
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar adalah usaha untuk memperoleh hal-hal baru dalam tingkah laku 

(pengetahuan, kecakapan, ketrampilan, dan nilai-nilai) dengan aktivitas kejiwaan 

sendiri. Dari pernyataan tersebut tampak jelas bahwa sifat khas dari proses belajar 

adalah memperoleh sesuatu yang baru, yang dahulu belum ada, sekarang menjadi 

ada, yang semula belum diketahui sekarang diketahui, yang dahulu belum 

dimengerti, sekarang dimengerti (Notoatmodjo, 2003). Sedangkan menurut Slavin 

(2000), belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. 

Seseorang dianggap telah belajar jika dia dapat menunjukkan perubahan 

perilakunya. Jadi dapat disimpulkan bahwa belajar adalah usaha memperoleh 

sesuatu yang baru dengan adanya interaksi antara stimulus dan respon yang 

mengakibatkan perubahan perilaku seseorang. 

Unsur-unsur dalam belajar yang penting adalah input yang berupa 

stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan 

pendidik kepada pelajar, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan pelajar 

terhadap stimulus yang diberikan. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon 

tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati adalah stimulus 

dan respon, perubahan akibat belajar dapat terjadi dalam berbagai bentuk perilaku, 

dari arah kognitif, efektif, dan atau psikomotor (wikipedia.com). 

1 



2 

 

Belajar merupakan elemen yang penting dalam mendukung perkembangan 

intelektual anak oleh sebab itu membangun budaya belajar (learning culture) pada 

diri anak, baik di rumah maupun sekolah sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan 

perkembangan otak sangat  pesat  ketika usia 0-6 tahun, kemudian berangsur 

berkurang hingga usia 8 tahun, sehingga pada usia ini atau selambatnya 9 tahun 

anak sudah menjadi pembelajar mandiri (self starter) dan berhenti pada usia 12 

tahun, artinya sesudah usia 12 tahun yang harus kita lakukan adalah 

mengoptimalkan fungsi otak. Untuk membangun budaya belajar pada anak-anak 

yang kuat dapat melakukan dengan: membuat aktivis belajar menjadi momen 

menyenangkan, menciptakan kegiatan yang dapat membuat anak menjadi kaya 

dengan pengalaman, membangun nilai spritual yang kuat untuk membentuk 

integritas anak, membangun budaya membaca yang kuat dan membangun visi 

anak dengan menciptakan alasan yang kuat bagi anak untuk berbuat (reason for 

being). Inilah sumber motivasi yang menggerakan anak untuk terus-menerus lebih 

baik dan belajar lebih gigih (Duniasikecil.com). 

Visi besar yang dibangun pada diri anak memacu motivasi anak untuk 

belajar, mencari ilmu, dan melakukan berbagai hal baru untuk menemukan 

kesedian untuk melakukan usaha dalam mencapai tujuan tertentu, yang 

disebabkan oleh adanya kebutuhan tertentu. Atau dorongan dan semangat untuk 

melakukan sesuatu, sedangkan motivasi belajar adalah kesediaan, dorongan, dan 

semangat untuk melakukan kegiatan belajar pada berbagai tempat dan waktu yang 

ada. 
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Dalam proses belajar mengajar, motivasi belajar sangat besarnya 

pengaruhnya bagi keberhasilan siswa di sekolah. Bagi siswa yang memiliki 

motivasi kuat akan mempunyai keinginan untuk melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar sehingga boleh jadi siswa yang memiliki intelegensi yang cukup tinggi 

menjadi gagal karena kekurangan motivasi belajar, sebab hasil belajar akan 

optimal bila terdapat motivasi yang tepat.  

Pada kenyataannya, motivasi belajar pada siswa di sekolah antara siswa 

yang satu dengan yang lain berbeda. Salah satu yang dapat mempengaruhi 

motivasi belajar siswa adalah ketika ada siswa mengalami kesulitan dalam 

belajarnya. Pada siswa yang menghadapi kesulitan dalam mengikuti pelajaran 

tidak seharusnya dibiarkan begitu saja, melainkan diberikan dorongan agar siswa 

tersebut tetap termotivasi dalam belajarnya. Di sinilah peran guru dan orang tua 

untuk dapat memotivasi belajar siswa sehingga siswa dapat lebih bersemangat 

dalam belajarnya sehingga dapat meningkatkan prestasi belajarnya. Untuk itu 

dengan adanya motivasi, selain untuk meningkatkan prestasi belajar, diharapkan 

juga meningkatkan ketrampilan dan kreativitas anak didik karena fungsi motivasi 

itu sendiri adalah sebagai pendorong, penggerak, dan pengarah perbuatan belajar 

(Pidarta, 2004). 

