
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Abu Nuwas berkisah tentang orang yang sibuk mencari barang hilang di 

halaman rumahnya. Ketika orang itu ditanya, di mana jatuhnya barang itu? Orang 

itu menjawab di dalam rumah. Lantas, kenapa engkau mencarinya di luar? 

Jawabannya mengejutkan, karena di dalam rumah gelap sedangkan di luar terang 

benderang. Sebuah kisah ironi, teta pi menyampaikan pesan berharga, bahwa 

banyak orang salah memilih jalan dalam menempuh hidup. Mereka tidak punya 

pegangan yang pasti dan tidak tahu arah jalan ke depan.  

Dalam kehidupan sehari-hari saat ini tidak sedikit orang yang keblinger, 

lupa diri, salah kaprah dan salah jalan. Kelihatannya serba berkecukupan secara 

lahiriah atau duniawi, tetapi tidak menemukan kebahagiaan batin. Orang yang 

semestinya memberi teladan da n sehari-hari menyebarkan pesan luhur agama, 

dalam praktiknya malah jauh dari “panggang api”. Wakil rakyat yang semestinya 

memperjuangkan nasib rakyat malah sibuk mengurus diri, memperkaya diri dan 

gemar jalan-jalan ke luar negeri. Di antara wakil rakyat itu, malah satu persatu 

terjerat korupsi miliaran rupiah. Para aparat penegak hukum yang tugas utamanya 

menegakkan hukum malah menjual-belikan hukum, sebagian diketahui memiliki 

banyak rekening yang tidak jelas kepemilikannya.  

Masyarakat secara lahiriah da n alam pikiran semakin maju, namun batin 

dan moralnya rapuh. Perangainya sering kali tampak naif, dungu dan kerdil. Lain 

kata, lain tindakan; perangai dan tindakannya mengalami penyimpangan. Tidak 
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jarang melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas. Mengikuti pandangan 

klasik Jayabaya, “zaman makin edan, jika tak ikut edan tidak akan mendapatkan 

bagian.” Manusia zaman kini mengalami kegalauan nilai. Mengalami 

penjungkirbalikkan nilai-nilai di tengah laju modernisasi yang semakin cepat, 

sehingga tidak tahu membedakan mana yang benar dari yang salah, mana yang 

baik dari yang buruk dan mana yang patut dari yang tidak patut. 

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.  

Gerak yang terjadi berada dalam dimensi keutuhan, kebulatan dan 

keseluruhan. Tidak ada sudut dunia yang tak terjangkau oleh arus yang dahsyat 

itu. Alvin Toffler (1989) dalam bukunya Kejutan Masa Depan (terjemahan dari 

Future Shock ) mengingatkan perlunya suatu antisipasi yang imbang dan memadai. 

Ia melukiskan tekanan dan disorientasi hebat yang dialami manusia jika terlampau 

banyak dibebani perubahan dalam waktu yang terlampau singkat (Soeratno, 2005: 

344). Artinya , hidup mereka seperti mengejar permainan roda putar. Setiap orang 

ingin menaiki alat canggih yang mampu berputar cepat dan menyenangkan 

siapapun yang menikmatinya. Semua berebut ingin menaikinya. Seperti anak-

ana k yang berebut mainan, semua egois dan ingin paling duluan.  
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Setelah berputar-putar dalam irama yang sangat cepat, lama kelamaan 

orang-orang itu lelah dan meminta turun di tengah jalan. Namun, roda putar itu 

tidak dapat berhenti sembarangan sampai pada waktunya berhenti sendiri. Pada 

saat perputaran terus berlangsung, itulah para penumpang alat mainan supercepat 

itu pada berteriak: Stop the world, I want to get-off. Hentikan dunia, kami mau 

turun. Namun apa da ya, akhirnya mereka berlompatan dan berjatuhan.  

