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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

4.1 Deskrispi Latar Penelitian 

Dalam deskripsi latar penelitian ini akan menguraikan mengenai kondisi 

geografis daerah penelitian, kondisi ekonomi daerah penelitian, kondisi 

keagamaan daerah penelitian, kondisi pendidikan daerah penelitian, dan 

karakteristik informan penelitian. 

4.1.1 Kondisi Geografis Daerah Penelitian 

Desa Jinggotan terletak di Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara, sekitar 

21 km dari pusat kota Jepara dengan luas wilayah desa 1.106,58 hektar, luas lahan 

yang digunakan untuk sawah 213 hektar, luas lahan ladang 79 hektar, luas lahan 

hutan 778 hektar dan lahan yang lainnya 37 hektar. Jumlah penduduk Desa 

Jinggotan mencapai 6.692 orang yang terdiri dari laki-laki 3.591 orang, 

perempuan 3.101 orang. Desa Jinggotan termasuk daerah dataran rendah. Apabila 

dilihat dari batas wilayah, Desa Jinggotan berbatasan dengan Desa Cepogo di 

sebelah Timur, Desa Pendem di sebelah Selatan, Desa Wedelan di sebelah Barat 

dan Desa Kancilan di sebelah Utara. Dapat di lihat dalam tabel berikut ini. 

Tabel 4.1 Jumlah Dukuh dan Batas Wilayah Desa Jinggotan 

No Jumlah Dukuh dan Batas Wilayah 

1. Jumlah Dukuh 

1. Dukuh Segawe 

2. Dukuh Kembang 

3. Dukuh Tretes 

4. Dukuh Segembul 

5. Dukuh Sambirejo 

6. Dukuh Bendosari 

2. Timur : Desa Cepogo 

Selatan: Desa Pendem 

Barat  : Desa Wedelan 

Utara  : Desa Kancilan 

Sumber: Arsip Pemerintah Desa Jinggotan 
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Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Desa Jinggotan 

No Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Desa Jinggotan 

1. Jumlah penduduk : 6.692 

Laki-laki : 3.591 

Perempuan : 3.101 

2. Luas wilayah desa : 1.106,58 hektar 

3. Luas lahan yang digunakan: 

Lahan sawah : 213 hektar 

Lahan ladang : 79 hektar 

Hutan : 778 

Lahan lainnya :37 hektar 

Sumber: Arsip Pemerintah Desa Jinggotan 

Berdasarkan hasil pengamatan terdapat sarana dan prasarana yang lengkap 

di Desa Jinggotan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara. Di Desa Jinggotan 

jalan dapat dikatakan sudah cukup baik sehingga memudahkan warga untuk 

melakukan aktifitas. Alat transportasi juga mulai ramai digunakan oleh warga 

untuk menjalani kegiatan sehari-hari. Jaringan listrik dan alat komunikasi juga 

digunakan oleh warganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Fasilitas di 

Desa Jinggotan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara sangatlah baik karena 

sudah dapat dinikmati oleh warganya secara maksimal dan menyeluruh. Kondisi 

geografis Desa Jinggotan disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 4.3 Kondisi Geografis Desa Jinggotan 

No. Uraian 

1. Negara : Indonesia 

2. Provinsi : Jawa Tengah 

3. Kabupaten : Jepara 

4. Kecamatan : Kembang 

5. Desa : Jinggotan 

6. Kodepos : 59543 

7. Kode Kemendagri : 33.20.14.2006 

8. Alat Transportasi : Bis, Motor, Mobil, Angkutan Umum, Sepeda 

Sumber: Arsip Pemerintah Desa Jinggotan 
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Gambar 4.1 Peta Desa Jinggotan 

Sumber: Google Maps 

 

4.1.2 Kondisi Ekonomi Daerah Penelitian 

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Jinggotan dapat dikatakan baik, hal 

tersebut dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat. Meskipun masih 

terdapat keluarga dengan tingkat ekonomi rendah namun secara umum kondisi 

ekonomi masyarakat Desa Jinggotan cukup baik. 

Secara umum warga ditopang oleh beberapa mata pencaharian warga 

masyarakat dan dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian, 

seperti petani, buruh, PNS, peternak, pedagang, tukang bangunan,tukang kayu, 

supir, dan lain-lain. Berdasarkan mata pencaharian warga Desa Jinggotan dapat 

dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.4 Mata Pencaharian Maaasyarakat Desa Jinggotan 

No. Pekerjan Jumlah 

1. Petani 1.340 

2. Buruh 982 

3. PNS 20 

4. Peternak 680 

5 Pedagang 366 

6. Tukang 754 

7. Supir 87 

8. Penjahit 30 

Sumber: Arsip Pemerintah Desa Jinggotan  

4.1.3 Kondisi Keagamaan Daerah Penelitian 

Secara umum masyarakat yang tinggal di Desa Jinggotan menganut agama 

Islam. Di Desa Jinggotan warganya begitu taat dengan hal keagamaan. Hal 

tersebut menjadi pengaruh yang besar bagi karakteristik warga karena peran nilai 

religius sangat menentukan bagaimana karakteristik masyarakat di suatu daerah.  

Jumlah penduduk Desa Jinggotan berdasarkan agama dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 4.5 Jumlah Pemeluk Agama Desa Jinggotan 

No. Agama Laki-laki Perempuan 

1. Islam  3.589 3.097 

2. Kristen 2 4 

3. Katholik - - 

4. Budha - - 

5. Hindu - - 

6. Konghucu - - 

Sumber: Arsip Pemerintah Desa Jinggotan 

4.1.4 Kondisi Pendidikan Daerah Penelitian 

Terdapat beberapa satuan pendidikan di Desa Jinggotan khususnya 

pendidikan dasar seperti PAUD, TK, SD, MI. Ada SDN 1 Kembang, SDN 2 

Kembang, dan SDN Jinggotan. 

Para orang tua di Desa Jinggotan menyadari betapa pentingnya pendidikan 

bagi anak-anak mereka, ada banyak orang tua yang mampu menyekolahkan anak-

anak mereka, ada banyak orang tua yang mampu menyekolahkan anak-anak 
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mereka ke jenjang yang lebih tinggi bahkan sampai jenjang perguruan tinggi, akan 

tetapi masih banyak orang tua yang tidak bisa menyekoalahkan anaknya pada 

jenjang yang lebih tinggi karena faktor ekonomi yang kurang, rata-rata hanya 

sampai SMA/SMK sederajat dan kemudian mencari pekerjaan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup. Dari kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan 

kemampuan ekonomi masyarakat tersebut dapat meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia. Data tingkat pendidikan penduduk Desa Jinggotan serta jumlah 

sekolah dan siswa menurut jenjang pendidikan sebagai berikut. 

Tabel 4.6 Pendidikan Terakhir Masyarakat Desa Jinggotan 

No. Keterangan Jumlah Penduduk 

1. 
Tamatan Sekolah Non Formal dan Belum 

Sekolah 
2.563 

2. Tamat SD 1263 

3. Tamat SLTP 862 

4. Tamat SMU 612 

5. S I 15 

6. S II 2 

Sumber: Arsip Pemerintah Desa Jinggotan 

Tabel 4.7 Jumlah Sekolah dan Siswa Menurut Jenjang Pendidikan 

No. Jenjang Pendidikan Jumlah Sekolah Siswa Aktif 

1. TK 3 630 

2. SD/MI 4 962 

3. SMP/MTS 2 518 

4. SMU/SMK/MA 3 196 

5. Perguruan Tinggi - 29 

Sumber: Arsip Pemerintah Desa Jinggotan 

4.1.5 Karakteristik Informan Penelitian 

Mata pencaharian yang ada di Desa Jinggotan Kecamatan Kembang 

Kabupaten Jepara di bagi menjadi 2 macam yakni PNS yang terdiri dari guru dan 

polisi serta non PNS yakni terdiri dari buruh, petani, tukang kayu, tukang 

bangunan, supir, penjahit, pedagang, peternak. 

Pada penelitian ini, peneliti mengambil informan dari orang tua yang 

memiliki mata pencaharian berbeda-beda dan yang memiliki anak usia sekolah 

dasar yang berjumlah 8 orang tua dan 8 anak usia sekolah dasar. Alasan peneliti 
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mengambil informan dengan mata pencaharian yang berbeda-beda yakni peneliti 

ingin mengetahui pendapat mengenai peran orang tua dalam meningkatkan 

motivasi belajar anak dari masing-masing orang tua. Dalam penelitian ini 8 orang 

tua adalah perwakilan dari masing-masing jenis mata pencaharian yang ada di 

Desa Jinggotan. 

4.2 Deskripsi dan Pembahasan Hasil Analisis Data 

Dalam deskrispi dan pembahasan hasil analisis data akan menguraikan 

mengenai hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. 

4.2.1 Hasil Penelitian 

Pembahasan pada bagian ini akan membahas tentang hasil penelitian peran 

orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak di Desa Jinggotan 

Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara dan hambatan orang tua dalam 

meningkatkan motivasi belajar anak di Desa Jinggotan Kecamatan Kembang 

Kabupaten Jepara. 

4.2.1.1 Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Anak di 

Desa Jinggotan 

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Jinggotan Kecamatan Kembang 

Kabupaten Jepara tentang peran orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar 

anak dengan melakukan wawancara, observasi, perekaman, pencatatan, dan 

pemotretan maka peneliti akan memaparkan mengenai peran orang tua dalam 

meningkatkan motivasi belajar anak sebagai berikut. 

1. Orang Tua sebagai Pendidik 

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan wawancara pada orang 

tua mengenai peran orang tua sebagai pendidik yang utama bagi anak dengan 

cara bertanggung jawab tentang pendidikan anak yakni membiasakan anak 

untuk belajar, mengingatkan anak agar selalu belajar, serta pentingnya 

pendidikan bagi anak.  

