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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memiliki peranan penting dalam membangun Sumber 

Daya Manusia Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 

20 tahun 2003 dalam tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Pendidikan adalah interaksi antara peserta didik dengan pendidikan 

yang dapat berlangsung dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat 

(lindungan sosial budaya). Pendidikan di bagi menjadi 3 yaitu pendidikan 

formal, informal dan nonformal. Salah satu pendidikan informal contohnya 

adalah keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama bagi setiap 

anak, di dalam keluarga terdapat ayah, ibu dan  anak. Dimana semuanya 

memiliki peranan masing – masing, orang tua berperan untuk mendidik, 

mengarahkan dan juga membimbing anak – anaknya bukan hanya pendidikan 

formal akan tetapi juga pendidikan agama serta penanaman karakter yang 

nantinya akan dibutuhkan dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Keluarga 

adalah suatu instansi yang terbentuk karena ikatan perkawinan antara 

sepasang suami isteri untuk hidup bersama, seia sekata, seiring, dan setujuan, 

dalam membina maghligai rumah tangga untuk mencapai keluarga sakinah 

dalam  lindungan dan ridha Allah SWT (Djamarah, 2004: 28). 

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang sejalan dengan 

perkembangan jaman ke arah globalisasi diperlukan adanya sumber daya 

manusia yang berkualitas dalam segala bidang kehidupan. Dengan adanya 

globalisasi tersebut maka pendidikan mempunyai peranan penting dalam 

mencetak sumber daya manusia yang cakap, terampil, dan handal sesuai 
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dengan bidang yang dimilikinya. Mengingat arti pentingnya pendidikan, 

maka sekarang ini pemerintah sangat memperhatikan pembangunan di bidang 

pendidikan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperkuat 

sistem pendidikan nasional dalam pembangunan pendidikan adalah dengan 

mengeluarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa 

fungsi dan tujuan pendidikan nasional adalah sebagai berikut:  

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan   

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam  rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. 

 

Dengan adanya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional di atas, 

jelas bahwa pemerintah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia dengan menyelenggarakan pendidikan nasional yaitu pendidikan 

yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar 

pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap 

tuntutan perubahan jaman. 

Pendidikan nasional merupakan upaya pemerintah untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri 

menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa dapat secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk dapat memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan baik untuk dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. Sehingga melalui pendidikan nasional diharapkan potensi peserta 

didik berkembang sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
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kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab dan ada peningkatan taraf  hidup manusia  kearah yang 

lebih baik. 

Salah satu usaha yang digunakan untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional adalah dengan meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Prestasi belajar siswa merupakan tolok ukur yang utama untuk mengetahui 

keberhasilan belajar seseorang. Seseorang yang prestasinya tinggi dapat 

dikatakan bahwa ia telah berhasil dalam belajar. Pestasi belajar siswa adalah 

hasil belajar siswa ketika mengikuti dan menerjakan tugas dalam kegiatan 

pembelajaran di sekolah. Prestasi belajar siswa di pengaruhi beberapa faktor, 

baik berasal dari diri siswa (faktor internal) maupun dari luar siswa (faktor 

eksternal). Faktor internal diantaranya adalah minat, bakat, motivasi, dan 

tingkat intelegensi. Sedangkan faktor eksternal diantaranya adalah faktor 

lingkungan dimana siswa tersebut dapat memanfaatkan sumber belajar yang 

ada. Salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar adalah motivasi 

belajar.  

Motivasi belajar menurut Uno (2004: 23) “dorongan internal dan 

eksternal pada siswa-siwa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan 

tingkah laku”. Motivasi belajar sangat diperlukan dalam suatu proses 

pembelajaran, agar siswa memiliki semangat dalam mencapai tujuan 

pendidikan. Berdasarkan dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

motivasi merupakan kekuatan yang menjadi pendorong kegiatan individu 

untuk melakukan suatu kegiatan mencapai tujuan. 

Motivasi belajar menurut Dimyati dan Mujiyono dalam Lukman 

Sunadi (2013: 5) “terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu : 

(1) cita- cita atau aspirasi siswa, (2) kemampuan belajar, (3) kondisi jasmani 

dan rohani siswa, (4) kondisi lingkungan kelas, (5) unsur- unsur dinamis 

belajar, (6) Upaya guru dalam memberdayakan siswa. Sedangkan menurut 

Imron dalam Anjayani 2013: 4) menjelaskan bahwa “lingkungan fisik dan 

unsur dinamis dalam belajar mempengaruhi motivasi belajar”.Lingkungan 

fisik yang dimaksud adalah berupa kenyamanan  ruang belajar serta 
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ketersediaan fasilitas belajar yang memadai. Unsur dinamis dalam belajar 

adalah persiapan alat. bahan dan suasana belajar serta pemanfaatan sumber- 

sumber belajar. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan sumber 

belajar merupakan salah satu unsur dinamis dalam belajar yang 

mempengaruhi motivasi belajar. Dengan pemanfaatan sumber belajar yang 

ada siswa diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Dengan 

meningkatnya motivasi belajar siswa maka prestasi belajarpun akan 

meningkat sehingga hasil belajar dapat tercapai. Jika hasil belajar dapat 

tercapai berarti tujuan pendidikan bisa juga tercapai. 

