecamatan Semarang Barat. 

Penelitian-penelitian yang dilaksanakan oleh pendahulu yaitu: 

Penelitian dilakukan oleh Etiyasningsih tahun 2011 dengan judul “Pengaruh 

Bimbingan Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia Di SD Tunas Bangsa Kecamatan Wonokromo Surabaya” 

dengan hasil penelitian menunjukkan        = 16,995 >        = 4,17. Oleh 

karena        >         maka Ha diterima dan Ho ditolak yang berarti terdapat 

pengaruh yang signifikan bimbingan orang tua terhadap prestasi belajar siswa. 

Terlihat pula signifikan hasil hitung        = 0,000 jauh dibawah 0,05, yang 

menandakan pengaruh yang signifikan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sofyan Dwi Ariyanto tahun 2012 dengan 

judul “Pengaruh Antara Motivasi Belajar Siswa dan Tingkat Ekonomi Orang Tua 
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terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas X Jurusan Teknik Gambar Bangunan SMK 

Negeri 4 Semarang Tahun Ajaran 2011/2012”. Hasil diperoleh bahwa secara 

motifasi belajar dan tingkat ekonomi orang tua berpengaruh terhadap prestasi 

belajar sebesar 55,1%, dan sisanya diperoleh oleh faktor lain. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa motivasi belajar dan tingkat ekonomi orang tua berpengaruh 

terhadap prestasi belajar siswa. 

Penelitian dilakukan oleh Destian Nutrisiana tahun 2013 dengan judul 

“Pengaruh Motivasi Belajar, Cara Belajar, Kemampuan Sosial-Ekonomi Orang 

Tua terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Ekonomi Siswa Kelas XI IPS MA Al-

Asror Semarang Tahun Ajaran 2012/2013”. Dengan hasil penelitian yaitu terdapat 

pengaruh motivasi belajar, cara belajar dan kemampuan sosial-ekonomi orang tua 

secara bersama-sama terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi dengan 

pengaruh sebesar 89,7% sedangkan 10,3% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak dikaji dalam penelitian ini. 

Penelitian yang dilakukan oleh Karim tahun 2013 dengan judul “Pengaruh 

Keikutsertaan Bimbingan Belajar dan Ekstrakulikuler Terhadap Prestasi Belajar 

Matematika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk kelas XI jurusan IPA 

model regresi yang diperoleh adalah y = 43,11 + 5,07       + 19,94       , 

sedangkan untuk kelas XI Jurusan IPS model yang regresi yang diperoleh adalah 

y = 39,29 + 26,17       + 5,09       . Hasil ini menunjukkan bahwa baik kelas 

XI jurusan IPA maupun kelas XI jurusan IPS, kegiatan ekstrakulikuler dan 

bimbingan belajar mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap prestasi 

belajar matematika siswa. 
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Penelitian oleh Kadek Ari Prabawa1, Ketut Dunia1, Iyus Akhmad Haris2 

tahun 2014 dengan judul “Pengaruh Sosial Ekonomi dan Perhatian Orang Tua 

terhadap Prestasi Belajar Ekonomi Siswa Kelas X4” menunjukkan hasil bahwa 

sosial ekonom orang tua berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

prestasi belajar siswa kelas X4 SMA N 1 Seririt tahun 2012/2013 sebesar 29,05%. 

Hal ini berarti sosial ekonomi orang tua berperan dalam upaya meningkatan 

prestasi belajar siswa kelas X4 SMA N 1 Seririt tahun 2012/2013. perhatian orang 

tua berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap prestasi belajar siswa kelas 

X4 SMA N 1 Seririt tahun 2012/2013 sebesar 30,80%. Hal ini berarti perhatian 

orang tua berperan dalam upaya meningkatkan prestasi belajar siswa kelas X4 

SMA N 1 Seririt tahun 2012/2013. Sosial ekonomi orang tua dan perhatian orang 

tua berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap prestasi belajar siswa kelas 

X4 SMA N 1 Seririt tahun 2012/2013 sebesar 51,7 %. 

Penelitian yang dilakukan oleh  I Wayan Parnata1, M.G. Rini Kristiantari 2, 

DB. Kt. Ngr. Semara Putra3 tahun 2014 dengan judul “Hubungan Bimbingan 

Belajar Orang Tua dan Konsep Diri dengan Hasil Belajar Matematika Siswa 

Kelas V SD Gugus V Tampaksiring”. Hasil analisis yang menunjukkan : 1). 