Sesuai dengan wawancara mengenai orang tua yang selalu 

bertanggung jawab terhadap anak dengan cara mengingatkan anak belajar di 
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Desa Jinggotan, Ibu Ani Puji Astuti usia 30 Tahun (orang tua dari AG) 

berpendapat bahwa. 

“selalu saya ingatkan untuk belajar, karena jika anak tidak selalu 

diingatkan pasti anak akan merasa bahwa orang tuanya tidak peduli dengan 

dia. Intinya sebagai orang tua kita akan selalu mengingatkan hal-hal positif 

untuk anak kita, apalagi tentang sekolah dan pendidikan itu penting sekali 

untuk masa depan anak”. Pendapat lain juga disampaikan oleh Ibu Sumiah 

usia 39 Tahun (orang tua dari NSS) yang selalu mengingatkan anaknya dalam 

hal belajar “sering saya ingatkan malah mbak, kalau tidak diingatkan 

anaknya pasti akan lalai, apalagi kalau sudah malas pasti anak selalu 

mencari-cari alasan dan disitulah kita sebagai orang tua selalu 

mengingatkannya”. 

Hasil wawancara dengan Ibu Yuliati usia 37 Tahun (Orang tua dari 

NBA) yakni. 

“sekadar mengingatkan dan membangunkan waktu pagi agar tidak 

terlambat ke sekolah. Karena kalau anak dibiarkan saja nanti seenaknya 

sendiri dan saya takut kalau anak tidak terkontrol dalam hal sekolahnya nanti 

berpengaruh ke belajarnya”. Hal yang sama juga di katakan oleh Ibu Khoirun 

Nisa usia 29 Tahun (orang tua dari RFDS) “saya selalu mengingatkan anak 

saya untuk belajar walaupun saya belum sepenuhnya bisa menemani tapi saya 

selalu ingatkan”. 

Pendapat orang tua lain yakni Bapak Anton Kartono usia 42 Tahun 

(orang tua dari RAA) yang berpendapat bahwa. 

“kalau mengingatkan belajar pasti selalu mengingatkan mbak, tapi 

kadang anaknya bandel belajar saat ada tugas saja”. Bapak Eko Dadianto 

usia 45 Tahun (orang tua dari RMR) yakni “kalau mengingatkan belajar 

sudah mbak, setiap malam habis solat isyak saya ingatlan terus untuk 

belajar”. 

Menurut Ibu Dika Ani usia  32 Tahun (orang tua dari NHM) bahwa. 

“saya tidak bosen-bosennya mengingatkan anak untuk belajar mbak, 

pasti selalu saya ingatkan terus tiap malam hari. Karena sebagai orang tua 

saya tidak mau gagal dalam pendidikan anak saya”. Bapak Hadi Santosa usia 

48 Tahun (orang tua dari MZN) berpendapat “selalu saya ingatkan mbak 

walaupun kadang-kadang saya tidak menemaninya karena kesibukan saya 

dengan pekerjaan, tapi saya selalu ingatkan anak untuk terus belajar”. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan, 

peran orang tua sebagai pendidik untuk anak cukup baik. Orang tua berperan 

sangat baik, dalam hal ini orang tua menginginkan anaknya berhasil dalam 
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pendidikan untuk bekal anak di masa yang akan datang. Orang tua selalu 

berusaha menjadi pendidik yang baik bagi anaknya dengan cara membiasakan 

anaknya belajar, mengingatkan pentingnya belajar bagi masa depan anak, agar 

anak terbiasa dalam melaksanakan proses pendidikannya.  

2. Orang Tua sebagai Fasilitator 

Di Desa Jinggotan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara orang tua 

dalam memeberikan fasilitas belajar dapat dikatakan kurang karena fasilitas 

yang diberikan kepada anak hanya fasilitas sekolah saja.  

Hal ini sesuai dengan yang di katakan oleh Ibu Sumiah usia 39 Tahun 

(orang tua dari NSS). 

“saya hanya membelikan tas, sepatu, alat tulis. Dan untuk ruangan 

belajar tidak, karena anak saya belajarnya paling di ruang tamu atau di 

depan televisi sambil gelesoran. Dan juga biayanya tidak ada kalau harus 

membuat ruangan belajar sendiri”. Pendapat tersebut sama dengan pendapat 

NSS saat diwawancarai yakni “palingan hanya tas, sepatu, alat tulis. Kalau 

belajar saya suka sambil gelesoran di depan televisi lebih enak sambil kumpul 

sama bapak ibuk”. 

Pendapat orang tua lain yakni Ibu Khoirun Nisa usia 29 Tahun (orang 

tua dari RFDS)  

“saya sudah berusaha menyukupi fasilitas belajar anak saya, karena 

saya bekerja juga buat kepentingan anak saya juga. Saya belikan meja 

belajar, sepatu, tas, alat tulis, sesekali saya belikan buku cerita agar anak 

tidak bosan, tapi kalau ruang belajar tidak, karena saya mengajaknya belajar 

di ruang tamu kalau malam”. Menurut RFDS saat diwawancara “saya 

dibelikan meja belajar dan tas, sepatu, alat-alat yang saya gunakan ke 

sekolah, kadang juga saya dibelikan buku cerita”. 

Menurut pendapat Ibu Ani Puji Astuti usia 30 Tahun (orang tua dari 

AG) mengenai fasilitas belajar yakni. 

“kalau ruangan belajar tidak saya sediakan mengingat biaya yang 

dikeluarkan pasti banyak, palingan saya belikan meja belajar yang harganya 

terjangkau dan peralatan sekolah lainnya. Buku juga dari sekolah sudah di 

kasih”. Sama hanya pendapat dari AG yakni “saya hanya punya meja belajar 

saja dan buku-buku dari sekolahan”. 

Ibu Yuliati usia 37 Tahun (orang tua dari NBA) berpendapat. 
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“fasilitas belajar dan sekolah sudah saya sediakan. Seperti sepatu, tas, 

alat tulis, dan kalau buku untuk pelajaran dari sekolahan biasanya sudah 

dikasih”. Pendapat tersebut sama dengan pendapat NBA yakni “hanya yang 

penting saja, seperti tas, sepatu, alat tulis”. 

Pendapat lain juga disampaikan oleh Bapak Hadi Santosa usia 48 

Tahun (orang tua dari MZN) yakni. 

“untuk peralatan belajar alat tulis, buku, peralatan sekolah lainnya 

saya sediakan mbak, meja belajar juga saya beliikan. Tapi kalau untuk ruang 

belajar sendiri tidak itu terlalu mahal juga biayanya”. Sama dengan pendapat 

Bapak Hadi Santosa, MZN juga berpendapat “alat-alat untuk sekolah 

dibelikan mbak seperti tas, sepatu, buku-buku, meja belajar juga saya 

dibelikan”. 

Menurut pendapat Bapak Anton Kartono usia 42 Tahun (Orang tua 

dari RAA) bahwa. 

“saya sediakan alat-alat untuk sekolahnya mbak, kalau meja dan 

ruangan belajar tidak karena biaya yang dibutuhkan mahal juga serta anak-

anak lebih suka belajar di depan televisi atau ruang tamu sambil kumpul-

kumpul”. Pendapat RAA juga sama dengan pendapat Bapak Anton Kartono 

yakni “saya dibelikan alat-alat untuk sekolah saja mbak, soalnya kalau saya 

belajar di depan televisi atau ruang tamu saja”. 

Ibu Dika Ani usia 32 Tahun (orang tua dari NHM) berpendapat bahwa. 

“bisa dikatakan sudah saya beri fasilitas mbak, karena untuk hal 

pendidikan anak adalah nomor satu. Tapi kalau ruangan belajar sendiri tidak 

mbak soalnya anak saya belajar di ruang tamu dan bersama-sama belajar 

dengan adiknya”. Pendapat tersebutu didukung oleh pendapat NHM yakni 

“iya mbak, tapi saya belajarnya di ruang tamu”. 

Bapak Eko Dadianto usia 45 Tahun (orang tua dari RMR) juga 

berpendapat 

“kalau alat-alat untuk sekolah saya belikan mba, meja juga saya 

berikan. Tapi kalau ruangan belajar tidak soalnya harus ada biaya yang 

banyak, anak saya kalau belajar di lantai biasanya”. Pendapat tersebut sama 

dengan pendapat RMR yakni “peralatan sekolah saya dibelikan mbak dan 

saya juga dibelikan meja”. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, peran orang tua 

sebagai fasilitator sudah dikatakan baik, karena orang tua sudah berusaha 

memenuhi kebutuhan belajar anak walaupun masih ada yang belum terpenuhi 

semuanya hal tersebut dikarenakan kebutuhan orang tua dan penghasilan yang 
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harus dibagi-bagi untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Orang tua sebagai 

fasilitator berkewajiban memenuhi fasilitas belajar anak agar proses belajar 

anak menjadi lancar, anak-anak juga bersemangat karena kebutuhan mereka 

dapat terpenuhi. Akan tetapi masih banyak fasilitas anak yang belum terpenuhi 

yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan pekerjaan orang tua.  

3. Orang Tua sebagai Pembimbing 

Membantu anak jika mengalami kesulitan merupakan tugas yang 

utama bagi orang tua, orang tua harus selalu siap jika anak sewaktu-waktu 

membutuhkan bantuan. Setelah peneliti melakukan penelitian di Desa 

Jinggotan Kecamatan kembang Kabupaten Jepara orang tua tidak hanya 

memfasilitasi belajar saja, orang tua harus siap membantu anaknya jika 

anaknya membutuhkan bantuan dan merasa kesulitan, hal tersebut di dukung 

oleh pendapat Ibu Ani Puji Astuti usia 30 Tahun (orang tua dari AG) berikut 

ini. 

