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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Hal-hal yang dapat mempengaruhi perkembangan pendidikan anak 

antara lain adalah struktur masyarakat, lingkungan keluarga dan sebagainya. 

Selain dalam lembaga pendidikan formal (sekolah). Pendidikan anak juga 

dilaksanakan di rumah, yaitu dalam lingkungan keluarga. Di dalam keluarga 

yang menjadi panutan pertama dan utama adalah orang tua, terutama dalam 

hal pendidikan bimbingan dan dorongan orang tua sangat diperlukan dalam 

belajar anak di rumah, karena hal ini sangat erat kaitannya dengan sikap 

belajar anak di sekolah sebagai siswa. Untuk itu di samping bantuan dan 

bimbingan secara materiil yang memberi bimbingan dan dorongan secara 

rohani, atau yang bersifat batiniyah bagi anaknya, baik berupa kasih sayang, 

nasehat-nasehat, ataupun bantuan dalam menyelesaikan tugas-tugas anak di 

rumah. 

Dalam diri seseorang terdapat suatu kekuatan yang menjadi daya 

penggerak hatinya yang disebut motivasi. Proses pendidikan adalah 

membangkitkan dorongan untuk melakukan aktivitas pendidikan (Tim Dosen 

FIP IKIP Malang 1998; 117). Yang mendorong seseorang untuk melakukan 

suatu itu biasanya tidak ditentukan oleh motivasi tunggal, karena pada diri 

seseorang terdapat bermacam-macam motivasi yang menjadi pendorongnya 

untuk melakukan sesuatu, begitu pula dalam belajar, seseorang tidak bisa 

hanya mengandalkan suatu motivasi saja, yaitu motivasi yang ada dalam 



dirinya (motivasi intrinsik), tetapi ia juga membutuhkan dorongan yang datang 

dari luar anak itu (motivasi ekstrinsik) salah satunya adalah dari orang tua 

untuk meningkatkan semangat belajar anak yaitu dengan memberikan 

bimbingannya dan dorongan yang bersifat kerohanian pada anaknya adalah 

belajar di rumah. 

Pentingnya bimbingan dan perhatian orang tua terhadap pendidikan 

anak dalam rangka meningkatkan motivasi belajar anak, bisa diaplikasikan 

lewat pemberian kasih sayang, dan perhatian yang besar terhadap kegiatan 

belajar anak di rumah, juga pada hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan 

anak di sekolah. Hal ini dapat dilakukan dengan membantu dan mengarahkan 

anak dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya, sesuai dengan tingkat 

kemampuan orang tua. Dengan demikian, belajar anak di rumah akan menjadi 

terbimbing dan terarah, hal ini akan mempengaruhi sikap belajar nya di 

sekolah, serta dapat mempengaruhi tingkat semangat dan motivasi belajar 

siswa di sekolah. 

Anak lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah jika 

dibandingkan dengan keberadaannya di sekolah, oleh karena itulah selain 

dididik di sekolah ia juga membutuhkan pengawasan yang baik di rumah, 

tentu saja dari orang tua, dan sikap anak di sekolah, akan mencerminkan sikap 

bimbingan dan pengawasan orang tua di rumah, karena di dalam pendidikan 

orang tua dan pihak sekolah harus bekerja sama demi tercapainya pendidikan 

yang diinginkan. 

 



Berdasarkan kerangka berfikir di atas, penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian di MTsN Filial Sucen Simo Boyolali, dengan tujuan 

untuk mengetahui bagaimana perhatian serta bimbingan dan pengawasan 

orang tua murid MTsN Filial Sucen Simo Boyolali terhadap pendidikan anak-

anak mereka baik di rumah maupun di sekolah, dan pengaruh apa sajakah 

yang akan timbul dari bimbingan tersebut terhadap semangat belajar anak di 

sekolah. Dengan ini, maka penulis menuangkannya dalam sebuah karya tulis 

ilmiah berupa Skripsi, yang berjudul: “PENGARUH BIMBINGAN ORANG 

TUA TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA MTsN FILIAL SUCEN 

SIMO BOYOLALI”. 

