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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

  

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama yang diperoleh anak 

didalam kehidupannya. Di lingkungan keluarga seorang anak pertama kalinya 

mengenal berbagai hal. Selain itu keluarga juga merupakan lembaga pendidikan 

tertinggi yang bersifat nonformal yang secara langsung maupun tidak langsung 

memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan, perkembangan dan perilaku anak. 

Anggraini (2014:14) Keluarga merupakan faktor penting dalam terciptanya 

motivasi belajar seorang anak, agar anak dapat bersemangat dalam belajar. Orang 

tua dan keluarga adalah lingkungan yang terdekat siswa saat di rumah. Tetapi jika 

orang tua tidak memberikan motivasi kepada anak, anak akan menjadi malas, 

anak akan menjadi acuh ketika orang tua mengingatkan anak untuk belajar. Selain 

keluarga teman sebaya atau teman bergaul juga merupakan faktor penting dalam 

membentuk motivasi belajar siswa. Jika teman bergaul tidak mempunyai motivasi 

belajar yang tinggi, maka ini sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. 

 Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, 

mereka merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat 

membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk 

mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan 

tertentu. Mendidik anak dengan baik dan benar berarti menumbuh kembangkan 

totalitas potensi anak secara wajar baik potensi jasmani maupun rohani, seperti 

memenuhi sandang, pangan, papan serta 
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pemenuhan kebutuhan intelektual anak, perasaan dan budi pekerti. Mengasuh dan 

membesarkan anak berarti memelihara kehidupan dan kesehatannya serta 

mendidiknya dengan penuh ketulusan dan cinta kasih, cara pengasuhan anak yang 

baik itu dapat terwujud dengan polapengasuhan orang tua yang tepat. 

 Pola asuh orang tua adalah suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang 

tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab kepada 

anak. Macam-macam pola asuh orang tua antara lain : pola asuh otoriter, pola 

asuh permisif, dan pola asuh demokrasi. Anggraini (2014:14). Tridhonanto 

(2014:16) mengklasifikasikan gaya-gaya pola asuh ke dalam gaya yang bersifat 

otoriter, demokrasi, dan permisif. Gaya orang tua yang permisif dicirikan oleh 

sifat memberi kebebasan dan tidak meng-hukum dalam menghadapi perilaku 

anak-anak. Gaya orang tua yang otoriter di cirikan kepatuhan terhadap aturan-

aturan dan otoritas orang tua. Gaya demokrasi menekankan suatu cara yang 

rasional, berorientasi kepada isu “memberi dan menerima”. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa, pola asuh otoriter adalah cara mengasuh anak yang dilakukan 

orang tua dengan menentukan sendiri aturan-aturan dan batasan-batasan yang 

mutlak. Pola asuh tersebut harus ditaati oleh anak tanpa kompromi dan 

memperhitungkankeadaan anak.Sedangkan pola asuh permisif adalah, dimana 

orangtua serba membolehkan anak berbuat apa saja. Selanjutnya pola asuh 

demokrasi adalah,  suatu bentuk pola asuh yang memperhatikan dan menghargai 

kebebasan anak, namun kebebasan itu tidakmutlak dan dengan bimbingan yang 

penuh pengertian antara orang tua dan anak. 
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 Orang tua mempunyai berbagai macam fungsi yang salah Pendidikan bagi 

seorang anak merupakan salah satu kebutuhannya untuk masa depan. Pendidikan 

pertama yang diperoleh anak diawal kehidupanya berasal dari keluarga khususnya 

orang tua, dimana pendidikkan yang diberikan itu bisa dalam bentuk pola asuh, 

sikap atau tingkahlaku yang ditampilkan oleh orang tuaterhadap anak dalam 

kehidupan sehari-hari. Orang tua diharapkan mampu menerapkan pola asuh yang 

bisa mengembangkan segala aspek perkembangan anak baik kognitif, fisik 

motorik, bahasa, seni maupun moral sedini mungkin. 