“sebagai orang tua kita harus membantu anak jika anak mendapat 

kesulitan, kasihan kalau anak harus mengerjakan sendiri karena banyak 

sekali pelajaran anak sd yang sudah seperti anak smp. Dan itu juga sudah 

kewajiban kita sebagai orang tua jika anak membutuhkan bantuan pasti akan 

kami bantu dengan syarat anak memberi tahu kita mbak”. Pendapat tersebut 

diperkuat oleh AG “selalu dibantu soalnya saya tanya terus. Karena 

pelajarannya sulit-sulit dan kalau saya tidak meminta bantuan nanti saya 

tidak bisa mengerjakan”. 

Ibu Yuliati usia 37 Tahun (orang tua dari NBA) berpendapat. 

“jarang sekali membantu anak mbak, soalnya sering minta tolong ke 

kakaknya. Tapi kalau anak mintanya ke saya pasti saya bantu mbak, karena 

itu juga sudah kewajiban saya juga membantu anak, kalau saya tidak bisa ya 

memang dibantu kakaknya, intinya siap membantu jika anak membutuhkan 

bantuan”. 

Selanjutnya disampaikan oleh Ibu Khoirun Nisa usia 29 Tahun (orang 

tua dari RFDS) beliau mengatakan. 

“saya berusaha membantu anak saya. Kasihan anaknya kalau tidak 

dibantu nanti bisa ketinggalan pelajaran dan tidak paham. Pelajaran 

sekarang kan susah-susah tidak seperti waktu saya sekolah dulu dan 

membantu anak juga sudah tugas saya sebagai orang tua”. Hal tersebut 

diperkuat oleh pendapat RFDS yakni “iya selalu dibantu orang tua kadang 
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Ibu kadang Bapak dan saya selalu meminta bantuan, karena saya tidak bisa 

yang sulit-sulit”. 

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Sumiah usia 39 Tahun (orang 

tua NSS) bahwa. 

“sebagai orang tua yang tanggung jawab saya berusaha membantu 

mbak pasti. Kalau tidak kita sebagai orang tua lalu siapa lagi, karena hal-hal 

yang berkaitan dengan anak pasti orang tua akan turun tangan langsung 

apalagi masalah pendidikan anak. Karena orang tua tidak mau anaknya 

gagal dalam hal pendidikan”. Pendapat tersebut sama dengan pendapat NSS 

“saya selalu dibantu dan juga selalu meminta bnatuan. Kalau tidak dibantu 

saya tidak bisa mengerjakan nanti nilai saya jelek”. 

Menurut pendapat Bapak Anton Kartono usia 42 Tahun (orang tua dari 

RAA) berpendapat bahwa. 

“saya berusaha membantu mbak, walaupun kalau siang saya sibuk 

bekerja di malam hari kalau anak belajar dan tanya tentang pelajarana pasti 

saya dan istri saya berusaha membantunya”. RAA juga berpendapat “iya 

mbak, soalnya saya minta bantuan dan pasti dibantu”. 

Pendapat lain juga disampaikan oleh Ibu Dika Ani usia 32 Tahun 

(orang tua dari NHM) bahwa. 

“saya bantu mbk itu pasti, karena saya tidak tega melihat anak 

kesulitan. Dan itu sudah tugas saya sebagai orang tua agar selalu membantu 

anaknya dalam hal apapun itu demi kebaikan dan kesuksesan anak di masa 

depan mbak”. NHM berpendapat bahwa “saya selalu meminta bantuan mbak 

dan pasti langsung dibantu, nanti kalau tidak dibantu saya tidak bisa”. 

Bapak Eko Dadianto usia 45 Tahun (orang tua dari RMR) juga 

berpendapat yakni. 

“pasti saya bantu mbak dan biasanya anak saya kalau ada yang tidak 

bisa saat mengerjakan tugas sekolah selalu bertanya, nanti kalau tidak 

bertanya pasti tidak bisa mengerjakan”. Pendapat tersebut didukung oleh 

pendapat RMS yakni “iya saya selalu dibantu dan saya selalu minta bantuan 

kalau tidak bisa mbak”. 
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Pendapat orang tua lain oleh Bapak Hadi Santosa usia 48 Tahun (orang 

tua dari MZN) bahwa. 

“kalau membantu pasti saya bantu terus mbak, anaknya juga minta 

bantuan dan kalau ada yang tidak bisa pasti langsung panggil-panggil terus 

dan minta bantuan, kita sebagai orang tua harus membantu anak jika anak 

mendapat kesulitan”. Pendapat MZN yakni “iya mba saya selalu dibantu”. 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti di Desa 

Jinggotan menunjukkan bahwa peran orang tua menjadi pembimbing sudah 

terlaksana dengan baik. Orang tua berusaha selalu membantu anak jika 

anaknya mengalami kesulitan, karena orang tua berharap anak menjadi 

termotivasi dan bersemangat dalam melaksankan proses belajarnya dan 

mendapat pengaruh yang baik serta hasil yang memuaskan. Sebagai orang tua 

tidak hanya membiayai sekolah saja, orang tua harus andil langsung dalam 

membimbing belajar anak di rumah dan orang tua harus mengetahui jika anak 

mengalami kesulitan agar orang tua dapat memberikan pertolongan kepada 

anak dengan siap membantu belajar melalui penjelasan yang dianggap sulit 

dimengerti oleh anak, membantu anak dalam mengantur waktu untuk belajar, 

serta orang tua dapat mengatasi tingkat laku anak yang dianggap kurang baik. 

4. Orang Tua sebagai Motivator 

Orang tua harus selalu mendorong anaknya menjadi seseorang yang 

dapat berhasil di masa yang akan datang, dalam dunia pendidikan orang tua 

harus ikut andil dalam proses belajar anak yakni dengan menemani dan 

mendampingi anak saat belajar, hal tersebut perlu dilaksanakan karena orang 

tua sebagai alat pendorong untuk anak agar anak mau belajar agar berdampak 

positif untuk pendidikan anak. 

Sesuai dengan penelitian di Desa Jinggotan Kecamatan Kembang 

Kabupaten Jepara, orang tua selalu berusaha mendapampingi anak dalam 

belajar sesuai dengan pendapat Ibu Ani Puji Astuti usia 30 Tahun (orang tua 

AG) berpendapat. 
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“agar anak saya mau belajar saya selalu berusaha mendapampingi 

anak ketika belajar, tetapi karena kesibukan saya sebagai pedagang kadang 

anak tidak terkontrol belajarnya”. Pendapat lain juga disampaikan oleh ibu 

Yuliati usia 37 Tahun (orang tua dari NBA) yang berpendapat “saya selalu 

berusaha menyuruh anak saya untuk belajar, tetapi karena saya sadar kalau 

saya belum sepenuhnya bisa mendampingi anak saya waktu belajar 

dikarenakan faktor pekerjaan”. 

Pendapat orang tua yang lain yakni oleh Ibu Khoirun Nisa usia 29 

Tahun (orang tua dari RFDS) bahwa. 

“saya menemani mereka belajar mbak agar mereka mau belajar, 

karena kita menemani saja sudah membuat mereka semangat belajar, mereka 

menganggap bahwa mereka tidak sendiri, ada orang tua yang selalu 

mendukung dan mendorong mereka”. Ibu Sumiah usia 39 Tahun (orang tua 

dari NSS) berpendapat yakni “kadang anak itu minta diperhatikan khusus ya 

mbak, seperti minta untuk ditemani terus minta dibelikan sesuatu agar mau 

belajar dan saya selalu berusaha mencukupinya, kalau belajar sebisa 

mungkin saya temani agar anak tidak merasa sendiri dan anak juga kadang 

kan malas nah kita sebagai orang tua harus punya cara agar anak mau untuk 

belajar”. 

Menurut pendapat Bapak Hadi Santosa usia 48 Tahun (orang tua dari 

MZN) bahwa. 

“agar anak mau belajar saya dekati anak mbak, saya nasehati terus 

biasanya kalau anak malas belajar saya kasih sesuatu yang membuat dia 

senang, agar anak tetap mau belajar”. Menurut Ibu Dika Ani usia 32 Tahun 

(orang tua dari NHM) bahwa “saya nasehati mbak dan saya beusaha 

menemani anak saya ketika belajar, agar anak tetap mau belajar dan 

menikamati belajarnya tidak tertekan dan tidak merasa dipaksa”. 

Bapak Eko Dadianto usia 45 Tahun (orang tua dari RMR) berpendapat 

yakni. 

“saya tidak henti-hentinya menasehati pentingnya anak untuk belajar 

di masa depan mbak, karena dengan belajar kita bisa tahu segala hal dan 

dengan nasehat-nasehat tersebut anak selalu punya motivasi untuk belajar”. 

Pendapat lain juga disampaikan oleh Bapak Anton Kartono usia 42 Tahun 

(orang tua dari RAA) yang berpendapat “saya menasehatinya tentang 

pentingnya pendidikan mbak, karena anak kalau tau pentingnya pendidikan di 

masa datang pasti anak akan semangat dan selalu termotivasi untuk belajar 

terus”. 
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Dari wawancara yang dilakukan peneliti, peran orang tua sebagai 

motivator sudah baik karena orang tua di Desa Jinggotan sudah berperan 

dalam proses belajar dengan cara menemani anak waktu belajar, 

mengingatkan anak dalam belajar, menasehati anak dengan tujuan sebagai 

pendorong agar anak mau belajar dan selalu berusaha mencukupi kebutuhan 

anak. Orang tua memiliki peran yang penting yakni sebagai pendorong anak 

untuk melakukan suatu hal yang diinginkan anak dan juga dengan adanya 

motivasi yang diberikan orang tua dapat meningkatkan motivasi belajar bagi 

anak. 

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan beberapa hal atau bentuk 

motivasi yang dilakukan orang tua dalam menjalankan perannya untuk 

menumbuhkan dan membentuk motivasi belajar orang tua di lingkungan Desa 

Jinggotan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara sebagai berikut. 

1. Pemberian Hadiah 

Sesuai wawancara di Desa Jinggotan Kecamatan Kembang Kabupaten 

Jepara mengenai pemberian hadiah, Berdasarkan pendapat Ibu Ani Puji Astuti 

usia 37 Tahun (orang  tua dari AG) tentang pemberian hadiah yakni. 