Sedangkan di dalam memilih judul di atas, penulis memiliki beberapa 

alasan sebagai berikut: 

1. Adanya tanggung jawab orang tua terhadap anaknya terutama dalam hal 

pendidikan sehingga orang tua perlu memberikan bimbingan yang baik. 

2. Seorang siswa dalam belajarnya membutuhkan motivasi untuk 

mendapatkan hasil yang baik, untuk itu motivasi belajar siswa perlu 

ditingkatkan. 

3. Setiap siswa harus berhasil dalam belajarnya, begitu pula dengan siswa 

MTsN Filial Sucen Simo Boyolali, untuk tu perlu motivasi belajar yang 

ditimbulkan oleh bimbingan orang tua. 

 
 
 
 
 
 



B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari terjadi kekeliruan dan kesalah pahaman dalam 

menginterpretasikan setiap istilah Penulis gunakan, maka perlu adanya 

penegasan istilah sebagai berikut: 

1. Pengaruh 

Pengaruh yang dimaksud di sini adalah daya yang ada atau yang timbul 

dari suatu yang ikut membantu watak, kepercayaan atau perbuatan 

seseorang (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988: 664). Maksud dari 

pengertian tersebut adalah pengaruh dari bimbingan orang tua terhadap 

motivasi belajar siswa di MTsN Filial Sucen Simo Boyolali. 

2. Bimbingan orang tua, maksudnya adalah segala usaha yang dilakukan 

orang tua, dalam memberikan bantuan dan arahan yang bersifat 

kerohanian (non-materi) secara terus-menerus dalam rangka 

menumbuhkan motivasi belajar pada diri anak. Menurut Stoops adalah 

bantuan yang terus menerus dalam membantu individu untuk mencapai 

kemampuan secara optimal dalam mengarahkan yang sebesar-besarnya 

bagi diri maupun masyarakat (Jumhur dan Muh. Surya, 1975: 25). 

3. Motivasi Belajar Siswa, yaitu segala sesuatu yang menjadi pendorong atau 

penggerak seseorang siswa untuk belajar. Menurut Alisuf Sabri motivasi 

adalah segala sesuatu yang menjadi pendorong tingkah laku yang 

menuntut/mendorong orang untuk memenuhi suatu kebutuhan (Alisuf 

Sabri, 1996: 129). 

 



 

Dari penegasan istilah di atas, maka maksud dari judul penelitian ini 

dapat dirumuskan pengertiannya secara tertulis sebagai berikut: 

Suatu penelitian yang membahas tentang bagaimanakah pengaruh 

bimbingan orang tua terhadap motivasi belajar siswa yang berada di MTsN 

Filial Sucen Simo Boyolali tahun pelajaran 2008/2009. 

 

C. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di 

atas maka penulis bisa mengambil satu rumusan masalah yang akan dilakukan, 

yaitu: 

Bagaimanakah pengaruh bimbingan orang tua terhadap motivasi 

belajar siswa di MTsN Filial Sucen Simo Boyolali. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pengaruh bimbingan orang tua terhadap 

motivasi belajar siswa di MTsN Filial Sucen Simo Boyolali. 

 

 

 

 

 



2. Manfaat Penelitian  

Dari tinjauan di atas, diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk: 

a. Teoritis atau akademis 

Sebagai tambahan informasi bagi pengembangan ilmu pendidikan. 

b. Praktis 

Bagi MTsN Filial Sucen Simo Boyolali hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan positif, dalam mengetahui tingkat pelaksanaan 

pemberian bimbingan orang tua terhadap motivasi belajar anak-

anaknya di sekolah tersebut. 

c. Bagi penulis 

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Sarjana di 

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 
E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan uraian singkat tentang hasil-hasil penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya tentang masalah sejenis sehingga diketahui 

secara jelas. Posisi dan kontribusi peneliti, selain itu juga berupa bukti yang 

telah diterbitkan. Tinjauan pustaka ini berfungsi untuk menggali teori-teori 

yang telah dikembangkan dalam bidang ilmu yang berkepentingan mencari 

metode-metode serta teknik penelitian yang telah digunakan oleh peneliti-

peneliti terdahulu, serta menghindarkan terjadi duplikasi yang tidak diizinkan. 