Hubungan antara bimbingan belajar orang tua dengan hasil belajar matematika 

sebesar rx1 = 0,676 dan koefisien determinasi sebesar 45,65%. 2) hubungan 

antara konsep diri dengan hasil belajar matematika sebesar rx2 = 0,725 dan 

koefisien determinasi sebesar 52,6%. 3) hubungan antara bimbingan belajar orang 

tua dan konsep diri dengan hasil belajar matematika sebesar Rx1x2y = 0,78 dan 

koefisien determinasinya sebesar 60,88%. Dengan demikian, dapat disimpulkan 
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bahwa hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) yang berbunyi 

terdapat hubungan yang signifikan antara bimbingan belajar orang tua dan konsep 

diri secara bersama-sama dengan hasil belajar matematika siswa kelas V SD 

Gugus V Tampaksiring tahun 2013/2014 diterima. 

Penelitian dilakukan oleh Meilina Isnaini Rahmawati tahun 2016 dengan 

judul “Pengaruh Tingkat Pendapatan Orang Tua, Manajemen Waktu, Self-Efficacy 

terhadap Prestasi Belajar Ekonomi Siswa XI IIS SMA Negeri 1 Karanganom”. 

Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) tingkat pendapatan orang tua 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar ekonomi, 2) 

manajemen waktu berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar 

ekonomi, 3) self-effacacy berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi 

belajar ekonomi, 4) semua variabel bebas berpengaruh secara bersama-sama 

prestasi belajar ekonomi. Koefisien determinasi (  ) Sebesar 0,318 dapat 

diartikan bahwa 31,8% prestasi belajar ekonomi dipengaruhi oleh tingkat 

pendapatan orang tua, manajemen waktu dan self-effecacy. 

Penelitian dilakukan oleh Misty Lacour dan Laura D. Tissington pada tahun 

2011 dengan judul “The Effects of Poverty on academic achievement” dengan 

hasil menunjukkan bahwa Kemiskinan secara signifikan mempengaruhi hasil 

belajar siswa. Faktor pendapatan mempengaruhi hasil belajar siswa seperti, 

sumber penghasilan, dan tingkat pendidikan. Berdasarkan penelitian banyak siswa 

miskin memperoleh hasil belajar memperoleh nilai dibawah rata-rata. Walaupun 

demikian pada langkah-langkah penilaian, teknik dan strategi instruksional yang 

berlaku di kelas, sekolah, kabupaten, tingkat pemerintahan berusaha secara 
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optimal agar mampu membantu siswa mencapai prestasi tinggi dalam bidang 

akademik . 

Penelitian dilakukan oleh Faisal Ibrahim Mohammad tahun 2014 dengan 

judul “The Influence of Parental Socioeconomic Status on Their Involvement at 

Home” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa perhatian orang tua dan status 

sosial ekonomi yang ditemukan mempengaruhi pendidikan anak-anak mereka. 

Tingkat pendidikan orang tua memiliki dampak yang lebih besar, karena orang 

yang tingkat pendidikannya lebih tinggi memiliki keterlibatan, perhatian dan 

strategi yang lebih dari pada pekerjaan dan pendapatan.  

Penelitian dilakukan oleh Rana Muhammad Asad Khan pada tahun 2015 

dengn judul “The Influence of parents Educational level on Secondary School 

Students Academic Achievement in District Rajanpur”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara tingkat pendidikan 

orang tua dengan motivasi prestasi siswa. Berdasarkan penelitian tersebut dapat 

diketahui bahwa orang tua sangat berpengaruh terhadap motivasi anak dalam 

belajar. Orang tua dengan tingkat pendidikan yang tinggi menunjukkan 

ketertarikan dan kepedulian untuk memberikan bimbingan belajar terhadap 

aktivitas belajar anaknya. 

Penelitian yang dipaparkan merupakan penelitian relevan dengan penelitian 

ini. Penelitian tersebut mengungkapkan variabel hampir sama dengan penelitian 

ini yaitu berkaitan dengan bimbingan belajar dan tingkat pendapatan orang tua. 

Namun penelitian-penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini 

yaitu tempat penelitian, waktu penelitian, cakupan penelitian dan instrumen yang 
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digunakan. Dalam penelitian terdahulu tempat penelitiannya yaitu beberapa di 

sekolah dasar dan sekolah menengah. Cakupan penelitiannya sebagian besar 

hanya pada 1 sekolah saja, ada juga yang mencakup satu gugus namun berbeda 

gugus dengan penelitian ini,  penelitian ini mencakup satu gugus yang terdiri dari 

lima sekolah. Instrumen yang peneliti gunakan adalah angket, wawancara dan 

dokumentasi. 

