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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan merupakan sarana strategis untuk meningkatkan kualitas 

bangsa dan kemajuan pendidikan merupakan suatu determinasi (Saefullah, 2012: 

34). Pendidikan umum dilaksanakan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan 

masyarakat (Shochib, 2000: 2). Dengan demikian, keluarga merupakan salah 

satu lembaga yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan umum 

pendidikan. Pendidikan pertama kali yang didapatkan oleh seorang anak berasal 

dari orang tua. Orang tua berperan penting dalam pemberian motivasi belajar 

kepada anaknya.  

Motivasi dan belajar adalah dua hal yang saling mempengaruhi. Belajar 

adalah usaha sadar dan terencana yang diikuti perubahan tingkah laku yang 

relative permanen untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Motivasi merupakan 

pendorong atau pemasok daya dalam belajar. Motivasi timbul karena adanya 

keinginan atau kebutuhan dalam diri seseorang. Menurut Wlodkowski dan 

Jaynes (2004: 13) menyatakan sesungguhnya setiap anak yang lahir memiliki 

motivasi belajar. Anak yang memiliki motivasi belajar akan meluangkan banyak 

waktu untuk belajar dan akan lebih tekun dalam belajar dibandingkan dengan 

anak yang kurang memiliki motivasi dalam belajar. Dalam pengertian tersebut 

seharusnya anak telah mendapatkan motivasi belajar sejak kecil. Orang tua  

memiliki peran penting dalam menumbuhkan motivasi belajar anak dalam hal ini 

adalah pola asuh orang tua.  

Peranan orang tua sangat berpengaruh dalam mendidik anak-anaknya. 

Sikap yang orang tua perlihatkan akan menjadi perhatian anak. Dukungan dari 

orang tua merupakan suatu pemacu semangat belajar bagi anak. Apabila seorang 

anak memiliki keinginan dan semangat belajar yang tinggi maka anak tidak 
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terpaksa untuk bersekolah. Anak akan selalu berusaha untuk mengerjakan tugas-

tugas sekolah dengan tepat.  

Pola asuh yang mencakup sikap dan perilaku dari orang tua berpengaruh 

terhadap perkembangan jiwa anak. Orang tua satu dengan yang lain akan 

memberikan pola asuh yang berbeda-beda dalam mendidik anaknya. Perbedaan 

pola asuh yang diterima oleh anak secara tidak langsung akan mempengaruhi 

motivasi anak dalam belajar. Anak yang baru lahir dapat dikatakan sebagai meja 

lilin yang bersih. Menurut John locke (dalam Marsudi, 2011: 2) menyatakan 

bahwa anak dilahirkan ibarat meja lilin, meja yang putih seperti lilin dengan 

tidak ada coretan-coretannya, artinya anak dilahirkan putih bersih, tidak memiliki 

pembawaan. Anak diibaratkan sebuah meja lilin yang masih putih bersih, 

menjadi apa meja lilin itu tergantung siapa yang menulisi meja tersebut. Menulisi 

dalam hal ini adalah pola asuh yang diberikan orang tua kepada anaknya. 

Setiap anak memiliki tingkatan motivasi belajar yang berbeda-beda, 

karena setiap orang tua memberikan pola asuh yang berbeda pula. Setelah 

peneliti melakukan observasi di MI Nuril Huda Losari,  peneliti menemukan 

permasalahan di kelas IV dan V yaitu kurangnya motivasi belajar siswa, 

sehingga peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Hubungan 

Antara Pola Asuh Orang Tua Dengan Motivasi Belajar Siswa Di MI Nuril Huda 

Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Tahun Ajaran 2014/2015”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Sebagaimana yang telah disebutkan pada latar belakang masalah di atas, 

maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Rendahnya motivasi belajar siswa di MI Nuril Huda Losari Kecamatan 

Sumowono Kabupaten Semarang. 

2. Kurangnya pola asuh orang tua siswa di MI Nuril Huda Losari Kecamatan 

Sumowono Kabupaten Semarang. 
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C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini efektif, efisien dan terarah, maka perlu pembatasan 

masalah. Penelitian ini difokuskan pada hal-hal sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dibatasi pada motivasi belajar siswa MI Nuril Huda Losari 

Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang tahun ajaran 2014/2015. 

2. Penelitian ini dibatasi pada pola asuh orang tua terhadap siswa MI Nuril 

Huda Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang tahun ajaran 

2014/2015. 

3. Obyek penelitian ini adalah siswa di MI Nuril Huda Losari Kecamatan 

Sumowono Kabupaten Semarang sebanyak 42 siswa yang akan diberi angket 

mengenai motivasi belajar dan pola asuh orang tua. 

 

D. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang permasalahan diatas, dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : “Apakah ada hubungan yang signifikan antara pola asuh orang 

tua dengan motivasi belajar siswa di MI Nuril Huda Losari Sumowono Tahun 

Ajaran 2014/ 2015.” 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas, maka 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: “ Untuk mengetahui hubungan pola 

asuh orang tua dengan motivasi belajar siswa di MI Nuril Huda Losari Tahun 

Ajaran 2014/2015. ” 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan 

teori dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hubungan antara pola 

asuh orang tua dengan motivasi belajar siswa. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah 

1). Penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi tentang hubungan pola 

asuh orang tua dengan motivasi belajar siswa. 

2). Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pihak sekolah dan 

orang tua bagi orang tua untuk bekerjasama dan memberikan 

bimbingan kepada anak didiknya yang bertujuan meningkatkan 

motivasi belaja siswa.  

b. Bagi orang tua 

1). Sebagai bahan informasi tentang pentingnya pemberian pola asuh 

yang sesuai untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. 

2). Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi orang 

tua untuk bersikap tepat dalam memberikan pola asuh kepada 

anaknya.  

c. Bagi komite sekolah 

1). Sebagai bahan kajian dalam usaha meningkatkan kualitas 

pembelajaran di MI Nuril Huda Losari dengan memperhatikan peran 

pola asuh orang tua. 

2). Sebagai bahan kajian tentang perlunya penyusunan program sekolah 

dalam pembelajaran dengan memperhatikan pola asuh orang tua 

dalam rangka menumbuhkan motivasi belajar siswa. 