 

 

 



Adapun tentang masalah sejenis, di antaranya, sebagaimana yang 

dilakukan oleh: 

Yenny Rahayu Trihastutiningsih (UMS 2005) dalam skripsinya dengan 

judul Pengaruh Bimbingan Orang Tua dan Motivasi Belajar Terhadap 

Prestasi Belajar Ekonomi Siswa Kelas II SLTP Negeri 1 Giriarto Wonogiri 

Tahun Ajaran 2003/2004, menemukan bahwa: 1). Tinggi rendahnya prestasi 

belajar ekonomi siswa ditentukan oleh tinggi rendahnya bimbingan orang tua 

dan motivasi belajar siswa; 2). Motivasi belajar memiliki pengaruh lebih besar 

(Dominan) terhadap prestasi belajar ekonomi dibandingkan bimbingan orang 

tua. 

Sulis Ainul Immah (UMS 2005) dalam skripsinya dengan judul 

motivasi belajar, intensitas belajar pengaruhnya terhadap prestasi belajar 

PPKn kepada siswa kelas II MTsN Mantingan Ngawi Jawa Timur tahun 

ajaran 2004/2005, menemukan bahwa motivasi berpengaruh terhadap prestasi 

belajar PPKn, adapun yang mempengaruhi prestasi belajar PPKn siswa adalah 

lingkungan pergaulan, tingkat intelektual anak, bimbingan orang tua dan 

sebagainya. 

Ismunaresuvari Rien Warinten (UMS 2006) dalam skripsinya dengan 

judul bimbingan, orang tua, kedisiplinan, motivasi belajar, prestasi belajar 

PPKn, siswa kelas II SMA Muhammadiyah 2 Klaten. Menemukan bahwa 

intensitas bimbingan orang tua, kedisiplinan dan motivasi belajar ternyata 

memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap prestasi belajar PPKn. 

Maka perlu diupayakan untuk meningkatkan intensitas bimbingan orang tua 

dan kedisiplinan serta motivasi belajar siswa. 



 
Noor Cholis (UMS 2007) dalam skripsinya dengan judul motivasi 

belajar siswa kelas XI SMA Muhammadiyah program khusus Sambi, Boyolali 

Tahun Pelajaran 2007/2008, menemukan bahwa motivasi belajar siswa 

banyak dipengaruhi oleh faktor: 

1. Dibentuknya uang SPP 

2. Adanya harapan dan cita-cita dalam diri siswa 

3. Adanya sistem dan fasilitas asrama 

4. Adanya kesadaran diri dari siswa 

5. Adanya kepercayaan diri 

6. Dibebaskannya uang makan 

Penelitian-penelitian tersebut di atas dibatasi pada materi-materi 

pelajaran tertentu seperti ekonomi dan PPKn serta motivasi-motivasi yang 

membahas tentang bimbingan orang tua yang berpengaruh terhadap prestasi 

siswa. Untuk itu penulis ingin membahas dan meneliti motivasi belajar siswa 

yang ditimbulkan dari bimbingan orangtua, dengan demikian motivasi belajar 

yang ditimbulkan oleh orang tua yang berada di MTsN Filial Sucen belum ada 

yang meneliti sebelumnya, sehingga penelitian ini mengandung unsur 

kebaruan, yang mengangkat pengaruh bimbingan orang tua terhadap motivasi 

belajar siswa di MTsN Filial Sucen Simo Boyolali, sebagai tema penelitian. 

 
F. Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu teori sementara, yang kebenarannya masih perlu diuji 

(Arikunto, 1992: 63). 



Maka dari itu hipotesa tidak selamanya harus terbukti kebenarannya, akan 

tetapi setelah diadakan penelitian dan ternyata hipotesa yang diajukan terbukti 

kebenaran, maka hipotesa ini dapat berubah menjadi tesa. Mengenai rumusan 

hipotesis, seperti biasa penulis mengajukan dua buah rumusan hipotesis yaitu 

sebgai berikut: 

1. Hipotesa Alternatif (Ha) 

Ada pengaruh positif yang signifikan antara bimbingan orang tua dengan 

tingkat motivasi belajar siswa. 

