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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah suatu cara untuk mengembangkan kemampuan anak 

dengan cara mendidik dan menuntun agar dapat mencapai tujuan yang 

diharapkan. Berkaitan dengan pendidikan, Ahmadi dan Uhbiyati (2001:70) 

menyatakan bahwa pendidikan hakikatnya suatu kegiatan yang secara sadar dan 

disengaja serta penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa kepada 

anak sehingga timbul interaksi dari keduanya agar anak tersebut mencapai 

kedewasaan yang dicita-citakan dan berlangsung terus menerus. Pendidikan tidak 

hanya berlangsung di sekolahan saja, pendidikan bisa berawal dari lingkungan 

keluarga yakni kedua orang tua. 

Keluarga memiliki peran penting dalam proses pendidikan anak, karena 

pendidikan di keluarga merupakan pendidikan utama dan pertama yang akan 

dilalui anak. Inten (2017:25) menyatakan keluarga adalah lingkungan utama 

dalam menanamkan pendidikan, kepribadian dan nilai-nilai moral lainnya. Dari 

keluarga anak belajar berbagai macam pembelajaran dan kebiasan yang dapat 

digunakan untuk keberhasilan dalam pendidikan. Ayah dan ibu dalam keluarga 

harus memiliki pengetahuan dan pandangan hidup yang matang agar dalam proses 

pembinaan kepada anak mendapatkan hasil yang berkualitas, positif, dan 

bermanfaat untuk proses pendidikan anak. 

Proses pendidikan dalam kelurga tidak terlepas dari kedua orang tua yakni 

ayah dan ibu, artinya dalam pendidikan keluarga yang menjadi pendidik utama 

adalah kedua orang tua. Orang tua sebagai orang pertama yang harus memiliki 

peran yang besar dalam mendidik dan membina pendidikan di keluarga khususnya 

pendidikan terhadap anak, karena dalam pendidikan tersebut akan menentukan 

masa depan yang akan dilalui anak. Orang tua harus melaksanakan perannya 

dengan baik sehingga kepribadian dan sikap anak dapat berkembang dengan 

sempurna.  
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Dalam pendidikan orang tua berharap prestasi belajar yang diperoleh 

anaknya dalam kategori baik. Hal tersebut ada peran orang tua yang sangat 

penting yakni dalam menumbuhkan motivasi belajar anak. Motivasi belajar 

merupakan hal yang penting dalam proses belajar yang dilakukan anak agar anak 

menjadi semangat dalam belajar. Berkaitan dengan motivasi belajar, Rumbewas 

dkk (2018:205) menyatakan bahwa motivasi pada hakikatnya kekuatan atau 

dorongan yang menjadi penggerak bagi individu atau kelompok untuk melakukan 

sesuatu tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu. 

Motivasi belajar memiliki peran yang penting dalam menumbuhkan 

semangat, gairah, nyaman, serta senang dalam belajar. Anak yang mempunyai 

motivasi belajar tinggi akan semangat dalam melaksanakan kegiatan belajar. 

Seorang anak yang memilik tingkat kemalasan yang tinggi bisa dikatakan gagal 

dalam belajar karena tidak memiliki motivasi. Pentingnya menjaga motivasi 

belajar kepada anak sangat diutamakan, karena dalam menumbuhkan motivasi 

belajar yang tidak terlihat dan menjaga motivasi agar tetap ada akan menjadikan 

anak lebih giat dalam proses belajar. 

Orang tua sebagai motivator harus memberi dorongan dalam aktivatas 

yang dilakukan anak, contohnya memberikan hadiah saat anak mendapat hasil 

yang baik dalam ujian. Orang tua dalam menjalankan perannya harus membuat 

anak menjadi giat dalam belajar. Dalam memotivasi anak orang tua mempunyai 

peran dalam menciptakan suasana yang nyaman di rumah sehingga anak dapat 

belajar dengan baik dan merasa aman berada di rumah dalam pengawasan orang 

tua. Namun kenyataannya banyak peran orang tua yang semakin melemah hal 

tersebut disebabkan karena pekerjaan yang mengharuskan orang tua menjadi 

sibuk dan lupa dengan tugasnya sebagai orang tua. 

