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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era yang serba modern ini, semua kebutuhan hidup serba mahal, 

mulai dari kebutuhan sandang, pangan bahkan sampai kebutuhan dibidang 

pendidikan. Manusia harus berusaha memenuhi semua kebutuhan hidupnya, 

apalagi kebutuhan dibidang pendidikan. Karena pendidikan sangat 

mempengaruhi kehidupan masa depan seseorang. 

Anak merupakan harta yang paling berharga bagi orang tua, karena 

anak adalah hadiah yang diberikan oleh Allah. Hal ini tercantum dalam Q.S 

Asy-Syura: 49-50 : 

°! Û ù= ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 ß,è= øƒs† $ tΒ â™!$ t± o„ 4 Ü=pκu‰ ⎯yϑÏ9 â™ !$t± o„ $ ZW≈ tΡÎ) 

Ü= yγtƒuρ ⎯yϑÏ9 â™ !$t± o„ u‘θä.—%!$# ∩⊆®∪   ÷ρr& öΝ ßγã_Íiρt“ãƒ $ ZΡ#t ø.èŒ $ ZW≈tΡÎ)uρ ( ã≅yè øgs†uρ ⎯tΒ 

â™ !$ t±o„ $ ¸ϑ‹ É)tã 4 … çµ ¯ΡÎ) ÒΟŠÎ= tæ ÖƒÏ‰s% ∩∈⊃∪    

Artinya:“Milik Allahlah karajaan langit dan bumi, Dia 
menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-
anak perempuan kapada siapa yang Dia kehendaki serta 
memberikan anak-anak laki-laki kepada siapa yang Dia 
kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan 
perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan Dia 
menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya 
Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.”  ( Kemenag RI, 2011: 
700). 
 

Selain sebagai harta yang berharga bagi orang tuanya, anak 

merupakan amanah ditangan kedua orang tua yang harus dijaga dengan baik. 
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Dengan kata lain anak adalah titipan Allah ditengah keluarga baik lama 

ataupun sebentar,  untuk itu orang tua  harus  menjaga  dan merawat apa yang 

diberikan Allah kepadanya. Jika dipertegas lagi, maka orang tua wajib 

memberikan   pendidikan, bimbingan, pendisiplinan   serta   pengajaran untuk 

anak-anaknya.  Untuk itu setiap orang tua ingin berusaha untuk menjadikan 

anaknya yang terbaik, misalnya dibidang pendidikan. Walaupun dalam 

keadaan ekonomi yang serba pas-pasan, orang tua akan selalu berusaha agar 

anaknya dapat memperoleh pendidikan yang layak. Begitu pula dengan anak, 

jarak tidak menjadi penghalang untuk seorang anak agar tetap memperoleh 

ilmu dari  sekolah. Karena dia yakin, bahwa orang tuanya ingin membawanya 

dalam hal kebaikan dan kelak akan bermanfaat dalam kehidupannya.  

Jika orang tua telah sadar akan pentingnya pendidikan bagi anaknya, 

maka semua yang berkaitan dengan pendidikan mulai dari segi biaya 

pendidikan, dan jauhnya jarak yang akan ditempuh menuju kesekolahpun 

tidak menjadi beban masalah, bahkan memasukkan anaknya kesekolah yang 

lebelnya berbeda dengan keyakinan pemeluk agama orang tua dan anak  tidak 

menjadikan penghalang. 

Untuk saat ini telah banyak sekolah yang tersedia dilingkungan 

masyarakat, baik sekolah yang Negeri yaitu sekolah milik umum dan dibiayai 

oleh Pemerintah, maupun sekolah yang Swasta, yaitu sekolah milik 

perseorangan atau milik Organisasi (atas nama lembaga). Misalnya sekolah 

yang berdiri atas nama lembaga keagamaan antara lain MIM (Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah), SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, 
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SMA Santa Maria, SMA Santo Paulus, SMA Santo Yosef, SMA Dharma 

Mulya dan lain sebagainya. 

