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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kebutuhan manusia dari masa  kemasa semakin menigkat terlebih di 

zaman yang  sebah praktis dan  mudah, hal ini di sebabkan karena kemajuan 

sains dan teknologi yang setiap hari semakin maju  pesat, hal ini yang 

menyebabkan variatifnya kebutuhan bagi manusia yang harus terprnuhi, baik 

itu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani yang harus terpenuhi secara 

imbang terutama dimasa sekarang ini. 

Manusia yang pada eksistensinya adalah makhluk yang terdiri dari 

dua dimensi, dimensi fisik (jasad) dan dimensi rohani (roh), “manusia 

menurut semua pandangan khususnya Islam eksistensinya terdiri dari dua 

dimensi, dimensi malakuti spritual dan dimensi hewani material, yang 

pertama adalah roh dan yang kedua adalah jasad”,1 yang keduanya memiliki 

kebutuhan masing-masing yang harus terpenuhi untuk bisa mencapai 

kebahagiaan dan kesempurnaan hidup didunia terlebih diakhirat,yang didalam 

pemenuhan tersebut membutuhkan arahan agar tidak terjadi kesalahan dan 

ketimpangan yang nantinya kedua dimensi tersebut terpenuhi kebutuhannya 

sesuai dan pada aturan yang ada serta seimbang. 

 

 
1 Husain Mazhariri, Pintar Mendidik Anak, (Jakarta: Lentera, 2003), cet. ke 3 hal 5. 
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Dalam memenui Kebutuhan secara berimbang  dapat diperoleh dengan 

cara arahan dan bimbingan hdari orang yang lebih ahli untuk memperoleh 

semua ini hanya dengan pendidikan baik pendidikanh formal maupun 

nonformal, karena didalamnya telah terorganisir secara rapi dan telahh teruji, 

mampu mengarahkan kebutuhhanmanusia secara benar dan berimbang karena 

pendidikan adalah bimbingan secara sadar oleh pendidik terdapat proses 

perkembangan jasmani atau rohani terdididk untuk tertuju terbentuknya 

kepribadian yang utama2 

Dari konsep diatas dapat disimpulkan bahwasanya konsep pemenuhan 

keseimbangan kebutuhan hidup melalui pendidikan harus selalu dijaga karena 

pendidikan jasmani dan rohani harus berjalan seimbang tampa harus 

mengenyampingkan salah satunya, karena keduanya saling bersambung di 

mana kehidupan dunia merupakan tempat untuk mengusahakan kehidupan di 

akhirat.    

 Pendidikan merupakan hal wajib untuk dilakukan dalam rangka mencapai 

kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat,hal ini sesuai dengan apa yang 

menjadi tujuan dari pendidikan secara umum, yaitu belajar untuk mengetahui, 

belajar untuk menjadi, belajar untuk melakukan dan belajar untuk dapat hidup 

bersama dalam situasi yang harmonis. 

 
2Ahmad D Marimba, pengantar Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 2000), cet ke 

4, hal. 20. 
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 Sangatlah logis, jika pendidikan tidak dikondisikan mulai sejak dini maka 

akan sulit pelaksanaannya, karena itu merupakan kewajiban orang tua untuk 

memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya mulai sejak dalam kandungan, 

hal ini merupakan cara pembiasaan penerapan pendidikan yang harapannya 

setelah lahir anak-anak tersebut sudah terkarakter menjadi individu yang 

melaksanakan dan memenuhi pendidikannya. 

Kemuliaan dari tujuan pendidikan baik pendidikan nasional maupun 

pendidikan secara umum dapat terpenuhi jika individu telah benar-benar 

melaksanakan pendidikannya dengan semaksimal mungkin, dan juga peranan 

orang tua sangatlah urgen. 

 Orang tua merupakan bagian yang terutama dalam perjalanan seorang 

individu dalam pendidikannya, karena orang tualah yang pertama kali 

memberikan pendidikan kepada anak-anaknya dan memilihkan pendidikan 

anaknya, oleh karena itu wajib bagi orang tua untuk memberikan yang terbaik 

dalam pendidikan anaknya dan juga memperhatikan keseimbangan pendidikan, 

harus memperhatikan yang mana hal yang bisa terpenuhi dengan ilmu 

pengetahuan (sains) dan hal yang butuh pemenuhannya dengan pemenuhannya 

dengan pengetahuan agama (kebutuhan rohani). 

Peran orang tua sangat penting dalam proses pendidikan anak terlebih 

jika seorang anak melaksnakan pendidikan secara bersamaan antara pendidikan 

pesantren dan formal, oleh karena hal itulah orang tua harus bisa menjadi 

motivator yang baik demi keberhasilan pendidikan anaknya, harus  dapat 
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memberikan perhatian yang yang berimbang terhadap pendidikan anaknya baik 

pesantren maupun formal. 

