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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
A. Deskripsi Teori 

1. Belajar  

a. Pengertian Belajar 

Belajar proses perubahan di dalam kepribadian manusia dan 

perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan 

kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, 

pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya 

pikir, dan kemampuan-kemampuan yang lain. 

Dalam belajar terdapat tahapan-tahapan yang harus 

ditempuh agar hasil yang diinginkan dapat tercapai. Menurut 

Baharudin, dkk (2007: 16), proses belajar merupakan serangkaian 

aktivitas yang terjadi pada pusat syaraf individu yang belajar, 

proses belajar terjadi secara abstrak, karena terjadi secara mental 

dan tidak dapat diamati. Oleh karena itu, proses belajar hanya 

dapat diamati jika ada perubahan perilaku yang berbeda dengan 

sebelumnya dari seseorang. Perubahan perilaku tersebut bisa dalam 

hal pengetahuan afektif, maupun psikomotoriknya. 

Pendapat lain tentang belajar yang dikemukakan oleh 

Sardiman (2006: 20), belajar itu senantiasa merupakan perubahan 

tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan, 

misalnya dengan membaca mengamati, mendengarkan, meniru dan 
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lain sebagainya. Juga belajar itu akan lebih baik jika subyek belajar 

mengalaminya, jadi tidak bersifat verbalistik. 

Banyak pendapat mengenai definisi atau pengertian belajar 

itu sendiri, definisi mengenai belajar dikemukakan oleh para ahli 

pada intinya adalah sama yaitu setelah proses pembelajaran selesai, 

maka seseorang akan mendapatan sesuatu yang baru atau 

keterampilan yang belum pernah dimiliki.  

Banyak hal yang dapat dilakukan dalam kegiatan belajar, 

belajar itu tidak identik dengan pelajaran sekolah yang duduk, 

mendengarkan, tugas, dan lain-lain. Menurut M. Ngalim Purwanto 

(2007: 87), Dalam bermain juga sebetulnya terjadi proses belajar. 

Belajar bekerjasama, memecahkan masalah secara cepat, dan 

belajar menghargai. 

Keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk melakukan 

perubahan pengetahuan, kecakapan, tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan baik yang diamati maupun yang tidak diamati, secara 

langsung sebagai hasil pengalaman dalam interaksinya dengan 

lingkungan dan berusaha mengatasi apabila ada masalah yang 

muncul. 

b. Faktor–faktor yang mempengaruhi proses belajar. 

Belajar tidak semata–mata dipengaruhi oleh siswa, namun 

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Menurut Muhibbin 
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Syah (2006: 144) mengelompokan faktor-faktor yang 

mempengaruhi proses belajar dalam tiga bagian : 

1) Faktor internal ( faktor dari dalam siswa), yakni keadaan 
atau kondisi jasmani dan rokhani siswa; 

2) faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi 
lingkungan disekitar siswa; 

3) faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni 
jenis upaya belajar siswa yang meliputi startegi dan 
metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan 
mempelajari materi-materi pelajaran. 

 
Dalam kegiatan belajar mengajar selalu diiringi dengan 

berbagai persoalan yang dapat menggangu bila tidak diatasi. Oleh 

karena itu, pada SMP N 4 Purbalingga didirikanlah kelas khusus 

yaitu kelas olahraga, yang diharapkan mendapat mengatasi 

berbagai persoalan. Seperti faktor faktor materi, faktor lingkungan, 

faktor instrumental, dan faktor individual subjek belajar yang 

maksimal. 

Dalam penelitian ini bukanlah kegiatan belajarnya tetapi 

prestasi belajar atau hasil belajar selama satu semester. Peneliti 

akan mengetahui apakah ada perbedaan prestasi belajar selama satu 

semester antara kelas umum dan kelas olahraga dengan melihat 

tingkat pendidikan orangtuanya, jika ada manakah yang lebih baik 

diantara kedua kelas tersebut. 