Motivasi belajar dapat dipengaruhi dari diri sendiri (intrinsik), yang 

didasari oleh adanya kebutuhan untuk belajar, dan dari luar diri sendiri 

(ekstrinsik) yaitu motivasi yang berasal dari keluarga (terutama orang tua), 

sebagai lingkungan terdekat anak. Motivasi belajar intrinsik perlu ditumbuhkan 

untuk menanamkan kepada anak bahwa belajar adalah sebuah kebutuan, bukan 
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sekedar kewajiban. Jika kesadaran itu telah timbul, maka anak akan melakukan 

kegiatan belajar dengan kesadarannya sendiri, tanpa perlu ada paksaan dari pihak 

manapun, atau hanya pada saat akan ujian, sedangkan untuk menumbuhkan 

belajar intrinsik pada anak dapat melakukannya dengan memberikan penghargaan 

pada setiap perkembangan yang berhasil dicapai anak dalam kegiatan belajarnya, 

mendengarkan keluh kesah anak mengenai kegiatan belajar yang dilakukannya, 

memberikan hukuman yang mengandung pelajaran, memberi perhatian pada hal-

hal yang dilakukan anak pada saat ia belajar, dan meluangkan waktu untuk 

menemani anak belajar (Dhiean, 2006). 

Peran orang tua merupakan komponen penting dalam pendidikan anak. 

Hal ini menuntut adanya kontak secara langsung yang dapat diwujudkan dalam 

bentuk dukungan orangtua pada anaknya. Menurut Johnson dan Johnson (dalam 

Indie, 2009), dukungan sosial didefinisikan sebagai keberadaan orang lain yang 

dapat disajikan untuk memberikan bantuan, semangat, penerimaan, dan perhatian, 

sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan individu. Baron dan Byrne (1997) 

mendefinisikan dukungan sosial sebagai suatu bentuk pemberian rasa nyaman, 

baik secara fisik maupun secara psikologis oleh keluarga atau teman dekat dalam 

menghadapi tekanan-tekanan atau masalah tertentu. Seseorang yang mendapatkan 

rasa nyaman akan lebih efektif dalam menghadapi tekanan-tekanan atau masalah 

tertentu. 

Dukungan sosial bersumber dari orang-orang yang memiliki hubungan 

berarti bagi individu, misalnya: orangtua atau keluarga, teman, pasangan hidup, 

rekan kerja, saudara, dan tetangga (Thoits, 1986). Sedangkan House dan Kahn 
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(dalam Indie, 2009), menyebutkan bentuk-bentuk dukungan sosial, yaitu adanya 

dukungan emosional berupa penghargaan, cinta, dan kepercayaan, perhatian dan 

kesediaan untuk mendengarkan. Kemudian dukungan informatif, yaitu berupa 

nasehat, sugesti, arahan langsung, dan informasi. Selain itu juga ada  dukungan 

instrumental, yaitu berupa bantuan uang, kesempatan, dan modifikasi lingkungan 

serta dukungan penilian, yaitu umpan balik dan membandingkan dengan orang 

lain. Penilaian positif terhadap anak akan meningkatkan rasa percaya diri akan 

kemampuan yang dimiliki anak. Sehingga siswa termotivasi untuk belajar lebih 

giat. Dengan demikian, motivasi belajar siswa dan dukungan orangtua merupakan 

dua faktor yang dapat dijadikan sebagai prediktor keberhsilan siswa dalam 

belajar. 

Tidak semua orangtua memiliki perhatian yang sama terhadap pendidikn 

anaknya, ada yang perhatiannya baik, misalnya menyediakan fasilitas belajar yang 

dibutuhkan anak., dan menemani anaknya belajar dengan memberikan bimbingan 

secara intensif, ada juga yang bersikap acuh, artinya perkembangan anak 

diserahkan sepenuhnya kepada guru dan anak itu sendiri. Berkenaan dari 

perhatian orang tua tersebut, tidaklah cukup jika orang tua sekedar menyediakan 

dan melengkapi fasilitas fisik saja, sebab lengkapnya fasilitas fisik belum tentu 

menjamin seorang anak belajar dengan giat. Orangtua hanya dapat memberikan 

fasilitas fisik saja tanpa diikuti perhatian yang lain yang ditunjukan kepada anak 