2.2 Kerangka Teoritis 

Penelitan yang dilakukan peneliti menggambarkan bagaimana hubungan 

bimbingan belajar dan tingkat pendapatan orang tua terhadap hasil  belajar.  

belajar merupakan perubahan tingkah laku relatif tetap dan terjadi sebagai hasil 

latihan atau pengalaman Helmawati (2016:189). Jadi dapat disimpulkan bahwa 

belajar merupakan suatu kegiatan dan usaha merubah tingkah laku individu 

sebagai hasil pengalaman dalam berinteraksi dengan lingkungan secara sadar. 

Belajar tidak pernah lepas dengan seorang ahli (pembimbing) untuk membimbing 

kegiatan belajar, karena adanya bimbingan belajar siswa dapat mencapai tujuan 

belajar secara optimal.  

Sukardi (2008:37) menyatakan bahwa bimbingan adalah proses pemberian 

bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang secara terus menerus dan 

sistematis oleh guru pembimbing agar individu atau sekelompok individu menjadi 

pribadi mandiri. 

Menurut Helmawati (2016:42) keluarga merupakan tempat pertama dan 

utama dimana anak-anak belajar, dari keluarga, anak mempelajari sifat keyakinan, 

sifat-sifat mulia, komunikasi dan interaksi sosial, serta keterampilan hidup.  Orang 
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tua merupakan tempat pendidikan utama bagi anak, orang tua dikatakan sebagai 

pendidik utama karena orang tualah yang memiliki tugas mendidik, memelihara, 

mengasuh, membimbing, membina, maupun menjadi guru bagi anaknya (Ahmadi 

dan Nuruhbayati,2015:177).  

Orang tua memiliki hak dan kewajiban memilih satuan pendidikan, 

berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya, membiayai 

kebutuhan pendidikan anaknya dan memberikan bimbingan kepada anak nya. 

Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku siswa setelah mengalami 

kegiatan belajar baik dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Hasil belajar 

siswa dipengaruhi beberapa faktor yaitu Faktor internal (dari dalam diri siswa) 

meliputi kecerdasan, minat, perhatian, motifasi belajar, ketekunan, sikap, kondisi 

fisik dan kesehatan, serta kebiasaan belajar siswa, faktor ekstenal (dari luar) 

meliputi masyarakat, sekolah, keluarga, dan faktor pendekatan belajar meliputi 

pendekatan, metode, atau strategi menunjang keefektifan belajar. Salah satu 

faktornya adalah keluarga yaitu pendapatan orang tua. Pendapatan orang tua 

mempengaruhi hasil belajar siswa, pada umumnya orang tua memiliki tingkat 

pendapatan tinggi anaknya akan diikut sertakan bimbingan belajar agar anak 

mencapai hasil belajar yang optimal. 

Salah satu faktor penting mempengaruhi hasil belajar adalah faktor 

keluarga, karena aktivitas belajar merupakan peranan orang tua dalam keluarga 

memberikan bimbingan belajar dan memenuhi kebutuhan belajar yang dibutuhkan 

anak (Yasa,2014:2). 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Bimbingan belajar dan tingkat pendapatan orang tua dapat mempengaruhi 

hasil belajar siswa. Orang tua berpendapatan tinggi mampu  mengikutsertakan 

anak memperoleh bimbingan belajar akan membawa hasil belajar optimal. 

Begitupun sebaliknya apabila orang tua berpendapatan rendah, dan tidak ada 

waktu memberikan bimbingan belajar kepada anaknya, tidak mampu 

mengikutitsertakan anak megikuti bimbingan belajar maka hasil belajarnya 

kurang maksimal.  

Kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut: 

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bagan 2.1 menunjukkan bahwa Hasil Belajar (Y) sebagai variabel terikat. 

Bimbingan Belajar (X1) dan Tingkat Pendapatan Orang tua (X2) sebagai variabel 

bebas. Bimbingan Belajar dan Pendapatan Orang tua merupakan faktor yang 

mempengaruhi Hasil Belajar. 