2. Prestasi Belajar 

a. Pengertian prestasi belajar 

Menurut Slameto (1995: 2) belajar adalah suatu proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 
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perubahan tingkah laku yang secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Sedangkan menurut A. Samsudin Makmun (2004: 157) belajar 

adalah proses perubahan perilaku atau pribadi seseorang 

berdasarkan praktik dan pengalaman tertentu. Belajar juga dapat 

didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan seseorang dengan 

tujuan yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak tahu menjadi tahu, 

dan yang kurang baik menjadi lebih baik. 

Menurut Anton M. Moeliono, dkk. (dalam T. Bakti 

Anggoro, 2009: 15), prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai 

berupa penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang 

dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan 

nilai tes atau nilai angka yang diberikan oleh guru. 

Menurut Suryabrata (1986) seperti dikutip sugihartono, 

dkk. (2007: 132-133) menjelaskan bahwa fungsi evaluasi hasil 

belajar meliputi: 

1) Fungsi Psikologis, yaitu agarsiswa dapat memperoleh 
kepastian tentang status di dalam kelasnya. Di samping itu, 
bagi guru merupakan pertanggungjawaban sampai seberapa 
jauh usaha mengajarnya dikuasai oleh siswa-siswanya. 

2) Fungsi Diktatis, bagi anak didik, keberhasilan maupun 
kegagalan belajar akan berpengaruh besar terhadap usaha-
usaha berikutnya. Sedang bagi pendidik, penilaian hasi 
belajar dapat menunjukan keberhasilan atau kegagalan 
mengajarnya termasuk didalamnya metode mengajar yang 
dipergunakan. 

3) Fungsi administratif, dengan adanya penilaian dalam bentuk 
rapor akan dapat dipenuhi fungsi administratif yaitu: 
a) Merupakan inti laporan kepada orangtua siswa, 

penjabat, guru dan siswa itu sendiri 
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b) Merupakan data bagi siswa apabila ia akan naik kelas, 
pindah sekolah, maupun melamar pekerjaan. 

c) Dari data tersebut kemudian dapat berfungsi untuk 
menentukan status anak dalam kelasnya. 

d) Memberikan informasi mengenai segala hasil usaha 
yang telah dilakukan oleh lembaga pendidikan. 

 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan 

bahwa prestasi belajar adalah hasil usaha yang telah dicapai siswa 

selama kegiatan belajar di sekolah. Jadi melalui hasil belajar, siswa 

dapat mengetahui seberapa besar kemampuan dirinya dalam hal ini 

kemampuan akademiknya. Bagi guru melalui hasil belajar dapat 

mengetahui berhasil tidaknya metode yang digunakan dalam 

mengajarkan kepada siswanya. 

Gambaran tentang prestasi belajar terlihat dalam buku rapor 

sekolah siswa. Buku rapor kurang lebih memuat semua nilai hasil 

tes akhir mata pelajaran yang diterima oleh peserta didik selama 

periode waktu tertentu. Semakin tinggi nilai rapor maka semakin 

tinggi pula prestasi belajar peserta didik tersebut. 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Pengenalan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar penting sekali artinya dalam rangka membantu 

siswa untuk mencapai prestasi belajar yang sebaik-baiknya. Perlu 

diadakan evaluasi atau tes untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

siswas sehingga dapat dilihat apakah siswa mampu menerima 

pelajaran dengan baik atau tidak. Evaluasi dapat diketahui tingkat 
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prestasi siswa, sedangkan prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh 

banyak faktor. Menurut Abu Ahmadi, dkk. (1991: 130-131) 

                        Yang tergolong faktor internal adalah: 
1) Faktor jasmaniah (fisiologis) baik yang bersifat bawaan 

maupun yang diperoleh. Yang temasuk faktor ini 
misalnyapenglihatan, pendengaran, struktur tubuh, dan 
sebagainya. 

2) Faktor psikologis yang baik yang bersidat bawaan maupun 
yang diperoleh terdiri atas: 
Faktor intelektife meliputi: 
a) Faktor potensial yaitu kecerdasan dan bakat. 
b) Faktor kecakapan nyata yaitu prestasi yang telah 

dimiliki. 
3) Faktor kematangan fisik dan psikis. 