 Pondok pesantren adalah salah satu lembaga yang didalamnya memang 

ada kekhususan pendalaman atas pengetahuan agama yang sudah dari awal 

mula keberadaannya di lingkungan negara kita, yang sekarang sudah menjadi 

pilihan bagi orang tua yang benar- benar mengerti dan paham atas esensi dari 

pendidikan, akan tetapi masih sangat memprihatinkan kalau pondok pesantren 

hanya dijadikan sebagai lembaga yang  tidak dimaksimalkan fungsinya, seperti 

yang ada di Pondo Pesantren Salafiyah Nurul Huda Pajaran Poncokusumo, 

dimana yang terjadi adalah masih tidak sedikit orang tua santri yang tidak 

memahami bagaimana sebenarnya fungsi pondok pesantren, mereka hanya  

memahami pondok pesantren hanya sekedar tempat untuk istirahat bagi 

anaknya atau juga hanya biar anak-anak tidak jauh-jauh pulang ke rumah 

masing-masing. 

 Disamping itu juga masih banyak orang tua yang kurang perhatiannya, 

bahkan ada yang sama sekali tidak memperhatikan pendidikan anaknya   di 

pondok pesantren, yang mana sudah dipahami bahwa didalam pesantren 

pendidikannya adalah berlangsung selama 24 jam penuh mulai bangun tidur 

sampai tidur lagi, namun kenyataanya masih banyak orang tua sering 

membawa pulang anaknya, bahkan ada yang tidak sesuai dengan prosedur 

ketentuan pesantren, hanya untuk urusan yang kurang penting.  
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 Selain itu ketika ada liburan sekolah formal yang bertepatan dengan 

pondok pesantren yang tidak libur banyak orang tua yang menjemput anaknya 

untuk pulang dengan alasan liburan sekolah. Padahal kegiatan madrasah 

diniyah aktif, bahkan ketika batas waktu ke pondok yang sesuai dengan 

perizinan pulang telah mencapai batasnya banyak yang molor kembali ke 

pondok, dan juga ketika ada acara pondok yang hubungnnya dengan 

pendidikan santri seperti pertemuan wali santri, pengambilan raport diniyah 

banyak dari wali santri atau orang tua yang tidak menghadirinya, berbeda 

dengan ketika ada acara di lembaga formal atau sekolah para orang tua sangat 

antusias untuk menghadirinya, bahkan yang sangat memprihatinkan adalah 

orang tua atau wali santri tidak tahu atau tidak kenal terhadap ustadz atau 

ustadz di pondok pesantren, bahkan terhadap kyai yang merupakan pengasuh 

dan pendidik dari anaknya sendiri. 

 Oleh dasar itulah peneliti merasa perlu meneliti tentang “BENTUK 

BENTUK MOTIVASI ORANG TUA TERHADAP SANTRI DI PONDOK 

PESANTREN SALAFIYAH NURUL HUDA PAJARAN”, yang mana 

masalah ini pasti sama dengan di pondok pesantren lain yang bersistem sama. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari pemaparan diatas tentang adanya pemahaman kurang benar orang 

tua tentang pondok pesantren maka dirumuskan 
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1. Bagaimana motivasi santri dalam mengikuti pendidikan pesantren di 

Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Huda Pajaran Poncokusumo ? 

2. Bagaimana bentuk bentuk motivasi  orang tua  terhadap  anaknya sebagai 

santri di Pondo Pesantren Salafiyah Nurul Huda Pajaran Poncokusumo ? 

3. Apa faktor kendala bagi orang tua dalam memberikan motivasi pada 

anaknya di pesantren Salafiyah Nurul Huda Pajaran Poncokusumo ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini setidaknya memiliki beberapa tujuan: 

1. Guna mendiskripsikan motivasi santri dalam mengikuti berbagai pendidikan 

di Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Huda Pajaran Poncokusumo. 

2. Guna mengidentifikasikan bentuk-bentuk peran orang tua dalam 

meningkatkan motivasi santri pada pendidikan pesantren di Pondo 

Pesantren Salafiyah Nurul Huda Pajaran Poncokusumo. 

3. Guna identifikasi faktor-faktor kendala bagi orang tua dalam 

mengkondisikan anak di pesantren. 

 

D. Manfaat 

1. Teoritis  

Hasil dari pada penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dan 

memperkaya konsep yang menyokong terhadap perkembangan pendidikan 

di dalam pondok peantren 

2. Praktis 
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a. Bagi orang tua adalah supaya orang tua lebih memperhatikan 

pendidikan anak-anaknya di pendidikan pesantren, memahami serta 

mengerti akan pentingnya pendidikan pesantren sebagai tempat 

pendidikan pemenuhan kebutuhan rohani 

b. Bagi penustadzs pondok, ustadz, dan pengasuh adalah dapat 

memudahkan proses pembelajaran bagi santri khususnya yang orang 

tuanya kurang memperhatikan pendidikan pesantren. 

c. Bagi santri memberikan motivasi lebih agar lebih memperhatikan 

belajarnya di pesantren  

 

E. Batasan Istilah 

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan penelitian ini maka 

akan dipaparkan batasan istilah sebagai berikut: 

1. Motivasi 

Motivasi adalah keinginan yang kuat yang di punyai oleh santri yang 

dapat mendorong kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan 

belajar, 

 sehinga tujuan belajar itu bisa tercapai tujuan dalam target pembelajaran. 

