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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia 

untuk menjalani hidupnya. Karena pendidikan merupakan salah satu sarana 

dan prasarana bangsa untuk memajukan dan meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia, sehingga pendidikan merupakan faktor penting yang harus 

diperhatikan dalam rangka mewujudkan pembangungan suatu bangsa.  

Pada  dasarnya pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan 

peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan bagi 

manusia dimasa yang akan datang. Pendidikan dapat diperoleh mulai dari 

lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Ketiga pusat pendidikan ini 

sebagai penanggungjawab yang dituntut melakukan kerjasama diantara 

mereka baik secara langsung maupun tidak langsung.  

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak, karena 

anak-anak mula-mula menerima pendidikan didalam keluarga. Keluarga 

adalah lembaga pertama dalam kehidupan anak dimana tempat anak belajar 

sebagai makhluk sosial juga merupakan dasar pembentukan tingkah laku, 

watak, moral dan pendidikan. Lingkungan keluarga memberikan pengalaman 

dan pengaruh terhadap anak-anaknya. Begitu pula halnya dengan perhatian 

orang tua terhadap anak-anaknya, perhatian yang diberikan orang tua 
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terhadap kegiatan belajar anak tentunya akan menanamkan kemauan dan 

motivasi belajar dalam diri anak tersebut.  

Perhatian orang tua membantu dan mendorong anak-anak untuk dapat 

lebih berhasil dalam pendidikannya. Dimana peranan orang tua dalam belajar 

adalah memberikan bantuan, bimbingan, dukungan, motivasi dan informasi 

tentang bagaimana cara belajar yang baik dan tepat. Peranan orang tua juga 

sangat penting misalnya pada saat guru memberikan pekerjaan rumah, 

diperlukan bimbingan orang tua dalam memecahkan masalah yang dihadapi 

anak, dan pada saat itulah diharapkan orang tua bisa membantu kesulitan 

tersebut. 

Perhatian adalah ketika individu memusatkan konsentrasinya tertuju 

pada suatu obyek. Hal ini sesuai dengan pendapat Sriyanti (2010:100) bahwa 

perhatian adalah ketika individu sedang memperhatikan sesuatu maka 

aktivitas individu tersebut dicurahkan atau dipusatkan, dikonsentrasikan pada 

obyek pada obyek yang sedang diperhatikan. Dengan demikian, perhatian 

orang tua merupakan pemusatan konsentrasi orang tua kepada anak dengan 

cara memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak berupa kebutuhan materil dan 

moril. 

Banyak orang tua yang mengungkapkan bentuk perhatian mereka 

kepada anak hanya dengan memenuhi kebutuhan secara finansial saja. Terkait 

dengan pendidikan anak, orang tua seharusnya tidak hanya memberikan yang 

terbaik dalam hal fasilitas belajar saja, namun harus diimbangi dengan 
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memberikan dorongan atau motivasi terhadap anak sehingga anak akan lebih 

bersemangat atau termotivasi dalam belajar karena anak merasa mendapatkan 

dukungan dari orang-orang terdekatnya.  

Motivasi belajar adalah dorongan atau penggerak bagi seorang siswa 

untuk berprestasi dalam belajar dengan melakukan suatu tindakan dalam 

usahanya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Hal ini senada 

dengan pendapat Winkel dalam Saputri (2016:17) yang mengatakan bahwa 

motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang 

menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan 

belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki siswa yaitu pencapaian prestasi 

belajar yang optimal dapat dicapai. Dengan adanya penjelasan mengenai 

perhatian orang tua dan motivasi belajar diatas, dapat diketahui bahwa 

perhatian orang tua baik dari segi materil maupun moril memberi pengaruh 

terhadap motivasi belajar anak. 

Latar belakang pekerjaan orang tua siswa di SMKN 2 Kota Jambi 

mayoritas wirausaha, wiraswasta, dan karyawan. Banyak dari orang tua siswa 

di sekolah ini yang ibu dan ayahnya sama-sama berkerja untuk menambah 

pemasukan keluarga.  

Fenomena yang ditemukan dilapangan, dalam kegiatan belajar 

mengajar di kelas banyak siswa yang tidak serius dalam mengikuti pelajaran. 

Ada yang keluar masuk kelas, mengobrol atau bergurau dengan teman 

sebangkunya dan tidak memperhatikan guru di depan yang sedang 
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menjelaskan. Ada juga siswa yang duduk diam namun dengan wajah 

bertopang tangan. Peran kedua orang tua terutama ibu dalam pendidikan anak 

sangatlah penting. Karena kedua orang tuanya terlalu sibuk diluar, maka anak 

akan kurang mendapatkan perhatian, bimbingan dan pengawasan dari orang 

tua. Namun di sisi lain, dengan latar belakang pekerjaan kedua orang tua yang 

juga sama-sama bekerja, peneliti juga menemukan beberapa siswa yang 

memiliki antusiasme tinggi dalam mengikuti pelajaran dan tidak berbuat 

gaduh di kelas.  