setiap hari khususnya dalam bentuk kesedian menemani anak pada saat belajar, 

memungkinkan anak di dalam menggunakan fasilitas tersebut tidak untuk 

kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan belajarnya (Suhaeli, 2008). 
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Dukungan orang tua pada saat siswa belajar dapat mendukung motivasi 

siswa dalam belajar. Hubungan keluarga yang harmonis antara ayah, ibu dan 

anak-anak merupakan dambaan bagi setiap siswa, anak akan bertanya kepada 

orang tua jika menemui hal-hal yang belum diketahuinya, sebaliknya orang tua 

selalu menanyakan perkembangan belajarnya setiap saat. Keluarga yang harmonis 

selalu tercipta komunikasi dua arah antara anak dan orang tua. Antara anak 

dengan anak, anak dengan orang tua dan antara ayah dan ibu. Keluarga yang 

harmonis akan selalu memberikan masukan-masukan kepada anggota keluarga, 

jika dalam anggota keluarga menemui suatu kesulitan. Termasuk juga dalam hal 

pelajaran di sekolah, seorang kakak akan dengan senang hati memberikan jalan 

keluar jika ada adiknya yang megalami kesulitan belajar. Suasana yang 

menyenangkan dalam keluarga tersebut, juga dapat mempengaruhi motivasi 

belajar anak karena anak dapat belajar dengan tenang sehingga pada akhirnya juga 

akan berhasil dalam proses belajar mengajarnya (Astuti, 2007). 

Berdasarkan data base siswa tahun pelajaran 2011/2012 SD Negeri Bumi 

1 Laweyan Surakarta pada tanggal 15 Nopember 2011, diperoleh data siswa kelas 

V sebanyak 32 siswa. Pekerjaan orangtua siswa antara lain: sebagai wiraswasta, 

Pegawai Negeri Sipil, buruh, Polisi/TNI, dan guru. 

Pekerjaan dan tuntutan ekonomi yang tinggi di era yang serba modern ini 

membuat orangtua siswa di SD Negeri Bumi 1 Laweyan Surakarta khususnya, 

harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Sehingga 

waktu yang diluangkan untuk keluarga sangat terbatas untuk memperhatikan dan 

memantau aktivitas belajar anak, akibatnya anak belajar sesuai kemampuannya 
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dan dalam kesehariannya digunakan anak untuk berain dengan temannya, bermain 

playstation, games di komputer maupun internet. Selain itu kebanyakan orangtua 

siswa juga masih belum mampu untuk menyediakan fasilitas-fasilitas belajar, 

seperti halnya buku-buku pelajaran tambahan. 

Beranjak dari latar belakang masalah di atas, timbul rumusan masalah: 

Apakah ada hubungan antara dukungan orang tua terhadap motivasi belajar 

anak?”. Dari pertanyaan tersebut menarik perhatian penulis untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Hubungan Antara Dukungan Orangtua Dengan 

Motivasi Belajar Anak di SD Negeri Bumi I Laweyan Surakarta”.  

 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai 

tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui hubungan antara dukungan orangtua dengan motivasi 

belajar anak di SD Negeri Bumi I Laweyan Surakarta. 

2. Untuk mengetahui sumbangan efektif dukungan orangtua dengan motivasi 

belajar anak di SD Negeri Bumi I Laweyan Surakarta. 

3. Untuk mengetahui tingkat dukungan orang siswa di SD Negeri Bumi I 

Laweyan Surakarta. 

4. Untuk mengetahui motivasi belajar anak di SD Negeri Bumi I Laweyan 

Surakarta. 

5. Untuk mengetahui tingkat/kategorisasi dukungan orang tua dan motivasi 

belajar anak di SD Negeri Bumi I Laweyan Surakarta. 
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C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini memberikan gambaran tentang hubungan antara dukungan 

orangtua dengan motivasi belajar anak, sehingga dapat menjadi tambahan 

kepustakaan yang dapat memperkaya khasanah keilmuan khususnya psokologi 

pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat 

kebijakan sebaik-baiknya yang berkaitan dengan permasalahan siswa 

terutama masalah dukungan orangtua terhadap motivasi belajar siswa. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat digunakan guru dalam memberikan motivasi 

belajar kepada siswa, karena dengan adanya motivasi yang diberikan oleh 

guru siswa akan lebih memiliki semangat dalam belajarnya. 

c. Bagi orangtua 

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada orangtua siswa 

dalam upaya meningkatkan motivasi belajar siswa. 

d. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada siswa dalam upaya 

meningkatkan motivasi belajar. 

 