Apa yang ditulis oleh Toffler dalam Kejutan Masa Depan itu, sekadar 

metafora tentang pencarian orang-orang di era modern yang mengalami 

disorientasi nilai. Di negeri tercinta ini fenomena kepenatan dan perpacuan hidup 

yang memacu disorientasi nilai dan keju tan masa depan mulai mewabah. Beragam 

anomali dalam kehidupan pelajar juga bermunculan dalam bentuknya yang 

mencengangkan. Tawuran pelajar, candu narkoba, merokok di usia muda, 

pergaulan bebas dan minum minuman keras (miras). Bahkan, yang terbaru ini 

sampai ada pelajar yang menembak mati (membunuh) orang tuanya sendiri.  

Pemikir Muhammadiyah, Haedar Nashir, dalam Ibrah Kehidupan (2013: 307), 

menyebut hal demikian itu sebagai anak-anak yang kehilangan makna.  

Hidup orang beriman dalam keadaan apapun seharusnya  memiliki makna 

dan arah yang pasti. Kehidupan bermakna dan terarah tersebut harus terus dicari 

dan diikhtiarkan untuk meraih kebahagiaan sejati. Jangan seperti kisah Abu 

Nuwas tentang orang yang tidak tahu apa yang mesti dilakukan sehingga 

kehilangan arah dan tujuan hidup. Tidak sedikit orang pandai be rperangai awam, 

laksana seseorang yang memiliki mutiara, tetapi tidak tahu bahwa itu barang 

berharga. Jika manusia cerdas, berilmu dan hidup di alam peradaban sains, 
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kehilangan arah jalan dan jatuh diri, maka pasti ada sesuatu yang hilang, yakni 

hati yang berbasis cahaya agama. Sebab, sebagaimana firman Allah dalam Surat 

Al-Hajj ayat 46, bahwa sesungguhnya bukanlah mata manusia itu yang buta, 

tetapi yang buta, ialah hati yang terhunjam di dalam dada. Lalu, manusia menjadi 

kehilangan makna dan arah jalan dalam hidupnya.  

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. Pujangga Syauqi berkata,  

“Bukanlah yang dikatan yatim, orang yang tidak memiliki kedua orang tua dan 
keluh kesah akan kehidupan yang rendah, miskin. Namun, yang dikatakan yatim 
adalah seorang anak yang memiliki kedua ibu bapak, tetapi keduanya tidak peduli 
terhadap anak-anaknya akibat pekerjaan (karir) dan sibuk dengan urusan masing-
masing.” (el-Qudsy, 2012: 349).  
 

Namun demikian, sebenarnya tida k ada orang tua yang menginginkan 

anaknya menjadi anak yang kehilangan makna dan arah jalan dalam hidupnya. 

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.  

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. Hal ini menjadi perintah Allah Swt.  

dalam Al-Qur’an Surat At-Tahrim ayat 6 : 
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?? ? ?? ?? ?? ??? ??
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak 
mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada 
mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Depag RI, 
2005: 561) 

 
Menurut Sayyidina Ali, maksud kalam Allah tersebut adalah ajarkanlah 

kebaikan kepada dirimu dan keluargamu. Pendapat lain menafsirkan bahwa 

seorang muslim hendaklah mendidik diri dan keluarganya, tentang apa yang 

diperintahkan dan apa yang diharamkan oleh agama, sehingga semua selamat dari 

api neraka (El-Qudsi, 2012: 349-350). Kalam Allah ini menunjukkan bahwa 

tanggung jawab mendidik dibebankan sepenuhnya di pundak orang tua. 

Orang tua wajib menunaikan hak anak untuk dididik denga n sebaik-
baiknya. Rasulullah Saw. bersabda yang artinya, “Masing-masing kalian adalah 
pemimpin dan masing-masing akan dimintai pertanggungjwaban terhadap 
kepemimpinannya.” Artinya, setiap manusia memiliki tanggung jawab yang wajib 
ditunaikan. Orang tua membawa pengaruh yang sedemikian besar terhadap 
kehidupan anak. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, “Setiap anak itu 
dilahirkan menurut fitrahnya, maka kedua orang tuanyalah yang akan 
menjadikannya seorang Yahudi, seor ang Nasrani, atau seorang Majusi.” (HR. al-
Bukhari) (el-Qudsy, 2012: 350).  

