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ABSTRAK 
 

Setiap orang tua menghendaki anaknya agar mampu dibanggakan dan menjadi 
salah satu amal jariyah (aset) kelak di hari kemudian. Anak adalah generasi yang 
diciptakan untuk kehidupan masa depan. Karena itu, anak membutuhkan 
arahan/petunjuk yang baik dari orang tua. Sekolah unggulan SD Muhammadiyah 
Program Khusus Kotta Barat seringkali mengoleksi sejumlah prestasi cemerlang. 
Hingga saat ini banyak sekali orang tua yang berebut menyekolahkan anak-anaknya 
di SD Muhammadiyah Program Khusus Kotta Barat.  

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi 
orang tua menyekolahkan anaknya di SD Muhammadiyah Program Khusus Kotta 
Barat. Jenis penelitian ini digolongkan ke dalam jenis penelitian lapangan (field 
research). Metode pengumpulan data yang digunakan ialah angket, dokumentasi, 
wawancara dan observasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah deskriptif 
kualitatif dengan metode berfikir induktif dan deduktif.  

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa alasan orang tua 
wali siswa menyekolahkan anaknya di SD Muhammadiyah Program Khusus Kotta 
Barat berdasarkan pada dua hal pokok, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi 
ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri individu itu 
sendiri, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar individu 
tersebut. 

Motivasi intrinsik orang tua wali santri dalam menyekolahkan anaknya di SD 
Muhammadiyah Program Khusus Kotta Barat adalah karena adanya kebutuhan atau 
harapan akan mendapatkan pendidikan agama (Islam) yang baik, adanya pembiasaan 
anak dalam rutinitas humanis religius serta memiliki iman dan ketakwaan (IMTAQ) 
dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta menjadi anak yang 
berkualitas Ulul Albab dengan diiringi kesadaran tata nilai: ikhlas, disiplin, terampil, 
kreatif, mandiri dan produktif. 

Motivasi ekstrinsik orang tua wali santri menyekolahkan anaknya di SD 
Muhammadiyah Program Khusus Kotta Barat yang paling dominan adalah (1) 
kualitas sekolah, (2) kualitas pendidik, (3) kurikulum, (4) minat anak, sedangkan 
motivasi yang kurang dominan dari motivasi ekstrinsik adalah dorongan dari luar, 
seperti: teman, tetangga dan media massa. 

 
Kata Kunci: Motivasi, Orang Tua, Sekolah 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Arus globalisasi, modernisasi 

dan postmodernisasi yang pada saat ini 

telah melanda bangsa-bangsa di 

berbagai belahan dunia dengan 

berbagai dampaknya, telah pula 

melanda bangsa dan masyarakat 

Indonesia. Perkembangan yang 

dialami oleh dunia tampaknya 

memperlihatkan perubahan-perubahan 

struktur dan infrastruktur yang dapat 

dikatakan sangat cepat. Demikianlah,  

tuntutan dilematis yang dihadapi oleh 

dunia yang sedang memasuki era 

globalisasi dan sains. 

Hal di atas menjadi persoalan 

dan perenungan penting bagi setiap 

manusia. Utamanya, bagi para orang 

tua yang mengharapkan anak mereka 

tidak kehilangan arah, makna dan 

tujuan hidup. Dalam pandangan Islam, 

orang tua memiliki tanggung jawab 

yang tinggi terhadap masa depan anak-

anaknya. Masa depan anak tergantung 

kepada bekal yang diberikan oleh 

kedua orang tuanya. 

 

Oleh karena itu, orang tua 

selalu ingin memberikan yang terbaik 

bagi buah hatinya. Di antaranya adalah 

dengan memberikan dukungan, 

motivasi dan dorongan serta 

memberikan nasehat dan menunjukkan 

pilihan/jalan yang harus diambil oleh 

anak. Termasuk masalah pendidikan 

anaknya sejak dini. Orang tua harus 

mampu memilihkan sekolah yang 

terbaik bagi anak-anaknya. Pendidikan 

merupakan tanggung jawab bersama 

dalam upaya meningkatkan kualitas 

manusia dengan akhlak yang mulia. 