Karena banyaknya sekolah Negeri dan Swasta yang tersedia, maka 

orang tua pun harus pandai-pandai memilih sekolah untuk anak-anaknya. 

Terkadang sekolah yang berlebel agama yang tidak sesuai dengan agama 

yang sedang dianutnyapun tidak menjadikanya penghalang untuk tetap 

memasukan anaknya dalam sekolah tersebut. Karena walaupun berbada 

keyakinan, sekolah pasti akan mengadakan kegiatan pembelajaran keagamaan 

yang sesuai dengan keyakinan siswanya. Salah satu hak dari peserta didik 

pada setiap satuan pendidikan adalah berhak mendapatkan pendidikan agama 

sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang 

seagama (Depdiknas, 2003: 5). Itu semua dilakukan orang tua agar anaknya 

mendapatkan pendidikan yang sesuai dan kelak dapat bermanfaat bagi diri 

anak serta dapat  merubah kehidupan masa depannya.  

Untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan seseorang harus 

mempunyai motivasi. Secara bahasa istilah motivasi (Motivation) berasal dari 

perkataan latin yakni Movere, yang berarti “menggerakan” (To Move) 

(Winardi, 2001: 1). Selain itu dari sumber lain mengatakan bahwa istilah 

motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang 

terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut bertindak 

atau berbuat. Motif tidak dapat diamati secara langsung tetapi dapat 

diinterpretasikan dalam tingkah lakunya berupa rangsangan, dorongan, atau 

pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu. Sebelum mengacu 
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pada penegertian motivasi, terlebih dahulu menelaah pengidentifikasian kata 

motif dan kata motivasi. Pengertiaan Motif adalah daya penggerak dalam diri 

seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu demi mencapai tujuan tertentu. 

Dengan demikian, Motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam diri 

seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih 

baik dalam memenuhi kebutuhannya (Uno, 2008: 3).  

Dipandang dari sudut sumber yang menimbulkan motivasi, motivasi 

dapat dibagi menjadi 2 yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah 

dorongan atau keinginan yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, dalam 

arti lain motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari orang itu sendiri. 

Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datangnya dari luar diri 

seseorang (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005: 756). 

Keluarga merupakan sebagai lembaga sosial yang pertama dikenal 

anak. Pendidikan seorang anak pertama kali diperoleh dari keluarga. Sebelum 

anak mendapat pendidikan dari luar, baik pendidikan formal maupun 

informal, keluarga sangat penting bagi anak. Dengan begitu, salah satu fungsi 

dari keluarga yaitu fungsi edukatif, dimana dalam keluarga terdapat proses 

pemberian pendidikan, termasuk didalamnya penanaman nilai dan ideologi 

kepada anggota keluarga (Notosoedirjo, 2001: 195- 196).  

Setelah mendapatkan pendidikan yang pertama, yaitu dalam keluarga, 

selanjutnya anak-anak yang beruntung mendapatkan fasilitas dari orang tua 

untuk memperoleh pendidikan dari sekolah. Sekolah merupakan tempat untuk 
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mencari ilmu yang diperoleh dari seorang yang telah mahir dibidangnya, 

yaitu seorang guru/ dosen.  

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 
menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak 
usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 
pendidikan menengah. 
Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas 
utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 
melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat.” (Depdiknas, 2005: 2) 
 

Sekolah adalah sebuah sistem yang memiliki tujuan(Bafadal, 2008: 1). 

Seiring dengan berkembangnya zaman, telah banyak sekolah-sekolah yang 

berdiri baik itu Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta. Salah satu sekolah 

Swasta  yang menarik untuk diteliti karena siswanya banyak yang berbeda 

keyakinan dengan lebel sekolah tempatnya menuntut ilmu yaitu SMP 

Muhammadiyah 6 Jenawi. Dimana siswa-siswa yang ada bukan berasal dari 

keluarga muslim semua, melainkan dari beberapa agama yang dianut oleh 

para siswa. 