 
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 yang harus diambil 

oleh anak. Termasuk masalah pendidikan anaknya sejak dini. Orang tua harus 

mampu memilihkan sekolah yang terbaik bagi anak-anaknya. Pendidikan 
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merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah 

dalam upaya meningkatkan kualitas manusia dengan akhlak yang mulia. 

Pada dasarnya setiap manusia tentu memiliki kekuatan yang mampu 

membuat dan mendorongnya tetap hidup, selanjutnya kekuatan itu 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.  

Senada dengan itu, 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. 

Motivasi dapat berupa motivasi intrinsik dan ekstrinsik didasarkan pada 

datangnya penyebab suatu tindakan. Tindakan yang digerakkan oleh suatu sebab 

yang datang dari dalam diri individu disebut tindakan yang bermotif intrinsik. 

Sedangkan tindakan yang digerakkan oleh suatu sebab yang datang dari luar diri 

individu disebut tindakan yang bermotif ekstrinsik (Danim, 2004: 18). 

Dalam hal ini, motivasi orang tua dalam menyekolahkan anaknya di suatu 

sekolah tampak beragam; ada yang menyekolahkan anaknya di sekolah negeri, 

swasta (seperti sekolah milik Muhammadiyah), ataupun sekolah yang berasrama 
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(pesantren). Dari beberapa alternatif  dalam memilih sekolah, tidak sedikit dari 

orang tua yang menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan (sekolah) 

Muhammadiyah. Penyebabnya, pendidikan Muhammadiyah telah terbukti 

menempatkan Islam (corak pemahaman ke-Islaman sebagaimana dirumuskan 

secara baku dalam Muhammadiyah)  sebagai sumber nilai (karakter) sekaligus 

sebagai bidang studi atau sebagai ilmu, dan lembaga/institusi. 

Selain itu, secara rinci Mitsuo Nakamura (1993: 86) , pengkaji Islam 
Indonesia asal negeri Matahari Terbit, juga melihat bagaimana pembaharuan 
sekolah Muhammadiyah berperan ganda dalam proses pembaharuan. Sekolah 
Muhammadiyah memerankan tiga fungsi sekaligus. Pertama, menjunjung tinggi 
semangat nasionalisme melalui panji-panji Islam. Kedua, menyebarkan ideologi 
pembaharuan Islam ke tengah-tengah masyarakat (melalui peserta didik). Ketiga,  
memperkenalkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.  

 
Melihat prestasi Muhammadiyah dalam mendirikan amalan sosial dan 

pendidikan, James L. Peacock (1983: 8) seperti juga dikutip oleh Mohamad Ali 

dalam Tajdid dalam Bidang Pendidikan (2007: 5) sampai pada kesimpulannya, 

bahwa Muhammadiyah telah membuktikan dirinya sebagai organisasi 

pembaharuan Islam yang paling kuat di Asia Tenggara sekaligus di dunia.  

Salah satu sekolah Muhammadiyah yang menarik diteliti adalah SD 
Muhammadiyah Program Khusus Kotta Barat, yang lahir dari rahim SD 
Muhammadiyah 1 Katelan Surakarta. Pada saat itu, sekolah Muhammadiyah 
tersebut merupakan sekolah paling maju dengan murid sekitar 900 anak. Pada 
tahun 2000 mulai di buka 1 kelas Program Khusus di SD tersebut. Jumlah siswa 
setiap kelas antara 20-25 anak.  Setelah proses pengembangannya, pada tahun 
2003, guru dan siswa SD Muhammadiyah Program Khusus yang ada di Katelan 
dipindah ke Kotta Barat. Di sebelah lain, SD Muhammadiyah 9 Surakarta 
dikembangkan menjadi SD Muhammadiyah Program Khusus. Sinergi keduanya 
melahirkan sekolah unggulan seperti sekarang ini yang seringkali mengukir 
sejumlah prestasi cemerlang. Pada gilirannya, sampai saat ini banyak sekali para 
orang tua yang berebut menyekolahkan anak-anaknya di SD Muhammadiyah 
Program Khusus Kotta Barat.  Hal ini bisa dilihat dari jumlah pendaftar siswa baru 
yang semakin tahun terus bertambah dan dari animo masyarakat pendidik untuk 
berkunjung ke SD Muhammadiyah Program Khusus Kotta Barat (Ali, 2007: 13).  
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Berdasarkan hal di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih 

