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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan pokok bagi setiap manusia. 

Pendidikan dapat membantu manusia menjadi cerdas, mempunyai ketrampilan, 

sikap dan karakter yang baik sehingga dapat bergaul dengan baik di lingkungan 

masyarakat. Pendidikan merupakan investasi yang menjadikan bangsa 

bermartabat dan menjadikan manusia memiliki derajat. Majunya suatu negara 

tergantung dari pendidikan di negara tersebut. Semakin berhasil pendidikan di 

suatu negara maka semakin maju negara tersebut. Pendidikan formal seharusnya 

bertujuan untuk dapat membekali siswa dengan kemampuan intelektual, 

kemampuan bersosialisasi diri dengan lingkungan sekitar dan kemampuan 

pengendalian diri untuk dapat bergaul dengan masyarakat. 

Keberhasilan pendidikan dapat dilihat dari output yang dihasilkan dari 

sebuah lembaga pendidikan. Keberhasilan sebuah lembaga pendidikan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu input dan proses pembelajaran. Motivasi 

merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran karena meskipun banyak 

potensi yang dimiliki oleh siswa tetapi jika tidak ada motivasi maka tidak akan 

dapat bermanfaat secara optimal. Dengan motivasi belajar yang tinggi maka 

secara mental siswa akan lebih siap untuk menerima pembelajaran. Tanpa adanya 

motivasi belajar maka siswa tidak akan dapat belajar dengan baik. Motivasi 

penting karena tidak setiap orang mau melakukan suatu kegiatan walaupun ia 
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mengetahui bahwa kegiatan tersebut bermanfaat bagi dirinya. Menurut 

Iskandarwassid & Sunendar (2018: 136) meskipun seorang peserta didik 

mempunyai kecakapan belajar yang tinggi, ia akan kurang berhasil dalam 

belajarnya jika motivasinya lemah. 

Dalam soal belajar, motivasi itu sangat penting. Motivasi adalah syarat 

mutlak untuk belajar (Purwanto, 2017: 60). Menurut Majid (2016: 308) motivasi 

merupakan satu penggerak dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencapai 

tujuan. “Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik, berupa hasrat dan 

keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita. 

Sedangkan faktor ektrinsiknya adanya penghargaan, lingkungan belajar yang 

kondusif, dan kegiatan belajar yang menarik” (Uno, 2017: 23). Hal itu 

mempunyai peranan besar dalam keberhasilan seseorang dalam belajar. Siswa 

dengan motivasi belajar rendah akan belajar dengan bermalas malasan. 

Sebaliknya, siswa dengan motivasi belajar tinggi akan belajar dengan sepenuh 

hati. 

Orang tua memberikan pengaruh utama pada motivasi belajar siswa. Setiap 

anak lahir, tumbuh dan berkembang berawal dari lingkungan keluarga. Keluarga 

merupakan tempat yang pertama dan utama bagi anak untuk memperoleh 

pengasuhan dan pendidikan. Keluarga memiliki peran yang sangat pokok bagi 

perkembangan anak dan berpengaruh di sepanjang hidupnya. Salah satu faktor 

dalam keluarga yang memiliki peran dalam pembentukan dan perkembangan 

kepribadian anak adalah pola asuh yang diterapkan orangtua. Pola asuh orang tua 

turut menentukan keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran. Orang tua yang 
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peduli dan selalu memperhatikan perilaku dan perkembangan anak terutama 

dalam hal pendidikan akan meningkatkan motivasi belajar anak. Anak akan 

merasa mendapat dukungan dari orang tuanya sehingga berpengaruh terhadap 

motivasi belajarnya. 

Selain pola asuh orang tua, kondisi sosial ekonomi orang tua juga 

merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa. 