Berdasarkan hal diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam 

tentang SMP Muhammadiyah 6 Jenawi. Maka dari latarbelakang tersebut 

penulis mengangkat judul skripsi “Motivasi Orang Tua Siswa Beragama 

Hindu Menyekolahkan Anaknya di SMP Muhammadiyah 6 Jenawi”. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi ini, perlu penulis 

tegaskan arti dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul sebagai berikut: 
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1. Motivasi 

Istilah motivasi (Motivation) berasal dari perkataan latin yakni 

Movere, yang berarti “menggerakkan” (To Move) (Winardi, 2001: 1). 

Selain itu, sumber lain mengatakan bahwa istilah motivasi berasal dari 

kata motif , pengertian motif adalah daya penggerak dalam diri seseorang 

untuk melakukan aktivitas tertentu demi mencapai tujuan tertentu. Dengan 

demikian motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam diri 

seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih 

baik dalam memenuhi kebutuhannya (Uno, 2008: 3).  

Selain itu sumber yang lain lagi mengatakan bahwa Motivasi 

adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak 

sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, 2005: 756). 

Sedangkan motivasi menurut chambers (1995: 608), motivation is 

the feeling when they cause you to act in a particular way. Motivation is 

the reason why a person does something. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

motivasi adalah kekuatan yang mendorong seseorang untuk mencapai 

tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Dorongan tersebut bisa 

berasal dari dalam dirinya, maupun dari luar dirinya. 

2. Orang Tua 

Orang tua merupakan gabungan dari dua kata orang dan tua. Yang 

dimaksud dengan orang adalah manusia, sedangkan tua adalah sudah lama 
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hidup atau tidak muda lagi. Orang tua adalah ayah ibu kandung ,orang 

yang dianggap tua(cerdik, pandai) ( Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005: 

706). 

3. Agama Hindu 

Hindu merupakan salah satu agama yang terkenal di dunia. Agama 

Hindu adalah agama yang berkitab suci Weda (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 2005: 402). Agama dalam pengertian agama Hindu adalah 

kepercayaan hidup pada ajaran-ajaran suci yang diwahyukan oleh Sang 

Hyang Widhi yang kekal dan abadi. 

Tuhan dalam agama Hindu disebut Brahma. Brahma merupakan 

Tuhan tunggal dalam agama Hindu, tetapi dalam beberapa abad 

belakangan ini penganut agama hindu telah meroboh kepercayaan 

bertuhan satu (monotheisme), kepada trimurti atau bertuhan tiga. Trimurti 

terdiri dari Brahma, Wisnu, dan Syiwa (Manaf, 1994: 2). 

4. SMP Muhammadiyah 6 Jenawi 

SMP Muhammadiyah 6 Jenawi merupakan salah satu sekolah 

lanjutan dari Sekolah Dasar atau Sekolah Menegah Pertama yang termasuk 

dalam sekolah Swasta di daerah Jenawi. Sekolah ini terletak di kaki 

gunung Lawu, tepatnya Dukuh Ngringin 03/02, Desa Anggrasmanis, 

Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar.  

Berdasarkan penegasan istilah diatas, maka dapat diketahui bahwa 

maksud dari penelitian ini adalah mempelajari dan meneliti secara seksama 
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tentang motivasi yang mendorong orang tua siswa beragama Hindu 

menyekolahkan anaknya di SMP Muhammadiyah 6 Jenawi. 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah ini dimaksudkan agar peneliti tidak melebar 

permasalahannya, sehingga mudah untuk memahami hasilnya. Berdasarkan 

latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka pokok permasalahan 

dalam penelitian ini adalah: “ Apa motivasi orang tua siswa beragama Hindu 

menyekolahkan anaknya di SMP Muhammadiyah 6 Jenawi?”. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan jawaban dari  rumusan masalah agar 

suatu penelitian dapat lebih terarah dan ada batasan-batasan tentang objek 

yang diteliti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

motivasi orang tua siswa beragama Hindu sehingga menyekolahkan anaknya 

di SMP Muhammadiyah 6 Jenawi. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain: 

a. Secara teoritis adalah : 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian dan bahan 

pengembangan ilmu pendidikan. Antara lain sebagai acuan dalam 

penelitian lingkungan belajar siswa dari latar belakang motivasi orang tua 

non Islam menyekolahkan anaknya dalam lembaga/organisasi keislaman. 

