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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Keluarga 

2.1.1 Definisi Keluarga 

Berikut merupakan definisi keluarga menurut para ahli (Sudiharto, 2007): 

a. Bailon dan Maglaya (1978) mendefinisikan sebagai berikut : 

Keluarga adalah dua individu atau lebih yang hidup di dalam satu rumah tangga 

karena adanya hubungan darah, perkawinan atau adopsi. Mereka melakukan 

interaksi antara satu individu dengan individu lainnya dan mempunyai peran 

masing – masing. 

b. Menurut Departemen Kesehatan (1988) mendefinisikan sebagai berikut : 

Keluarga adalah suatu unit terkecil dari suatu masyarakat yang terdiri kepala 

keluarga dan anggota yang tinggal dalam satu atap dan dalam keadaan saling 

bergantungan 

c. Menurut Friedman (1998) mendefinisikan sebagai berikut : 

Keluarga adalah dua individu atau lebih yang bergabung karena adanya ikatan 

tertentu untuk saling membagi pengalaman dan melakukan pendekatan, serta 

mereka dapat mengidentifikasikan sebagai bagian dari keluarga. 

Menurut Duvall dan Logan keluarga merupaka sekumpulan orang dengan ikatan 

perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, 
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mempertahankan budaya dan meningkatkan perkembangan fisik, emosional, serta 

sosial dari tiap anggota keluarga.  

Keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga 

karena adanya hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Mereka saling berinteraksi 

satu sama salin mempertahankan suatu budaya (Bailon dan Maglaya, 1987) 

Dalam keluarga peran orang tua berpegang utuh dalam mnegatur anggota keluarga. 

Peran orang tua sangat berkesinambungan dalam pembelajaran anak, terutama dalam 

memotivasi belajar mereka.  Besar kecil kontribusi seorang orang tua di dalam 

keluarga sangat berpengerahu pada anggota keluarga yang lainnya. Dengan demikian 

peran keluarga sangat diperlukan dalam poses pembelajaran anak. 

2.1.2 Interaksi Dalam Keluarga 

Dalam sebuah lingkup keluarga tentunya terjadi suatu interaksi, terutama orang 

tua di hadapkan terhadap beberapa tanggung jawab yang harus dilakukan untuk 

anaknya. Keluarga merupakan komponen pertama dan utama dalam berbagai rangkaian 

segala proses interaksi yang di alami oleh individu masing – masing selama mereka 

hidup. Hal tersebut dikarenakan kedudukan keluarga sebagai komponen terpenying di 

tengah masyarakat, pertama anak mengenal orang lain dan keluarganya adalah di dalam 

keluarga tersebut. Dalam keluarga pula anak dapat mengenal peran penting dirinya 

masing – masing. 

Proses terjadinya interaksi di dalam keluarga terjadi sejak anak lahir. Dengan 

berjalannya perkembangan yang lebih besar seoarang anak tentunya mendapatkan 

rangsangan atau pengaruh – pengaruh dari lingkungan sekitar mereka terutama 
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lingkungan keluarga sendiri. Semakin berkembangnya anak maka kebutuhan yang harus 

di dapatkan juga lebih banyak pula  antara lain kebutuhan psikis, psikologi, rohani, dan 

motivasi. Rasa nyaman yang diberikan sesame anggota keluarga dalam berinteraksi juga 

dapat menumbuhkan motivasi tersendiri terhadap anak. Oleh karena itu interaksi 

pertama yang dirasakan oleh anak adalah perlakuan orang tua ketika saling 

berintesrasksi di dalam keluarga.  

Interaksi di dalam keluarga secara tidak langsung juga dapat merubah 

kepribadian seoarang anak, yang dimana pada dasarnya anak lebih mudan terpengaruh 

oleh interaksi lingkungan sekitar dengan melakukan interaksi yang nyaman di dalam 

keluarga maka anak akan terpengaruh sedikit demi sedikit untuk merubah pola 

berinteraksinya. Semakin berkembang usia anak maka, semakin susah untuk merubah 

kebiasaan yang terbawa dar interaksi lingkungan sekitar. Dengan adanya interaksi di 

dalam keluarga maka motivasi – motivasi terhadap anak terutama motivasi belajar pada 

anak dapat di sisipkan di dalamnya. 