Perhatian orang tua kepada pendidikan anak dalam keluarga harus 

diperhatikan agar anak dapat berhasil dalam belajar. Orang tua yang 

memperhatikan motivasi belajar anak di rumah maka dapat memperoleh hasil 

belajar yang baik bagi anak di sekolah. Kesulitan yang dialami anak dalam belajar 

tidak terlepas dari peranan orang tua dalam memberikan motivasi belajar di 
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rumah. Peranan orang tua kepada anak sering dipengaruhi oleh sikap orang tua 

dalam memberikan bimbingan dan pembinaan belajar kepada anak. 

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 

18 Juni 2021 di Desa Jinggotan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara diketahui 

bahwa orang tua sudah berperan dalam meningkatkan motivasi belajar anak. 

Motivasi yang diberikan orang tua hanya nasehat dan pembiayaan tetapi dalam 

sehari-hari orang tua sibuk dengan pekerjaannya sendiri sehingga anak tidak 

terkontrol waktu belajarnya, kurangnya kerja sama antara anak dan orang tua, 

sebagian orang tua tidak melengkapi fasilitas belajar yang dibutuhkan anak, orang 

tua yang bersikap acuh saat waktu belajar, anak yang suka beraktifitas sendiri 

waktu belajar dapat berpengaruh terhadap motivasi belajar anak. 

Hasil penelitian yang memperkuat penelitian ini telah dilakukan oleh 

Ningrum (2019) berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui wawancara, 

observasi, dan dokumentasi bahwa peran yang dilakukan orang tua dalam 

meningkatkan motivasi belajar anak yaitu orang tua sebagai panutan, orang tua 

sebagai fasilitator anak, dan orang tua sebagai motivator anak, adapun bentuk 

motivator yang dapat diberikan oleh orang tua kepada anak adalah perhatian, 

hadiah, penghargaan, pujian, dan hukuman. Penelitian kedua sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Andika (2020) berdasarkan penelitian menunjukkan peran orang 

tua dalam menumbuhkan motivasi belajar anak usia Sekolah Dasar di Desa 

Pondok Kubang bahwa sebagian orang tua sudah menjalankan perannya dengan 

baik seperti memberikan perhatian dan bimbingan ketika belajar. Hanya saja 

masih ada orang tua yang belum menjalankan perannya secara maksimal dalam 

menumbuhkan motivasi belajar anak dikarenakan kesibukan mereka dalam 

pekerjaan. 

Orang tua memegang peranan yang penting dalam proses membimbing 

dan menuntun anak dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Alasan peneliti 

mengambil penelitian ini adalah ingin mengetahui dan menganalisis peran orang 

tua dalam pendidikan khususnya dalam meningkatkan motivasi belajar anak. 

karena dalam keseharian orang tua masih bersikap acuh dan tidak peduli dalam 
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hal pendidikan anak. Padahal berhasil tidaknya pendidikan anak ada peran orang 

tua yang ikut membantu. Pendidikan anak tidak hanya berada pada pundak guru di 

sekolah, tetapi peran orang tua juga harus seimbang agar anak dapat mencapai 

kesuksesan dalam berbagai bidang khusunya bidang pendidikan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti terdorong untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar 

di Desa Jinggotan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah yang akan diteliti 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana peran orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar Anak di 

Desa Jinggotan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara? 

2. Apakah hambatan yang dialami orang tua dalam meningkatkan motivasi 

belajar Anak di Desa Jinggotan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian 

sebagai berikut. 

1. Untuk menganalisis peran orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar 

Anak di Desa Jinggotan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara. 

2. Untuk menganalisis hambatan yang dialami orang tua dalam 

meningkatkan motivasi belajar Anak di Desa Jinggotan Kecamatan 

Kembang Kabupaten Jepara. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki 2 manfaat yakni manfaat teoretis dan manfaat 

praktis. Diharapkan manfaat tersebut membawa manfaat secara langsung dan 

tidak langsung dalam penelitian. 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang 

bermanfaat mengenai peran orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak. 
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selain itu, dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian oleh peneliti dan akademisi 

khususnya dalam bidang pendidikan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi orang tua 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu rujukan bagi orang tua 

dalam meningkatkan motivasi belajar anak di rumah sehingga menjadikan 

anak semangat dalam belajar. 

2. Bagi anak 

Manfaat praktis bagi anak diharapkan mampu menjadikan anak semangat 

belajar dengan suasana yang nyaman dan menyenangkan sehingga anak 

dapat mengembangkan ilmu yang dimilikinya. 

3. Bagi peneliti 

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan keilmuan, syarat 

kelulusan mendapat gelar sarjana pendidikan, serta sebagai pertimbangan 

dengan penelitian yang memiliki tema serupa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


