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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan digunakan sebagai indikator kemajuan suatu bangsa yang sangat 

penting dalam mendukung pembangunan dan merupakan fondasi kompentensi 

suatu bangsa. Melalui pendidikan manusia dapat menghadapi dan memecahkan 

masalah serta tantangan yang dihadapinya. Berdasarkan data kemendikbud tahun 

2010, di Indonesia terdapat lebih dari 1,8 juta anak setiap tahun tidak dapat 

melanjutkan Pendidikan. Hal ini disebabkan oleh tiga faktor, yaitu faktor 

ekonomi, anak-anak terpaksa bekerja untuk mendukung ekonomi keluarga, dan 

pernikahan usia dini. 

Upaya dalam mengatasi berbagai kekurangan ini, pemerintah 

mengupayakan berbagai hal agar kualitas pendidikan di Indonesia bisa lebih baik. 

Tidak hanya itu saja, kualitas guru juga ditingkatkan dengan berbagai pelatihan 

untuk menambahkan kemampuan guru dalam menyampaikan mata pelajaran ke 

siswa-siswanya. Selain itu, pemerintah juga melakukan pemetaan kondisi 

pendidikan di setiap provinsi di Indonesia. Hal ini diperlukan untuk mengetahui 

kondisi pendidikan di setiap wilayah agar standar pelayanan dan standar nasional 

pendidikan tercapai. Tercapainya kedua hal ini tentunya mutu pendidikan secara 

nasional dapat dicapai. 

Indonesia sudah menyatakan pendidikan menjadi hak dari setiap warga 

negaranya, hal ini terlihat jelas dalam bunyi Undang – Undang No. 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 12 bahwa “setiap orang berhak atas 

perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, 
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mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia 

yang beriman, bertakwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia dan 

sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia” (Sujatmoko, 2010:187). Pendidikan 

terjadi karena adanya interaksi individu dengan lingkungannya yang akan 

mempengaruhi perkembangan individu tersebut.  

Lingkungan pendidikan meliputi keluarga, sekolah dan masyarakat. 

Lingkungan pendidikan pertama dan utama yaitu peran keluarga. Fungsi dasar 

keluarga adalah memberikan rasa memiliki, rasa aman, kasih sayang dan 

mengembangkan hubungan yang baik diantara anggota keluarga. Menurut Ki 

Hajar Dewantara (dalam Tirtarahardja, 2005:169) “suasana kehidupan keluarga 

merupakan tempat yang sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan individual 

maupun pendidikan sosial”. Tirtarahardja (2005:169) menyimpulkan bahwa 

“peran orang tua dalam keluarga sebagai panutan, sebagai pengajar, dan sebagai 

pemberi contoh”. Selain sebagai panutan, peran orang tua juga sebagai pemberi 

motivasi pada anak khususnya memberi motivasi anak dalam belajar.  

Menurut Uno (2013:1) “motivasi adalah dorongan dasar yang 

menggerakkan seseorang bertingkah laku”. Sedangkan menurut Winkel (2012: 

69) “motivasi belajar yakni keseluruhan daya penggerak psikis di dalam diri siswa 

yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan belajar dan 

memberikan arah pada kegiatan belajar itu demi mencapai suatu tujuan”. Motivasi 

belajar tersebut dapat dibangun melalui peran guru dalam pembelajaran di kelas. 

Menurut Sunardi (2017:14) “penguasaan guru terhadap materi pelajaran dan 

pengelolaan kelas sangat penting dalam proses pembelajaran dikelas”. Sebelum 

menyampaikan materi guru harus menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
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(RPP). Menurut Sunardi (2017:9) “guru harus memahami karakteristik anak didik, 

sehingga tujuan pembelajaran, materi yang disiapkan, dan metode yang dirancang 

sesuai dengan karakteristik siswa”. Selain menyusun RPP, tugas guru dalam 

pendidikan yaitu memberi motivasi pada siswa. 