“tidak saya berikan hadiah mbak, jika anak sering diberi hadiah kalau 

mendapat peringkat pasti akan keterusan minta hadiah. Paling sekali-kali 

saya ajak jalan-jalan”. Pendapat tersebut didukung oleh pendapat AG yakni 

“tidak diberikan hadiah mbak, paling diajak jalan-jalan ke pantai”. 

Pendapat lain juga disampaikan oleh Ibu Yuliati usia 37 Tahun (orang 

tua dari NBA) yang berpendapat. 

“kadang saya belikan mbak, karena kasihan lihat anak-ana kalau 

mereka pengen sesuatu tidak dikasih, toh kita bekerja juga untuk mereka dan 

agar anak bisa mempertahankan peringkatkan itu kan termasuk usaha untuk 

anak agar tetap semangat belajar”. Pendapat tersebut diperkuat oleh anaknya 

NBA yakni “kalau saya minta hadiah kadang dibelikan mbak, tapi kadang ya 

tidak karena kalau saya tidak dibelikan berarti orang tua saya tidak ada uang 

untuk membeli hadiah”. 

Lain halnya dengan pendapat Ibu Khoirun Nisa usia 29 Tahun (orang 

tua RFDS) bahwa. 
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“bisa dikatakan tidak pernah saya belikan hadiah mbak, karena saya 

modelnya tidak mau memanjakan anak, kalau sedikit-sedikit diberi hadiah 

nanti kalau tidak ada uang malah saya pusing sendiri. Paling sekali-kali saya 

belikan makanan yang dia suka saja mbak”. Pendapat tersebut sama dengan 

pendapat RFDS yakni “tidak pernah dibelikan hadiah mbak, paling biasanya 

saya dibelikan sate kalau tidak ya bakso saja, tapi saya sudah senang mbak”. 

Ibu Sumiah usia 39 Tahun (orang tua dari NSS) berpendapat bahwa. 

“tidak pernah memberikan hadiah saya mbak. Tapi saya berikan 

nasehat dan dorongan agar tetap mempertahankan peringkatnya, soalnya 

kalau saya memberikan hadiah takut anak saya minta terus dan saya takut 

kalau sewaktu-waktu saya tidak ada biaya untuk membelikannya hadiah”. 

Saudara NSS berpendapat sama dengan orang tuanya yakni “tidak pernah 

dibelikan hadiah mbak. Orang tua saya takut kalau saya minta hadiah pas 

tidak ada uang, saya juga tidak apa-apa tidak diberikan karena kasihan orang 

tua kalau tidak ada uang”. 

Menurut pendapat Bapak Anton Kartono usia 42 Tahun (orang tua dari 

RAA) mengenai pemberian hadiah yakni. 

“kalau hadiah berupa benda saya tidak pernah berikan mbak takutnya 

anak akan minta terus kalau hadiah, ya paling sekali-kali saya ajak jalan-

jalan saat liburan sekolah”. Pendapat tersebut didukung oleh pendapat RAA 

yakni “tidak diberi hadiah mbak, tapi kalau libur biasanya saya jalan-jalan 

sama Ibuk Bapak”. 

Ibu Dika Ani usia 32 Tahun (orang tua dari NHM) berpendapat 

mengenai pemberian hadiah. 

“pernah dikatakan pernah juga bisa dikatakan jarang mbak, biasanya 

paling saya belikan buku cerita-cerita legenda agar anak tetap mau membaca 

dan belajar juga, anak-anak kan sukanya buku yang ada gambar-

gambarnya”. Menurut pendapat NHM bahwa “biasanya saya dibelikan buku-

buku cerita tang ada gambarnya tapi kadang ya tidak dibelikan”. 

Pendapat lain juga disampaikan oleh Bapak Hadi Santosa usia 48 

Tahun (orang tua dari MZN). 

“kalau hadiah tidak mbak, soalnya kan harus beli dan kalau anak 

dibelikan hadiah terus pasti akan ketagihan, nanti akhirnya anak menjadi 

manja, paling dimasakan makanan kesukaannya oleh Ibunya mbak kan bisa 

dimakan sama-sama dengan keluarga yang lain”. Pendapat Bapak Hadi 

Santosa diperkuat oleh pendapat MZN “saya tidak pernah dibelikan hadiah 

mbak, tapi biasanya saya dimasakkan makanan kesukaan saya terus dimakan 

sama-sama di rumah”. 
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Berdasarkan pendapat Bapak Eko Dadianto usia 45 Tahun (orang tua 

dari RMR) bahwa. 

“kalau hadiah secara terus tidak mbak, soalnya kebutuhan banyak dan 

harus membagi-baginya, tapi sekali-kali saya belikan yang diminta anak, 

kadang anak minta baju bola ya saya belikan, tapi tidak terus mbak”. 

Pendapat tersebut didukung oleh pendapat RMR bahwa “saya pernah minta 

baju bila mbak dan dibelikan, tapi kalau hadiah terus ya tidak”. 

Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan di Desa Jinggotan 

Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara dapat diketahui mengenai pendapat 

orang tua tentang hadiah, orang tua memiliki pendapat yang beda-beda. Ada 

orang tua yang tidak memberikan hadiah karena kondisi ekonomi, ada juga 

orang tua yang memang tidak memberikan hadiah karena takut anaknya 

menjadi manja, ada yang memberikan hadiah berupa makanan, ada yang 

dibelikan hadiah berupa buku, benda yang anaknya suka dan ada juga yang 

mengajaknya jalan-jalan. Pemberian hadiah biasanya tidak selalu tentang 

pemberian barang. Senyuman, acungan jempol, pemberian nasehat serta 

bahasa tubuh lain merupakan termasuk hadiah yang menunjukkan bahwa hasil 

yang diperoleh anak sudah baik. Pemberian hadiah termasuk usaha dalam 

meningkatkan motivasi belajar anak, karena dengan pemberian hadiah anak 

merasa bahwa usaha dan kerja kerasnya sudah dihargai oleh orang tua dan 

anak dapat mempertahankannya dengan baik.  

2. Pemberian Pujian 

Pujian dilakukan karena seseorang telah mencapai suatu keberhasilan 

atau sesuatu hal yang baik, pujian biasanya dilontarkan dengan kata-kata yang 

bagus dan baik untuk seseorang yang telah mencapai sesuatu yang positif.  

Di Desa Jinggotan dalam memberikan pujian menjadi sesuatu yang 

sering dilakukan oleh orang tua hal tersebut sesuai dengan pendapat Ibu 

Sumiah usia 39 Tahun (orang tua dari NSS) yang berpendapat bahwa. 

“pujian selalu saya berikan mbak, karena menurut saya pujian 

merupakan hal yang mudah dilakukan untuk orang tua dan banyak 

manfaatnya untuk proses anak kedepannya, karena dengan pujian anak 

menjadi tetap semangat dan berusaha mempertahankan hasil yang telah 
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didapat”. Pendapat tersebut sama dengan pendapat anaknya yakni NSS bahwa 

“selalu diberi pujian mbak oleh Bapak atau Ibuk, kata Bapak saya agar saya 

tetap semangat dalam belajar dan bisa mendapat nilai bagus lagi”. 

Ibu Khoirun Nisa usia 29 Tahun (orang tua dari RFDS) juga 

berpendapat yakni. 

“saya sering memujinya mbak, walaupun hanya sebuah kata-kata atau 

nasehat itu sudah membuat anak menjadi senang, merasa kalau hasilnya 

sudah diketahui dan dihargai oleh orang tua serta yang paling penting agar 

tetap semangat dalam belajar”. Pendapat tersebut didukung oleh pendapat 

RFDS bahwa “saya kalau dapat nilai baik pasti dipuji Bapak atau Ibuk mbak, 

kalau saya tidak dipuji biasanya saya kalau belajar menjadi malas”. 

Berdasarkan pendapat Ibu Yuliati usia 37 Tahun (orang tua dari NBA) 

berpendapat. 

“pujian selalu saya berikan mbak, karena pujian termasuk usaha agar 

anak dapat mempertahankan hasil baik yang didapat. Dengan pujian anak 

merasa bahwa usahanya sudah berhasil dan sudah dihargai oleh orang 

tuanya”. Saudara NBA berpedapat “selalu dipuji mbak, saya juga suka dipuji 

kalau mendapat nilai baik. Karena kalau saya dipuji biasanya tambah 

semangat belajar”. 

Pendapat orang tua yang lain yakni Ibu Ani Puji Astuti usia 30 Tahun 

(orang tua dari AG) bahwa. 

“selalu saya beri pujian mbak, karena itu juga sebuah penghargaan 

untuk anak karena merasa didukung, dan agar anak bisa mempertahankan 

nilai baiknya”. Pendapat tersebut diperkuat oleh pendapat AG yakni “iya 

mbak, Ibuk saya sering memberi pujian agar saya bisa mempertahankan nilai 

baik saya”. 

Menurut pendapat Ibu Dika Ani usia 32 Tahun (orang tua dari NHM) 

bahwa 

“pujian pasti selalu saya berikan mbak, itu termasuk dorongan untuk 

anak juga agar anak tetap semangat dan terus mempertahankan hasil 

baiknya”. Pendapat tersebut sama dengan pendapat NHM bahwa “iya saya 

terus diberikan pujian saat nilai saya baik, pokojnya kalau yang baik-baik 

saya dipuji mbak”. 

Bapak Hadi Santosa usia 48 Tahun (orang tua dari MZN) berpendapat. 