                        Yang tergolong faktor eksternal, ialah : 
1) Faktor sosial yang terdiri atas : 

a) Lingkungan keluarga 
b) Lingkungan sekolah 
c) Lingkungan masyarakat 
d) Lingkungan kelompok 

 
Pengenalan terhadap prestasi belajar perlu dilakukan agar 

peserta didik dapat mencapai prestasi belajar secara maksimal. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar menurut 

Dalyono, (1997: 55-60) terdiri dari faktor internal (kesehatan, 

intelejensi dan bakat, minat dan motivasi, serta cara belajar) dan 

faktor eksternal (lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, serta 

lingkungan masyarakat). Penjelasan kedua faktor tersebut adalah 

sebagai berikut. 

1) Faktor Internal, meliputi: 
a) Kesehatan 

Kondisi kesehatan yang baik akan mendukung 
langsung pada proses belajar. Bila proses belajar 
berjalan lancar prestasi belajar yang didapat pun akan 
maksimal. Kesehatan erat kaitannya dengan 
kebugaran jasmani karena syarat menuju sehat adalah 
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kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani sendiri 
dipengaruhi oleh faktor makanan, faktor istirahat, dan 
faktor latihan atau olahraga.  

b) Intelejensi dan Bakat 
Seseorang yang mempunyai itelegensi tinggi pada 
umumnya lebih mudah belajar dan cenderung lebik 
baik dibanding orang yang memiliki itelegensi yang 
lebih rendah, karen, orang yang memiliki inteegensi 
rendah mengalami kesukaran dalam belajar, lambat 
berfikir sehingga prestasi belajarnya rendah. 
Bakat merupakan kelebihan yang dimiliki manusia. 
Sudah jelas bahwa intelejensi atau kecerdasan akan 
berpengaruh langsung terhadap prestasi belajar. 
Bahkan seseorang dengan intelejensi tinggi akan 
memiliki daya tangkap melebihi seseorang dengan 
intelejensi rata-rata walaupun materi dan waktu 
belajar yang sama. Demikian halnya dengan bakat. 
Perbedaannya hanya bakat tidak bisa dibentuk namun 
bisa dilatih. 

c) Minat dan Motivasi 
Minat dan motivasi belajar yang tinggi akan 
memberikan kemauan yang tinggi pula untuk meraih 
hasil yang diinginkan. Minat dan motivasi merupakan 
modal utama untuk meraih prestasi belajar maksimal. 

d) Cara Belajar 
Cara belajar berkaitan dengan teknik yang dilakukan 
seseorang untuk memahami materi yang dipelajari. 
Cara belajar yang baik adalah cara belajar yang rutin 
dan teratur. 

2) Faktor Eksternal, meliputi: 
a) Lingkungan Keluarga 

Lingkungan keluarga sangat berpengaruh langsung 
terhadap prestasi belajar yang didapat seseorang. 
Dengan kondisi keluarga yang harmonis maka 
seseorang akan memiliki modal untuk belajar secara 
maksimal baik ketika belajar di rumah maupun di 
sekolah. 

b) Lingkungan Sekolah 
Tidak dipungkiri lingkungan sekolah memberikan 
pengaruh juga terhadap prestasi belajar. Sekolah 
dengan kondisi sarana dan prasarana yang baik 
memungkinkan siswa untuk menyerap materi yang 
dipelajari secara maksimal. 

c) Lingkungan Masyarakat 
Lingkungan masyarakat identik dengan lingkungan di 
mana seseorang bersosialisasi. Ketika seseorang 
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bersosialisasi dengan masyarakat, secara tidak 
langsung seseorang akan memiliki pola pikir sama 
dengan masyarakat di mana dia bersosialisasi. 
Semakin berpendidikan kondisi masyarakat di 
sekitarnya maka akan semakin termotivasi seseorang 
tersebut untuk belajar. 

 
Menurut Depdikbud (1997 : 61-64) faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar antara lain : 

1) Faktor dari dalam diri individu 
Faktor yang berasal dari dalam individu yang dapat 
mempengaruhi prestasi belajar antara lain faktor psikis 
dan faktor fisik. 