2.1.3 Interaksi Antara Orang tua dan anak 

Komunikasi interpersonal didalam keluarga sangatlah berperan penting. 

Keluarga merupakan madrasah paling utama untuk memberikan pengaruh atau dampak 

positi terhadap anak. Proses pembentukan krakter anak juga dimulai dari lingkup 

keluarga, Untuk mengetahui bagimana pengaruh interaksi keluarga dengan motivasi 

belajar anak dibutuhkannya adanya penelitian. Melalui penelitian, keluarga dapat 

mengetahui secara pasti terdapat pengaruh atau tidak interaksi yang mereka lakukan 

terhadap motivasi belajar anak.  
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Cara orang tua dalam memberikan motivasi belajar terhadap anak dengan cara 

melakukan komunikasi interpersonal yang baik pula. Orang tua selalu berusaha untuk 

melakukan komunikasi yang baik dan benar agar pesan yang mengandung motivasi 

tersebut dapat diterima anak dengan baik. Dan orang tua diakui dapat menyampaikan 

pesan dengan baik jika anak dapat menerima dan memberikan feedback. 

Setelah orang tua memberikan motivasi yang terbaik maka, orang tua akan 

mendapatkan feedback atau umpan balik dari anak yang telah termotivasi oleh orang tua 

masing – masing. 

Menurut Supratiknya (1995: 31) komunikasi adalah adanya dialog dan 

kerjasama dalam segala hal dan hubungan timbal balik antara anggota keluarga, 

misalnya orang tua dengan anak. 

Bersarkan uarian di atas dapat di simpulkan interkasi dalam keluarga adalah 

sebuah interaksi komunikasi terjadi diantara orang tua dengan anak dalam rangka 

memnerikan kesan, keinginan, sikap, pendapat dan pengertian, yang di landasi rasa 

kasing sayang, kerja sama, penghargaan, kejujuran, kepercayaan, dan keterbukaan 

diantara mereka. 

2.1.3.1 Unsur – unsur interaksi dalam keluarga 

 Beberapa ahli menyebutkan unsur – unsur komunikasi dalam keluarga 

sama dengan unsur – unsur komunikasi pada umumnya. Hafid Cangara (2002: 

24) merangkum pendapat para ahl, beberapa unsur komunikasi yang dapat di 

terima untuk komunikasi dalam keluarga: 

1. Sumber komunikasi 
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Pembuat atau pengirim informasi dalam komunikasi keluarga 

2. Pesan 

Pesan yang di sampaikan dalam proses komunikasi dalam keluarga dapat 

disampaikan dengan cara tatap muka di dalam rumah atau melalui media 

komunikasi bila tidak bertemu di rumah. 

3. Media 

Media yang dimaksud ialah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan 

dari sumber kepada penerima. 

4. Penerima 

Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan. 

  2.1.3.2 Bentuk – bentuk interaksi  

Dalam setiap interaksi senatiasa didalamnya mengimplikasikan 

adanya komunikasi antarpribadi, begitu juga sebaliknya setiap komunikasi 

antarpribadi senatiasa mengandung interaksi didalamnya, dan sulit 

memisahkan anatara keduanya. Atas dasar tersebut, maka Shaw 

mengemukakan bentuk – bentuk interaksi sebagai berikut : 

1. Interaksi verbal merupakan salah satu bentuk interaksi yang terjadi 

apabila dua orang atau lebih melakukan kontak satu sama lain dengan 

menggunakan alat-alat artikulasi. Proses tersebut terjadi dalam bentuk 

percakapan satu sama lain 

2. Interaksi fisik ialah salah satu bentuk interaksi yang terjadi jika ada 

dua orang atau lebih melakukan kontak dengan menggunakan bahasa-

bahasa tubuh. 