mendalam tentang SD Muhammadiyah Program Khusus Kotta Barat, sehingga 

diperoleh data apa yang memotivasi para orang tua menyekolahkan anak mereka 

ke SD Muhammadiyah Program Khusus Kotta Barat. Maka, dari latar belakang 

tersebut penulis mengangkat judul skripsi “MOTIVASI ORANG TUA 

MENYEKOLAHKAN ANAKNYA DI SD MUHAMMADIYAH PROGRAM 

KHUSUS KOTTA BARAT TAHUN PELAJARAN 2012/2013.” 

B. Penegasan Istilah  

Ada beberapa istilah yang terdapat dalam judul ini yang perlu dipahami 

agar tidak terjadi salah penafsiran. Beberapa istilah tersebut yaitu: 

1. Motivasi 

Dalam kamus bahasa Indonesia, motivasi secara etimologi berasal dari 

kata “motif” yang berarti sebab-sebab yang menjadi pendorong tindakan 

seseorang (Purwodarminto, 1982: 655). Arti lain menyebutkan bahwa motivasi 

berarti suatu pernyataan yang kompleks di dalam suatu organisme yang 

mengarahkan tingkah laku/perbuatan ke suatu tujuan atau perangsang 

(Purwanto, 1999: 60). Adapun, secara istilah motivasi adalah dorongan yang 

timbul pada diri seseorang sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu 

tindakan untuk tujuan tertentu; atau usaha -usaha yang dapat menyebabkan 

seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena 

ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan 

perbuatannya (Moeliono, 1988: 593). 
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Menurut kamus psikologi Reber (2010: 596) bahwa motivasi diartikan 

sebagai kecenderungan organisme untuk melaksanakan suatu sikap atau 

perilaku yang dipengaruhi oleh kebutuhan dan diarahkan pada tujuan tertentu 

yang telah direncanakan.  Dalam pengertian umum, motivasi dikatakan sebagai 

kebutuhan yang mendorong perbuatan ke arah tujuan tertentu (Anoraga, 1998: 

34).  

2. Orang Tua  

Orang tua merupakan gabungan dari dua kata, yakni orang dan tua. Orang 

sendiri berarti manusia, sedangkan tua mengandung makna sudah lama hidup atau 

lansia (tidak muda lagi). Jadi oang tua adalah ayah ibu kandung; orang yang 

dianggap tua (cerdik, pandai, ahli dan sebagainya) (Moeliono, 1988: 629). 

Adapun, yang dimaksud dalam penelitian di sini adalah orang yang bertanggung 

jawab terhadap pendidikan anak, baik orang tua kandung atau wali murid SD 

Muhammadiyah Program Khusus Kotta Barat. 

3. SD Muhammadiyah Program Khusus Kotta Barat 

SD Muhammadiyah Program Khusus Kotta Barat adalah sekolah dasar 

unggulan milik Muhammadiyah yang beralamatkan di Jln. Dr. Moewardi No. 24 

Kotta Barat Surakarta. Lembaga pendidikan (Sekolah) di bawah naungan 

Dikdasmen PDM Muhammadiyah kota Surakarta yang mengembangkan 

kurikulum syariah dalam rangka mendapatkan harmoni penjelasan tentang alam 

semesta sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Swt. secara lebih komprehensif dan 

rinci, baik melalui pendekatan kauliyah maupun kauniyah. Adapun, tujuannya 

adalah untuk mewujudkan pendidikan yang unggul dalam ketauhidan (akidah) dan 
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keilmuan (intelektual) serta menyelenggarakan pendidikan humanis religius sesuai 

dengan perkembangan anak yang dijiwai oleh pendidikan syariah (Observasi awal 

prapenelitian dengan mempelajari pemikiran Kepala Sekolah tentang pendidikan 

humanis religius pada 15 Maret 2013 di SD Muhammadiyah Program Khusus 

Kotta Barat).  