Kondisi sosial ekonomi merupakan posisi atau kedudukan seseorang dalam 

masyarakat yang ditentukan berdasarkan jenis aktivitas ekonomi, pendidikan dan 

pendapatan. Kondisi sosial ekonomi mencakup pekerjaan, pendidikan dan 

pendapatan masyarakat. Tinggi rendahnya pendidikan orang tua dan besar 

kecilnya penghasilan dapat mempengaruhi motivasi belajar anak. Anak yang 

berasal dari keluarga berpendidikan baik akan menghasilkan anak yang 

berpendidikan baik pula. Kondisi sosial ekonomi orang tua yang baik akan 

mendukung motivasi belajar siswa. Orang tua yang memiliki sarana dan prasarana 

yang mendukung pendidikan seorang siswa maka secara logis akan membantu 

siswa dalam belajar, bahkan memberikan motivasi untuk lebih giat dalam 

belajarnya. Keterbatasan dana yang dimiliki oleh orang tua siswa kemungkinan 

dapat berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa karena tidak tersedianya 

fasilitas belajar yang memadai. 

Faktor lingkungan belajar juga dapat berpengaruh terhadap motivasi 

belajar siswa. Lingkungan yang aman, tentram, tertib dan indah dapat 

menumbuhkan motivasi belajar siswa. Sebaliknya, lingkungan yang kurang 

menyenangkan seperti kegaduhan dan kekacauan dapat menurunkan motivasi 
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belajar. Teman sebaya, dan kehidupan masyarakat ikut mempengaruhi motivasi 

belajar siswa. Menurut Santrock (2017: 533) siswa yang diterima oleh teman 

sebayanya seringkali lebih tinggi motivasi belajarnya. Sebaliknya, siswa yang 

ditolak oleh teman sebayanya beresiko memiliki motivasi belajar yang rendah. 

Teman sebaya dapat membantu satu sama lain dalam mempelajari materi 

pelajaran. 

Faktor lain yang berpengaruh terhadap motivasi belajar yaitu kompetensi 

guru. Proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif jika guru sebagai 

pemimpin pembelajaran dapat memberikan motivasi belajar kepada siswa. 

Menurut Iskandarwassid & Sunendar (2018: 137) salah satu tugas pengajar yang 

sangat penting adalah membangkitkan motivasi belajar. Belajar berhubungan erat 

dengan melatih diri untuk menguasai sejumlah keahlian tertentu. Keahlian 

tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah selesai belajar, 

sekalipun persoalan yang dihadapi tidak seperti yang dihadapi ketika sedang 

belajar. Guru dengan segala upayanya membuat siswa memiliki motivasi belajar. 

Guru yang memiliki kompetensi yang baik akan menumbuhkan motivasi belajar 

siswa. Purwanto (2017: 60) menyatakan. 

Di sekolah seringkali terdapat anak yang malas, tidak menyenangkan, suka 

membolos, dan sebagainya. Dalam hal demikian berarti bahwa guru tidak 

berhasil memberikan motivasi yang tepat untuk mendorong agar ia bekerja 

dengan segenap tenaga dan pikirannya. Seringkali terjadi seorang anak 

malas terhadap suatu mata pelajaran, tetapi sangat giat dalam mata pelajaran 

yang lain. 

 

Pada kenyataannya siswa kelas VII di SMPN 2 Juwiring Klaten memiliki 

motivasi belajar yang masih tergolong rendah. Sebagian besar siswa kelas VII di 

SMP Negeri 2 Juwiring Klaten tidak belajar setiap harinya. Untuk dapat 
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meningkatkan motivasi belajar siswa diperlukan peran orang tua dan juga sekolah. 

Siswa kelas VII di SMPN 2 Juwiring Klaten juga sering tidak mengerjakan tugas 

yang diberikan guru. Siswa membutuhkan motivasi untuk dapat belajar dengan 

baik. SMP Negeri 2 Juwiring Klaten letaknya di pinggiran kota, sebagian besar 

berasal dari keluarga yang kondisi sosial ekonominya rendah. Pendidikan orang 

tuanya kebanyakan hanya lulusan SMP. Pekerjaan orang tua sebagian besar 

adalah buruh yang pendapatannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. Kondisi tersebut membuat orang tua siswa kelas VII SMP Negeri 2 

Juwiring tidak terlalu peduli dengan kondisi perkembangan anaknya. Orang tua 

kurang memperhatikan pendidikan anaknya, mereka sibuk dengan urusan dan 

pekerjaan masing-masing. Orang tua jarang menyisihkan waktu untuk mengontrol 

kegiatan anaknya dan membantu anaknya dalam menyelesaikan permasalahan 

yang sedang mereka hadapi. Orang tua siswa kelas VII SMP Negeri 2 Juwiring 

Klaten cenderung membiarkan perilaku anaknya.  