13 
 

Interaksi emosional adalah salah satu bentuk interaksi yang terjadi 

jika individu melakukan kontak satu sama lain dengan melakukan curahan 

perasaan. 

 

2.2 Konsep Motivasi Belajar 

 2.2.1 Definisi Motivasi Belajar 

Motivasi merupakan syarat mutlak dalam belajar, oleh karena itu 

hendaknya orang tua senantiasa memotivasi anak agar lebih giat dalam belajar 

dan juga berprestasi. Motivasi belajar dari orang tua merupakan salah satu bentuk 

nyata pentingnya peran orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya 

Motivasi berasal dari kata motivation yang berarti “menggerakkan”, 

motivasi hasil sejumlah proses yang bersifat internal atau eksternal bagi seorang 

individu, yang menyebabkan timbulnya sikap entutiasme dan persistensi dalam 

hal melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu (Winardi, 2007) 

Motivasi merupakan kekuatan yang mengendalikan dan menggerakkan 

seseorang untuk melakukan tindakan atau perilaku yang di arahkan pada tujuan 

tertentu (Morgan et al, 2000:151) 

Menurut Victor H. Vroom, motivasi ialah sebuah akibat dari suatu hasil 

yang ingin di raih atau dicapai oleh sesorang dan sebuah perkiraan bahwa apa 

yang di lakukannya akan mengarah pada hasil yang diinginkannya. 
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Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. 

Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsic, berupa hasrat dan keinginan 

berhasil dan dorongan kebutuhab belajar, harapan akan cita – cita. Sedangkan 

faktor ekstrinsik adalah adanya penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif 

dan kegiatan belajar yang menarik (Uno, 2006) 

Menurut (Azwar, 1995) Perubahan motivasi yang di peoleh berdasarkan 

pendekatan komunikasi juga dapat dilihat melalui perubahan sikap yang di 

timbulakn. Perubahan sikap yang ditimbulkan akibat proses komunikasi yang 

tergatung akan beberapa hal seperti krediblitas akibat proses komunikasi yang 

tergantung akan beberapa hal seperti kredibilitas, daya tari dan kekuatan 

komunikator serta isi pesan atau informasi itu sendiri efektif dilihat dalam selang 

waktu 10-14 hari. 

 

 

 2.2.2 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

Menurut syamsu Yyusuf (2009 : 23) motivasi belajar dapat timbul karena 

faktor internal dan ekstenal : 

1. Faktor internal : 

a. Faktor fisik 

Faktor yang mempengaruhi dari tubuh dan penampilan individu 

b. Faktor psikologis 
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Faktor instrinsik yang berhubungan dengan aspek – aspek yang 

mendorong atau menghambat aktivitas belajar ana 

2. Faktor Eksternal : 

a. Faktor Sosial 

Faktor yang berasal dari manusia di sekitar lingkungan individu. 

b. Faktor non – sosial 

Faktor yang berasal dari keadaan atau kondisi fisik di sekitar 

individu.  

2.3 Interaksi Anak dan Orang tua Motivasi Belajar 

2.3.1 Hubungan Komunikasi Orang tua dengan Motivasi Belajar Anak 

Komunikasi yang dilakukan orang tua merupakan salah satu faktor utama 

timbulnya motivasi belajar pada anak. Berhasil tidaknya orang tua memberikan 

motivasi pada anak, tergantung cara berkomunikasi orang tua dengan anak. Orang tua 

berhak menggantikan peran guru jika seorang anak berada di rumah. Komunikasi 

interpersonal yang di lakukan oleh orang tua terhadap anak secara tidak langsung 

mengandung motivasi belajar didalamnya. Oleh karena itu komunikasi interpersonal 

orang tua sangat berpengaruh ke dalam motivasi belajar anak. 

2.3.2 Peran Orang Tua Dalam Motivasi Belajar 

Orang tua adalah guru pertama bagi anak, karena orang tualah yang pertama 

kali mendidik atau menanamkan pendidikan dasar kepada anak-anaknya. Motivasi 

merupakan syarat mutlak dalam belajar, oleh karena itu hendaknya orang tua 

senantiasa memotivasi anak agar lebih giat dalam belajar dan juga berprestasi. 
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Motivasi belajar dari orang tua merupakan salah satu bentuk nyata pentingnya peran 

orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya. 