Berdasarkan penegasan istilah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

maksud dari penelitian ini adalah mempelajari dan mengamati secara seksama 

tentang motivasi yang mendorong orang tua menyekolahkan anak-anaknya di SD 

Muhammadiyah Program Khusus Kotta Barat Tahun Pelajaran 2012/2013. 

C. Rumusan Masalah 

Setelah diketahui latar belakang masalah tersebut, penulis dapat 

merumuskan masalah. Adapun permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah: 

“Apa motivasi orang tua menyekolahkan anaknya di SD Muhammadiyah Program 

Khusus Kotta Barat Tahun Pelajaran 2012/2013?” 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Penelitian ini mencoba meramu kepustakaan yang ada dan menautkannya 

dengan penelitian lebih komprehensif tentang rumusan masalah yang sudah 

dijelaskan di atas, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan 

motivasi orang tua dalam menyekolahkan anaknya di SD Muhammadiyah 

Program Khusus Kotta Barat.  

2. Manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian dan bahan 

pengembangan ilmu pendidikan. Salah satunya, sebagai acuan dalam 
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penelitian lingkungan belajar siswa dari latar belakang motivasi orang tua 

dalam menyekolahkan anaknya.  

b. Secara praktis , diharapkan dapat bermanfaat: 

1) Bagi SD Muhammadiyah Program Khusus Kotta Barat 

Dapat memberikan kontribusi positif bagi SD Muhammadiyah Program 

Khusus Kotta Barat, yaitu untuk mempertahankan prestasinya dan dapat 

menjadi evaluasi dalam rangka perbaikan secara berkelanjutan.  

2) Bagi Masyarakat 

Dapat memberikan informasi tentang SD Muhammadiyah Program 

Khusus Kotta Barat sebagai alternatif/pertimbangan bagi para orang tua 

dalam memilih sekolah untuk anak-anaknya . 

E. Tinjauan Pustaka  

Telah banyak penelitian dan buku-buku yang membicarakan tentang 

motivasi baik motivasi dalam belajar maupun motivasi dalam bekerja. Adapun 

penelitian-penelitian yang telah dilakukan antara lain ialah: 

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. Hal ini karena 

pernyataan orang tua baik tahapan prasejahtera maupun sejahtera menyatakan 
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alasan yang sama, yaitu karena SDIT Samawi terdapat ilmu agama dan umum. 

Motivasi secara internal di pengaruhi oleh kemauan orang tua sebagai sumber 

informasi ilmu agama mereka (pesantren/pengajian umum).  

2. Skripsi Anton Fachroni (UMS, 2009) dalam skripsinya yang berjudul 

“Motivasi Wali Santri Menyekolahkan Putera-Puterinya Ke Madrasah Diniyah 

Awaliyah (MDA) Syarif Makam Haji Tahun 2008 -2009”. Dalam skripsinya 

berkesimpulan, bahwa motivasi yang datang dari dalam diri wali santri antara 

lain ialah: (a) Harapan wali santri agar kelak anak-anak bisa membaca tulis Al-

Qur’an dengan baik dan benar, (b) Dapat mendalami ilmu agama Islam dan 

memiliki akidah yang kuat, (c) Dapat menjadi pribadi yang saleh dan taat, (d) 

Memahami norma-norma agama, (e) Karena sekolah f ormal tidak mengajarkan 

Ilmu Agama secara intens, (f) Harapan agar dengan sekolah di MDA Syarif 

dapat membantu pelajaran anak-anak di sekolah formal. 

3. 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. 

4. 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 
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orang tua wali santri dalam 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 A l-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 sa leh, mandiri dan bermanfaat bagi masyarakat.  

