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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan amanat  UUD 1945 Pasal 3 ayat 1 dan 2. Ayat 1 

menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan, 

ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan 

satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan 

serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang tak dapat dipisahkan dari 

kehidupan seseorang, baik dalam keluarga, masyarakat dan bangsa. Indonesia 

merupakan negara berkembang yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan 

dunia pendidikan. Kesuksesan dalam pembangunan tidak hanya dipengaruhi oleh 

kemampuan di bidang ekonomi, tetapi juga kualitas sumber daya yang 

menjalankan proses perkembangan tersebut. Pendidikan bertujuan untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa juga sekaligus meningkatkan harkat dan 

martabat manusia. Melalui pendidikan itulah diharapkan dapat tercapai 

peningkatan kehidupan manusia kearah sempurna. 

Untuk mancapai hal itu, tentunya dalam menempuh pendidikan diperlukan 

motivasi yang sangat besar, agar segala hambatan yang datang dapat diatasi. 

Tanpa motivasi yang besar, seseorang dapat kehilangan semangat belajar, yang 

dapat membuatnya mengalami kegagalan dalam pendidikan. Dengan demikian, 

motivasi berperan besar dalam menentukan berhasil tidaknya seseorang dalam 

pendidikan. 



2 

 

 

Kegiatan belajar merupakan hal penting yang wajib dilakukan siswa 

sebagai pelajar. Dalam menunjang belajar diperlukan adanya kemampuan serta 

motivasi agar siswa memiliki semangat untuk belajar, dan belajar akan menjadi 

menyenangkan dan belajar menjadi tidak membosankan. Jika seperti itu dorongan 

individu untuk melakukan aktivitas belajar akan terlaksana dengan baik. Belajar 

dapat memberikan hasil yang positif jika dilakukan dengan efektif dan maksimal, 

sehingga akan menghasilkan sebuah hasil berupa prestasi yang berguna untuk 

masa depan. Seluruh komponen yang terlibat dalam pendidikan dan pengajaran 

seperti penyelenggaraan pendidikan, pendidik, dan peserta didik mempunyai 

kewajiban untuk belajar terus menerus, sehingga masing-masing komponen 

tersebut membutuhan motivasi belajar. 

Sardiman (2011), ciri-ciri motivasi belajar yang tinggi adalah dapat 

menumbuhkan gairah, merasa senang dan bersemangat untuk belajar, mempunyai 

banyak energi untuk belajar, meluangkan waktu belajar lebih banyak dan lebih 

tekun daripada individu yang kurang memiliki atau sama sekali tidak mempunyai 

motivasi belajar., terdorong dan tergerak untuk memulai aktivitas atas 

kemauannya sendiri, menyelesaikan tugas tepat waktu dan gigih serta tidak putus 

asa saat menjumpai kesulitan dalam menjalankan tugas. Uno (2008), menyatakan 

bahwa hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa 

yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya 

dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Hal itu mempunyai 

peranan besar terhadap keberhasilan seseorang dalam belajar. Aspek  motivasi 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut 1) Adanya hasrat dan keinginan berhasil; 2) 

Ada dorongan dan kebutuhan belajar; 3) Adanya harapan dan cita-cita masa 
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depan; 4) Ada penghargaan dalam belajar; 5) Adanya kegiatan yang menarik 

dalam belajar; 6) Adanya lingkungn belajar yang kondusif, sehingga 

memungkinkan seseorang siswa dapat belajar dengan baik.  

Berdasarkan wawancara dengan salah satu guru SMA N 2 Karanganyar, 

dalam kurikulum 2013 ini siswa lebih diminta aktif dalam kegiatan belajar 

didalam kelas, siswa harus lebih banyak berdiskusi dan debat dalam  membahas 

pelajaran, PR dan tugas pun sebagian besar dapat siswa terselesaikan dengan baik 

dan  hasilnya ada yang diatas rata-rata dan ada juga yang standar. Namun dalam  

situasi seperti itu ada 20 % siswa yang tidak aktif dalam  kegiatan belajar 

mengajar didalam kelas. Seperti saat diskusi berlangsung ada yang tidur, ngobrol 

sendiri dengan teman yang duduk disampingnya maupun dibelakang bangkunya, 

atau siswa sibuk sendiri dengan aktivitasnya entah  memotong kuku, menggambar 

sendiri sehingga keadaan belajar mengajar kurang kondusif. Siswa yang kurang 

motivasi belajar datang kesekolah terlambat atau tidak masuk sekolah dengan 

alasan yang tidak jelas. Seperti saat dalam situasi belajar mengajar ada ±2 siswa 

yang sedang tidur terlihat siswa menundukan kepala diatas tangannya, ±4 siswa 

siswi sedang mengobrol dengan teman sebangkunya entah membahas apa tapi 

terlihat asyik dan tidak memperhatikan guru yang sedang mengajarkan materi 

pada saat itu. Saat guru menanyakan pertanyaan mengenai materi pelajaran hanya 

ada sebagaian siswa yang menjawab pertanyaan dari guru, tidak ada siswa yang 

mengajukan pertanyaan saat pelajaran berlangsung serta tidak ada siswa yang 

mengemukakan pendapat serta ada beberapa siswa yang tidak mengerjakan PR. 