 Seorang anak dalam dirinya terdapat penentuan tingkah laku yang bekerja 

untuk mempengaruhi tingkah laku itu. Faktor penentu itu adalah motivasi atau 

daya penggerak tingkah laku manusia. Misalnya, seseorang memiliki kemauan 

besar dalam belajar adanya penghargaan atas prestasinya. Menurut Hamalik 

(2010:158) Motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang di tandai 

dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Persyaratan ahli 

tersebut, dapat diartikan bahwa yang dimaksud tujuan adalah sesuatu yang berada 

di luar diri manusia sehingga kegiatan manusialebih terarah, sehingga manusia 

akan berusaha lebih semangat dan giat dalam berbuat sesuatu. 

 Menurut Sadirman (2007:87) banyak karakteristik dalam diri yang 

menyertai dalam proses belajar mengajar, seperti faktor ekternal dan faktor 

internal. Kedua faktor tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan dengan adanya 

dorongan baik dari luar maupun dari dalam, dengan adanya motivasi siswa dapat 

mengembangkan aktifitas dan intensitas, dapat mengarahkan dan memelihara 
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ketekunan dalam kegiatan belajar, yang terutama adalah motivasi yang timbul dari 

dalam diri individu itu sendiri. 

 Motivasi belajar memegang peranan yang penting dalam proses 

pembelajaran bagi siswa. Siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi, 

kemampuan dalam belajarnya juga akan tinggi sebaliknya siswa yang memiliki 

motivasi belajar yang rendah, kemampuan dalam belajar juga rendah. Motivasi 

dapat timbul dari dalam diri sendiri dan juga dapat dirangsang dari luar, siswa 

diharapkan memiliki kesadaran dari dalam dirinya dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dengan harapan tujuanbelajar yang diinginkan dapat tercapai. 

 Berdasarkan hasil pengamatan saya pada saat Praktek pengalaman 

lapangan di SMA Negeri 11 Kota Jambi, bahwa saya menemukan beberapa 

permasalahan yang menarik untuk saya teliti, sebagaimana hasil pengamatan,saya 

menemukan masih banyak terdapat siswa yang memilki motivasi belajar yang 

rendah, kemudian saya melihat dari sekian banyak siswa yang menunda-nunda 

pekerjaan dan tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, beberapa siswa 

mengobrol saat guru sedang menjelaskan materi pelajaran sehingga mengganggu 

proses pembelajaran di kelas, beberapa siswa berada di luar kelas pada saat guru 

mata pelajaran tidak masuk pada saat jam pelajaran, banyak siswa yang sering 

tidak mengikuti pelajaran di kelas, beberapa siswa tidak membawa buku catatan, 

buku cetak atau buku tugas ke sekolah. 

 Di dalam pola asuh orang tua penulis mengamati bahwa beberapa orang 

tua yang mengantar dan menjemput anak di sekolah merupakan bentuk 

pengontrolan orang tua terhadap anak. Hal tersebut termasuk pola asuh 
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demonstrasi yaitu pola asuh yang mengontrol anak nya, dengan adanya 

pengontroalan, siswa merasa mendapat perhatian lebih sehingga meningkatkan 

motivai belajar siswa. Kemudian ditemukan masalah beberapa siswa sering 

datang terlambat ke sekolah di sebabkan orang tua tidak memperhatikan dan tidak 

menasehati anak nya tidur lebih cepat di malam hari, sehingga bangun kesiangan 

jadi siswa datang kesekolah terlambat berakibat siswa tersebut menggantuk dalam 

kelas yang mengakibatkan motivasi belajar siswa rendah. Hal tersebut termasuk 

pola asuh permisif yaitu pola asuh yang mengabaikan. berdasarkan pengamatan 

peniliti masih ada siswa yang berjualan dan peniliti bertanya kepada siswa 

berjualan tersebut di waktu praktek pengalaman lapangan siswa di suruh orang tua 

nya berjualan disekolah untuk membantu penghasilan orang tua,hal tersebut 

mengakibatkan siswa tidak fokus ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung, 

siswa harus mengikuti kehendak orang tua dengan otoriter nya pola asuh orang 

tua, mengakibatkan siswasering tidak mengumpulkan pekerjaan rumahketika saya 

mengajar atau dapat dikatakan motivasi belajar rendah.  