Dari hasil penelitian-penelitian di atas, dapat dicermati bahwa judul 

penelitian yang penulis lakukan yaitu ”Motivasi Orang Tua Menyekolahkan 

Anaknya di SD Muhammadiyah Program Khusus Kotta Barat Tahun Pelajaran 

2012/2013” tidak sama dengan judul yang telah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya. Adapun, ruang lingkup penelitian ini berkisar dari keunggulan SD 

Muhammadiyah Program Khusus Kotta Barat yang memotivasi orang tua dalam 

menyekolahkan anaknya di SD Muhammadiyah Program Khusus Kotta Barat 

Tahun Pelajaran 2012/2013, sehingga penelitian ini memenuhi unsur kebaruan. 

F. 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). Pendekatannya deskriptif, 

yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-

fenomena  yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan 

manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, 
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hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan 

fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006: 72). 

2. Sumber Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini pada prinsipnya dapat 

dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu: 

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 diambil melalui dokumen sekolah dan dokumen guru.  

3. Metode Pengumpulan Data  

Dalam rangka memperoleh da ta, penulis menggunakan metode 

penentuan data sebagai berikut:  

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 
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digunakan untuk memperoleh data tentang motivasi orang tua wali siswa 

dalam menyekolahkan anaknya di SD Muhammadiyah Program Khusus 

Kotta Barat. 

Dalam hal ini penulis memandang angket sebagai instrumen yang 

paling praktis untuk mengumpulkan data-data yang terkait dengan motivasi 

orang tua 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 ha rian 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 
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mendapatkan keterangan/pendirian secara lisan dari seorang responden, 

dengan bercakap-cakap 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 . 

Dalam hal ini penulis menggunakan metode wawancara bebas 

terpimpin, yakni memberikan pertanyaan-perta nyaan menurut keinginan 

penulis, tetapi masih berpedoman pada ketentuan-ketentuan atau garis-garis 

yang menjadi pengontrol relevan tidaknya isi wawancara.  

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 
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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, penulis juga menggunakan cara penahapan secara berurutan dan 

interaksionis, terdiri tiga alur kegiatan bersamaan, yaitu: pengumpulan data 

sekaligus reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi 

(Miller dan Huberman, 1992: 16). 

Metode berfikir yang penulis gunakan untuk menganalisis dalam 

penelitian ini adalah metode induktif dan deduktif. Menurut Black dan Jean 

(2001: 58-60), metode induktif yaitu menganalisa data yang berangkat dari 

fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta 

atau peristiwa yang khusus tadi ditarik generalisasi yang bersifat umum. 

Sedangkan metode deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan 

umum menuju khusus. 

G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memudahkan dalam pemahaman masalah yang akan dibahas, 

penulis menyajikan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:  
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BAB I: Pendahuluan. Pembahasan dalam bab ini meliputi: latar belakang 

masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II: Teori tentang motivasi. Pembahasan dalam bab ini meliputi: 

pengertian motivasi, fungsi motivasi, macam-macam motivasi, teori-teori 

motivasi, faktor yang memengaruhi munculnya motivasi dan motivasi orang tua 

menyekolahkan anak di lembaga pendidikan (sekolah). 

BAB III: Gambaran umum SD Muhammadiyah Program Khusus Kotta 

Barat dan motivasi orang tua menyekolahkan anaknya di SD Muhammadiyah 

Program Khusus Kotta Barat Tahun Pelajaran 2012/2013. Pembahasan dalam bab 

ini memuat tentang gambaran umum SD Muhammadiyah Program Khusus Kotta 

Barat, yaitu: sejarah singkat berdirinya; identitas sekolah; visi dan misi; 

kurikulum; tata nilai sekolah; kegiatan dan hasil pembelajaran; manajemen 

sekolah; kondisi peserta didik; tenaga kependidikan; struktur organisasi; keadaan 

buku; daftar prestasi; keunggulan dan inovasi; sarana prasarana ; dan data motivasi 

orang tua menyekolahkan anaknya di SD Muhammadiyah Program Khusus Kotta 

Barat secara intrinsik dan ekstrinsik. 

BAB IV: Analisis motivasi orang tua menyekolahkan anaknya di SD 

Muhammadiyah Program Khusus Kotta Barat. Pembahasan dalam bab ini memuat 

tentang analisis secara intrinsik dan ekstrinsik. 

BAB V: Penutup. Pembahasan dalam bab ini membahas tentang 

kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.  

 


