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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan dari suatu Negara dapat dilihat dari pendidikan masyarakatnya,

sehingga berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencerdaskan

anak bangsa, baik dilingkungan formal, non formal  sesuai dengan prinsip

penyelenggaraan pendidikan bahwa pendidikan diselenggarakan secara

demokratis dan berkadilan serta tidak deskriminatif dengan menjunjung tinggi hak

asasi manusia (UU NO 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional)

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh sesorang, karena

pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan sumber

daya manusia yang berkualitas (Alfiansyah, 2015).  Pendidikan merupakan

tanggung jawab semua pihak, yang tak hanya tanggung jawab guru tetapi

tanggung jawab orang tua. Karena orang tua merupakan guru yang palin g utama

dan yang pertama memberikan pendidikan kepada anaknya dan bertanggung

jawab penuh terhadap peruses pertumbuhannya (Rahim, 2013)

Orang tua berperan dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya,

memberikan motivasi belajar agar lebih bersemangat dalam belajar (Kurniawati

dan Nurdini, 2014). Motivasi merupakan suatu pendorong yang mengubah energi

dalam diri sesorang ke dalam bentuk aktivitas nyata untuk mencapai tujuan

tertentu (Syaiful, dalam Ernanto, 2014).
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Keberhasilan dalam belajar juga dipengaruhi oleh peran keluarga terutama

orang tua.  Udiyono (2011: 94) mengemukakan bahwa motivasi orang tua

merupakan dorongan belajar yang diberikan oleh orang tuas siswa kepada putra-

putrinya yang dapat berupa pemberian pujian, pengarahan, pengawalan,

penciptaan suasana belajar yang memadai.  Sehingga orang tua prlu menciptakan

suasana yang nyaman di rumah sehingga diharapkan anak dapat belajar dengan

baik (Ningsih, 2013: ). Terciptanya proses belajar yang baik tentu dipengaruhi

oleh faktor-faktor internal maupun eksternal, faktor internal yang berupa dalam

diri anak sendiri dan ektrenal yang berasal dari lingkungan maupun orang tua

siswa, sehingga peran orang tua tidak hanya dalam memberikan pendidikan

kepada anaknya, tetapi lebih dari itu, bahwa orang tua perlu memberikan motivasi

serta kenyamanan untuk anak yang tentunya hasilnya berupa hasil belajar yang

baik.

Orang tua perlu memberikan bimbingan dalam belajar kepada siswa ketika

siswa berada dalam rumah, karena ketika siswa berada di rumah itu sudah

menajdi tanggung jawab orang tua dalam mengajar, mengarahkan, memberikan

motivasi kepada anak untuk belajar, namun hal demikin jarang dijumpai karena

banyak dari orang tua siswa yang sibuk bekerja sehingga tidak memiliki waktu

untuk membimbing anak dalam belajar.

Hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di SDN

Pandanlandung Kecamatan Wagir bahwa terdapat lima orang siswa yang

memiliki motivasi belajar yang rendah, sesuai yang dipromosikaan oleh guru

sehingga peneliti memilih penelitian di kelas 5 dengan alasan bahwa kelas 5

merupakan kelas atas, sehingga peneliti mengambil sample siswa yang tergolong
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dengan nilai yang tinggi. Sedang, rendah dan sangat rendah. Hal tersebut terjadi

karena 1) kurangnya semangat belajar, 2) kurangnya dukungan belajar dari orang

tua dikarenakan kesibukan, sehingga penelti tertarik untuk mengambil penelitian

dengan judul “ Peran Serta Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Anak di SDN

Pandanlandung 02 Kecamatan Wagir”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka rumusan masalah

dalam penelitian ini ialah bagaimana peran serta orang tua terhadap motivasi

belajar anak di SDN Pandanlandung 02 Kecamatan Wagir.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan peran serta orang

tua terhadap motivasi belajar anak di SDN Pandanlandung 02 Kecamatan Wagir.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Pembaca

Penelitian mengenai peran serta orang tua terhadap motivasi belajar

anak ini sangat membantu mereka dalam mengetahui lebih banyak

mengenai karakter-karakter dari siswa sehingga memiliki motivasi yang

rendah, sedang maupun baik di sekolah.

b. Bagi peneliti
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Bagi peneliti yaitu menambah wawasan terhadap perbedaan dari

motivasi belajar anak serta sebagai bekal untuk mengajar.

1.5 Batasan Penelitian

Adapun batasan dalam penelitian ini yaitu :

1. peran orang tua dalam memotivasi belajar anak.

2. subyek dalam penelitian ini yaitu siswa kelas V yang memiliki orang

tua yang berprofesi sebagai guru, pegwai kantor, buruh tani,dan kerja

serabutan.

1.6 Definisi Operasional

1. Orang tua adalah ayah dan ibu seorang anak, orang tua berperan dalam

memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, memberikan motivasi

belajar agar lebih bersemangat dalam belajar.

2. Motivasi belajar adalah suatu penggerak yang timbul dari kekuatan

mental diri anak atau dari penciptaan kondisi belajar yang sedemikian

rupa untuk mencapai tujuan belajar itu sendiri

Siswa adalah komponen masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya di

proses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas

sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.