2) Faktor dari luar individu 
Faktor yang datang dari luar individu antara lain faktor 
alam dan faktor sosial ekonomi, guru, metode mengajar, 
kurikulum, materi pembelajaran, sarana dan prasarana. 

 
Nana Syaodih Sukmadinata, (2005: 162-165) 

menemukakan dua faktor yang mempengaruhi usaha dan 

keberhasilan belajar yaitu : 

1) Faktor dalam diri individu: 
a) Aspek jasmaniah mencakup kondisi dan kesehatan 

jasmani dari individu. 
b) Aspek psikis atau rohaniahmenyangkut kondisi 

kesehatan psikis, kemampuan-kemampuan intelektual, 
sosial, psikomotor serta kondisi afektif dan kognitif 
individu. 

c) Kondisi sosial menyangkut hubungan individu dengan 
oranglain, baik ggurunya, temannya, orangtuanya 
maupun orang lain 

d) Motivasi belajar 
e) Keterampilan yang dimiliki oleh individu yang 

bersangkutan, seperti keterampilan berdiskusi, 
memecahkan masalah, mengerjakan tugas lainya 

2) Faktor-faktor diluar individu: 
a) Keluarga 

(1) Faktor fisik mencakup keadaan rumah dan ruangan 
tempat belajar, sarana, dan prasarana yang ada, 
suasana dalam rumah. Apakah tenang atau banyak 
kegaduhan juga suasana disekitar rumah. 
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(2) Kondisi dan suasana sosial psikologis dalam 
keluarga menyangkut keutuhan keluarga, iklim 
psikologis, iklim belajar dan hubungan antar 
anggota keluarga. 

b) Lingkungan sekolah 
Lingkungan fisik sekolah seperti lingkungan sekolah 
sarana dan prasarana belajar yang ada, sumber-sumber 
belajar, media belajar dan sebagainya. 

 
Pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar itu meliputi faktor dari 

dalam dan faktor dari luar diri siswa. Faktor yang berasal dari 

dalam diri siswa diantaranya adalah motivasi, kondisi fisik dan 

kecerdasan, sedangkan faktor dari luar diri siswa adalah 

lingkungan, metode mengajar, kurikulum dan sarana dan 

prasarana. 

3. Kelas Umum dan Kelas Olahraga 

a. Pengertian kelas umum. 

Kelas umum merupakan kelas yang sebagaimana mestinya 

pada sekolah-sekolah menengah pertama yang lainnya, sebab 

kurikulum kelas umum menggunakan kurikulum sekolah, jadi 

untuk seluruh kelas umum biasanya tidak ada mata pelajaran 

tambahan seperti pada kelas penjurusan. Pada umumnya semua 

Sekolah Menengah Pertama isi materi masih bersifat dasar dan 

tidak terlalu rumit, lingkup materi pelajaran SMP tersebut dapat 

diklasifikasikan menjadi pengertian, prinsip, dan prosedur dasar 

tiap – tiap mata pelajaran. 
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Menghadapi tantangan era globalisasi seperti sekarang ini, 

sudah tentu diperlukankekuatan- kekuatan daya saing yang 

tangguh. Ing. Wardiman Djojonegoro, (1998: 28-29) menyatakan 

bahwa setiap generasi muda Indonesia harus memiliki karakteristik 

kualitas sebagai berikut: 

1. Karakteristik kualitas dasar, yaitu beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, 
cerdas, berdisiplin, sehat jasmani dan rohani, 
berkepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki 
tanggung jawabkemasyarakatan dan kebangsaan. 

2. Karakteristik kualitas  instrumental (kualitas yang harus 
selalu diperbaharui sesuai dengan perubahan) yang 
meliputi kemampuan produktif, kemampuan 
menggunakan sumber daya, kemampuan berkomunikasi, 
kemampuan kerjasama,kemampuan menggunakan data 
dan informasi, kemampuan memecahkan masalah, dan 
kemapuan menggunakan IPTEK.  
 

b. Pengertian kelas olahraga. 

Kelas olahraga merupakan kelas untuk siswa yang memiliki 

kemampuan dalam bidang olahraga atau kelas khusus diperuntukan 

untuk para atlet yang dilatih oleh sekolah. Siswa kelas olahraga ini 

diberikan latihan khusus oleh para pelatih yang didatangkan oleh 

pihak sekolah. 

