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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Anak merupakan aset yang paling utama di dalam keluarga. Dengan anak – anak kita 

berarti kita turut mencerdaskan bangsa. Tidak lepas dari peran anak, setiap anak mempunya ciri 

dan tingkah laku yang berbeda – beda. Dengan tingkah laku yang berbeda – beda maka 

perlakuan tiap anak juga berbeda pula. Tiap orang tua tidak bisa menyamakan perlakuan antara 

anak satu dengan anak yang lainnya.  

 Seorang anak juga membutuhkan kasih sayang dari keluarga, terutama orang tua. Dimana 

orang tua sangat berperan penting di dalam proses pembelajaran mereka untuk tumbuh lebih 

dewasa. Tidak hanya kasih sayang saja, motivasi dalam diri anak juga perlu di tanamkan orang 

tua sejak dini. Menanamkan motivasi di dalam diri anak tentunya juga di awali dengan 

komunikasi interpersonal yang baik antara orang tua dan anak. Interaski pertama kali yang di 

dapat oleh anak juga berasal dari lingkungan keluarga, sehingga keluarga sangat berpengaruh di 

dalam interaksi dengan anak terutama berkaitan dengan motivasi anak.  

 Dapat kita ketahui bahwa beberapa bulan terakhir banyak sekali orang tua yang 

menelantarkan anak begitu saja. Hal seperti itu faktor utama yang mempengaruhi yaitu hubungan 

dengan kuluarga. Jika keluarga melakukan interaksi komunikasi dengan baik maka anak yang 

diajak untuk berinteraksi juga mendapatkan efek yang baik. Parahnya mereka yang di 
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terlantarkan orang tua juga memiliki pendidikan tapi sebagian besar mereka hanya 

menggugurkan kewajiban tanpa mendapatkan motivasi belajar dari orang tua masing – masing. 

 Hal ini di buktikan oleh Badan Pusat Statistik yang mencatat sebanyak 1,6 juta anak 

pekerja di Indonesia yang putus sekolah. Pada level SD tahun 2017/2018 tercatat 32rb anak yang 

putus sekolah. Pada tahun – tahun sebelumnya hal ini di sebabkan oleh financial orang tua yang 

tidak cukup untuk biaya pendidikan, sehingga menyebabkan anak putus sekolah. Dengan 

background orang tua yang tidak cukup untuk biaya pendidikan maka orang tua banyak yang 

bekerja keras demi pendidikan seorang anak. Dengan orang tua yang bekerja keras, sehingga 

waktu untuk berinteraksi dengan anak sangatlah minim, sehingga minim juga dalam memberikan 

motivasi belajar. 

 Tinjauan tentang penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti sebagai bahan 

pembelajaran ialah skripsi berjudul Hubungan Komunikasi Antar Pribadi Antara Kakak Asuh 

Dan Adik Asuh Dengan Motivasi Belajar Adik Asuh (Studi pada anggota Pasukan Inti Siswa), 

yang ditulis oleh Yesi Rizki Amelia Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Unila 2010. Penelitian ini 

mengenai Hubungan Komunikasi Antar Pribadi Antara Kakak Asuh Dan Adik Asuh Dengan 

Motivasi Belajar Adik Asuh Pada Anggota Pasukan Inti Siswa (PASIS). Penelitian ini dilakukan 

pada Siswa SMA Negeri 2 Bandar Lampung dengan hasil terdapat hubungan komunikasi antar 

pribadi yang terjadi antara kakak asuh dan adik asuh pada organisasi PASIS. Perbedaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yakni, penelitian terdahulu mengkaji Hubungan 

Komunikasi Antar Pribadi Antara Kakak Asuh Dan Adik Asuh Dengan Motivasi Belajar Adik 

Asuh, sedangkan penulis melakukan tentang pengaruh interaksi antar anggota keluarga terhadap 

motivasi belajar anak.  
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 Pada penelitian tersebut menjelaskan bahwa adanya hubungan komunikasi  antara kakak 

asuh dan adik asuh di dalam organisasi. Sama halnya dengan penelitian ini adanya hubungan 

komunikasi antara orang tua dengan anak dalam motivasi belajar anak. Pada umumnya, setiap 

anak pasti menginginkan kedekatan dengan orangtuanya. Agar bisa mengobrol berkomunikasi 

dengan orangtuanya. Komunikasi memiliki banyak fungsi. Salah satunya adalah untuk 

menghilangkan tekanan emosional/stress (Mulyana, 2005 :4). 