 Dari permasalahan di sebabkan karena kurangnya motivasi belajar pada 

diri siswa tersebut. cukup jelas dari permasalahan tersebut tidak lepas dari peranan 

keluarga yang dapat mempengaruhi motivasi belajar serta proses 

pembelajaran dikelas, dapat dikatakan bahwa pola asuh orang tua berhubungan 

dengan motivasi belajar. Anak yang termotivasi belajarnya bukan hanya 

membanggakan orang tua saja, tetapi memiliki cermin masa depan dan karir yang 

baik. Anak yang memilki motivasi rendah dalam belajar, dapat dibayangkan 

bahwa mereka akan kehilangan cerminan karir yang baik dan harapan orang tua 
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terhadap anakpun akan hilang. Oleh karena itu, orang tua menjadi pemeran 

utamadalam lingkungan keluarga untuk menumbuhkan motivasi belajar anak. 

 Motivasi belajar penting dalam bidang belajar bagi diri seorang anak 

atausiswa, hal ini dalam rangka menyiapkan siswa untuk melanjutkanpendidikan 

ketingkat yang lebih tinggi dan berperan serta dalamkehidupan masyarakat. 

 Dengan pemahaman anak pentingnya motivasi dalam belajar, terdapat pula 

perananan orang tua dibelakangnya yang turut penting dalam menumbuhkan 

motivasi belajar siswa. Pola asuh orang tua memegang peranan yang sangat 

penting dalam berbagai hal salah satunya proses belajar. Proses belajar dapat 

terbentuk dengan adanya motivasi. Orang tua dapat menjadi faktor pemicu 

meningkatnya motivasi belajar anak. Pola  asuh orang tua yang baik tentunya 

seperti, menghargai, mendukung, dan mendampingi apa yang dilakukan anak 

dalam proses belajarnya.Tingginya gaya otoriter yang diterapkan orang tua dalam 

mengasuh anaknya berbanding terbalik dengan peningkatan motivasi belajar. 

Novia (2017:123)  Orang tua otoriter menuntut anak agar patuh serta tunduk 

terhadap semua perintah dan aturan yang dibuat oleh orang tua tanpa ada 

kebebasan untuk bertanya atau mengemukakan pendapatnya sendiri. Dampak pola 

asuh otoriter jika diterapkan secara berlebihan akan membuat anak memiliki sikap 

acuh dalam belajar, pasif, terlalu patuh, kurang inisiatif, peragu, dan kurang 

kreatif, sehingga tingkat motivasi anak tidak tumbuh dan cenderung menunjukan 

hal kurang baik pada proses belajarnya. 

Dari hasil pemaparan di atas maka peneliti begitu tertarik untuk 

melakukan penelitian ini di karenakan pentingnya pembenahan dalam 
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lingkungan pendidikan salah satunya pada aspek motivasi belajar sehingga 

peneliti menetapkan sebuah judul dalam penelitian ini yaitu“HUBUNGAN 

POLA ASUH ORANG TUA DENGAN MOTIVASI BELAJAR KELAS 

XII IPS SMA NEGERI 11 KOTA JAMBI”. 