 Berdasarkan fenomena di atas maka peneliti tertarik untuk 

membuktikan apakah ada hubungan antara perhatian orang tua dengan 

motivasi belajar pada Siswa kelas XI Penjualan SMK Negeri 2 Kota Jambi. 

 

B. Batasan Masalah 

Sehubungan dengan judul yang dikemukakan, maka ruang lingkup 

pembahasan meliputi: 

1. Perhatian orang tua yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perhatian 

yang diberikan orang tua yang dapat menunjang aktivitas belajar anak 

yang meliputi; (1) pemenuhan kebutuhan anak, (2) pemenuhan fasilitas 

belajar anak, (3) pemberian semangat dalam belajar, dan (3) pemberian 

bimbingan pada anak.  

2. Motivasi belajar dalam penelitian ini adalah motivasi dari dalam diri 

siswa dalam usaha mencapai tujuan belajarnya, meliputi; (1) ketekunan 
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dalam belajar, (2) ulet menghadapi kesulitan (3) minat dalam belajar, (4) 

dorongan untuk berprestasi, (5) mandiri dalam belajar. 

3. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI Penjualan di 

SMK Negeri 2 Kota Jambi 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah gambaran umum perhatian orang tua pada siswa kelas XI 

Penjualan SMK Negeri 2 Kota Jambi? 

2. Bagaimanakah gambaran motivasi belajar siswa kelas XI Penjualan SMK 

Negeri 2 Kota Jambi? 

3. Adakah hubungan antara perhatian orang tua dengan motivasi belajar 

pada siswa kelas XI Penjualan SMK Negeri 2 Kota Jambi?  

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengungkapkan gambaran perhatian orang tua siswa kelas X Penjualan 

SMK Negeri 2 Kota Jambi 

2. Mengungkapkan gambaran motivasi belajar siswa kelas XI Penjualan 

SMK Negeri 2 Kota Jambi 

3. Mengungkapkan hubungan perhatian orang tua dengan motivasi belajar 

siswa pada siswa kelas XI Penjualan di SMKN 2 Kota Jambi.  
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E. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan terutama 

berkaitan dengan perhatian orang tua dan motivasi belajar.  

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi peneliti, dapat mengetahui secara langsung mengenai hubungan 

perhatian orang tua dengan motivasi belajar. 

b. Bagi siswa, dapat mempererat komunikasi antara siswa dengan orang 

tua. Selain itu juga memberikan referensi pada siswa bagaimana 

pentingnya perhatian dari orang tua itu dalam kehidupan. 

c. Bagi orang tua, agar orang tua lebih banyak memberikan perhatian 

kepada anaknya, sehingga anak selalu mendapatkan perhatian, arahan 

dan sebagainya. 

d. Bagi guru, dapat menambah informasi serta wawasan guru agar 

mengajak dan terus menghimbau kepada orang tua untuk 

memberikan banyak perhatian kepada anak sehingga meningkatkan 

motivasi belajar siswa. 

 

F. Anggapan Dasar 

Menurut Sutja dkk (2017:47) anggapan dasar adalah merupakan 

prinsip, kepercayaan, sikap atau predisposisi yang digunakan peneliti untuk 
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membangun hipotesis atau pertanyaan penelitian. Kebenaran anggapan dasar 

tidak perlu diuji atau diperdebatkan. Sebagai landasan dasar berpikir dalam 

penelitian ini penulis menggunakan asumsi sebagai berikut: 

1. Bentuk perhatian orang tua yang diterima oleh setiap siswa beragam. 

2. Setiap siswa mempunyai motivasi yang berbeda-beda. 

3. Motivasi belajar siswa dipengaruhi banyak faktor.  

4. Siswa yang memiliki motivasi belajar adalah siswa yang serius dalam 

mengikuti pembelajaran. 

 

G. Hipotesis 

Sesuai dengan ruang lingkup pembatasan masalah dan tujuan yang 

dirumuskan terlebih dahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

“Terdapat Hubungan yang signifikan antara Perhatian Orang Tua dengan 

Motivasi Belajar pada Siswa Kelas XI Penjualan SMK Negeri 2 Kota Jambi. 

 

H. Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan istilah-istilah 

yang digunakan dalam penelitian ini, maka diberikan definisi operasional 

sebagai berikut: 

1. Perhatian orang tua adalah cara orang tua untuk memenuhi kebutuhan 

anak secara fisik maupun nonfisik yang dapat menunjang aktivitas 

belajar anak. 
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2. Motivasi belajar siswa adalah suatu dorongan atau penggerak bagi siswa 

untuk berprestasi dalam belajar dengan melakukan suatu tindakan dalam 

usahanya untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

 

I. Kerangka Konseptual 

Berdasarkan batasan masalah dan definisi operasional. Secara konseptual 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

          

          

 

Keterangan :  

X  : Perhatian Orang Tua 

Y  : Motivasi Belajar Siswa 

     : Hubungan

 (X)  (Y) 
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