b. Secara praktis adalah : 

1. Bagi SMP Muhammadiyah 6 Jenawi 
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Dapat memberikan kontribusi positif bagi SMP Muhammadiyah 6 

Jenawi yaitu untuk mempertahankan apa yang telah baik, dan terus 

mengevaluasi untuk menjadi lebih baik lagi. 

2. Bagi Masyarakat 

Dapat memberikan informasi tentang SMP Muhammadiyah 6 

Jenawi sebagai alternatif yang baik dalam memilih sekolah untuk anak-

anaknya. 

3. Bagi Penulis 

Dapat memperoleh pengetahuan secara langsung tentang 

motivasi-motivasi orang tua siswa beragama Hindu yang 

menyekolahkan anaknya di sekolah yang berbasis keislaman. 

F. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka disini berisi uraian singkat hasil-hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya tentang masalah yang hampir 

sejenis. Diantaranya sebagaimana dilakukan oleh: 

1. Robbaniyah Qiyadah (UMS, 2012) dalam skripsinya yang berjudul 

“Motivasi Orang Tua Menyekolahkan Anaknya di Pesantren Islamic 

Center Bin Baz Yogyakarta  Tahun Pelajaran 2011/2012”. Penelitian ini 

menemukan bahwa: Motivasi orang tua menyekolahkan anaknya di 

Pesantren Islamic Center Bin Baz berdasarkan dua hal pokok yaitu: a) 

motivasi intrinsik , karena adanya kebutuhan atau harapan akan pendidikan 

agama islam yang sesuai dengan manhaj salafus-sholeh (hafal al-Qur’an, 

hadis nabi, bisa berbahasa arab) dan mendapatkan lingkungan yang baik 
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untuk anak-anak mereka sehingga tercapai tjuan yang mereka inginkan 

yaitu menjadi anak yang sholeh, mandiri, dan bermanfaat untuk 

masyarakat, dan b) motivasi ekstrinsik, yaitu 1. Minat anak yang sesuai 

dengan pola pendidikan di Pesantren Islamic Center Bin Baz, 2. Kualitas 

pendidik yang ada dapat terus memacu siswa untuk belajar, 3. Kurikulum 

yang digunakan yaitu kurikulum hafalan Al-Qur’an,ilmu-ilmu agama, 

ilmu-ilmu bahasa, dan ilmu-ilmu umum yang dapat memenuhi kebutuhan 

bekal dalam pendidikan anak, 4. Biaya yang terjangkau, 5. Sarana 

prasarana yang tersedia dengan selalu berinovasi, 6. Kualitas sekolah yang 

selalu berkembang untuk maju. 

2. Muchtarsyafi’i Danang (UMS, 2013) dalam skripsinya yang berjudul 

“Motivasi Orang Tua Menyekolahkan Anaknya di SD Muhammadiyah 

Program Khusus Kotta Barat Tahun Pelajaran 2012/2013”. Dalam 

penelitian ini, menurut peneliti bahwa motivasi orang tua menyekolahkan 

anaknya di  SD Muhammadiyah Program Khusus Kotta Barat adalah : a. 

motivasi itrinsik, adalah karena adanya tujuan, kebutuhan dan harapan 

akan mendapatkan pendidikan agama yang baik , b. motivasi ektrinsik , 

yaitu karena: 1). Kualitas sekolah dan pendidik yang menyebabkan orang 

tua merasa puas karena anak-anak mereka senantiasa didorong untuk terus 

berprestasi, 2). Kurikulum yang digunakan   sekolah   dalam    membentuk 

cendikiawan    muslim yang   berbudaya   humanis religious, 3). Minat 

anak   yang sesuai   dengan   proses   belajar   mengajar di sekolah 
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tersebut, 4). Dorongan dari luar (tetangga, teman, dan media massa) yang 

mempengaruhi dalam memilih sekolah.                                     