Tujuan kelas ini dibuat adalah untuk meningkatkan 

ketrampilan siswa yang memiliki prestasi dalam bidang olahraga. 

Selain kegiatan olahraga kelas ini juga mendapatkan pelajaran 

akademik dalam kegiatan belajar seperti biasanya dikelas. Dalam 

kurikulumnya juga harus ada ekstrakulikuler yang wajib harus 

diikuti. 
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Siswa olahraga selalu mengikuti kegiatan atau aktivitas 

jasmani yang frekuensinya lebih banyak dibandingkan dengan 

kelas umum. Aktivitas yang dilakukan dapat mendapatkan 

kebugaran jasmani yang lebih baik, karena kebugaran jasmaninya 

baik, dalam mengikuti kegiatan belajar juga tidak ada hambatan 

apa-apa. Sehingga diharapkan nilai akademiknya juga bisa lebih 

baik. 

Kelas olahraga ini juga dapat membantu siswa dalam setiap 

mengikuti kegiatan, baik itu kegiatan akademik ataupun no 

akademik dan sehingga prestasi akademik dan prestasi olahraga 

lebih maju dan berprestasi. Melihat faktor-faktor yang 

mempengaruhi kegiatan belajar mengajar dalam hubungannya 

dengan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. 

4. Karakteristik Siswa Sekolah Menengah Pertama 

Siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama biasanya berumur 

13-15 tahun. Menurut Sukintaka (1992 : 45 ), anak sekolah menengah 

pertama mempunyai ciri-ciri tertentu diantaranya : 

Jasmani : 
a. Laki-laki ataupun putri ada pertumbuhan memanjang 
b. Membutuhkan pengaturan istirahat yang baik 
c. Sering menampilkan kecanggungan dan koordinasi 

yang kurang baik sering diperlihatkan 
d. Merasa mempunyai ketahanan dan sumber energy 
e. Mudah lelah, tetapi tidak dihiraukan 
f. Anak laki-laki mempunyai kecepatan dan kekuatan 

otot yang lebih baik dari pada putri 
g. Kesiapapn dan kematangan untuk keterampilan 

bermain menjadi baik 
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Psikis atau mental : 
a. Banyak mengeluarkan energi untuk fantasinya 
b. Ingin menentukan pandangan hidupnya 
c. Mudah gelisah karena keadaan yang lemah 

Sosial : 
a. Ingin teteap diakui oleh kelompoknya 
b. Mengetahui moral etik dan kebudayaan 
c. Persekawanan yang tetep makin berkembang 

 
5. Kurikulum SMP N 4 Purbalingga 

  Struktur kurikulum KTSP pada jenjang SMP N 4 Purbalingga 

meliputi: 

Tabel 1. Struktur Kurikulum KTSP SMP N 4 Purbalingga 

Komponen 
Kelas dan Alokasi Waktu 

 
VII VIII IX 

A. Mata Pelajaran   
1. Pendidikan Agama 2 2 2 
2. Pendidikan Kewarganegaraan 3 3 3 
3. Bahasa Indonesia 5 5 5 
4. Bahasa Inggris 5 5 5 
5. Matematika 6 6 6 
6. Ilmu Pengetahuan Alam 4 4 4 
7. Ilmu Pengetahuan Sosial 2 2 2 
8. Seni Budaya 2 2 2 
9. Pendidikan Jasmani,Olahraga 

dan Kesehatan 2 2 2 

10. Teknologi Informasi dan 
Komunikasi 

2  2  2 

B. Muatan Lokal 
1. Bahasa Jawa 
2. PKK 

 
2 
2 

 
2 
2 

 
2 
2 

 

Di SMP N 4 Purbalingga, dalam menentukan kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) mempertimbangkan kompleksitas kompetensi dasar, 

tingkat kemampuan rata-rata peserta didik kelas VII, serta kemampuan 

sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran. SMP 
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N 4 Purbalingga secara bertahap dan berkelanjutan selalu 

mengusahakan peningkatan kriteria ketuntasan minimal (KKM) untuk 

mencapai kriteria ketuntasan ideal. 