Demikian dalam belajar prestasi santri akan lebih baik bila santri 

memiliki dorongan motovasi dari orang tua, sebab ada kecenderungan bahwa 

anak yang memiliki kecerdasan tinggi mungkin akan gagal berprestasi karena 

kurang adanya motivasi dari orang tua   
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2. Orang Tua 

Orang Tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, 

dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat 

membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk 

mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai 

tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan 

bermasyarakat. Sedangkan pengertian orang tua di atas yang dimaksud adalah 

orang tua biologis atau orang tua kandung dari anak yang menjadi santri dan 

menetap di pondok 

3. Santri  

Santri adalah seorang anak yang belajar, menetap lebih dari satu 

tahun dan berusia minimal 12 tahun atau lebih dan terdaftar sebagai santri di 

pondok pesantren Nurul Huda pajaran untuk melaksanakan kegiatan 

pembelajaran agama Islam di pesantren 

4. Pesantren 

Pesantren adalah lembaga pedidikan Islam tertua di indonesia yang 

secara aktiv membangun sistem pendidikan secara komperhensif sehingga 

menghasilkan santri-santri dan lulusan yang relatif mandiri peneliti 

mengkhususkan di pondok pesantren salafiyah Nurul Huda Pajarandalam 

penelitianya disamping itu keilmuan agama yang mumpuni, para santri juga 



 
 

9 
 

disiapkan untuk menjadi pemimpin masyarakat setelah selesai berustadz 

dipesantren tersebut3 

Adapun yang penulis maksud dengan “Bentuk Bentuk Motivasi Orang 

Tua Terhadap Santri Di Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Huda Pajaran”, 

adalah mempelajari dan mengamati secara seksama serta tentang bentuk-

bentukmotivasi orang tua dansituasi yang mendorong, serta tujuan yang 

ingin dicapai wali santri menyekolahkan anaknya di Pondok Pesantren 

Salafiyah Nurul Huda Pajaran 

5. Motivasi belajar 

menurut Iskandar adalah“daya pengerak dari dalam dan luar 

individu untuk melakukan kegiatan belajar untuk menambah pengetahuan 

dan keterampilan serta pengalaman. Hal ini tumbuh karena adanya 

keinginan untuk bisa mengetahui dan memahami sesuatu, yang mendorong 

serta mengarahkan minat belajar siswa sehingga lebih sunguh-sunguh dalam 

belajarnya”4 jadi motivasi belajar disini adalah segala sesuatu yang 

menyebabkan santri terdorong untuk melakukan pembelajaran. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini peneliti menyajikan pembahasan penelitian 

dengan urutan segabai berikut: 

 
3Rizal Raihan, S.Ag, Pondok Pesantren, (Jakarta : Kapita Selekta, 2002), hal. 113. 

4 Iskandar, Psikologi Pendidikan, (Ciputat : Gaung Persada Pers, 2009), hal. 181. 
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BAB 1 dalam bab ini peneliti menyajikan tentang pendahuluan penelitian yang 

berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

kegunaan bagi  penelitian, manfaat penelitian baik itu manfaat teoritis 

maupun praktis dan batasan istilah dari masalah yang dibahas peneliti 

serta pembahasan sistematika penulisan peneliti dalam penelitian. 

BAB II dalam bab ini berisi tentang tinjauan pustaka dimina peneliti 

menyampaikan teori-reori pendapat para ahli dan dari buku-buku, 

jurnal, skripsi terdahulu yang isinya berhubungan dengan penelitian 

yang dijadikan acuan bagi peneliti dalam penelitianya 

BAB III dalam bab ini peneliti menyampaikan metode peelitianya yang berisi 

tentang pendekatan yang di gunakan peneliti, berasal dar mana 

sumber-sumber data yang di jadikan acuan, teknik pengumpulan data, 

teknik analisa data dan uji keabsahan, hasil penelitian dan pengecekan 

data secara berurutan mulai dari awal sampai akhir. 

BAB IV di bab ini peneliti menyampaikan pemaparan data yang diperoleh 

mulai dari dengan menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan lokasi profil lokasi, letak lokasi , data-data , dokumen yang di 

dapat dari lokasi penelitian secata detail dan data data yang di peroleh 

dari narasumberyang di peroleh baik dengan cara wawancara serta 

dokumentasi dan di bandungkan dengan teori yang berhubungan 

dengan peneitianserta memberikan komentar sedikit tentang Bentuk-
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Bentuk Motivasi Orang Tua Terhdap Santri di Pondok Pesantren 

Salafiyah Nurul Huda Pajaran Poncokusumo 

BAB V di bab ini peneliti menyampaikan kesimpulan hasil penelitian dan 

sedikit memberi saran-saran tentang motivasi orang tua di Pondok 

Pesantren Salafiyah Nurul Huda Pajaran Poncokusumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