Selain faktor instrinsik ada pula faktor ekstrinsik yang mempengaruhi belajar 

seorang anak. Faktor ekstrinsik inilah yang dapat diperoleh dari peran orang tua, yaitu 

: 

1. Menciptakan iklim belajar yang nyaman dirumah 

2. Menumbuhkan rasa kecintaan anak terhadap belajar 

3. Memposisikan dirinya sebagai teman dalam proses belajar anak. 

 

4.2 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah, dimana rumusan 

masalah pada penelitian di nyatakan dalam bentuk pertanyaan. Pada penelitian ini, peneliti 

mementukan hipotesa sebagai berikut:  

H : Terjadi intensitas interkasi yang berbeda – beda setiap anggota keluarga dengan anak 

yang berada di lokasi yang telah di tentukan oleh peneliti. 

Cara berkomunikasi orang tua sangat mempengaruhi motivasi belajar anak. Maka 

kemungkinan anak yang mendapatkan komunikasi orang tua dengan baik akan 

termotivasi belajar dengan baik juga, sedangkan anak yang mendapatkan komunikasi 

kurang layak dari orang tua maka motivasi belajar yang di dapat juga kurang layak. 

 

5.2 Definisi Konsep 

Menurut Machmud (2016:35) kerangka konsep merupakan sebuah alur pemikiran 

penelitian dan memberikan penjelasan alasan dugaan yang dicantumkan oleh peneliti dalam 
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bentuk hipotesis. Terdapat beberapa variabel yang menjadi landasan konsep peneliti meneliti 

suatu fenomena diantaranya: 

1. Hubungan Interaksi Keluarga 

  Hubungan interaksi secara sederhana dapat di artikan sebagai respon timbal balik 

antara kita dengan orang lain. Interaksi merupakan suatu proses dimana seseorang 

memberi pengaruh dan bagaimana orang lain meresponnya. Hal ini dikarenakan setiap 

seseorang mampu melakukan interaksi dengan orang lain sehingga dapat menimbulkan 

hubungan interaksi satu sama lain. Di dalam keluarga proses interaksi satu anggota 

dengan anggota yang lain juga terjadi begitu pula. Dengan adanya hubungan interaksi di 

dalam keluarga akan mampu meningkatkan motivasi sesame anggota keluarga terutama 

motivasi orang tua dengan anak. Interaksi di dalam keluarga merupakan salah satu bentuk 

strategi orang tua dalam meningkatkan motivasi kepada anak terutama dalam hal 

pendidikan dan tidak tertinggal juga demi menciptakan lingkungan keluarga yang 

harmonis dengan interaksi yang sejuk di dalamnya. 

2. Motivasi Belajar Anak 

 Motivasi merupakan salah satu aset terpenting bagi anak. Motivasi merupakan 

kekuatan yang mengendalikan dan menggerakkan seseorang untuk melakukan tindakan 

atau perilaku yang di arahkan pada tujuan tertentu. Motivasi perlu di ciptakan agar dapat 

bernilai positif dalam kedepannya. Salah satu strategi untuk membentuk motivasi belajar 

yang positif yaitu dengan menanamkan hubungan interaksi yang positif juga di dalam 

keluarga. Dengan adanya interaksi di dalam keluarga pastinya dapat membentuk motivasi 

belajar anak yang baik. Motivasi tersebut dapat menghasilkan prestasi belajar anak, sikap 

anak, serta perilaku dan tanggapan yang berbeda – beda bagi setiap individu. 
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                   Variable Y 

 Motivasi Belajar Anak 

        

6.2 Definisi Operasional 

Variabel Penelitian 

Variable penelitian adalah apa yang menjadi focus dalam suatu penelitian. Pada 

penelitian ini telah di tentukan dua variable, yaitu variable bebas dan variable terikat. 