Tabel 2. Rekapitulasi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)  
Komponen KKM 

Kelas  VII 
A. Mata Pelajaran 

1. Pendidikan Agama 72 
2. Pendidikan Kewarganegaraan 70 
3. Bahasa Indonesia 70 
4. Bahasa Inggris 70 
5. Matematika 70 
6. Ilmu Pengetahuan Alam 70 
7. Ilmu Pengetahuan Sosial 70 
8. Seni Budaya 75 
9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 

Kesehatan 
75 

10. Teknologi Informasi dan Komunikasi 70 
B. Muatan Lokal 

1. Bahasa Jawa 
2. PKK 

 
75 
75 

 

6. Hakikat Pendidikan Orang Tua 

a. Pengertian Pendidikan 

UU No. 20 Tahun 2003 (dalam Dwi Siswoyo, dkk., 2007: 19) 

menyebutkan bahwa: 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 
peserta didik 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.” 

 
Sedangkan Dwi Siswoyo, dkk. (2007: 20) mendefinisikan 

pendidikan sebagaimana suatu proses pembentukan diri secara utuh 

dalam pengembangan segenap potensi dalam rangka pemenuhan 
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semua komitmen manusia sebagai makhluk individu, makhluk 

sosial, dan makhluk Tuhan. Lebih lanjut menurut Rukiyati, dkk. 

(2008: 2), pendidikan pada hakikatnya merupakan upaya sadar 

pemerintah untuk menjamin kelangsungan hidup generasi penerus 

selaku warga masyarakat, bangsa, dan negara. 

Berdasar berbagai definisi di atas, pendidikan dapat diartikan 

sebagai suatu proses pembelajaran kepada peserta didik di mana 

dalam pembelajaran itu diberikan aspek spiritual, kognitif, serta 

psikomotor agar peserta didik memperoleh keterampilan yang 

berguna bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Pendidikan merupakan investasi masa depan karena sifatnya yang 

akan selalu berkembang sesuai perkembangan zaman. 

b. Jenjang Pendidikan di Indonesia 

UU No. 20 Tahun 2003 pasal 13, 14, dan 15 tentang sistem 

pendidikan nasional (dalam T. Bakti Anggoro, 2009: 22) 

menyebutkan: 

“Jalur, jenis, dan jenjang pendidikan di Indonesia adalah: 
1) Jalur pendidikan terdiri atas: pendidikan formal, 

nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi 
dan memperkaya. 

2) Jenjang pendidikan formal meliputi: pendidikan dasr, 
pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 

3) Jenis pendidikan meliputi: pendidikan umum, kejuruan, 
akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.” 

 
Berdasarkan pernyataan di atas, jenjang pendidikan di 

Indonesia terdiri dari: 

1) Pendidikan Dasar 
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Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan dasar yang diperlukan peserta 

didik sebelum melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. 

Contoh lembaga pendidikan dasar adalah Sekolah Dasar (SD) 

atau yang sederajat (MI, SDLB). Lama waktu pendidikan dasar 

adalah 6 tahun. 

2) Pendidikan Menengah 

Pendidikan menengah merupakan kelanjutan dari pendidikan 

dasar dan merupakan modal sebelum menempuh ke jenjang 

pendidikan tinggi. Contoh lembaga pendidikan menengah 

seperti: Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat 

dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat. Lama 

waktu pendidikan menengah adalah 6 tahun yang dirinci 

menjadi 3 tahun di SMP dan 3 tahun di SMA. 

3) Pendidikan Tinggi 

Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan dari pendidikan 

menengah dan merupakan tahap akhir dari jenjang pendidikan. 