“kalau pujian saya berikan mbak, itu termasuk bentuk dukungan 

semangat dari kita sebagai orang tua untuk anak-anak agar anak-anak tetap 

bisa mempertahankan nilai yang baik”. MZN juga berpendapat “kalau pujian 

dikasih terus mbak dan saya senang kalau dipuji orang tua saya”. 
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Pendapat lain juga disampaikan oleh Bapak Anton Kartono usia 42 

Tahun (orang tua dari RAA) 

“kalau pujian selalu saya berikan mbak, bagaimanapun itu adalah 

ungkapan semangat untuk anak, sebab anak kalau dipuji kan senang kalau 

senang pasti mau belajar terus”. Sama dengan pendapat RAA bahwa “iya 

mbak orang tua saya selalu memuji dengan kata-kata yang baik”. 

Pendapat Bapak Eko Dadianto usia 45 Tahun (orang tua RMR) yakni. 

“pujian selalu saya berikan mbak, tidak saat mendapat nilai baik saja, 

agar anak tetap semagat dan tidak malas-malasan, karena merasa dirinya 

diperhatikan pastinya”. Pendapat tersebut sama dengan pendapat RMR bahwa 

“iya mbak saya selalu dipuji kalau nilai saya baik terus”. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan mengenai pendapat orang tua 

tentang pujian, orang tua selalu memberikan pujian ketika anak mendapat nilai 

yang baik, mereka menganggap hal itu mudah dilakukan dan dapat berdampak 

baik untuk anak agar anak selalu memiliki motivasi untuk belajar dan dapat 

mempertahankan apa yang sudah mereka dapat. Pujian adalah usaha yang 

dilakukan orang tua untuk memotivasi anak agar tetap semangat dalam 

belajar, pujian merupakan dorongan yang ada di luar diri anak yang membuat 

anak menjadi semangat karena merasa orang tua peduli terhadap dirinya. 

3. Pemberian Hukuman 

Hukuman biasanya dilakukan kepada seseorang yang telah melakukan 

kesalahan atau suatu kejelekan, sesuai penelitian yang di laksanakan di Desa 

Jinggotan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara mengenai hukuman 

terhadap anak jika mendapat nilai kurang baik menurut  Ibu Yuliati usia 37 

Tahun (orang tua dari NBA) berpendapat mengenai pemberian hukuman 

bahwa. 

“hukuman yang saya berikan paling tidak boleh menonton televisi, 

tidak boleh keluar rumah mbak, kadang juga uang saku saya kurangi, saya 

bersikap begitu agar anak jera dan bisa mengutamakan pendidikannya dan 

berusaha memperbaikinya”. Pendapat tersebut didukung oleh pendapat NBA 

yakni “saya tidak boleh bermain dan menonton televisi, harus belajar terus 

mbak katanya agar nilainya baik lagi”. 

Pendapat orang tua lain yakni Ibu Sumiah usia 39 Tahun (orang tua 

dari NSS) bahwa. 
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“kalau hukuman yang keras tidak mbak, paling saya suruh bangun 

subuh setelah itu belajar agar mendapat nilai yang baik, karena bagi saya 

hukuman itu tidak selalu dengan yang keras-keras”. Pendapat tersebut 

diperkuat oleh pendapat NSS bahwa “saya kalau nilainya jelek disuruh 

belajar subuh-subuh mbak”. 

Ibu Ani Puji Astuti usia 30 Tahun (orang tua dari AG) juga 

berpendapat. 

“hukuman saya berupa nasehat mbak agar anak tidak mengulangi hal 

yang sama lagi, tapi kadang-kadang juga saya marah mbk namanya juga 

orang tua khawatir keadaan anak, kalau hukuman kekerasan saya tidak mbak 

takut berpengaruh ke mental anak”. AG juga berpendapat “saya di nasehati 

mbak, kadang-kadang juga dimarahin”. 

Menurut pendapat Ibu Khoirun Nisa usia 29 Tahun (orang tua dari 

RFDS) bahwa. 

“kalau menurut saya hukuman itu hal yang tidak baik mbak, paling 

saya tanya kenapa nilainya jelek, apa ada kesulitan atau apa, pasti ada 

alasan anak mendapat nilai yang tida baik”. Sama dengan pendapat tersebut  

RFDS berpendapat bahwa “saya selalu dinasehati mbak, ditanya kenapa 

nilainya jelek terus”. 

Pendapat lain juga disampaikan oleh Bapak Anton Kartono usia 42 

Tahun (orang tua dari RAA) . 

“kalau hukuman tidak mbak, karena tidak baik anak-anak kalau 

dikeras juga. Paling saya nasehati walaupun kadang-kadang dengan nada 

yang kasar, tapi itu semua untuk anak biar anak bisa memperbaiki nilainya”. 

Pendapat tersebut didukung oleh pendapat RAA “kadang-kadang dinasehati 

mbak, tapi kadang-kadang juga marah”. 

Bapak Eko Dadianto usia 45 Tahun (orang tua dari RMR) berpendapat 

bahwa. 

“kalau hukuman yang kasar-kasar tida mbak, kasihan anaknya juga 

palingan saya larang untuk nonton televisi dulu dan harus belajar agar saat 

pelajaran yang akan datang mendapat nilai yang baik”. RAA berpendapat 

sama dengan pendapat orang tuanya yakni “saya tidak pernah dihukum mbak, 

tapi saya tidak boleh menonton televisi dan harus belajar agar nilai saya baik 

lagi”. 

Pendapat yang lain juga disampaikan oleh Ibu Dika Ani usia 32 Tahun 

(orang tua dari NHM). 

“biasanya kalau nilai anak saya menurun handphonenya langsung 

saya sita mbak, karena kalau tidak anak bermaian handphone terus dan 
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berpengaruh ke nilainya”. Pendapat NHM sama dengan pendapat orang 

tuanya yakni “biasanya handphone saya disita mbak”. 

Bapak Hadi Santosa usia 48 Tahun (orang tua dari MZN) berpendapat 

bahwa. 

“kalau hukuman tidak mbak, saya biasanya menasehatinya walaupun 

kadang-kadang dengan nada yang kasar, tapi kalau hukuman kekerasan tidak 

saya lakukan, kasihan anak nanti trauma sama orang tuanya sendiri”. 

Pendapat tersebut didukung oleh pendapat MZN “saya tidak dihukum mbak, 

tapi saya dimarahin katanya agar saya lebih semangat lagi kalau belajar dan 

nilainya bagus lagi”. 

Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan tentang pemberian 

hukuman, orang tua di Desa Jinggotan Kecamatan Kembang Kabupaten 

Jepara cukup baik dalam pemberian hukuman. Orang tua tidak memberikan 

hukuman yang negatif yang berdampak pada ketakutan anak, tetapi orang tua 

memberikan hukuman yang positif yang berdampak kebaikan serta hasil yang 

baik, orang tua juga memberikan hukuman berupa nasehat yang membuat 

anak sadar pada kesalahan yang telah dilakukan agar anak bisa memperbaiki 

diri di kemudian hari.  

4.2.1.2 Hambatan Orang Tua dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Anak di 

Desa Jinggotan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara 

Dalam proses mendidik anak di rumah dan memotivasi anak agar tetap 

semangat dalam belajar pasti akan mengalami hambatan-hambatan, baik dari 

dalam diri anak sendiri, orang tua, dan dari lingkungan sekitar. Sebagai orang tua 

harus dapat mengenali kesulitan dalam mendidik anak, agar orang paham dan tau 

tindakan apa yang akan lakukan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan di Desa 

Jinggotan menunjukan hasil yang beda-beda. 

Ibu Ani Puji Astuti usia 30 Tahun (orang tua dari AG) berpendapat tentang 

hambatan yang dialami dalam meningkatkan motivasi belajar anak yakni. 

“hambatannya banyak mbak, kadang-kadang lebih mementingkan 

menonton televisi kalau malam hari dari pada belajar. Padahal kita sebagai 

orang tua sudah berusaha mengingatkannya untuk belajar”. Pendapat tersebut 

sama dengan pendapat AG yakni “saya sering menonton televisi mbak, soalnya 

kakak saya menonton televisi jadinya saya ikut”. 
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Pendapat orang tua lain yakni Ibu Yuliati usia 37 Tahun (orang tua dari 

NBA) bahwa. 

“hambatan yang sering saya alami adalah anak sering main game di 

handphone mbak dan belajar saat ada tugas rumah saya”. Pendapat tersebut 

diperkuat oleh pendapat NBA bahwa “saya sering bermain handphone. Jadinya 

kalau belajar pengen cepet-cepet selesai”. 

Ibu Khoirun Nisa usia 29 Tahun (orang tua dari RFDS) berpendapat yakni. 

“yang sering saya itu anak-anak sering bermain dengan temannya mbak. 

Namanya juga anak SD kan mbak pasti tidak ketinggalan dengan bermain, 

apalagi kalau sudah diajak temannya rame-rame wahh langsung lupa dengan 

belajar mbak”. Pendapat sama juga disampaikan oleh RFDS bahwa “saya sering 

bermain dengan teman waktu jam belajar mbak. Karena kalau bermain itu seru 

kan sehari sudah sekolah”. 

Pendapat yang lain disampaikan oleh Ibu Sumiah usia 39 Tahun (orang tua 

dari NSS) yang berpendapat. 

“kalau menurut saya itu waktu ya mbak, karena saya kalau pagi bekerja 

dan kalau malam kadang sudah capek dan anak belajar sendiri. Tapi tetap saya 

pantau tapi ya terbatas mbak”. NSS juga berpendapat yakni “saya kalau belajar 

malam terus mbak, karena orang tua saya sibuk bekerja kalau siang. Tapi kadang 

saya pengen belajar siang biar malamnya tinggal menonton televisi saja”. 

Menurut pendapat Bapak Anton Kartono usia 42 Tahun (orang tua dari 

RAA) berpendapat bahwa. 

“hambatannya pasti banyak mbak, tapi yang sering terjadi itu anak suka 

menonton televisi saat waktu belajar, apalagi kalau ada acara yang disuka pasti 

sudah lupa dengan belajarnya”. Pendapat tersebut sama dengan pendapat RAA 

bahwa “saya sering menonton televisi kesukaan saya waktu belajar mbak”. 