 

Tujuan Penelitian  

Setiap kegiatan atau aktivitas 

yang disadari pasti ada yang ingin 

dicapai. Adapun tujuan penelitian ini 

adalah untuk mendiskripsikan motivasi 

orang tua dalam menyekolahkan 

anaknya di SD Muhammadiyah 

Program Khusus Kotta Barat. 

 

LANDASAN TEORI 

Pada dasarnya setiap manusia 

tentu memiliki kekuatan yang mampu 

membuat dan mendorongnya tetap 

hidup, selanjutnya kekuatan itu 
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membantu mengarahkan tujuan yang 

hendak dicapai.  

Di dalam Islam, kekuatan itu 

dikenal dengan anniyat, sedangkan di 

dalam psikologi dikenal dengan istilah 

motivasi. Motivasi adalah proses 

psikologi yang dapat menjelaskan 

perilaku seseorang. Perilaku 

hakikatnya merupakan orientasi pada 

tujuan. Dengan kata lain, perilaku 

seseorang dirancang untuk mencapai 

tujuan. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, diperlukan proses interaksi 

dari berbagai unsur.  

Winardi (2001: 25) 

mengemukakan bahwa motivasi 

merupakan kekuatan yang mendorong 

seseorang melakukan sesuatu untuk 

mencapai tujuan. Kekuatan-kekuatan 

ini pada dasarnya dirangsang oleh 

adanya berbagai macam kebutuhan, 

seperti (1) keinginan yang hendak 

dipenuhi; (2) tingkah laku; (3) tujuan; 

(4) umpan balik. 

Menurut Rusyan (1994: 123), 

motivasi merupakan kondisi kejiwaan 

dan sikap mental manusia yang 

berfungsi memberikan energi, 

mendorong kegiatan, mengarahkan, 

menyeleksi serta menyalurkan perilaku 

ke arah pencapaian kebutuhan yang 

memengaruhi keputusan atau 

mengurangi ketidakseimbangan.  

Motivasi orang tua di dalam 

mendidik anaknya melalui suatu 

pendidikan umum dan keagamaan 

sebagai bekal untuk anaknya di masa 

depan dan sebagai amal jariyah bagi 

kedua orang tuanya. Namun, hal ini 

tidak terlepas dari aspek pendorong 

yang dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu aspek intrinsik dan ekstrinsik.  

Dilihat dari ilmu jiwa bahwa 

orang tua menyekolahkan anaknya 

pada lembaga tertentu didasarkan 

adanya motivasi yang 

memengaruhinya, baik pengaruh dari 

luar atau dalam dirinya. Hal ini seperti 

yang dikatakan oleh Woodwort (dalam 

Suryabrata, 1984). Ia membagi 

motivasi menjadi dua, yaitu intrinsik 

adan ekstrinsik.  

Motivasi intrinsik adalah 

motivasi yang mendorong untuk 

bertindak dengan motif yang 

terkandung di dalam manusia itu 

sendiri. Misalnya, harapan orang tua 

agar anaknya menjadi anak yang 
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berbakti, mempunyai akidah yang 

kuat, dan supaya anaknya bermanfaat 

bagi masyarakat. Sedangkan motivasi 

ekstrinsik, adalah motivasi yang 

fungsinya karena adanya perangsang 

dari luar. Sebagai contoh, orang tua 

menyekolahkan anaknya ke lembaga 

pendidikan (sekolah) tertentu karena 

kualitas sekolahnya atau keadaan 

sekolahnya. Dengan demikian, orang 

tua dalam menyekolahkan anaknya di 

lembaga pendidikan tertentu karena 

adanya motivasi intrinsik dan 

ekstrinsik. 

 

Kajian Pustaka 

1. Skripsi Asna Fitriani (IAIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2008) 

“Motivasi Orang Tua Dalam 

Menyekolahkan Anaknya Di SDIT 

Samawi Tajeman Balbapang 

Bantul”. Dalam skripsinya 

berkesimpulan, bahwa; (a) 

Berdasarkan aspek sosiologi, 

kesejahteraan orang tua 

memengaruhi tingkat motivasi 

orang tua menyekolahkan anaknya 

di SDIT Samawi, (b) Berdasarkan 

aspek psikologi, kesejahteraan 

orang tua tidak memengaruhi 

tingkat motivasi orang tua dalam 

menyekolahkan anaknya ke SDIT 

Samawi. 