Tugas guru dalam pendidikan tidak hanya memberikan motivasi kepada 

siswa. Akan tetapi tugas guru juga sebagai pendidik, pengajar, dan pembimbing. 

Seperti yang tercantum dalam bunyi Undang – Undang No. 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat 1 bahwa “guru adalah pendidik profesional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidkan dasar, dan pendidikan menengah”. Selain guru, 

salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa yaitu orang tua.  

Peran orang tua dalam pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting 

dan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketercapaian belajar siswa. 

Selain itu orang tua juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

motivasi belajar siswa. Tinggi atau rendahnya motivasi belajar siswa dipengaruhi 

oleh peran orang tua. 

Motivasi belajar siswa yang rendah akan mempengaruhi proses 

pembelajaran, hasil belajar siswa, dan mempengaruhi perilaku siswa. Siswa 

kurang semangat belajar, kurang bisa menyesuaikan diri dalam pembelajaran dan 

mendapat nilai dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).  

Motivasi yang diberikan untuk meningkatkan proses pembelajaran siswa 

yaitu bisa berupa dorongan untuk belajar. Misalnya membimbing dan mengawasi 
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kegiatan belajar siswa dirumah. Selain itu menasehati siswa agar rajin belajar, 

berprestasi di sekolah, dan memberikan penghargaan terhadap prestasi anak.  

Berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 25 Agustus 2017 dengan 

wali kelas II SDN Purwantoro 2 Malang menunjukkan bahwa guru sudah 

memberikan motivasi pada siswa. Hal ini terlihat pada saat proses pembelajaran 

berlangsung guru mengajak siswa untuk bernyanyi dan melakukan tepuk 

semangat agar siswa lebih bersemangat dan lebih aktif dalam mengikuti 

pembelajaran. Apabila ada siswa yang kurang mengerti dengan materi yang 

disampaikan, guru mendampingi siswa tersebut. Guru juga mengingatkan agar 

siswa rajin belajar. Guru juga memberikan penghargaan kepada siswa berupa 

pujian. Guru juga berkomunikasi dengan orang tua siswa. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, motivasi belajar siswa kelas II 

SDN Purwantoro 2 Malang berbeda-beda. Selain guru, salah satu faktor yang 

mempengaruhi motivasi belajar siswa yaitu orang tua. Saat siswa mendapat nilai 

yang kurang, guru memberikan catatan kepada orang tua, namun orang tua tidak 

memberikan tanggapan. Orang tua juga jarang menjalin komunikasi dengan guru 

mengenai perkembangan anaknya di sekolah. Baik itu perkembangan kepribadian 

maupun perkembanga akademik anak. Berdasarkan hasil observasi awal dengan 

orang tua siswa, orang tua kurang mengontrol waktu belajar anak, orang tua tidak 

mendampingi anak belajar, kurang memberikan dorongan kepada anak untuk rajin 

belajar. kurang memantau perkembangan kemampuan akademik anak. Salah satu 

cara guru memberikan informasi kepada orang tua siswa yaitu melalui buku 

penghubung. 
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Buku penghubung berisi tugas-tugas yang harus dikerjakan berupa bacaan, 

perlengkapan yang harus dibawa untuk pembelajaran selanjutnya maupun tugas 

lainnya. Jadi dari buku penghubung ini orang tua dapat mengetahui materi apa 

saja yang akan dipelajari oleh anaknya di sekolah dan perlengkapan apa saja yang 

harus dibawa oleh anaknya ke sekolah untuk pembelajaran selanjutnya. Penelitian 

yang dilakukan adalah untuk mendeskripsikan peran orang tua terhadap motivasi 

belajar siswa. Penelitian dilakukan di kelas II SDN Purwantoro 2 Malang. SDN 

Purwantoro 2 Malang merupakan sekolah dasar yang banyak diminati karenaa 

banyaknya prestasi yang telah diraih di sekolah dasar tersebut. Oleh karena itu 

SDN Purwantoro 2 Malang dijadikan sebagai tempat dalam melakukan penelitian. 