Pendapat lain disampaikan oleh Bapak Eko Dadianto usia 45 Tahun (orang 

tua dari RMR) yakni. 

“anak saya kalau siang bermain sama temannya sampai sore terus mbak, 

jadi kalau malam sudah capek dan malas pasti langsung tidur dan tidak mau 

belajar, alasannya capek”. Pendapat tersebut didukung oleh pendapat RMR yakni 

“kalau saya capek habis main sama teman-teman kalau malam tidak pernah 

belajar mbak karena sudah capek dan mengantuk”. 

Ibu Dika Ani usia 32 Tahun (orang tua dari NHM) memiliki pendapat. 

“anak saya suka bermain game di handphone mbak, suka lupa kalau 

belajar padahal saya sudah menyuruhnya”. NHM berpendapat sama dengan 
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orang tuanya yakni “biasanya kalau saya sudah bermain game di handphone 

saya lupa kalau ada pekerjaan rumah mbak”. 

Bapak Hadi Santosa usia 48 Tahun (orang tua dari MZN) berpendapat. 

“usia anak SD sukanya bermain ya mbak, jadinya kalau menurut saya 

hambatanyya itu anak sering bermain dengan temannya saat waktu belajar, dan 

ketika capek bermain anak-anak menjadi malas untuk belajar dan tidak 

semangat”. Sama halnya dengan pendapat MZN bahwa “kalau saya habis 

bermain dengan teman-teman biasanya suka capek dan malas untuk beajar 

mbak”. 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti tentang hambatan 

orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak. Orang tua memiliki 

pendapat yang berbeda-beda tentang hambatan yang dialami dalam meningkatkan 

motivasi belajar anak yakni kondisi anak yang lebih mementingkan menonton 

televisi, lebih memilih bermain handphone dari pada belajar, teman sebaya, dan 

waktu yang kurang dalam menemani anak belajar. Sebagai orang tua sekaligus 

pendidik bagi anak di rumah, orang tua juga harus dapat mengenali dan membantu 

anaknya dalam mengenali kesulitan yang dirasakan anaknya di sekolah, baik itu 

tugas di sekolah maupun tugas di rumah. Keberhasilan anak dalam pendidikan 

tidak dapat lepas dari adanya motivasi yang menjadi dorongan dan penggerak 

anak, agar anak dapat menjalankan kegiatan dan proses belajarnya dengan baik. 

4.2.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

Pembahasan pada bagian ini akan membahas tentang pembahasan hasil 

penelitian peran orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak di Desa 

Jinggotan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara dan hambatan orang tua dalam 

meningkatkan motivasi belajar anak di Desa Jinggotan Kecamatan Kembang 

Kabupaten Jepara. 

4.2.2.1 Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Anak di 

Desa Jinggotan 

Rumah adalah tempat pertama anak dapat memperoleh pendidikan dan 

orang tua adalah guru yang pertama memberikan pendidikan kepada anak. Selain 

dari sekolah anak juga mampu belajar tentang banyak hal yang ada di rumah, 

karena ilmu yang diperoleh di rumah merupakan pondasi bagi hidup anak di masa 



 

55 
 

yang akan datang. Peran orang tua dalam pendidikan anak adalah hal yang utama 

karena pendidikan bagi anak merupakan modal yang harus dimiliki oleh seorang 

individu.  

Dalam mencapai kesuksesan dalam pendidikan, orang tua hendaknya 

memberikan motivasi di rumah maupun di sekolah. Tentunya orang tua harus 

memiliki peran dalam proses belajar anak, karena orang tua adalah pendidik yang 

pertama bagi anak. Motivasi yang diberikan oleh orang tua tidak hanya ucapan, 

tetapi dalam bentuk lain sehingga mampu menumbuhkan semangat dan motivasi 

belajar anak. Apabila anak memiliki motivasi belajar yang tinggi, maka orang tua 

harus mendukung dengan sikap yang positif dan memberikan perhatian dan 

motivasi yang lebih tinggi agar anak semangat dalam belajar di rumah maupun di 

sekolah. 

Anak-anak di Desa Jinggotan walaupun memiliki orang tua yang sibuk 

mencari nafkah untuk keluarga akan tetapi mereka tidak merasa terabaikan, 

karena dalam kesibukan orang tua mereka masih menyempatkan waktu untuk 

memotivasi anak dalam belajar, hal tersebut mampu membangkitkan motivasi 

belajar anak dalam dirinya. 

Berdasarkan penelitian dalam meningkatkan motivasi belajar anak di Desa 

Jinggotan Kecamatan Kembang Kabupten Jepara orang tua berperan sebagai 

pendidik, orang tua sebagai fasilitator, orang tua sebagai pembimbing dan orang 

tua sebagai motivator. 

1) Orang Tua sebagai Pendidik 

Orang tua di Desa Jinggotan sudah melaksanakan tanggung 

jawabnya terhadap pendidikan anak dengan baik, orang tua berusaha 

meningkatkan kemampuan anak agar anak mampu mengembangkan 

kemampuannya dengan baik sesuai harapan orang tua. Orang tua dan anak 

memiliki hubungan ketergantungan yang erat serta saling membutuhkan, 

hal tersebut sama dengan pendapat Mallah (2019:40) yakni anak 

dipengaruhi oleh orang tua, begitu juga sebaliknya orang tua dipengaruhi 

oleh kehadiran anak. Orang tua selalu berusaha menjadi pendidik yang 
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baik bagi anaknya dengan cara membiasakan anaknya belajar, 

mengingatkan pentingnya belajar bagi masa depan anak, agar anak selalu 

terbiasa dalam melaksanakan proses pendidikannya. 

Sebagai orang tua sekaligus pendidik untuk anak, orang tua sangat 

berperan penting dalam proses pendidikan anak, orang tua bertanggung 

jawab akan keberhasilan anak di masa yang akan datang. Wahidin 

(2019:234) berpendapat bahwa orang tua merupakan lembaga pendidikan 

tertua, bersifat informal, yang pertama dan utama dialami oleh anak serta 

lembaga pendidikan yang bersifat kodrati, orang tua bertanggung jawab 

memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh dan 

berkembang dengan baik. Orang tua memiliki tanggung jawab dalam 

mengingatkan anaknya untuk belajar, bangun tepat waktu, hal tersebut 

merupakan sudah tugas orang tua sebagai pendidik utama bagi anak-

anaknya.  

2) Orang Tua sebagai Fasilitator 

Orang tua di Desa Jinggotan sudah melaksanakan tugas sebagai 

fasilitator dengan baik, karena orang tua sudah berusaha menyukupi 

kebutuhan sekolah anak. Akan tetapi masih ada orang tua yang tidak 

sempurna dalam memenuhi fasilitas yang dibutuhkan anak dalam belajar 

karena pengahasilan orang tua yang cukup dan hanya bisa membelikan 

fasilitas yang terjangkau untuk dibeli.  

Orang tua bertanggung jawab menyediakan diri agar terlibat dalam 

membatu anak belajar di rumah, mengembangkan keterampilan belajar 

anak yang baik, memajukan pendidikan anak dan menyediakan sarana alat 

belajar yang dibutuhkan anak seperti tempat untuk belajar, alat-alat tulis, 

buku pelajaran, dan penerangan yang baik untuk belajar. 

Peran orang tua sebagai fasilitator anak tidak hanya sebatas 

memberikan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Melainkan 

kebutuhan pendidikan anak merupakan fasilitas yang wajib dipenuhi oleh 

orang tua. Thias dkk (2020:81) berpendapat bahwa anak yang sedang 
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belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, juga membutuhkan 

fasilitias belajar seperti apa yang mereka terima di sekolah seperti meja, 

buku, alat tulis, kursi, referensi akurat yang baik serta teknologi yang 

cukup canggih juga akan menjadi salah satu faktor dalam terlaksananya 

pembelajaran yang baik dan memungkinkan anak-anak untuk termotivasi 

dalam belajar. 

3) Orang Tua sebagai Pembimbing 

Orang tua di Desa Jinggotan sudah berperan sebagai pembimbing 

yang baik karena orang tua selalu membantu anaknya jika anak mengalami 

kesulitan, selalu membimbing anaknya untuk belajar, akan tetapi karena 

kesibukan orang tua dalam bekerja, orang tua harus bisa membagi waktu 

untuk mendampingi anak belajar agar jika anak kesulitan dan butuh 

bantuan orang tua, orang tua selalu siap dan selalu ada. 

Sebagai orang tua harus memberikan pertolongan kepada anak dan 

siap membantu dengan memberikan penjelasan kepada anak pada bagian 

yang sulit, mengatur waktu belajar anak, mengatasi hal yang dianggap 

sulit oleh anak. Umar (dalam Fitroturrohmah dkk, 2019:27) berpendapat 

bahwa bimbingan merupakan segala kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang 

mengalami kesulitan, agar orang tersebut mampu mengatasinya sendiri 

dengan penuh kesabaran.  

Dalam hal ini sudah seharusnya orang tua selalu membantu anak 

jika anak mengalami kesulitan dalam proses belajar, agar mendapatkan 

hasil yang diharapkan dan menjadi semangat dalam menjalankan segala 

aktivitas belajar karena selalu mendapat bimbingan serta bantuan dari 

orang tua.  

4) Orang Tua sebagai Motivator 

Peran orang tua di Desa Jinggotan sudah baik karena orang tua 

sudah berperan dalam proses belajar dengan cara menemani anak waktu 

belajar, mengingatkan anak dalam belajar, menasehati anak dengan tujuan 
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sebagai pendorong agar anak mau belajar dan selalu berusaha mencukupi 

kebutuhan anak. 