2. Skripsi Agustiana Jaya Ningrum 

(Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang, 2011) 

dalam skripsinya yang berjudul 

Faktor-Faktor Yang Memengaruhi 

Motivasi Ibu Menyekolahkan 

Anak Di Homeschooling Kak Seto 

Semarang. Dalam skripsinya 

berkesimpulan, bahwa faktor 

intrinsik yang terdiri dari minat, 

kebutuhan, sikap, harapan dan 

nilai lebih besar memengaruhi 

motivasi ibu menyekolahkan anak 

di Homeschooling Kak Seto 

Semarang dari pada jika 

dibandingkan dengan faktor 

ekstrinsik. 

3. Skripsi Qiyadah Rabbaniyah 

(UMS, 2012) “Motivasi Orang 

Tua Dalam Menyekolahkan 

Anaknya Di Islamic Center Bin 

Baz Yogyakarta Tahun Pelajaran 

2011/2012”. Dalam skripsinya 

berkesimpulan, bahwa motivasi 

orang tua wali santri dalam 
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menyekolahkan anaknya di 

Pesantren Islamic Center Bin Baz 

adalah karena adanya kebutuhan 

atau harapan akan pendidikan 

agama Islam yang sesuai dengan 

manhaj Salafus-Sholeh (hafal Al-

Quran, hadis nabi, bisa berbahasa 

arab), dan mendapatkan 

lingkungan yang baik untuk anak-

anak mereka sehingga tercapai 

tujuan yang mereka inginkan, 

yaitu menjadi anak yang saleh, 

mandiri dan bermanfaat bagi 

masyarakat.  

Penulis menimbang adanya 

perbedaan tempat penelitian yang akan 

dikaji dari berbagai penelitian yang 

telah dilakukan, yaitu: motivasi orang 

tua menyekolahkan anaknya di SD 

Muhammadiyah Program Khusus 

Kotta Barat tahun pelajaran 

2012/2013, sehingga penelitian ini 

memenuhi unsur kebaruan.  

 

Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian ini 

digolongkan ke dalam jenis 

penelitian lapangan (field 

research), informasinya 

didapatkan melalui observasi, 

angket, dokumentasi, dan 

wawancara (Achmadi, 1997: 46). 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

  Data primer, yaitu data 

yang diperoleh langsung dari 

subjek penelitian dengan 

menggunakan alat pengambilan 

data langsung sebagai 

informasi yang dicari (Azwar, 

2010: 91). Data primer dalam 

penelitian ini adalah orang tua 

dari siswa kelas I yang meliputi 

kelas I A dan kelas I B di SD 

Muhammadiyah Program 

Khusus Kotta Barat. 

b. Data Sekunder 

  Data sekunder adalah 

data yang diperoleh dari pihak 

lain, tidak langsung diperoleh 

dari subjek penelitiannya 

berupa data dokumentasi atau 

laporan sebelumnya (Azwar, 

2010: 91). Sumber data 

sekunder pada penelitian ini 
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diambil melalui dokumen 

sekolah dan dokumen guru.  

3. Metode Pengumpulan Data  

a. Metode Angket 

Angket adalah suatu 

daftar yang berisikan rangkaian 

pertanyaan mengenai sesuatu 

masalah yang akan diteliti. 

Untuk memperoleh data, 

angket disebarkan kepada 

responden (Achmadi, 1997: 

76). Metode ini digunakan 

untuk memperoleh data tentang 

motivasi orang tua wali siswa 

dalam menyekolahkan anaknya 

di SD Muhammadiyah 

Program Khusus Kotta Barat. 

b. Metode Dokumentasi  

Kata dokumentasi 

berasal dari kata asli (dasar) 

dokumen, yang artinya barang-

barang tertulis. Di dalam 

melaksanakan metode 

dokumentasi penulis 

menyelidiki barang-barang 

tertulis seperti: buku-buku, 

majalah, dokumen, peraturan-

peraturan, notulen rapat, 

catatan harian dan sebagainya 

(Arikunto, 1987: 231).  