1.2  Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka masalah yanng ada dari 

variabel terikat yaitu motivasi belajar, hal ini dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

a) Pola asuh orang tua yang tidak tepat. 

b) Ditemukan siswa yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah. 

c) Ada siswa yang mudah putus asa bila menemukan kesulitan belajar. 

d) Masih terdapat siswa yang mengobrol saat proses belajar mengajar ber- 

langsung. 

e) Terlihat ada siswa yang kurang aktif saat diskusi kelompok. 

f) Masih terdapat siswa yang mencontek pekerjaan temannya dikelas. 

g) Ada siswa yang malas-malasan dalam memperhatikan guru dikelas. 

h) Masih terdapat siswa yang tidak membawa buku catatan, buku cetak atau 

buku tugas ke sekolah. 

1.3  Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka 

batasan masalah dalam penelitian ini adalah motivasi belajar rendah dan orang tua 

kurang memahami tentang pola asuh orang tua yang tepat. 
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1.4  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah identifikasi masalah dan pembatasan 

masalah di atas maka masalah dalam penelitian ini adalah motivasi belajar rendah 

dan  permasalahannya yaitu “Apakah Terdapat Hubungan Pola Asuh Orang Tua 

Dengan Motivasi Belajar Pada Siswa Kelas XII IPS SMA Negeri 11 Kota 

Jambi?”. 

1.5  Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: Hubungan antara pola 

asuh orang tua dengan motivasi belajar pada siswa kelas XII IPS SMA Negeri 11 

Kota Jambi. 

1.6 Manfaat Penelitian 

      Penilitian ini memiliki 2 manfaat, yaitu manfaat teoritis (manfaat yang 

berkaitan dengan pengembangan pengetahuan akademik), dan manfaat praktis, 

manfaat secara langsung bisa di gunakaan oleh masyarakat, antara lain yaitu: 

1. Manfaat Teoritis  

 Hasil penilitian ini memberikan sumbangan ilmu di lingkungan 

pendidikan, tentang hubungan pola asuh orang tua dengan motivasi belajar. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi penulis  

 Setelah dilakukannya penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan bagi diri penulis sendiri dan untuk peneliti terapkan dikemudian hari. 
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b. Guru Mata Pelajaran 

 Dapat dijadikan sebagai suatu sumbangan informasi, pemikiran guru 

pembimbing dalam meningkatkan motivasi belajar. 

c. Manfaat Bagi Orang Tua Siswa 

 Setelah dilakukan penilitian ini, orang tua dapat mengukur sejauh mana pola 

asuh yang diterapkan pada anak nya, sehingga nantinya orang tua siswa mampu 

memotivasi anaknya untuk belajar.  

d. Untuk Peserta Didik  

Dengan dilakukannya penilitian ini, diharapkan meningkatkan motivasi 

belajar siswa agar dalam dunia pendidikan nya memiliki motivasi belajar yang 

tinggi. 

1.7 Definisi Operasional 

 Definisi operasional merupakan bagian yang mendefinisikan sebuah 

konsep atau variabel agar dapat diukur, dengan cara melihat dalam dimensi 

(indikator) dari suatu konsep atau variabel. Dalam penelitian ini terdapat dua 

variabel, yaitu Pola asuh orang tua dan motivasi belajar. 

Definisi operesional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Pola Asuh Orang Tua 

Pola asuh orang tua adalah suatu proses interaksi antara orang tua dan 

anak, yang meliputi kegiatan seperti memelihara, mendidik, membimbing serta 

mendisplinkan dalam mencapai proses kedewasaan baik secara langsung maupun 

tidak langsung. 
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b. Motivasi belajar adalah dorongan kekuatan atau energi penggerak di dalam diri 

siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjaminkelangsungan kegiatan 

belajar dan memberikan arah pada kegiatanbelajar demi mencapai tujuan. 

Dilandasi adanya hasrat dan keinginan berhasil, dorongan dan kebutuhan dalam 

belajar, harapan dan cita-cita masa depan, penghargaan dalam belajar, kegiatan 

yang menarik dalam belajar, lingkungan belajar yang kondusif, dan sehingga 

memungkinkan seseorang siswa dapat belajar dengan baik. 

 