Motivasi dalam belajar adalah kekuatan bagi anak untuk 

menumbuhkan kemauan dalam melaksanakan kegiatan. Orang tua harus 

menjadi pendorong bagi anak ketika anak berada di posisi yang buruk, 

orang tua harus senantiasa mendorong anak berbuat kebaikan teramasuk 

dalam menuntut ilmu. Menurut Wahidin (2019:239) berpendapat bahwa 

motivator adalah daya penggerak atau pendorong untuk melakukan 

sesuatu pekerjaan. Yang bisa berasal dari diri sendiri dan dari luar diri 

sendiri. Orang tua berperan menumbuhkan motivasi atau rangsangan dari 

luar kemudian mampu secara alamiah menumbuhkan motivasi dari dalam 

anak. Jika anak merasa membutuhkan belajar agar hasil belajarnya baik, 

pasti anak akan belajar dengan sendirinya dan tidak menunggu dorongan 

dari orang tua. Sejalan dengan pendapat tersebut sardiman (2012:90) 

menyatakan bahwa dorongan yang menggerakkan itu bersumber pada 

suatu kebutuhan, kebutuhan yang berisikan keharusan untuk menjadi 

orang yang terdidik dan berpengetahuan.  

Orang tua selalu berusaha mendorong anaknya agar mau belajar 

dan selalu mengutamakan belajar. Dalam hal ini orang tua akan 

meningkatkan motivasi dengan cara mengingatkan anak belajar agar anak 

terbiasa dan selalu mempunyai motivasi yang tinggi dalam belajar karena 

orang tua sudah membiasakannya.  

Hasil data yang diperoleh oleh peneliti menyebutkan bahwa peran orang 

tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak di Desa Jinggotan sudah berjalan 

dengan baik yakni orang tua berperan sebagai pendidik, orang tua berperan 

sebagai fasilitator, orang tua sebagai pembimbing dan orang tua sebagai 

motivator. Peran orang tua dapat terlaksana dengan baik jika kedua orang tua 

yakni ayah dan ibu dapat bekerja sama dalam membimbing dan mendidik 

anaknya. Berdasarkan dengan data yang diperoleh peneliti pada temuan 
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penelitian, peneliti mencoba meyajikan temuan data yang dapat dijabarkan dalam 

bentuk tabel berikut. 
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Tabel 4.8 Peran Orang Tua 

No Nama Pekerjaan Pendidikan 
Peran Orang Tua 

Pendidik Fasilitator Pembimbing Motivator 

1. APA Pedagang SD Orang tua selalu 

mengingatkan 

anaknya belajar dan 

mengingatkan tentang 

hal-hal postifif yang 

menyangkut 

pendidikan anak. 

Orang tua sudah 

memberikan anak 

fasilitas belajar seperti 

meja belajar dan untuk 

ruang belajar tidak 

karena memerlukan 

biaya yang banyak. 

Orang tua selalu 

membantu anak jika 

anak mengalami 

kesulitan belajar 

karena itu sudah 

menjadi kewajiban 

orang tua. 

Orang tua selalu 

berusaha 

mendampingi anak 

belajar, akan tetapi 

anak biasanya tidak 

terkontrol belajarnya 

karena orang tua 

sebagai pedagang 

harus bisa membagi 

waktu. 

2. Y Buruh SMA 

Orang tua hanya 

mengingatkan belajar 

dan membangunkan 

anak ketika pagi saja, 

karena orang tua 

waktu pagi harus 

bekerja dan harus 

membagi waktu 

untuk meperhatikan 

anaknya. 

Fasilitas sekolah 

sudah diberikan orang 

tua seperti tas, sepatu, 

alat tulis. Karena 

untuk ruang belajar 

biayanya sangat 

banyak dan buku 

sudah disediakan dari 

sekolah. 

Orang tua siap 

membantu anaknya 

jika memang 

mengalami kesulitan, 

jika orang tua tidak 

bisa memang tidak 

dibantu karena faktor 

dari pengalaman dan 

pendidikan yang 

kurang. 

Orang tua selalu 

berusaha menyuruh 

anak untuk belajar, 

akan tetapi orang tua 

belum sepenuhnya 

bisa menemani 

anaknya saat belajar 

karena pada saat 

malam hari orang tua 

sudah capek bekerja. 

3. KN Penjahit SD 
Orang tua selalu 

megingatkan anaknya 

untuk belajar, akan 

Orang tua berusaha 

mencukupi fasilitas 

belajar anak, karena 

Orang tua selau 

membantu anak ketika 

kesulitan belajar, 

Orang tua berusaha 

menemani anak 

belajar ketika 
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tetapi orang tua 

belum sepenuhnya 

menemani anaknya 

saat belajar karena 

kesibukan orang tua 

yang bekerjanya tidak 

tentu waktunya. 

orang tua bekerja 

untuk anak juga. 

Fasilitas yang 

diberikan seperti meja 

belajar, sepatu, tas, 

alat tulis akan tetapi 

ruang belajar tidak 

diberikan. 

karena orang tua takut 

jika anaknya 

ketinggalan dalam 

pelajaran. 

pekerjaan yang 

dikerjakan orang tua 

sudah selesai. 

4. S Petani SMP 

Orang tua sudah 

mengingatkan 

anaknya untuk belajar 

karena jika tidak 

diingatkan anak akan 

lalai dalam belajar 

dan tidak mau belajar. 

Fasilitas yang 

diberikan hanya tas, 

sepatu, dan alat tulis. 

Untuk ruang belajar 

tidak diberikan karena 

biaya yang cukup 

mahal. 

Orang tua sudah 

membantu anak jika 

anak mengalami 

kesulitan, karena 

orang tua tidak mau 

anaknya gagal dalam 

hal pendidikan. 

Anak selalu ditemani 

dalam belajar karena 

anak kadang butuh 

perhatian khusus, 

orang tua tidak mau 

anaknya gagal dalam 

pendidikan. 

5. AK Peternak SMA 

Orang tua sudah 

mengingatkan 

anaknya untuk 

belajar, akan tetapi 

anak kadang tidak 

mau belajar dan 

hanya belajar saat ada 

tugas saja, karena 

anak lebih asik 

bermain dengan 

temannya dan lupa 

belajar 

Orang tua hanya 

menyediakan 

peralatan sekolah saja, 

untuk meja belajar dan 

ruang belajar tidak 

karena penghasilan 

orang tua yang cukup 

dan anak suka belajar 

di depan televisi. 

Orang tua selalu 

membantu anak jika 

mengalami kesulitan 

belajar, walaupun 

kalau siang orang tua 

bekerja tetapi orang 

tua berusaha 

membantu anak. 

Orang tua selalu 

menasehati 

pentingnya belajar 

untuk pendidikan anak 

hal tersebut dilakukan 

karena orang tua tidak 

mau anaknya gagal 

dalam hal pendidikan 

di masa datang dan 

anak selalu 

termotivasi untuk 

belajar 
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6. ED Tukang SMP 

Orang tua selalu 

mengingatkan 

anaknya belajar 

ketika malam hari. 

Orang tua hanya 

menyedikan alat-alat 

untuk sekolah, meja 

belajar dan ruang 

belajar tidak karena 

penghasilan orang tua 

yang harus dibagi-

bagi untuk kebutuhan 

yang lain 

Orang tua selalu 

membantu anaknya 

jika anaknya 

mengalami kesulitan 

dan anak selalu 

meminta bantuan 

ketika mengalami 

kesulitan 

Orang tua selalu 

memberikan nasehat-

nasehat pentingnya 

anak dalam belajar 

agar anak selalau 

termotivasi dalam 

belajarnya. 

7. DA PNS S1 

Orang tua selalu 

mengingatkan 

anaknya untuk belajar 

karena orang tua tidak 

mau anaknya gagal 

dalam hal pendidikan. 

Sudah memberikan 

fasilitas belajar, untuk 

ruangan belajar tidak 

karena anak biasanya 

belajar di ruang tamu. 

Orang tua berusaha 

selalu membantu anak 

jika anak mengalami 

kesulitan dalam 

belajar, hal tersebut 

karena dapat 

berpengaruh dalam 

pendidikan anak di 

masa depan 

Orang tua selalu 

memberikan motivasi 

dengan nasehat dan 

selalu menemani anak 

belajar agar anak tetap 

semangat dalam 

belajar dan tidak 

merasa tertekan. 

8. HS Supir SMP 

Orang tua selalu 

mengingatkan 

anaknya untuk beajar, 

walaupun orang tua 

sibuk dengan 

pekerjaan tetapi orang 

tua selalu berusaha 

mengingatkan anak 

untuk belajar. 

Sudah menyediakan 

alat belajar seperti alat 

tulis, buku, peralatan 

sekolah. Tetapi untuk 

ruang belajar tidak 

karena harus 

membutuhkan biaya 

yang banyak. 

Selalu membantu anak 

dalam mengalami 

kesulitan anak juga 

selalu meminta 

bantuan. 

Orang tua menasehati 

anak dan memberikan 

sesuatu yang membuat 

anak semangat dalam 

belajar, agar anak 

tetap mau belajar. 
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Data tersebut menujukkan bahwa latar belakang orang tua yang memiki 

jenis pekerjaan berbeda dan tingkat perekonomian yang berbeda dapat 

mempengaruhi peran nya. Dari data tersebut orang tua yang sudah menjalankan 

perannya dengan baik yakni dari jenis pekerjaan pedagang, penjahit, tukang, pns, 

dan supir sama-sama sudah menjalankan perannya dengan baik walaupun belum 

sepenuhnya sempurna. Orang tua yang sudah menjalankan perannya dengan baik 

terhadap anak dapat memberikan dampak yang positif untuk pendidikan anak dan 

mampu memberikan dorongan motivasi agar anak memiliki motivasi belajar yang 

tinggi. Kedua dari latar pendidikan orang tua tidak memberikan peran terhadap 

anak sehingga bisa dikatakan tidak memberikan efek, walaupun pendidikan orang 

tua tinggi belum tentu bisa menjalankan peran dengan baik dan sebaliknya 

pendidikan orang tua rendah dapat menjalankan perannya dengan  baik hal 

tersebut dapat dilihat dari data tabel di atas. 