Dokumentasi ini 

digunakan untuk mendapatkan 

data tentang seluruh komponen 

yang ada di SD 

Muhammadiyah Program 

Khusus Kotta Barat yang 

terkait dengan gambaran umum 

SD Muhammadiyah Program 

Khusus Kotta Barat, yaitu: 

sejarah berdirinya, letak 

geografis, visi dan misi serta 

tujuan, kurikulum, tenaga 

edukatif karyawan, kondisi 

siswa, sarana dan fasilitas serta 

kegiatan dan aktifitas di SD 

Muhammadiyah Program 

Khusus Kotta Barat. 

c. Metode Interview  

Metode interview 

dikenal dengan teknik 

wawancara, yaitu cara yang 

digunakan seseorang untuk 

tujuan suatu tugas tertentu, 

mencoba mendapatkan 

keterangan/pendirian secara 

lisan dari seorang responden, 

dengan bercakap-cakap 
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berhadapan muka dengan orang 

itu (Ratna, 2010: 222). S. 

Margono (2003: 164) dalam hal 

ini memberikan batasan bahwa 

interview merupakan alat 

pengumpul informasi dengan 

cara mengajukan sejumlah 

pertanyaan secara lisan untuk 

dijawab secara lisan pula. 

Metode ini penulis 

gunakan untuk memperoleh 

data tentang beberapa 

gambaran umum sekolah dan 

mendalami/memahami respon 

dari orang tua wali siswa 

mengenai motivasi mereka 

dalam menyekolahkan anaknya 

di SD Muhammadiyah 

Program Khusus Kotta Barat. 

d. Metode Observasi  

Metode Observasi biasa 

diartikan sebagai pengamatan 

dan pencatatan dengan 

sistematik fenomena-fenomena 

yang diselidiki. Dalam arti luas, 

observasi sebenarnya tidak 

hanya terbatas kepada 

pengamatan yang dilakukan 

baik secara langsung maupun 

tidak langsung (Margono, 

2003: 136). Kartini Kartono 

(1990: 157) mendefinisikan 

observasi sebagai studi yang 

disengaja dan sistematis 

tentang fenomena sosial dan 

gejala-gejala alam dengan jalan 

pengamatan dan pencatatan.  

Teknik observasi yang 

penulis gunakan adalah metode 

observasi langsung, artinya 

penulis terjun langsung dengan 

mengadakan pengamatan dan 

pencatatan di SD 

Muhammadiyah Program 

Khusus Kotta Barat untuk 

mendapatkan data. Adapun, 

data yang dikumpulkan dengan 

metode ini adalah seperti: letak 

dan keadaan geografis serta 

sarana dan prasarana SD 

Muhammadiyah Program 

Khusus Kotta Barat.  

4. Metode Analisis Data 

Dalam menganalisis data, 

penulis menggunakan analisis 

deskriptif kualitatif, yaitu analisis 

yang berdasar dan penjelasannya 

tanpa angka-angka. Selain itu, 
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penulis juga menggunakan cara 

penahapan secara berurutan dan 

interaksionis, terdiri tiga alur 

kegiatan bersamaan, ya itu: 

pengumpulan data sekaligus 

reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan atau 

verifikasi (Miller dan Huberman, 

1992: 16). 

 

HASIL PENELITIAN 

1. Secara Intrinsik 

a. Tujuan orang tua wali siswa 

Tujuan dari orang tua 

wali siswa menyekolahkan 

anaknya di SD Muhammadiyah 

Program Khusus Kotta Barat 

adalah agar mendapatkan 

pendidikan agama dan umum 

(52%), mempunyai akidah 

yang kuat (24%) dan akhlak 

yang mulia (20%) serta 

membentuk cendekiawan 

muslim yang saleh (24%) , 

cerdas (40%), mandiri (16%),  

berprestasi (52%) dan humanis 

(16%). 