 Namun sekarang ini, makin banyak anak-anak yang minim interaksi dengan orangtuanya. 

Orang tua ingin bekerja lama di luar rumah untuk keperluan financial. karena hal tersebut, 

komunikasi orangtua dengan anak tidak berjalan dengan efektif. Karena tidak bisa bertemu 

orangtua setiap saat. Orangtua pun juga tidak bisa memberikan dukungan kepada anak secara 

maksimal. Padahal sebagaimana kita ketahui, proses belajar yang berhasil mengacu pada prestasi 

belajar anak. Prestasi belajar tersebut bisa diraih dengan cara memotivasi anak dalam belajar. 

 Berdasarkan jurnal penelitian eJournal Ilmu Komunikasi Volume 1 nomor 1 tahun 2013, 

seorang peneliti melakukan wawancara kepada anak-anak yang memiliki prestasi dan motivasi 

belajar yang bagus. Ternyata menurut pengakuan anak-anak tersebut, jika ada waktu berkumpul 

bersama keluarga, maka orangtua mereka selalu menanyakan keadaan belajar mereka di sekolah. 

Sementara itu, anak-anak yang prestasi belajarnya standart adalah akibat dari kurangnya 

komunikasi dan motivasi belajar dari orangtua mereka. 

 Melihat dari segi pendidikan di Jawa Timur terutama di kabupaten Mojokerto banyak 

sekali siswa yang prestasi belajarnya sangat minim, tidak lain kemungkinan hal ini di sebabkan 

oleh minimnya motivasi belajar yang di berikan orang tua terhadap anak karena minimnya 
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interaksi dengan anggota keluarga. Sehingga anak – anak di sekolah dasar pada saat ini 

meremehkan pendidikan. 

 Dalam lokasi yang di teliti oleh peneliti ini, merupakan suatu lokasi yang jumlah orang 

tua yang bekerja lebih banyak daripada orang tua yang menghabiskan waktunya untuk di rumah. 

Perlu kita ketahui bahwa orang tua yang banyak menghabiskan waktunya untuk di luar rumah, 

maka waktu untuk berinteraksi dengan anak juga sangat minim.  

 Dalam penelitian ini peneliti akan memfokuskan penelitian ini di lingkungan siswa siswi 

pelajar yang mengalami minimal komunikasi atau interaksi dengan orang tua. Dimana mereka 

mendapatkan motivasi belajar dari orang tua juga tidak sepenuhnya, mereka lebih mendapatkan 

motivasi dari orang lain. Intensitas komunikasi mereka dengan orang tua juga tidak sepenuhnya 

di dapatkan. Intensitas komunikasi yang di peroleh juga lebih rendah di banding mereka yang 

setiap hari tinggal dengan orang tua masing – masing. 

 Dengan rendahnya motivasi belajar dari orang tua, maka rendah juga prestasi yang di 

peroleh anak di bangku sekolah. Tapi hal itu juga dapat di antisipasi oleh mereka yang menjalani 

proses belajar mengajar tersebut. Jika lingkungan mendukung, dan tetap memotivasi belajarnya 

dengan baik maka mereka akan tetap mendapatkan motivasi meskipun berjauhan dengan orang 

tua. Tidak sedikit juga yang jarang berkomunikasi dengan orang tua tetapi mendapatkan prestasi 

di bangku sekolah masing – masing. 

 Dilokasi yang akan di teliti oleh peneliti merupakan dimana sebagian besar orang tua dari 

mereka tidak mempunyai banyak waktu dengan anaknya guna untuk bekerja, banyak juga di . 

antara mereka yang di asuh oleh saudaranya atau bahkan hidup pembantu. Tetapi meski sedikit 

waktu untuk bertemu dengan orang tua mereka tetap menjalin hubungan interaksi dengan 
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anaknya meskipun hanya melalui telepon seluler. Mereka mempunyai cara sendiri untuk 

berinteraksi, berbeda dengan mereka yang tinggal setiap hari satu rumah dengan orang tua. 