Menurut Wlodkowski dan Jaynes (2004) motivasi belajar dipengaruhi oleh 

faktor insternal dan faktor eksternal, faktor luar diri individu, salah satunya yaitu 
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keluarga, faktor keluarga memberikan pengaruh penting terhadap motivasi belajar 

seseorang. Orang tua  menunjukkan adanya keterlibatan langsung dalam belajar 

anak, anak melihat dorongan orang tua merupakan hal yang utama di dalam 

mengarahkan tujuan. Ada beberapa siswa harus menunggu bus terlebih dahulu, 

karena orang tua tidak memberikan sepeda motor sehingga datang terlambat. 

Sepeda motor merupakan dukungan keluarga yang berupa dukungan instrumental, 

yaitu bantuan yang berwujud barang yang akan mempengaruhi motivasi belajar 

siswa. Data pribadi yang berada diBP dan wawancara dengan guru BK fenomena 

tersebut menunjukan motivasi belajar yang rendah pada siswa. Diperoleh hasil 

bahwa masih banyak siswa yang motivasi belajarnya kurang, dan suka mengobrol 

pada saat jam pelajaran berlangsung sehingga membuat keributan di kelas, 

padahal materi yang akan dipelajari masih banyak sementara saat pelajaran 

berlangsung hanya sedikit siswa yang terkihat aktif dalam kelas. Siswa yang 

kurang memiliki motivasi karena memiliki dukungan dari keluarga yang kurang, 

misalnya ada anak yang tinggal dengan ibu atau ayahnya saja, ada yang tinggal 

dengan nenek atau kakeknya karena orang tua bercerai dan orang tua pergi 

bekerja atau karena orangtuanya sudah meninggal. Dari paparan di atas dapat 

disimpulkan, kurangnya motivasi belajar pada siswa. Sedangkan motivasi belajar 

pada setiap siswa itu sangat penting karena jika siswa mempunyai motivasi belajar 

yang tinggi diharapkan siswa akan dapat berprestasi dengan baik, siswa akan lebih 

bersemangat dan aktif dalam kegiatan belajar dan memiliki dampak positif pada 

siswa sehingga materi yang dipelajari akan lebih lama bertahan dalam benak 

siswa. Namun jika motivasi belajar pada siswa rendah siswa tidak akan 

berprestasi dengan baik, dan akan menyebabkan siswa tidak bisa belajar dengan 
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optimal dan kurang bersemangat dalam melaksanakan kegiatan belajar sehingga 

terhambat dalam mencapai tujuan belajar yang diinginkan setiap siswa. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah : apakah ada hubungan antara dukungan keluarga dengan 

motivasi belajar pada siswa ? oleh karena itu peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Hubungan antara Dukungan Keluarga dengan Motivasi 

Belajar pada Siswa SMA”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas maka tujuan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dengan motivasi belajar pada 

siswa SMA. 

2. Untuk mengetahui tingkat dukungan keluarga pada siswa SMA 

3. Untuk mengetahui motivasi belajar siswa SMA. 

4. Mengetahui sumbangan efektif dukungan social terhadap motivasi belajar. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan uraian diatas, maka penelitian ini diharapakan dapat 

memberikan sumbangan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi Kepala Sekolah 

Memberikan informasi dan masukan mengenai hubungan antara 

dukungan keluarga terhadap motivasi belajar pada siswa SMA. 
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2. Guru Kelas 

Menjadikn guru lebih tahu kondisi siswanya, bagaimana dengan 

motivasi belajarnya yang dipengaruhi oleh dukungan keluarga. 

3. Guru BP 

Sebagai informasi tentang dukungan keluarga siswa yang akan 

mempengaruhi motivasi belajarnya, sehingga guru BP dapat memberikan 

masukan dan membantu siswa agar tetap belajar dengan baik dengan apapun 

keadaannya dengan keluarga. 

4. Ilmuwan  Psikologi 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan serta memberikan 

sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang psikologi, khususnya psikologi 

pendidikan. 




