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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan pendidikan di sekolah bukan hanya merupakan hasil dari  

belajar siswa dengan guru saja, tetapi orang tua siswa juga ikut memberikan 

andil dalam keberhasilan pendidikan anak. Dukungan yang diberikan oleh 

orang tua dapat berupa motivasi, perhatian, dorongan untuk belajar dan 

pengawasan kepada anak untuk menunjang proses pembelajaran. 

Dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup, orang 

tualah yang terlibat langsung dalam memberikan fasilitas pendidikan, 

kebutuhan keluarga dan masalah-masalah ekonomi lainnya. Dapat dan 

tidaknya orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya tergantung 

pada kondisi ekonomi atau status sosial ekonomi masing-masing keluarga.  

Status sosial ekonomi itu sendiri merupakan suatu keadaan atau 

kedudukan yang diatur secara sosial dalam posisi tertentu dalam struktur 

masyarakat. Pemberian posisi ini disertai pula seperangkat hak dan kewajiban 

yang hanya dipenuhi pembawa statusnya, misalnya: pendapatan, pekerjaan, 

dan pendidikan (Soekanto, 2017:206).  

Keberhasilan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara 

keluarga (orang tua), anggota masyarakat dan pemerintah. Pemerintah dan 

masyarakat menyediakan tempat untuk belajar yaitu sekolah. Sekolah 

menampung siswa-siswinya dari latar belakang atau status sosial ekonomi 

yang berbeda. Ahmadi (2016:105), menyatakan keadaan sosial ekonomi 

orangtua mempunyai peranan terhadap perkembangan anak-anak, misalnya 



2 

 

keluarga yang perekonomiannya cukup, menyebabkan lingkungan materil 

yang dihadapi oleh anak didalam keluarganya akan lebih luas, sehingga ia 

dapat kesempatan yang lebih luas didalam memperkenalkan bermacam-

macam kecakapan, yang mana kecakapan-kecakapan tersebut tidak mungkin 

dapat dikembangkan kalau tidak ada alat-alatnya 

Keluarga merupakan lembaga sosial pertama yang dikenal oleh anak 

dan dalam keluarga ini ditanamkan sikap-sikap yang dapat mempengaruhi 

perkembangan anak selanjutnya. Keluarga bertanggung jawab menyediakan 

dana untuk kebutuhan pendidikan anak. Keluarga (orang tua) yang keadaan 

sosial ekonominya tinggi tidak akan banyak mengalami kesulitan dalam 

memenuhi kebutuhan sekolah, berbeda dengan orang tua yang keadaan sosial 

ekonominya rendah. Kebutuhan yang tidak terpenuhi akan menjadi 

penghambat bagi anak dalam pembelajaran. Dalam proses belajar, motivasi 

merupakan syarat mutlak yang dapat dan mempengaruhi arah, aktivitas yang 

dipilih, dan intensitas keterlibatan siswa dalam suatu aktivitas. Motivasi 

merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dimana 

motivasi erat kaitanya dengan perbuatan atau perilaku manusia. Oleh karena 

itu, dalam melaksanakan aktivitas perlu disertai dengan motivasi 

(Sardiman,2014:39). 

Motivasi memiliki peran penting terhadap proses belajar yang 

hasilnya dapat dilihat dari output salah satu indikatornya adalah hasil belajar. 

Seperti yang diungkapkan Uno (2014:4) secara garis besar, motivasi 

dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. 
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Motivasi intrinsik timbulnya tidak memerlukan rangsangan dari luar karena 

memang telah ada dalam diri individu sendiri, yaitu sesuai atau sejalan 

dengan kebutuhannya. Sedangkan motivasi ekstrinsik timbul karena adanya 

ransangan dari luar individu, misalnya dalam bidang pendidikan terdapat 

minat yang positif terhadap kegiatan pendidikan timbul karena melihat 

manfaatnya. Dengan adanya motivasi, siswa akan terdorong untuk belajar 

serta menyenangi mata pelajaran dan dengan senang hati mempelajari 

pelajaran tersebut. Siswa yang termotivasi akan merasa butuh terhadap ilmu 

pengetahuan sehingga berusaha memenuhi kebutuhan tersebut. 

Maka motivasilah yang menjadi jantung dalam proses pembelajaran, 

sebab bagaimanapun tingginya kemampuan intelektual siswa, materi yang 

diajarkan, lengkapnya sarana dan prasarana belajar, tetapi jika siswa tidak 

termotivasi dalam belajar, maka proses pembelajaran tidak akan berlangsung 

dengan optimal. 