Suryabrata mendefinisikan variabel sebagai segala sesuatu yang akan menjadi objek 

pengamatan penelitian dan sering pula variabel penelitian itu dinyatakan sebagai gejala yang 

akan diteliti. Secara sederhana, istilah variabel ini dimaknai sebagai sebuah konsep atau 

objek yang sedang diteliti, yang memilik variasi ukuran, kualitas yang ditetapkan oleh 

peneliti berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki konsep (variabel) itu sendiri. 

Dalam penelitian ini terdiri dari dua variable yaitu variable independen (bebas) dan 

variable dependen (terikat). Variable bebas merupakan variable yang menjadi sebab 

berubahnya atau timbulnya variable terikat. Dalam konsep variable bebas, variabel ini 

menjadi sebab timbulnya variable lain. Begitupula sebaliknya, variable terikat merupakan 

variable yang di pengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. 

 

VARIABLE X 

Hubungan Interaksi 

Keluarga 
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Variable Definisi Operasional Indikator 

Hubungan Interaksi Hubungan interaksi 

merupakan interaksi kata 

dan tindakan seseorang 

yang memberi pengaruh 

pada bagimana orang 

merespon, dan se iring 

hubungan dapat merubah 

karakter. 

Pola Komunikasi 

1. Menciptakan pola 

komunikasi yang baik 

antar anggota keluarga 

2. Seluruh keluarga 

berkomunikasi dengan 

baik dan benar 

3. Komuniksi 

antarpersonal dengan 

keluarga secara benar 

Faktor Eksternal 

1. Orang tua sebaiknya 

memfilter yang di 

peroleh anak dari luar 

2. Orang tua tanggap 

terhadap perubahan 

sikap atau tindakan pada 

anak yang di pengaruhi 

oleh faktor eksternal. 

Emosional building 

1. Dengan berinteraksi 

orang tua mampu 
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menanamkan karakter 

emosinal se orang anak. 

2. Dengan interaksi yang 

baik dan bener, karakter 

yang terbangun juga 

benar 

Hasil Nyata 

1. Melakukan interaksi 

yang baik dengan 

anggota keluarga dapat 

mempengaruhi motivasi 

belajar anak untuk 

menjadi lebih baik pula. 

Motivasi Belajar Motivasi merupakan 

kekuatan yang 

mengendalikan dan 

menggerakkan seseorang 

untuk melakukan 

tindakan atau perilaku 

yang di arahkan pada 

tujuan tertentu. 

Belajar 

1. Tingkat ketekunan 

proses belajar di rumah 

Prestasi 

1. Suatu keberhasilan yang 

di peroleh  

2. Hasil yang di capai 

dengan target yang di 

inginkan 

3. Kemampuan anak untuk 
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menumbuhkan 

kepercayaan di mata 

orang tua 

Reward 

1. Memberikan sesuatu 

untuk memberi 

kepuasan tersendiri guna 

meningkatkan semangat 

belajar 

2. Untuk meningkatkn 

tingkat kepedulian orang 

tua dengan anak 

 

 

9.2 Teori – Teori 

9.2.1 Teori Albert Bandura 

 Teori yang di kemukaan oleh Albert Bandura merupakan tentang belajar 

observasional. Teori ini merupakan teori belajar observasional yang dimana 

mempostulatkan tendensi manusia untuk meniru apa yang dilakukan orang lain. Para 

tokoh memverivikasi tendensi bahwa belajar observasional merupakan bawaan. Pada 

tahun 1898 Thorndike melakukan percobaan pada monyet yaitu monyet melakukan 

sesuatu karena ia melihat monyet lain melakukan hal yang serupa juga, mereka saling 

meniru dari kebiasaan.  
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 Thorndike dan Watson menyimpulkan bahwa belajar hanya berasal dari direct 

experiment (pengalaman langsung) dan bukan dari vicarious (pengalaman tak langsung 

atau pengganti) (J.B Watson 1908) 

 Dengan kata lain mereka menjelaskan belajar terjadi karena interaksi orang lain 

dengan lingkungan bukan karena hasil pengamatan orang lain dengan lingkungan. 

 