3. Wijayanti Wiwik (UMS, 2011) dalam skripsinya yang berjudul “Motivasi 

Wali Santri Menyekolahkan Putrinya di Pondok Pesanten Ta’mirul Islam 

Surakarta Tahun Ajaran 2009/2010”. Dalam penelitian ini menemukan 

bahwa alasan walisantri menyekolahkan putrinya di Pondok Pesantren 

Ta’mirul Islam Surakarta dapat dibagi menjadi dua motif, yaitu: a. Motif 

intrinsik atau yang datang dari dalam diri individu seperti biaya yang 

murah, adanya ikatan emosional walisantri dengan pimpinan pondok, 

harapan orang tua agar anaknya mandiri, dan pondok mengajarkan tentang 

tentang tata karma dan ibadah yang baik yang bermanfaat bagi kehidupan 

anak dimasa yang akan datang. b. motif ekstrinsik atau yang datang dari 

luar individu seperti letak pondok yang strategis, dan saudara maupun 

teman yang sebelumnya pernah sekolah atau menyekolahkan putrinya di 

pondok Ta’mirul Islam Surakarta, selain itu ada juga yang mempunyai 

saudara yang tinggal disekitar Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta. 

Tapi faktor yang paling dominan mengenai alasan mereka menyekolahkan 

putrinya dipondok tersebut adalah karena biayanya sangat murah tetapi 

kualitasnya tidak kalah dengan sekolah-sekolah unggulan yang ada.     

4. Siti Sugiarti (UMS, 2010) dalam skripsinya yang berjudul “Motivasi Wali 

Santri  Menyekolahkan Anaknya di Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki 

Sukoharjo. Dalam penelitian ini ditemukan tentang motivasi wali santri 

dalam menyekolahkan anaknya meliputi 2 hal, yaitu intrinsik dan 
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ekstrinsik.a, motivasi intrisik wali santri menyekolahkan anaknya di 

Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki Sukoharjo ialah keinginan mendapat 

lingkungan yang baik serta harapan memiliki anak yang soleh dan 

solehah.b, motivasi ekstrinsik wali santri menyekolahkan anaknya di 

Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki Sukoharjo ialah karena kurikulum 

keagamaan yang kuat, biaya yang terjangkau, jarak rumah dengan sekolah 

yang dekat serta karena adanya saudara yang sudah bersekolah di Pondok 

Pesantren Al Mukmin Ngruki Sukoharjo. 

Dari hasil penelitian diatas, dapat dicermati bahwa judul penelitian 

yang penulis lakukan yaitu: “ Motivasi Orang Tua Siswa Beragama Hindu 

Menyekolahkan Anaknya di SMP Muhammadiyah 6 Jenawi” tidak sama 

dengan judul yang telah dilakukan peneliti sebelumnya. Dimana penelitian 

sebelumnya hanya meneliti motivasi orang tua atau wali santri secara umum, 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis ini lebih khusus lagi, yaitu 

meneliti motivasi orang tua siswa yang beragama Hindu. Selain itu juga, 

ruang lingkup dari penelitian ini berkisar dari kelebihan SMP 

Muhammadiyah 6 Jenawi yang memotivasi orang tua siswa bergama Hindu 

menyekolahkan anaknya di SMP Muhammadiyah 6 Jenawi, sehingga 

penelitian ini memenuhi unsur keaslian. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini di golongkan dalam jenis penelitian lapangan 

yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat 
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tertentu, baik di lembaga dan organisasi kemasyarakatan maupun lembaga 

pemerintahan, dengan cara mandatangi rumah tangga, perusahaan-

perusahaan, dan tempat-tempat lainnya (Mahmud, 2011: 31). Yang 

dimaksud disini adalah peneliti mendatangi langsung sekolah SMP 

Muhammadiyah 6 Jenawi serta mendatangi langsung rumah-rumah orang 

tua siswa yang bergama Hindu yang sekolah di SMP Muhammadiyah 6 

Jenawi. 