Sardiman (2014:40) seseorang akan berhasil dalam belajar, kalau pada 

dirinya sendiri ada keinginan untuk belajar. Motivasi dalam hal ini meliputi 

du hal yaitu mengetahui apa yang akan dipelajari dan memahami mengapa 

hal tersebut patut untuk dipelajari. Dengan harapan bahwa apabila individu 

mampu berprestasi di sekolah maka akan membuka peluang lebih luas bagi 

individu guna mengembangkan diri dan memperoleh ilmu pengetahuan yang 

lebih tinggi dan lebih luas lagi dengan tujuan akhir mampu memenuhi 

kebutuhannya dan dapat meningkatkan kesejahteraan individu di masa 

mendatang. 
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Selain faktor internal, faktor eksternal yang berpengaruh untuk 

mencapai tujuan pendidikan yakni peran keluarga dan masyarakat. Bahwa 

setiap masyarakat meneruskan kebudayaanya dengan beberapa perubahan 

kepada generasi muda melalui pendidikan dan melalui interaksi sosial. Faktor 

ekternal yang mempengaruhi individu dalam berprestasi yakni kondisi 

keluarga dan status sosial ekonomi orangtua. 

Mengingat bahwa orangtua dan keluarga merupakan lembaga sosial 

pertama yang dikenal oleh individu dan menanamkan sikap yang dapat 

mempengaruhi diri individu. Orangtua memiliki kewajiban untuk 

menyediakan segala kebutuhan lahir dan batin terkait dengan pendidikan bagi 

anak.  Anggapan orangtua yang memiliki status ekonomi tinggi tidak akan 

mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak, 

sedangkan orangtua yang memiliki status sosial ekonomi rendah akan 

mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Peranan 

orangtua sebagai pendorong perkembangan pengetahuan individu 

dipengaruhi oleh interaksi sosialnya yang dinamis dan status sosial 

ekonominya. 

Menurut Ahmadi (2016:105) apabila perekenomian cukup, 

lingkungan material yang dihadapi individu dalam keluarganya itu lebih luas, 

maka dapat mempunyai kesempatan yang luas pula untuk mengembangkan 

kemampuan dan kecakapannya. Apabila perekonomian dan lingkungan 

material orangtua itu kurang, belum tentu juga individu mengalami kesulitan 
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dan tidak akan mendapatkan kesempatan yang luas untuk mengembangkan 

kemampuan dan kecakapannya. 

Dari observasi awal yang dilakukan peneliti di SMP Negeri 19 Kota, 

dijumpai beberapa siswa yang kurang antusias dalam mengikuti pelajaran, 

siswa lebih asyik dengan pekerjaanya sendiri dan ada sejumlah siswa yang 

berbincang dengan teman sebangku pada saat jam pelajaran dimulai, terlihat 

juga siswa yang mengantuk dengan bersandar di bagian dinding kelas.   

Sementara itu, ditemukan siswa yang memiliki kebiasaan malas, 

kurangnya motivasi dan perhatian dari orangtua sehingga mereka cenderung 

harus menyelesaikan sendiri apabila menemui masalah. Ada siswa yang 

berpendapat bahwa, ketika sekolah yang terpenting adalah berangkat, 

kemudian di kelas tidur, muncul anggapan bahwa nilai tidak cukup penting 

yang terpenting adalah mengikuti kegiatan sekolah dan bisa naik kelas setelah 

itu lulus.  

Namun terdapat beberapa siswa/siswi, yang merupakan murid 

berprestasi yang selalu mendapatkan peringkat baik di kelas menjelaskan 

bahwa dia termotivasi untuk meraih cita-cita walaupun dengan segala 

keterbatasan kondisi orangtuanya. 

Berdasarkan fenomena yang penulis temukan dilapangan maka 

penulis tertarik untuk “Identifikasi Motivasi Belajar Siswa Ditinjau Dari 

Status Sosial Ekonomi Orang Tua Kelas VIII di SMP Negeri 19 Kota 

Jambi”. 
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B. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini antara lain: 

1. Motivasi belajar siswa ditinjau dari tingkat pendidikan orang tua di kelas 

VII SMP N 19 Kota Jambi. 

2. Motivasi belajar siswa ditinjau dari jenis pekerjaan orang tua di kelas VII 

SMP N 19 Kota Jambi 

3. Motivasi belajar siswa ditinjau dari penghasilan orang tua di kelas VII 

SMP N 19 Kota Jambi 

4. Motivasi belajar siswa ditinjau fasilitas khusus dan barang berharga yang 

dimiliki orang tua di kelas VIII SMP N 19 Kota Jambi 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah di atas, 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  

1. Bagaimana motivasi belajar siswa Kelas VIII SMP N 19 Kota Jambi 

ditinjau dari tingkat pendidikan orang tua? 

2. Bagaimana motivasi belajar siswa kelas VIII SMP N 19 Kota Jambi 

ditinjau dari jenis pekerjaan orang tua? 

3. Bagaimana motivasi belajar siswa kelas VIII SMP N 19 Kota Jambi 

ditinjau dari pengasilan orang tua? 

4. Bagaimana motivasi belajar siswa kelas VIII SMP N 19 Kota Jambi 

ditinjau fasilitas khusus dan barang berharga yang dimiliki orang tua? 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian antara lain sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan  tingkat motivasi belajar siswa kelas VIII SMP N 19 

Kota Jambi ditinjau dari tingkat pendidikan orang tua. 