2. Hipotesa nol (Ho) 

Tidak ada pengaruh positif yang signifikan antara bimbingan orang tua 

dengan tingkat motivasi belajar siswa. 

 
G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang 

langsung dilaksanakan di lapangan atau kehidupan yang sebenarnya secara 

spesifik dan realis tentang apa yang terjadi (Mardalis, 1995: 28) dalam hal 

ini lembaga yang menjadi tempat penelitian adalah MTsN Filial Sucen 

Simo Boyolali. Penelitian ini bersifat deskriptif kwantiatif, yaitu 

menggambarkan keadaan yang ada pada objek penelitian disertai dengan 

analisis statistik, kemudian untuk pembahasan yang digunakan adalah 

korelasi yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mencari ada dan 

tidaknya hubungan antara variabel dan apabila ada, berupa eratnya 

hubungan serta berarti atau tidaknya hubungan itu (Arikunto, 1992: 213). 

 



Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah: 

Variabel X : Pelaksanaan bimbingan orang tua 

Variabel Y : Tingkat motivasi belajar siswa 

2. Metode Penelitian Subjek 

Untuk memudahkan penulis memperoleh data dalam penelitian ini 

maka penulis memerlukan sumber data. Menurut Suharsimi Arikunto 

(1993: 114) yang dimaksud degan sumber data dalam penelitian ini adalah 

subjek dari mana data diperoleh, adapun data-data yang diperoleh melalui 

kajian pustaka dan penelitian lapangan, dengan menggunakan: 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 1998: 115) 

adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi 

MTsN Filial Sucen Simo Boyolali tahun pelajaran 2008-2009, mulai 

dari kelas 1 sampai kelas 3 yang seluruhnya berjumlah 160 orang 

siswa (rincian tentang daftar populasi terlampir). 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti 

(Arikunto, 1998: 117) adapun sampel yang diambil dalam penelitian 

ini sebanyak 20% dari jumlah populasi pengambilan sampel. Hal ini 

didasarkan pada pendapatnya Suharsimi Arikunto (1998: 120) yang 

menyebutkan bahwa “Apabila subjek kurang dari 100 alangkah lebih 

baik bila sampelnya diambil semua sehingga penelitiannya merupakan  

 



penelitian populasi. Sebaliknya jika jumlah subjek lebih besar, maka 

dapat diambil antara 10-15% atau 20-25 atau lebih. 

Teknis pengambilan sampel dari penelitian ini dilakukan 

dengan mengambil 25% dari keseluruhan jumlah populasi (160 orang 

siswa), yaitu sebanyak 40 orang siswa, dan pengambilannya dilakukan 

dengan cara random, dengan memilih secara acak dari setiap kelas 

dengan jumlah yang sama. Kelas I = 13 orang, kelas 2 = 13 orang dan 

kelas 3 = 14 orang, jadi semuanya berjumlah 40 orang. 

c. Teknik sampling 

Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang 

jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang dijadikan sumber data 

sebenarnya dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi 

agar diperoleh sampel yang representatif atau benar-benar mewakili 

populasi (Nawawi, 1983: 152) di dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teknik random sampling, dikarenakan jumlah yang 

bervariasi dan banyak jumlahnya. Teknik random sampling adalah 

pengambilan data secara acak (random) tanpa pandang bulu. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam memperoleh data penelitian ini penulis menggunakan 

metode pokok yaitu: 

a. Metode Angket 

Metode ini dilakukan dengan cara mengajukan daftar pertanyaan 

kepada responden, untuk memperoleh data yang sebenarnya. Angket 



ini diberikan kepada siswa sesuai dengan pendapatnya Suharsimi 

Arikunto (1998: 140) Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. 

b. Metode Observasi 

Sering disebut juga dengan metode pengamatan meliputi kegiatan 

pemusatan perhatian terhadap objek dengan menggunakan seluruh alat 

indera (Arikunto, 1998: 146) metode ini bersama-sama dengan metode 

wawancara, dipakai untuk mengumpulkan data-data yang mudah 

dipahami dan diamati secara langsung seperti keadaan gedung serta 

fasilitas-fasilitas yang ada di MTsN Filial Sucen Simo Boyolali. 