Bimbingan Belajar : 

1. Cara belajar yang baik 

2. Waktu Belajar 

3. Membantu mengatasi kesulitan 

belajar 

4. Menyediakan fasilitas belajar 

5. Memberikan motivasi 

6. Membentuk kebiasaan belajar 

Pendapatan Orang tua : 

1. Pekerjaan orang tua 

2. Jumlah pendapatan orang 

tua. 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil belajar IPS 

Melalui Tes 
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2.5 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2013: 96). Dikatakan sementara, karena jawaban 

diberikan baru didasarkan pada teori relevan, belum didasarkan fakta-fakta 

empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis dapat dinyatakan 

sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban 

yang empirik dengan data. 

Berdasarkan kajian teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir maka 

hipotesis penelitian ini adalah:  

Ho1 : Tidak ada hubungan yang signifikan antara bimbingan belajar terhadap 

hasil belajar IPS siswa kelas V SDN Gugus Wisanggeni Kecamatan 

Semarang Barat Kota Semarang. 

Ha1 : Ada hubungan yang signifikan antara bimbingan belajar terhadap hasil 

belajar IPS siswa kelas V SDN Gugus Wisanggeni Kecamatan 

Semarang Barat Kota Semarang. 

Ho2 : Tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendapatan orang tua 

terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V SDN Gugus Wisanggeni 

Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. 

Ha2 : Ada hubungan yang signifikan tingkat pendapatan orang tua terhadap 

hasil belajar IPS siswa kelas V SDN Gugus Wisanggeni Kecamatan 

Semarang Barat Kota Semarang. 
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Ho3 : Tidak ada hubungan yang signifikan antara bimbingan belajar dan  

tingkat pendapatan orang tua terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V 

SDN Gugus Wisanggeni Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. 

Ha3 : Ada hubungan yang signifikan antara bimbingan belajar dan  tingkat 

pendapatan orang tua terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V SDN 

Gugus Wisanggeni Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat simpulan sebagai berikut:  

1) Bimbingan belajar, tingkat pendapatan orang tua terhadap hasil belajar IPS 

siswa kelas V SDN Gugus Wisanggeni Kecamatan Semarang Barat termasuk 

dalam kategori baik artinya pembimbing siswa kelas V SDN Gugus 

Wisanggeni Kecamatan Smarang Barat sering mengarahkan cara belajar yang 

baik, sering menentukan waktu belajar, sering membantu mengatasi kesulitan 

belajar, sering menyediakan fasilitas belajar, sering memberikan motivasi, dan 

sering membentuk kebiasaan belajar anak.  

2) Hasil belajar IPS yang diperoleh siswa akibat dari bimbingan belajar selama di 

rumah masuk dalam kategori baik dengan nilai rata-rata 73. 

3) Terdapat hubungan positif dan signifikan antara bimbingan belajar, tingkat 

pendapatan orang tua terhadap hasil belajar IPS. Besar koefisien korelasi 

antara bimbingan belajar terhadap hasil belajar IPS yaitu sebesar 0,729, 

tingkat pendapatan orang tua hasil belajar IPS 0,305 dan hasil korelasi antara 

bimbingan belajar, tingkat pendapatan orang tua terhadap hasil belajar IPS 

memiliki nilai probabilitas (Sig F Change) sebesar 0,000. Karena nilai Sig.F 

Change 0,000 < 0,05 maka keputusannya adalah H0 ditolak dan Ha diterima.  
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5.2 Saran 

1) Sekolah dapat mengupayakan merancang program FGD (Focus Group 

Discussion) dalam rangka bekerja sama dengan pihak orang tua siswa untuk 

melakukan bimbingan belajar selama di rumah karena bimbingan belajar 

dirumah telah terbukti efektif sebagai usaha meningkatkan pencapaian hasil 

belajar IPS siswa. 

2) Adanya hubungan antara pendapatan orang tua terhadap hasil belajar anak, 

diharapkan orang tua selalu mengawasi, mengarahkan serta memberikan 

perhatian anak dalam belajar, serta dapat memenuhi kebutuhan belajar anak.  

3) Bagi siswa diharapkan dapat menumbuhkan tingkat prestasi belajar untuk 

mencapai cita-cita tinggi dengan adanya peran dari orang tua yang selalu 

membimbing dan berusaha memenuhi kebutuhan belajar. 

4) Orang tua berpendapatan tinggi dapat meningkatkan intensitas bimbingan 

belajar yang diberikan pada anaknya selama di rumah terutama dalam hal 

pemberian motivasi belajar meliputi pendampingan pada saat anak belajar di 

rumah agar pencapaian hasil belajar IPS peserta didik dapat optimal. 
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