2. Sumber Data 

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini pada 

prinsipnya dapat dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu: 

a. Sumber primer  

Sumber data primer adalah sumber data pokok yang langsung 

dikumpulkan peneliti dari objek penelitian. Dalam penelitian substansi 

pemikiran tokoh misalnya, sumber primer adalah sejumlah karya tulis 

yang ditulis langsung oleh objek yang diteliti. Dalam bentuk dokumen, 

sumber primer diartikan sebagai sumber data yang langsung diperoleh 

dari orang atau lembaga yang mempunyai wewenang dan tanggung 

jawab terhadap pengumpulan ataupun penyimpanan dokumen. Sumber 

ini sering disebut dengan first hand sources of information atau sumber 

informasi tangan pertama (Mahmud, 2011:152). Sumber data primer 

dalam penelitian ini adalah orang tua dari siswa yang beragama Hindu 

kelas VII,VIII, dan IX di SMP Muhammadiyah 6 Jenawi. 
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b. Sumber sekunder 

Sumber data sekunder yaitu sumber data tambahan yang 

menurut peneliti sebagai penunjang data pokok. Dalam penelitian 

substansi pemikiran para tokoh misalnya, sumber sekunder adalah 

sejumlah karya tulis yang ditulis orang lain berkenaan dengan objek 

yang diteliti. Dalam bentuk dokumen, sumber sekunder adalah sumber 

informasi yang tidak secara langsung diperoleh dari orang atau lembaga 

yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap informasi 

yang ada padanya (Mahmud, 2011: 152). Sumber data sekunder pada 

penelitian ini diambil melalui dokumen di perpustakaan kampus dan 

dokumen guru. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam rangka memperoleh data, penulis menggunakan beberapa 

metode pengumpulan data, antara lain: 

a. Wawancara  

Menurut Muhammad Ali wawancara adalah tehnik 

pengumpulan data dengan mengajukan pernyataan kepada responden 

dan mencatat atau merekam jawaban-jawaban responden. Wawancara 

dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber 

data ( Dalam Mahmud , 2011: 173). 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara langsung 

yaitu wawancara yang  diadakan dengan orang yang menjadi sumber 

data dan dilakukan tanpa perantara, baik tentang dirinya maupun 
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tentang sesuatu yang berhubungan dengan dirinya untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan. Sedangkan pedoman dalam 

wawancara, penulis menggunakan pedoman wawancara tidak 

terstruktur. Artinya peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara 

garis besarnya saja. Dan tidak perlu menyiapkan daftar susunan 

pertanyaan. Yang menjadi pusat wawancara pada penelitian ini adalah 

orang tua siswa yang beragama Hindu yang sekolah di SMP 

Muhammadiyah 6 Jenawi. Wawancara ini dilakukan untuk melengkapi 

data penulis sesuai dengan penelitiannya, seperti motivasi 

menyekolahkan anaknya di SMP Muhammadiyah 6 Jenawi.   

b. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditunjukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. 

Menurut Sedarmayanti dokumen merupakan bahan tertulis atau benda 

mati yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. 

Dokumen dapat berupa rekaman, gambar, dan benda-benda 

peninggalan yang berkaitan dengan suatu peristiwa (Dalam Mahmud, 

2011: 184). 

Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data 

yang berasal dari sumber non manusia. Dokumen berguna karena dapat 

memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi dalam bentuk 

gambar (foto). Foto bermanfaat sebagai sumber informasi karena 
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mampu menggambarkan peristiwa yang terjadi serta berguna untuk 

melengkapi data penulis baik berupa gambar maupun catatan. 

c. Observasi 

Metode observasi mempunyai istilah lain, yaitu metode 

pengamatan. Metode pengamatan merupakan sebuah tehnik 

pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan 

secara langsung untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, 

tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan 

perasaan. Tetapi tidak semua perlu diamati oleh peneliti, hanya hal-hal 

yang terkait atau sangat relevan dengan data yang dibutuhkan (Patilima, 

2005: 69-70).  