Sedangkan dari jenis pekerjaan buruh, petani, dan peternak dilihat dari 

latar belakang  tingkat perekonomian belum melaksanakan perannya sebagai 

fasilitator dengan baik hal tersebut terjadi karena penghasilan orang tua yang 

serba cukup dan harus membagi untuk kebutuhan yang lain. Orang tua hanya 

memberikan fasilitas yang dibutuhkan untuk sekolah dan tidak memberikan 

fasilitas penunjang lainnya seperti meja, ruang belajar, dan buku tambahan yang 

dibutuhkan anak. Hal tersebut tidak mengganggu peran orang tua yang lainnya 

karena orang tua sudah melaksanakan dan berusaha menjalannkan peran yang lain 

dengan baik. 

Berdasarkan penelitian ditemukan bentuk motivasi yang dilakukan orang 

tua untuk menjalankan perannya dalam meningkatkan motivasi belajar anak di 

Desa Jinggotan Kecamatan Kembang Kabupeten Jepara sebagai berikut. 

1) Pemberian Hadiah 

Dalam pemberian hadiah orang tua di Desa Jiggotan Kecamatan 

Kembang Kabupaten Jepara memiliki pendapat yang berbeda-beda. Ada 

orang tua yang tidak memberikan hadiah karena kondisi ekonomi, ada juga 

orang tua yang memang tidak memberikan hadiah karena takut anaknya 
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menjadi manja, ada yang memberikan hadiah berupa makanan, ada juga 

yang mengajaknya jalan-jalan.  

Dengan demikian hadiah kepada anak yang mendapat prestasi 

dapat menambah motivasi anak dalam belajar, karena anak menjadi 

semangat dan dapat mempertahankan prestasinya. Sejalan dengan 

pendapat tersebut Andika (2020:62) berpendapat bahwa dengan 

memberikan reward atau hadiah kepada anak yang mendapat nilai atau 

prestasi yang bagus akan menambah minat dan motivasi siswa dalam 

belajar.  

2) Pemberian Pujian 

Pemberian pujian oleh orang tua di Desa Jinggotan Kecamatan 

Kembang sudah baik, orang tua selalu memberikan pujian ketika anak 

mendapat nilai yang baik, mereka mengganggap hal tersebut mudah 

dilakukan dan dapat berdampak baik untuk anak agar anak selalu memiliki 

motivasi yang tinggi.  

Pujian merupakan pemberian ucapan yang menandakan bahwa 

seseorang sudah melaksanakan tugas dan mendapatkan hasil yang baik. 

Pujian biasanya diberikan kepada seseorang yang telah menyelesaikan 

tuganya dengan baik dan memperoleh hasil yang memuaskan. Pujian 

mendorong seseorang untuk tetap semangat dan berusaha lebih baik lagi 

agar hasil yang diperoleh tetap dipertahankan. Menurut Sardiman 

(2012:94) pujian adalah bentuk reinforcment yang positif dan sekaligus 

merupakan motivasi yang baik, dengan pujian yang tepat akan memupuk 

suasana yang menyenangkan dan mempertinggi gairah belajar serta 

sekaligus akan membangkitkan harga diri. 

Anak-anak senang mendapat pujian karena pujian adalah suatu 

ucapan yang sangat berarti bagi mereka dan saat itu juga anak tidak sabar 

untuk belajar. Pemberian pujian merupakan suatu bentuk usaha dalam 

menumbuhkan motivasi dan mempertahankan motivasi belajar yang ada 
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pada diri anak, karena dengan pujian anak menjadi merasa dihargai dan 

diperhatikan oleh orang tua. 

3) Pemberian Hukuman 

Pemberian hukuman yang diberikan orang tua di Desa Jinggoatan 

Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara cukup baik. Orang tua tidak 

memberikan hukuman negatif yang berdampak pada ketakutan anak, tetapi 

orang tua memberikan hukuman positif yang berdampak pada kebaikan 

serta hasil yang baik, orang tua juga memberikan hukuman nasehat yang 

membuat anak sadar pada kesalahan yang telah dilakukan agar anak bisa 

memperbaikinya di kemudian hari. 

Hukuman merupakan pemberian yang dilakukan seseorang guna 

membuat orang lain menyesal atas perbuatannya. Hukuman biasanya 

berkaitan dengan hal-hal yang negatif, tetapi hukuman tidak selalu dengan 

hal-hal negatif hukuman bisa berkaitan dengan hal yang positf. Pemberian 

hukuman kepada seseorang dilakukan agar seseorang tersebut tidak 

mengulangi kesalahan yang telah dilakukan, dan menyesali perbuatannya. 

Sardiman (2012:94) berpendapat bahwa hukuman sebagai reinforcement 

negatif tetapi kalau diberikan tepat dan bija bisa menjadi alat motivasi, 

oleh karena itu harus memahami prinsip-prinsip pemberian hukuman. 

Dalam pemberian hukuman terhadap pendidikan anak perlu 

memahami sikap anak dan tidak perlu memaksakan kehendak, agar dalam 

memberikan hukuman tidak merugikan bagi pertumbuhan anak dan dapat 

berpengaruh baik dalam motivasi belajar anak serta mendapatkan hasil 

yang baik bagi pendidikan anak. Dengan demikian dengan adanya 

hukuman untuk anak membuat anak termotivasi dalam belajar dan selalu 

berusaha memperbaiki kondisinya. 

Keberhasilan anak dalam proses belajarnya tidak dapat terlepas dari 

adanya motivasi yang menjadi penggerak dan pendorong anak agar dapat 

menjalankan kegiatan dan proses belajarnya. Motivasi tersebut dapat berasal dari 

dalam diri anak dan dari luar diri anak. Dari kedua motivasi tersebut memiliki 
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pengaruh yang besar terhadap keberhasilan anak, meskipun yang lebih utamanya 

adalah motivasi dalam diri anak tetapi motivasi dari luar diri anak tetap menjadi 

faktor yang ikut mempengaruhi kegiatan belajar anak. 

Salah satu contoh motivasi yang berasal dari luar diri anak adalah orang 

tua, dimana orang tua merupakan orang yang pertama kali dikenal dan dekat 

dengan anak, keberadaan anak antara di sekolah dan di rumah tentunya lebih 

banyak di rumah, maka dari itu peran orang tua sebagai orang yang dekat dengan 

anak dinilai sangat penting terutama dalam memotivasi belajar anak dengan cara 

memberikan hadiah, memberiakan pujian, dan memberikan hukuman. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

dapat dikatakan bahwa peran orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak 

sudah cukup baik, karena orang tua sudah berusaha menjadi pendidik, sebagai 

fasilitator, sebagai pembimbing, dan sebagai motivator dengan cara bertanggung 

jawab mengingatkan anak untuk belajar, memfasilitasi kebutuhan belajar anak, 

membantu anak jika anak mengalami kesulitan, dan selalu memberikan dorongan 

agar anak tetap mau belajar. Orang tua juga berusaha meningkakan motivasi 

belajar anak dengan cara memberikan hadiah, memberikan nasehat, dan 

memberikan hukuman. Dengan demikian terlaksananya peran orang tua secara 

baik dapat berdampak postif untuk anak dan anak memiliki motivasi belajar yang 

baik juga karena orang tua sudah berusaha menjalankan perannya dengan 

sungguh-sungguh demi kebaikan pendidikana anak. 

4.2.2.2 Hambatan Orang Tua dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Anak di 

Desa Jinggotan 

Motivasi merupakan sesuatu yang kompleks. Motivasi akan menyebabkan 

terjadinya suatu perubahan energi yang ada pada diri manusia, sehingga akan 

berhubungan dengan proses gejala kejiawaan, perasaan dan juga emosi, untuk 

kemudian bertindak atau melakukan sesuatu. Semua ini di dorong karena adanya 

tujuan, kebutuhan dan keinginan. Sebagai pendidik yang utama dan pertama bagi 

anak, orang tua sudah seharusnya mampu memberikan dorongan dalam hal ini 

memotivasi anak untuk belajar. 
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Dalam setiap proses memotivasi belajar tidak terlepas dari hambatan dan 

gangguan. Baik itu hambatan dari diri sendiri dan dari orang lain, kondisi inilah 

yang dialami oleh orang tua di Desa Jinggotan Kecamatan Kembang Kabupaten 

Jepara. Orang tua sudah menjalankan perannya sebagaimana mestinya, namun hal 

tersebut memiliki beberapa hambatan dan gangguan yang dapat menghambat 

terlaksananya peran orang tua. 

1) Orang tua sibuk dengan pekerjaannya, sehingga waktu dan kesempatan 

pada siang hari sudah habis digunakan untuk bekerja, sedangkan malam 

harinya orang tua sudah kelelahan akibat pekerjaan yang dianggap berat 

tersebut. Hal ini menjadikan anak tidak terkontrol belajarnya karena orang 

tua kurang dalam mengawasi dan menemani anak belajar. 

2) Fasilitas yang kurang juga dapat menghambat peran orang tua dalam 

meningkatkan motivasi belajar, dalam belajar anak pasti membutuhkan 

fasilitas yang memadahi agar proses belajar dapat berjalan dengan baik 

dan tidak ada hambatan. Beberapa orang tua belum maksimal dalam 

memenuhi fasilitas belajar, orang tua hanya memberikan fasilitas yang 

dibutuhkan dalam sekolah saja serta tidak ada fasilitas penunjang lainnya. 

Orang tua tidak dapat memenuhi fasilitas yang dibutuhkan karena 

penghasilan orang tua yang sedikit dan harus membagi-bagi untuk 

kebutuhan yang lain sehingga orang tua tidak dapat memenuhi fasilitas 

yang dbutuhkan anak. 

3) Kurangnya pemahaman dari orang tua yang disebabkan oleh kurangnya 

pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh orang tua yang dapat 

menghambat orang tua dalam melaksanakan tugasnya. 

 

 

 

 

 