2. Mendeskripsikan tingkat motivasi belajar siswa kelas VIII SMP N 19 

Kota Jambi ditinjau dari jenis pekerjaan orang tua. 

3. Mendeskripsikan tingkat motivasi belajar siswa kelas VIII SMP N 19 

Kota Jambi ditinjau dari pengasilan orang tua. 

4. Mendeskripsikan tingkat motivasi belajar siswa kelas VIII SMP N 19 

Kota Jambi ditinjau fasilitas khusus dan barang berharga yang dimiliki. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah 

1. Bagi konselor di SMP Negeri 19 Kota Jambi, penelitian ini dapat 

menambah wawasan dan pemahaman baru, serta sebagai acuan bagi 

konselor dalam motivasi belajar ditinjau dari status sosial ekonomi orang 

tua siswa siswa di SMP Negeri 19 Kota Jambi. 

2. Bagi kepala sekolah SMP Negeri 19 Kota Jambi, penelitian ini memiliki 

manfaat sebagai kajian dan evaluasi terkait motivasi belajar ditinjau dari 

status sosial ekonomi orang tua siswa di SMP Negeri 19 Kota Jambi  

3. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan gambaran sesungguhnya 

mengenai motivasi belajar ditinjau dari status sosial ekonomi orang tua 

siswa di SMP Negeri 19 Kota Jambi 
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F. Anggapan Dasar 

1. Setiap siswa mempunyai motivasi belajar yang berbeda-beda. 

2. Setiap orangtua siswa memiliki status sosial ekonomi yang berbeda-beda. 

G. Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan pada penelitian ini  adalah : 

1. Pada tingkatan mana motivasi belajar siswa  kelas VIII SMP N 19 Kota 

Jambi lebih tinggi ditinjau dari pendidikan orang tua? 

2. Pada tingkatan mana motivasi belajar siswa kelas VIII SMP N 19 Kota 

Jambi lebih tinggi ditinjau dari jenis pekerjaan orang tua? 

3. Pada tingkatan mana motivasi belajar siswa kelas VIII SMP N 19 Kota 

Jambi lebih tinggi ditinjau dari pengasilan orang tua? 

4. Pada tingkatan mana motivasi belajar siswa kelas VIII SMP N 19 Kota 

Jambi lebih tinggi ditinjau fasilitas khusus dan barang berharga yang 

dimiliki orang tua? 

H. Defenisi Operasional 

1. Motivasi Belajar  

Motivasi belajar merupakan suatu keadaan atau kondisi yang mendorong 

merangsang atau menggerakan seseorang untuk belajar sesuatu atau 

melakukan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan belajar. Dengan adanya 

motivasi belajar yang tinggi membuat siswa dapat berkembang secara 

optimal dalam hal belajarnya sehingga memperoleh hasil belajar yang 

maksimal yang merupakan tujuan dari belajar itu sendiri.  
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2. Status Sosial Ekonomi Orang Tua 

Yang di maksud dalam penelitian ini adalah Status Sosial Ekonomi Orang 

Tua berdasarkan pendidikan, pekerjaan, penghasilan dan fasilitas khusus 

dan barang-barang berharga yang dimiliki orang tua.  

I. Kerangka Konseptual 

Motivasi belajar adalah kondisi dalam pribadi siswa yang mendorong 

siswa untuk belajar, mengarahkan siswa dalam belajar, dan menggerakkan 

siswa untuk melakukan kegiatan belajar agar mencapai tujuan yang 

dikehendaki. Siswa dengan motivasi belajar yang tinggi akan berusaha keras 

dan memberikan curahan perhatianyang besar dalam belajarnya.  

Kondisi status sosial ekonomi orang tua sangat berpengaruh terhadap 

proses pendidikan anak. Dalam memenuhi kebutuhan yang diperlukan anak-

anak untuk sekolah memerlukan biaya yang tidak sedikit. Tanpa biaya yang 

mencukupi maka berbagai alat maupun administrasi sekolah tidak dapat 

terpenuhi. Oleh karena itu, kemampuan anak tidak dapat tersalurkan dengan 

baik, sehingga dapat menghambat cita-cita anak. 

Faktor ekonomi tidak mutlak mempunyai hubungan dengan motivasi 

belajar siswa, karena tergantung pada sikap orang tua dan bagaimana 

motivasi anak untuk terus belajar. Walaupun faktor ekonomi orang tua 

memuaskan, tetapi apabila orangtua tidak memperhatikan pendidikan anak, 

hal tersebut tidak menguntungkan perkembangan sosial anak apabila anak 

pun tidak memiliki motivasi belajar. 
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Oleh karena itu, dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan 

memerlukan berbagai fasilitas belajar yang pengadaannya membutuhkan 

biaya yang tidak sedikit. Jadi, faktor ekonomi sangat mempengaruhi 

kelangsungan pendidikan anak untuk memotivasi belajar anak. Motivasi 

Belajar (Uno (2014:23)  dan Status Sosial Ekonomi Orang Tua (Dimyati 

Mahmud (2009: 99) & Soekamto (2014:206). 
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