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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

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. Dengan demikian, 

keluarga merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan 

umum pendidikan. Pendidikan pertama kali yang didapatkan oleh seorang anak berasal dari 

keluarga atau orang tua. Orang tua berperan penting dalam pemberian motivasi belajar 

kepada anaknya. 

Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Belajar 

merupakan perubahan tingkah laku secara relatif permanen untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan (Wahab, 2015:242). Sedangkan motivasi dapat dikatakan sebagai daya 

penggerak atau pendorong dalam belajar. Motivasi timbul karena adanya kebutuhan atau 

keinginan dalam diri seseorang sehingga tujuan yang dikehendaki oleh individu dapat 

tercapai (Salvin, 2011:99). Seorang anak yang memiliki motivasi kuat akan mempunyai 

banyak energi untuk belajar. Hal ini menunjukkan bahwa anak yang memiliki motivasi 

belajar akan meluangkan banyak waktu untuk belajar atau akan lebih tekun belajar 

dibandingkan dengan anak yang kurang memiliki motivasi belajar. Oleh karena itu 

terkadang suatu proses belajar tidak dapat mencapai hasil yang maksimal disebabkan oleh 

ketiadaan kekuatan yang mendorong atau dengan adanya motivasi dapat menumbuhkan 

minat belajar anak. Anak memperoleh hasil belajar sesuai dengan usaha yang telah 

dilakukan. Dengan kata lain belajar sedikit hasilnya sedikit, belajar banyak hasilnya banyak.  

Orang tua memiliki peran penting dalam menumbuhkan motivasi belajar anak dalam 

hal ini adalah pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua merupakan suatu cara terbaik yang 

dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari rasa tanggung 

jawab kepada anak (Thoha, 1996:109). Peran orang tua sangat berpengaruh dalam mendidik 

anak-anaknya, maka sikap yang orang tua perlihatkan akan menjadi perhatian anak. 

Dukungan dari orang tua merupakan suatu pemacu semangat belajar bagi anak. Orang tua 

yang selalu memberikan kasih sayang dan selalu meluangkan waktu, akan membantu anak 

memiliki keinginan belajar yang kuat. Apabila anak memiliki keinginan dan semangat 
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belajar yang tinggi maka anak tidak terpaksa untuk bersekolah. Anak akan selalu 

berusaha untuk mengerjakan tugas sekolah dengan tepat. 

Pola asuh yang mencakup sikap dan perilaku dari orang tua berpengaruh terhadap 

perkembangan jiwa anak. Sebagai orang tua memiliki kewajiban untuk membimbing 

anaknya hingga mencapai arah kedewasaan, baik kedewasaan fisik maupun kedewasaan 

pemikiran, dengan harapan agar dimasa yang akan datang anak mampu mandiri dan tanpa 

bergantung pada orang lain, termasuk pada orang tua. Hubungan dekat antara orang tua dan 

anak sangat diperlukan sekali. Apabila orang tua jarang memperhatikan perkembangan 

belajar anak, orang tua kurang mengerti apa saja yang dibutuhkan untuk menunjang 

keberhasilan anak, atau orang tua yang jarang menemani, membimbing dan memberi 

semangat belajar anak sehingga motivasi belajar anak menjadi rendah. 

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. Setiap anak memiliki tingkat 

motivasi belajar yang berbeda-beda, karena setiap orang tua satu dengan yang lain 

memberikan pola asuh yang berbeda dalam membimbing dan mendidik anaknya. Dari latar 

belakang keluarga yang berbeda akan membentuk pola asuh orang tua yang berbeda-beda 

dan diprediksikan dari pola asuh orang tua yang berbeda-beda itu mempengaruhi motivasi 

anak dalam belajar.  

Berdasarkan hasil observasi di TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2 Plupuh menunjukkan 

bahwa sebagian besar anak memiliki motivasi belajar yang kurang. Hal ini terlihat pada saat 

pembelajaran berlangsung anak kurang menunjukkan minatnya dalam proses pembelajaran, 

anak kurang serius dalam belajar atau bermalas-malasan ketika belajar, anak tidak 

menyimak penjelasan guru, serta anak saat mendapatkan tugas dari guru anak sibuk sendiri 

sehingga tugas tidak terselesaikan dengan cepat. 

Dari hal tersebut terlihat bahwa motivasi belajar anak rendah. Maka sikap orang tua 

yang terbuka dan selalu menyediakan waktu akan membantu anak dalam memahami dirinya 

yang terus mengalami perubahan akan membantu anak meningkatkan semangat belajarnya. 

Anak merasa tidak terpaksa untuk sekolah dan semangat belajarnya pun akan tumbuh terus. 

Dengan adanya sikap yang positif, maka anak akan merasa lebih mudah untuk 

meningkatkan prestasi belajarnya. Anak akan mengoptimalkan potensi berpikirnya di 

sekolah dan selalu berusaha untuk mengerjakan tugas sekolahnya dengan tepat. 

Jelas bahwa orang tua memiliki peran yang sangat penting bagi pembentukan pola 

berpikir dan kecakapan anak. Pola pengasuhan yang positif akan berdampak baik pada 
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perkembangan anak, begitu juga sebaliknya, pola pengasuhan yang tidak baik akan 

berdampak tidak baik juga pada perkembangan anak. Keberhasilan anak dalam belajar 

merupakan sesuatu yang diharapkan oleh setiap orang tua. Untuk mewujudkan harapan 

tersebut tentunya orang tua perlu memahami anak sebagai manusia seutuhnya dan 

memahami dirinya agar dapat menyesuaikan diri dengan anak yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

Berdasarkan paparan di atas, sehingga peneliti tertarik dengan melakukan penelitian 

yang berjudul “Hubungan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Anak di TK 

Aisyiyah Bustanul Athfal 2 Plupuh”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan maka penelitian ini dapat di 

identifikasi sebagai berikut : 

1. Rendahnya motivasi belajar anak 

2. Orang tua yang kurang memperhatikan belajar anak 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah sangat diperlukan dalam sebuah penelitian yang jelas agar 

mendapatkan data sesuai tujuan yang di inginkan oleh penulis. Maka pembatasan masalah 

dalam penelitian ini adalah pola asuh orang tua dibatasi pada pola asuh demokratis terhadap 

anak didik di TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2 Plupuh. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, sehingga dapat dirumuskan masalah 

adalah sebagai berikut: Adakah hubungan antara pola asuh demokratis terhadap motivasi 

belajar anak di TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2 Plupuh? 

 

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 

terhadap motivasi belajar anak di TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2 Plupuh”. 
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F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai, maka penelitian ini dapat diambil manfaat dan 

kegunaan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran 

ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hubungan pola asuh orang tua terhadap 

motivasi belajar anak. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Orang Tua  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi orang tua untuk bersikap tepat 

dalam memberikan pola asuh kepada anaknya.  

b. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dalam usaha meningkatkan kualitas pembelajaran dengan 

memperhatikan peran pola asuh orang tua. 

c. Bagi Peneliti 

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta maupun untuk menambah wawasan dan pengalaman 

dalam bidang pendidikan. 

 