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang 

Kontribusi Pola Asuh, Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua dan Kompetensi Guru 

terhadap Motivasi Belajar Siswa kelas VII SMP Negeri 2 Juwiring Klaten. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, peneliti 

mengidentifikasi beberapa permasalahan. 

1. Fasilitas atau sarana belajar mengajar baik di sekolah maupun di rumah dapat 

berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. 
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2. Pola asuh orang tua siswa cenderung membiarkan anak untuk berperilaku 

sesuai dengan keinginannya sendiri dapat menghambat motivasi belajar siswa. 

3. Kurangnya perhatian dari orang tua terhadap pendidikan anaknya 

menyebabkan kurangnya motivasi belajar siswa. 

4. Kondisi sosial ekonomi orang tua turut mempengaruhi tinggi rendahnya 

motivasi belajar siswa.  

5. Hasrat atau keinginan siswa untuk berprestasi mempunyai peranan besar 

terhadap motivasi belajar siswa. 

6. Pentingnya kompetensi guru dalam menumbuhkan motivasi belajar siswa. 

7. Lingkungan belajar ikut mempengaruhi motivasi belajar siswa. Lingkungan 

belajar yang kondusif akan meningkatkan motivasi belajar siswa. 

8. Teman sebaya dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa.  

9. Cita-cita siswa akan memperkuat motivasi belajar siswa. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti memfokuskan pada 

motivasi belajar siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa 

dibatasi oleh pola asuh, kondisi sosial ekonomi orang tua dan kompetensi guru. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka dapat diajukan empat 

rumusan masalah.  
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1. Adakah kontribusi pola asuh, kondisi sosial ekonomi orang tua dan 

kompetensi guru terhadap motivasi belajar siswa kelas VII SMP Negeri 2 

Juwiring Klaten? 

2. Adakah kontribusi pola asuh terhadap motivasi belajar siswa kelas VII SMP 

Negeri 2 Juwiring Klaten? 

3. Adakah kontribusi kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap motivasi belajar 

siswa kelas VII SMP Negeri 2 Juwiring Klaten? 

4. Adakah kontribusi kompetensi guru terhadap motivasi belajar siswa kelas VII 

SMP Negeri 2 Juwiring Klaten? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini ada empat. 

1. Untuk menganalisis dan menguji kontribusi pola asuh, kondisi sosial ekonomi 

orang tua dan kompetensi guru terhadap motivasi belajar siswa kelas VII 

SMP Negeri 2 Juwiring Klaten. 

2. Untuk menganalisis dan menguji kontribusi pola asuh terhadap motivasi 

belajar siswa kelas VII SMP Negeri 2 Juwiring Klaten. 

3. Untuk menganalisis dan menguji kontribusi kondisi sosial ekonomi orang tua 

terhadap motivasi belajar siswa kelas VII SMP Negeri 2 Juwiring Klaten. 

4. Untuk menganalisis dan menguji kontribusi kompetensi guru terhadap 

motivasi belajar siswa kelas VII SMP Negeri 2 Juwiring Klaten. 
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F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yakni manfaat secara teoritis dan 

manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menambah 

literatur yang berkaitan dengan kajian teori yang berhubungan dengan pola 

asuh, kondisi sosial ekonomi orang tua, kompetensi guru dan motivasi belajar 

siswa. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 

a. Sekolah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa. 

b. Guru. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk 

membimbing dan membina siswa agar memiliki motivasi belajar yang 

tinggi. 

c. Siswa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa 