Selain itu pola asuh orang tua juga merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi motivasi belajar siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Elizabeth B. Hurlock (1978: 82) bahwa: “Orang tua yang satu dan yang lain 

memberikan pola asuh yang berbeda dalam membimbing dan mendidik anak- 

anaknya. Dari latar belakang keluarga yang berbeda akan membentuk pola 

asuh orang tua yang berbeda-beda dan diprediksi dari pola asuh yang 

berbeda- beda itu mempengaruhi motivasi belajar siswa” Oleh karena itu 

orang tua harus berhati-hati memilih pola asuh yang baik untuk diterapkan di 

keluarganya. Pola asuh yang baik akan menciptakan kenyamanan anak untuk 

belajar, sehingga anak akan lebih termotivasi dalam belajar. Motivasi dalam 

belajar akan mencapaii hasil belajar yang maksimal. Hal ini disampaikan 

Hamzah B. Uno (2007: 23) bahwa “motivasi dan belajar merupakan dua hal 

yang saling mempengaruhi. Belajar adalah ercapai. perubahan tingkah laku 

secara relative permanen dan secara potensial terjadi sebagai hasil dari 

praktek atau penguatan yang dilandasi tujuan tertentu. Sedangkan motivasi 

dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri seseorang 

yang menimbulkan kegiatan belajar dan yang menimbulkan arah pada 

kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh individu dapat”. 

Anak yang memiliki motivasi dalam belajar akan lebih tekun dalam 

belajar, memperhatikan saat pelajaran, semangat dalam belajar dan 

mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. Dengan semangat belajar tinggi akan 
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mempengaruhi prestasi belajarnya  juga meningkat, sedangkan semangat 

belajar yang rendah juga berpengaruh pada prestasi belajar yang rendah pula.  

Observasi yang dilakukan saat penulis WB di Kelas V MI Sudiman 

Munggur, menunjukan bahwa motivasi belajar setiap siswa berbeda-beda. 

Hal ini dapat dilihat saat kegiatan pembelajaran berlangsung, masih terdapat 

siswa yang kurang menunjukan minatnya dalam proses pembelajaran, lebih 

senang bermain dan berbicara dengan temannya dari pada memperhatikan 

pelajaran dan saat diberi PR ada siswa tidak mengerjakan dengan alasan yang 

bermacam-macam, antara lain: lupa, tidak ada yang mengajari, ada kegiatan 

dengan keluarganya dan lain-lain. Namun ada juga siswa yang selalu 

memperhatikan dan selalu mengerjakan tugasnya dengan baik dan rata-rata 

siswa masih kurang berminat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. 

Berdasarkan paparan di atas menunjukan bahwa motivasi siswa kelas 

V di MI Sudirman Munggur antara siswa yang satu dengan yang lain berbeda. 

Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berbeda pula, diantaranya 

adalah pola asuh orang tua dan sumber belajar. Maka peneliti melakukan 

penelitian yang berjudul. “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua dan Pemanfaatan 

Sumber Belajar terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas V di MI Sudirman 

Munggur”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Motivasi belajar siswa berbeda-beda, masih banyak motivasi belajar siswa 

yang rendah 

2. Menurunnya prestasi belajar siswa  

3. Pemanfaatan sumber belajar dalam memperoleh informasi, pengetahan 

pengalaman dan keterampilan terhadap perkembangan siswa di sekolah 

4. Perbedaan perhatian orang tua terhadap perkembangan siswa di sekolah 
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C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, 

maka penelitian ini dibatasi pada masalah yaitu terkait dengan motivasi 

belajar siswa, sumber belajar dan pola asuh orang tua. Penelitian ini 

dilakukan pada kelas V di MI Sudirman Munggur, Mojogedang, 

Karanganayar. 

 

D. Perumusan Masalah  

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh pola asuh orang tua terhadap motivasi belajar siswa 

kelas V di MI Sudirman Munggur. 

2. Apakah ada pengaruh pemanfaatan sumber belajar terhadap motivasi 

belajar siswa kelas V di MI Sudirman Munggur 

3. Apakah ada pengaruh pola asuh orang tua dan pemanfaatan sumber 

belajar terhadap motivasi belajar siswa kelas V di MI Sudirman Munggur. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh pola asuh orang tua terhadap 

motivasi belajar siswa kelas V di MI Sudirman Munggur. 

2. Untuk mengetahui adanya pengaruh pemanfaatan sumber belajar terhadap 

motivasi belajar siswa kelas V di MI Sudirman Munggur 

3. Untuk mengetahui pengaruh pola asuh orang tua dan pemanfaatan sumber 

belajar terhadap motivasi belajar siswa kelas V di MI Sudirman Munggur. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang 

pendidikan yang berkaitan dengan pola asuh orang tua dan motivasi 

belajar siswa. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi orang tua, sebagai bahan informasi tentang pentingya pemberian 

pola asuh oyang sesuai untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, 

sehingga diharapkan pada orang tua dapat bersikap tepat dalam 

memilih pola asuh yang diterapkan pada anak mereka. 

b. Bagi guru, sebagai bahan informasi tentang motivasi belajar siswa, 

sumber belajar dan pola asuh orang tua, sehingga diharapkan mereka 

dapat bekerjasama dan memberikan bimbingan serta arahan kepada 

anak didiknya agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

c. Bagi sekolah, sebagai bahan informasi tentang motivasi belajar siswa, 

sumber belajar dan pola asuh orang tua, sehingga diharapkan dapat 

memberikan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan motivasi 

belajar siswa. 

d. Bagi peneliti, untuk memperdalam khasanah ilmu pengetahuan tentang 

sumber belajar, pola asuh orang tua dan motivasi belajar siswa, serta 

guna memenuhi tugas akhir skripsi guna meraih gelar S-1 PGSD di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

e. Bagi penelitian selanjutnya, sebagai bahan refrensi untuk melakukan 

penelitian yang lebih baik. 

 