Untuk melengkapi data dari kedua metode tersebut di atas maka 

penulis menggunakan metode: 

a. Metode Interview  

Pengumpulan data dengan cara berdialog langsung dengan pihak yang 

dibutuhkan, untuk mengetahui hal-hal yang dianggap penting. 

Wawancara ini dilakukan dengan Kepala Sekolah dan pengajar MTsN 

Filial Sucen Simo Boyolali. 

b. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi dari kata asalnya dokumen yang artinya barang-barang 

tertulis dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki 

benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-

peraturan, notulen rapat, cacatan harian, dan sebagainya (Arikunto, 

1998: 149). Metode ini digunakan untuk mengambil data yang 

berhubungan dengan gambaran umum MTsN Filial Sucen Simo 



Boyolali yang meliputi sejarah berdirinya, sarana dan prasarana, 

struktur organisasi sekolah, keadaan guru dan siswa. 

4. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini, digunakan untuk mengetahui 

sampai sejauh mana pengaruh bimbingan orang tua terhadap motivasi 

belajar siswa di MTsN Filial Sucen. 

Analisis dari verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai 

sosial akademis dan ilmiah. Analisis dalam penelitian ini yang digunakan 

adalah kuantitatif, yaitu analisis data dilakukan secara kronologis setalah 

data dikumpulkan semua kemudian biasanya diolah dan dianalisis dengan 

secara komputerized. 

Setelah data disajikan dalam bentuk tabel, maka penulis 

menganalisisnya dan menginterpretasikannya. Dan analisa ini berpedoman 

kepada teknik analisa data  yang berupa angka-angka dengan 

menggunakan rumus prosentasi. 

P= F
N

× 100  

 Keterangan :  P = tingkat prosentase 

   F = frekwensi dari hasil jawaban 

   N = jumlah responden 

Kemudian untuk memberikan batasan-batasan secara umum, 

penulis membuat kategori dari jawaban yang didapatkan dengan kategori 

sebagai berikut: 

0%   - 25% = Tidak baik 



26%   - 50% = Kurang baik 

51%   - 75% = Baik 

76%   - 100% = Baik sekali 

Setelah itu dilakukan analisa lanjutan dengan menggunakan rumus 

korelasi koefisien kontingensi, yaitu: 

Nx
xC
+

= 2

2

 

 Keterangan   C = Korelasi koefisien kontigensi 

   x2 = Kai kwadrat yang diperoleh dengan menggunakan 

        rumus : ( )∑ −
=

ft
ftfox

2
2  

   N = jumlah responden (Arikunto, 1998: 281) 

 
H. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang skripsi ini, maka 

dapat dibuat sistematika penulisan skripsi. 

Adapun wujud dari sistematika yang dimaksud adalah: 

Bab I berisi: Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, penegasan 

istilah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, 

hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab II berisi landasan teori yang terdiri dari 1) bimbingan, yang 

meliputi: pengertian bimbingan, fungsi bimbingan bagi anak, dan indikator 

bimbingan orang tua. Kemudian point yang ke 2) dibahas tentang orang tua 

dan anak dalam pendidikan, meliputi: kedudukan dan peranan orang tua dalam 



pendidikan anak, tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak, dan 

hubungan orang tua dengan sekolah. Point yang ke 3) tentang motivasi belajar 

yang meliputi: pengertian dan jenis-jenis motivasi belajar, peranan dan fungsi 

motivasi dalam belajar, dan indikator motivasi belajar siswa. 

Bab III berisi tentang gambaran umum MTsN Filial Sucen Simo 

Boyolali yang pembahasannya meliputi: letak geografis, sejarah singkat 

berdirinya, sarana dan prasarana (fasilitas) pendidikan, visi dan misi, struktur 

organisasi sekolah, keadaan guru dan murid, latar belakang pendidikan dan 

pekerjaan orang tua responden, serta pelaksanaan bimbingan orang tua, dan 

tingkat motivasi belajar siswa MTsN Filial Sucen Simo Boyolali. 

Bab IV berisi analisis data tentang pengaruh bimbingan orang tua 

terhadap motivasi belajar siswa MTsN Filial Sucen Simo Boyolali. 

Bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan 

kata penutup. 