Pendidikan tinggi tidak diwajibkan untuk ditempuh. Contoh dari 

pendidikan tinggi adalah Perguruan Tinggi (PT) atau yang 

sederajat. Lama waktu pendidikan tinggi tidak dibatasi. 

c. Pengertian Pendidikan Orang Tua 

Pendidikan orang tua tidak bisa diartikan secara kata per kata 

namun harus diartikan secara keseluruhan. Bila diartikan secara 
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keseluruhan pendidikan orang tua dapat diartikan sebagai banyaknya 

ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh orang tua pesert di mana 

pengetahuan tersebut didasarkan pada tingginya jenjang pendidikan 

formal yang pernah diterima oleh orang tua (ayah dan ibu) selama 

masih menjadi peserta didik. Pendidikan orang tua juga dapat 

diartikan sebagai tingkat pendidikan formal terakhir yang pernah 

ditempuh oleh orang tua baik itu pendidikan dasar (SD), pendidikan 

menengah (SMP, SMA), maupun pendidikan tinggi (S1, S2, S3, D1, 

D2. D3). 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh: 

1. Samsul sufiyanto (1999), dalam penelitiannya dengan judul 

“Perbedaan Prestasi Belajar antara Mahasiswa UMPTN dengan 

Mahasiswa PBU pada Jurusan Pendidikan Olahraga IKIP 

Yogyakarta”. Penelitian ini menyimpulkan tidak ada perbedaan 

antara prestasi belajar antara mahasiswa UMPTN dengan siswa PBU 

POR FPOK IKIP Yogyakarta. Untuk kelompok kedua terdapat 

perbedaan yang signifikan antara nilai mata kuliah teori dengan nilai 

mata kuliah praktik. Nilai mata kuliah teori lebih baik dari nilai 

kuliah praktik. Untuk nilai teori UMPTN lebih baik dari nilai teori 

PBU, dan nilai praktik PBU lebih baik dari nilai praktik UMPTN. 

2. Danik Darmawati (2010), dalam penelitiannya dengan judul 

“Perbedaaan Prestasi Belajar Siswa berdasarkan Pendidikan 
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Orangtua di SD Negeri Jetis Semanu Gunung Kidul”. Tidak ada 

perbedaan yang signifikan prestasi belajar awal ditinjau dari tingkat 

pendidikan orangtuanya. Prestasi belajar siswa yang orangtuanya 

berpendidikan SLTA lebih tinggi dibanding siswa orang tua 

pendidikan SLTP dan SD. 

C.  Kerangka Berpikir 

Seorang guru selain mempunyai tugas memberikan ilmu 

pengetahuan juga berkewajiban meningkatkan hasil belajar siswa. Agar 

proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik, dibutuhkan guru 

yang profesional yang mampu mengelola proses belajar mengajar. 

Pemilihan dan penerapan startegi dan metode mengajar harus sesuai 

dengan situasi, keadaan dan kebutuhan siswa agar konsentrasi dalam 

belajar, dan membantu menginggat apa yang telah dipelajari. 

Dalam dunia pendidikan, kegiatan penilaian hasil belajar 

merupakan suatu bagian yang sangat penting. Hal ini tidak hanya karena 

penilaian merupakan bagian integral dalam proses pendidikan, tetapi 

terlebih juga karena terkait dengan proses pengukuran, pengukuran ini 

merupakan tahap dalam proses akhir pendidikan sekaligus merupakan 

usaha untuk mengetahui efektifitas pendidikan melalui hasil belajar 

peserta didik. Melalui hasil belajar dapat diketahui seberapa besar 

kesiapan peserta didik dalam mengahdapi masa depan yang akan datang, 

baik dari dunia pendidikan maupun dalam dunia kerja ketika sudah  

bermasyarakat.  



 
 

24 
 

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka teori dan kerangka berfikir dapat diambil 

kesimpulan yaitu: jika orangtua menyadari tentang pentingnya 

pendidikan bagi anaknya maka, mereka akan mengusahakan apapun 

demi kesuksesan anak-anaknya dengan kemampuan dan metode-metode 

yang telah mereka dapat selama menyelesaikan pendidikan. 

Dalam penelitian hipotesisnya adalah: 

Ho: Tidak terdapat perbedaan prestasi belajar antara kelas umum dan 

kelas olahraga berdasarkan pendidikan orangtua tingkat dasar, 

menengah, ataupun tinggi. 

Ha:  Terdapat perbedaan prestasi belajar antara kelas umum dan kelas 

olahraga berdasarkan pendidikan orangtua tingkat dasar, menengah, 

ataupun tinggi. 