Siswa kelas II di SDN Purwantoro 2 Malang terdiri dari siswa kelas II A dan II B. 

Antara siswa kelas II, siswa kelas II A memiliki motivasi belajar yang bermacam-

macam dan di kelas II A lebih terlihat perbedaan antara orang tua dalam berperan 

memberikan motivasi kepada anaknya. Hal itu menjadi dasar untuk dilakukannya 

penelitia di kelas II A . 

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian berjudul “Analisis Peran Orang 

Tua Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas II SDN Purwantoro 2 Malang” baru 

dan penting untuk dilaksanakan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan 

tentang peran orang tua terhadap motivasi belajar siswa sekolah dasar. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Bagaimana peran orang tua terhadap motivasi belajar siswa kelas II di SDN 

Purwantoro 2 Malang ? 
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2. Apa saja kendala orang tua dalam memotivasi belajar siswa kelas II di SDN 

Purwantoro 2 Malang ? 

3. Bagaimana upaya orang tua dalam memotivasi belajar siswa kelas II di SDN 

Purwantoro 2 Malang ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Mendeskripsikan peran orang tua terhadap motivasi belajar siswa kelas II di 

SDN Purwantoro 2 Malang. 

2. Menjelaskan kendala orang tua dalam memotivasi belajar siswa kelas II di 

SDN Purwantoro 2 Malang. 

3. Menjelaskan upaya orang tua dalam memotivasi belajar siswa kelas II di 

SDN Purwantoro 2 Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berbagai pihak 

yakni sebagai berikut : 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Sebagai bahan acuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang peran orang tua 

dalam memotivasi anak serta menambah pengetahuan di bidang pendidikan 

khususnya tentang peran orang tua dalam memotivasi anak. 

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi Orang Tua 

Sebagai masukan bagi orang tua dalam cara mendidik, mengarahkan anak, dan 

menambah pengetahuan tentang pentingnya peran orang tua dalam memotivasi 
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anak dalam pembelajaran serta memberikan perhatian terhadap pembelajaran 

anak. 

b. Bagi Guru 

Sebagai masukkan bagi guru sehingga guru dapat bekerjasama dengan orang tua 

dalam memotivasi belajar siswa. 

c. Bagi Peneliti 

Dapat menjadi acuan terhadap penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan peran 

orang tua terhadap motivasi belajar siswa. 

E. Batasan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka batasan penelitian dalam 

penelitian ini yaitu : 

1. Penelitian ini hanya dilakukan di SDN Purwantoro 2 Malang khususnya di 

kelas II A yang memiliki motivasi belajar tinggi, sedang dan rendah. 

2. Penelitian ini berfokus pada peran orang tua terhadap motivasi belajar siswa. 

F. Definisi Operasional 

1. Orang tua yaitu ayah dan ibu atau orang dewasa yang memiliki tanggung 

jawab untuk mengasuh, mendidik, dan membimbing anak-anaknya untuk 

mempersiapkan anak dalam kehidupan bermasyarakat.  

2. Peran orang tua yaitu mengemban tugas yang harus dilaksanakan oleh ayah 

dan ibu atau orang dewasa untuk mengarahkan dan bertanggung jawab dalam 

mendidik anak-anaknya. Tidak hanya mendidik anak, peran orang tua yaitu 

memberikan perhatian, mengenal kesulitan anak dalam belajar, mengawasi 

kegiatan belajar anak, menyediakan fasilitas belajar, dan memberikan 

motivasi pada anak. 
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3. Motivasi belajar merupakan dorongan atau semangat dari dalam diri siswa

maupun guru atau orang tua dalam mengikuti proses pembelajaran untuk

belajar lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan, baik dalam aspek kognitif,

afektif, dan psikomotor serta mencapai prestasi belajar yang baik.