Dalam penelitian ini, metode tersebut sangat penting untuk 

melengkapi data penulis, karena digunakan untuk mengetahui letak 

geografis dari SMP Muhammadiyah 6 Jenawi. Selain itu, untuk 

mengetahui sarana dan prasarana yang terdapat di SMP 

Muhammadiyah 6 Jenawi. 

4. Metode Analisis Data 

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode kualitatif 

diskriptif, yang menurut Matthew dan Michael terdiri dari tiga kegiatan, 

yaitu pengumpulan data sekaligus dengan reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan (Dalam Patilima, 2005: 98). Penjelasan untuk 

masing-masing prosedur akan disampaikan dibawah ini: 
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Pengumpulan data, kegiatan yang dilakukan peneliti dalam 

pengumpulan data adalah  yang pertama, menentukan informasi 

penelitian. Dalam hal ini peneliti menemui secara langsung orang tua 

siswa yang beragama hindu yang sekolah di SMP Muhammadiyah 6 

Jenawi. Kedua, mempersiapkan pertanyaan untuk wawancara dengan 

orang tua siswa, yang kemudian dilakukan saat penelitian. Wawancara ini 

digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan kebutuhann 

dan tujuan penelitian, dan yang ketiga, dilanjutkan dengan pengamatan 

atau observasi dan penelaahan dokumentasi.  

Reduksi data, yaitu proses memilih, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari 

pengamatan-pengamatan dilapangan. Data yang diperoleh dituangkan 

dalam uraian atau laporan lengkap dan terperinci. Laporan lapangan 

tersebut akan direduksi, difokuskan dalam hal-hal yang pokok , dalam arti 

lain sesuai dengan fokus penelitian kemudian dicari tema atau polanya. 

Reduksi data dilakukan secara terus menerus selama prosedur penelitian 

berlangsung. Selama pengumpulan data berlansung, peneliti melakukan 

reduksi data, kemudian membuat ringkasan menelusuri tema. 

Penyajian data, yaitu penyajian informasi berdasarkan data yang 

diperoleh yang kemudian disusun secara runtun dan jelas sehingga mudah 

dilihat, dibaca dan dipahami. Dalam penelitian ini yaitu tentang motivasi 

orang tua siswa dalam bentuk teks naratif. 
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Penarikan kesimpulan, merupakan upaya memaknai data yang 

disajikan dengan mencermati pola-pola, penjelasan, konfigurasi dan 

hubungan sebab-akibat. 

H. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memudahkan dalam pemahaman masalah yang akan dibahas, 

penulis menyajikan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut: 

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  Landasan Teori yang membahas tentang, A. Motivasi , 

yaitu tentang pengertian motivasi, teori motivasi, dan macam-macam 

motivasi. B. Agama yaitu tentang pengertian agama, teori tentang agama, dan 

macam-macam agama. 

BAB III   Pada bab ini memuat tentang: A. Gambaran umum SMP 

Muhammadiyah 6 Jenawi, ditinjau dari letak geografis, sejarah singkat 

berdirinya, Visi , Misi dan tujuan, struktur  organisasi, sarana dan prasarana, 

keadaan guru, karyawan dan siswa. B. Motivasi orang tua siswa beragama 

Hindu menyekolahkan anaknya di SMP Muhammadiyah  

BAB IV Analisis data,  motivasi orang tua siswa beragama Hindu 

menyekolahkan anaknya di SMP Muhammadiyah 6 Jenawi. Pada bab ini 

memuat tentang analisis hasil penelitian terhadap motivasi orang tua siswa 

beraga Hindu menyekolahkan anak-anaknya disekolah tersebut. 
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BAB V  Penutup, pada bab ini berisikan: kesimpulan, saran-saran, 

kata penutup, daftar pustaka, dan lampiran. 

 

 