 Keakraban mereka dengan orang tua juga berbeda dengan mereka yang tinggal setiap hari 

satu rumah dengan orang tua. Mereka lebih dekat dengan orang tua karena mereka merasa jarang 

bertemu dengan orang tua dan mempunyai rindu yang tersimpan. Sehingga jika orang tua 

menghampiri atau kembali pulang, dan memberikan suatu motivasi untuk prestasi belajar, 

sebagian dari mereka justru memperhatikan apa yang disampaikan oleh orang tua. Berbeda 

dengan mereka yang setiap hari bertatap muka dengan orang tua, mereka lebih sering 

meremehkan apa yang di sampaikan oleh orang tua, padahal yang di sampaikan orang tua 

merupaka motivasi untuk prestai beajar mereka. 

 Tidak sedikit juga di lingkungan yang akan peneliti teliti para pelajar yang lebih akrab 

dengan keluarga lain Karen merasa setiap hari di perhatikan oleh keluarga lain daripada 

diperhatikan oleh orang tua. Dalam hal ini bisa terlihat keakraban oang tua dengan anak seperti 

apa. Tetapi meskipun lebih dekat dengan keluarga lain di banding dengan orang tua pasti sang 

anak juga memiliki rasa yang lebih dengan orang tua di banding dengan keluarga lain. 

 Dalam observasi di beberapa sekolah dasar di lingkungan desa Sooko, beberapa guru 

menyampaikan bahwa seorang siswa yang tidak termotivasi oleh orang tuanya juga cukup 

banyak. Sehingga dalam kegiatan belajar di sekolah juga terganggu. Dengan contoh hal kecil, 

siswa yang tidak mendapatkan pengertian tentang pendidikan oleh orang tuanya suka tidak 

mengulang pelajaran di rumah sehingga tidak dapat menangkap pelajaran dengan baik, tidak 

mengerjakan pekerjaan rumah juga menjadi contoh kecil. Oleh karena itu, dalam hal ini interaksi 

orang tua dengan anak sangat berpengaruh di dalam motivasi belajar anak. Dimana interaksi 



6 
 

orang tua sangat menunjang prestasi anak di bangku sekolah. Meskipun sedang berjauhan 

dengan anak sebaik mungkin untuk tetap berinteraksi atau tetap menjalin hubungan komunikasi 

dengan anak. Dengan tetap adanya komunikasi yang baik maka anak merasa tetap termotivasi 

oleh orang tua dengan baik. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan perumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka dapat di rumuskan 

masalah sebagai berikut : 

 “Seberapa besar pengaruh interaksi orang tua yang minim interaksi dengan anak terhadap 

motivasi belajar anak di kalangan warga Masyarakat desa Sooko, Kabupaten Mojokerto?”  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh interaksi orang tua dengan anak terhadap 

motivasi belajar anak di kalangan warga masyarakat desa Sooko, kabupaten Mojokerto 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh interaksi orang tua yang minim interaksi 

dengan anak terhadap motivasi belajar anak di kalangan warga desa Sooko, Kabupaten 

Mojokerto 

 



7 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Dengan adanya penelitian ini, di harapkan ada masukan bagi pihak – pihak berikut ini : 

a. Manfaat Akademis : 

Berdasarkan penelitian ini peneliti berharap bahwa penelitian ini 

memberikan kegunaan sebagai sumber tambahan informasi, wawasan dan sebagai 

referensi untuk mahasiswa yang ingin mempelajari dan memperdalam tentang 

interaksi orang tua dengan anak terhadap motivasi belajar. Penelitian ini juga 

dapat digunakan untuk menjadi literature bagi mahasiswa yang ingin melakukan 

penelitian selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis : 

Berdasarkan adanya penelitian ini peneliti berharap bahwa penelitian ini 

memberikan kegunaan secara praktis yaitu sebagai rujukan para orang tua yang 

berinteraksi dengan anak terutama dalam hal motivasi belajar. Selain itu 

penelitian ini juga dapat digunakan untuk menambah dan memperluas informasi 

kepada semua pihak yang bersangkutan untuk mengembangkan kajian ilmu 

komunikasi, terutama dalam bidang motivasi belajar atau yang lebih dikenal 

interaksi orang tua dengan anak.. 

 