b. Kebutuhan/Keinginan orang 

tua wali siswa 

Kebutuhan dan 

keinginan dari orang tua wali 

siswa menyekolahkan anaknya 

di SD Muhammadiyah 

Program Khusus Kotta Barat 

adalah anak mempunyai bekal 

ilmu baik di dunia maupun di 

akhirat (44%); adanya 

pembiasaan dalam rutinitas 

religius di rumah, sekolah dan 

masyarakat (28%); serta selain 

memiliki iman dan ketakwaan 

(IMTAQ) (44%), anak juga 

mempunyai keterampilan 

dalam menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) (32%) di tengah laju 

dinamisasi kehidupan sehingga 

nantinya anak sukses dalam 

meraih cita-citanya (48%). 

c. Harapan orang tua wali siswa 

Harapan dari orang tua 

wali siswa menyekolahkan 

anaknya di SD Muhammadiyah 

Program Khusus Kotta Barat 

adalah menjadi anak yang 

berkualitas Ulul Albab (cerdas 

fikir dan dzikir) dengan 

memegang teguh agamanya 
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(48%) sehingga dapat berguna 

bagi agama, orang tua, 

masyarakat dan negara (20%) 

serta memiliki kesadaran dan 

kedisiplinan tata nilai sekolah 

(48%), seperti: ikhlas, disiplin, 

terampil, kreatif, mandir i dan 

produktif yang mendorong 

anak untuk terus berprestasi 

dan mengahadapi tantangan 

masa depan, baik melalui ilmu 

agama maupun sains (40%). 

2. Secara Ekstrinsik  

a. Kualitas pendidikan dan 

pendidik (guru)  

Sebagian besar orang 

tua wali siswa menyekolahkan 

anaknya di SD Muhammadiyah 

Program Khusus Kotta Barat 

karena kualitas pendidik (guru) 

di SD Muhammadiyah 

Program Khusus Kotta Barat 

sangat baik (68%). Namun, ada 

beberapa yang masih menilai 

cukup (8%) dan kurang baik 

(4%).  

b. Sarana dan prasarana  

Sebagian besar orang 

tua wali siswa menyekolahkan 

anaknya di SD Muhammadiyah 

Program Khusus Kotta Barat 

bukan karena sarana dan 

prasarana (76%). Para wali 

siswa tidak menjadikan sarana 

dan prasarana sebagai salah 

satu pertimbangan mereka 

dalam menyekolahkan anaknya 

di SD Muhammadiyah 

Program Khusus Kotta Barat. 

Para wali siswa berharap agar 

sarana dan prasarana di SD 

Muhammadiyah Program 

Khusus Kotta Barat terus 

ditingkatkan. Namun, ada 

beberapa wali siswa yang 

sudah cukup puas dengan 

sarana dan prasarana sekolah 

(32%). 

c. Biaya pendidikan 

Sebagian besar orang 

tua wali siswa menyekolahkan 

anaknya di SD Muhammadiyah 

Program Khusus Kotta Barat 

bukan karena biaya pendidikan 

(80%). Para orang tua wali 

siswa tidak menjadikan biaya 

pendidikan yang relatif mahal 

tersebut sebagai pertimbangan 
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mereka dalam menyekolahkan 

anaknya di SD Muhammadiyah 

Program Khusus Kotta Barat. 

Para orang tua wali siswa 

sangat puas terhadap mutu 

sekolah sehingga biaya 

pendidikan yang tinggi tidak 

menjadi masalah untuk 

menyekolahkan anaknya di SD 

Muhammadiyah Program 

Khusus Kotta Barat. 

d. Kurikulum pendidikan 

Sebagian besar orang 

tua wali siswa menyekolahkan 

anaknya di SD Muhammadiyah 

Program Khusus Kotta Barat 

karena kurikulum SD 

Muhammadiyah Program 

Khusus Kotta Barat sudah 

sesuai dengan yang mereka 

inginkan (92%). Kurikulum 

syariah mendorong siswa 

memiliki rasa empati dan 

toleransi yang tinggi dan 

kesadaran belajar dengan 

sungguh-sungguh. Namun 

demikian, ada sebagian kecil 

orang tua wali siswa yang 

menyatakan bahwa kurikulum 

di SD Muhammadiyah 

Program Khusus Kotta barat 

belum sesuai dengan mereka 

(8%).  

e. Minat anak 

Sebagian besar orang 

tua wali siswa menyekolahkan 

anaknya di SD Muhammadiyah 

Program Khusus Kotta Barat 

karena minat anak mereka 

sesuai dengan pendidikan yang 

diterapkan di SD 

Muhammadiyah Program 

Khusus Kotta Barat (100%). 

f. Dorongan dari luar 

Sebagian besar orang 

tua wali siswa menyekolahkan 

anaknya di SD Muhammadiyah 

Program Khusus Kotta Barat 

atas kemauannya sendiri 

(88%). Namun, ada beberapa 

orang tua wali siswa yang 

menyekolahkan anaknya di SD 

Muhammadiyah Program 

Khusus Kotta Barat karena 

adanya dorongan dari luar 

(12%), seperti: tetangga, teman 

dan media massa. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan dari data-data 

yang telah dianalisis, dapat 

disimpulkan bahwa motivasi orang tua 

wali santri menyekolahkan anaknya di 

SD Muhammadiyah Program Khusus 

Kotta Barat adalah sebagai berikut : 

1. Motivasi intrinsik orang tua wali 

siswa dalam menyekolahkan 

anaknya di SD Muhammadiyah 

Program Khusus Kotta Barat 

adalah karena adanya tujuan, 

kebutuhan dan harapan akan 

mendapatkan pendidikan agama 

yang baik, adanya pembiasaan 

anak dalam rutinitas humanis 

religius serta memiliki iman dan 

ketakwaan (IMTAQ) dan 

menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi (IPTEK) serta menjadi 

anak yang berkualitas Ulul Albab 

dengan diiringi dengan kesadaran 

tata nilai khas sekolah, seperti: 

ikhlas, disiplin, terampil, kreatif, 

mandiri dan produktif.  

2. Motivasi ekstrinsik orang tua wali 

siswa menyekolahkan anaknya di 

SD Muhammadiyah Program 

Khusus Kotta Barat adalah (1) 

kualitas sekolah dan pendidik yang 

menyebabkan para orang tua 

merasa puas karena anak-anak 

mereka senantiasa didorong untuk 

terus berprestasi, (2) kurikulum 

yang digunakan sekolah dalam 

membentuk cendekiawan muslim 

yang berbudaya humanis religius, 

(3) minat anak yang sesuai dengan 

proses belajar mengajar yang 

berlangsung di SD 

Muhammadiyah Program Khusus 

Kotta Barat, (4) dorongan dari luar, 

seperti: tetangga, teman dan media 

massa. 

Saran-saran berikut ditujukan 

kepada: 

1. Pengelola SD Muhammadiyah 

Program Khusus Kotta Barat 

a. Terus mempertahankan 

keunggulan dan prestasi 

sekolah SD Muhammadiyah 

Program Khusus Kotta Barat 

dengan mempertimbangkan 

masukan/saran dari orang tua 

wali siswa; 

b. Senantiasa meningkatkan 

sarana dan prasarana sekolah 

untuk terus menunjang prestasi 
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dan keunggulan SD 

Muhammadiyah Program 

Khusus Kotta Barat; 

c. Memberikan penghargaan yang 

tinggi kepada peserta didik 

yang meraih prestasi di sekolah 

maupun dalam mengikuti 

kompetisi antar sekolah;  

d. Menjaga konsistensi kurikulum 

syariah sehingga orang tua wali 

siswa benar-benar merasa puas 

dengan kurikulum sekolah.  

2. Orang Tua Wali Siswa 

a. Orang tua wali siswa ikut 

berperan aktif dalam mendidik 

anak-anaknya, terutama dalam 

pembiasaan religius sehingga 

akan terus mendorong anak 

dalam kemandirian dan 

kedisiplinannya; 

b. Dalam memilih sekolah, orang 

tua wali siswa dapat ikut 

melibatkan anaknya sehingga 

dapat tercapai keinginan, 

tujuan, harapan bersama antara 

orang tua dan anak. 
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