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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah menjadikan manusia di dunia ini untuk menjadi kholifah. 

Manusia diciptakan Allah SWT dilengkapi dengan segenap organ tubuh dan 

kesempurnaan, yakni: fikiran, emosi, hawa nafsu dan kelengkapan lainnya. 

Kelengkapan itulah yang menjadikan manusia lebih mulia dari makhluk Allah 

lainnya. Namun dengan menyalahgunakan kelengkapan itu pula manusia 

dapat menjadi makhluk rendah dan bahkan lebih rendah dari hewan sekalipun. 

Potensi yang ada pada manusia selayaknya ditumbuhkembangkan 

sesuai dengan profesinya. Allah dalam firman-Nya mengungkapkan bahwa 

Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa 

derajat. Firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi: 

$ pκš‰r' ¯≈tƒ tÏ%©!$# (#þθ ãΖtΒ#u #sŒ Î) Ÿ≅ŠÏ% öΝ ä3s9 (#θ ßs¡¡x� s? †Îû Ä§Î=≈yf yϑø9 $# (#θ ßs |¡øù $$sù Ëx|¡ ø�tƒ 

ª!$# öΝ ä3s9 ( #sŒ Î)uρ Ÿ≅ŠÏ% (#ρ â“à±Σ $# (#ρ â“à±Σ $$sù Æìsù ö�tƒ ª!$# t Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u öΝ ä3Ζ ÏΒ tÏ%©!$#uρ (#θ è?ρ é& 

zΟù=Ïè ø9 $# ;M≈y_ u‘yŠ 4 ª!$#uρ $ yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷è s? ×��Î7yz )11: ا����د��(   

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu: 

“berlapang-lapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah niscaya 

Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: 

berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan 

orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi 

ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah yang Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
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Berdasarkan nas tersebut di atas sudah jelas bahwa menuntut ilmu 

merupakan suatu keharusan bagi setiap hamba yang merasa dirinya beriman 

kepada Allah SWT, sebab dengan menuntut ilmu itu pula manusia pada 

hakikatnya akan kembali kepada naluriyah yang kodrati yakni mahluk yang 

berjiwa dinamis kreatif. Kreatifitas dan kedinamisan akan muncul pada diri 

manusia apabila manusia berubah, dan perubahan tidak akan pernah ada 

tempat, ada proses menuntut ilmu atau belajar. Dengan kata lain belajar bagi 

manusia merupakan proses nalurinya yang kodrati sebagai mahluk yang 

kreatif dan dinamis serta menentang kejumudan dan strategis. 

Sejalan dengan nas di atas, pemerintah melalui program 

pembangunan nasional sedang giat menggalakkan pembangunan di segala 

bidang ilmu pengetahuan. Untuk mensukseskan semua program tersebut 

dibutuhkan kader-kader bangsa yang dewasa, mandiri, berakhlakul karimah, 

bertaqwa kepada Allah Swt. Sedangkan untuk mencetak kader-kader yang 

berpotensi tersebut dilakukan melalui pendidikan baik pendidikan formal 

maupun informal. Hal ini relevan dengan perintah Allah dalam Q.S. Az-

Zariyat ayat 56 : ### 

$tΒ uρ àMø)n=yz£ Åg ø: $#}§Ρ M} $#uρ �ωÎ)Èβρ ß‰ ç7 ÷è u‹ Ï9∩∈∉∪  

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 

supaya mereka mengabdi kepada-Ku”.
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Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan formal mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

mendewasakan peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang berguna, 

oleh karena itu sekolah sebagai transformasi ilmu pengetahuan dari generasi 

ke generasi harus melaksanakan fungsinya dengan baik. Dalam UU 

SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa : 

Pendidikan berfungsi menyeimbangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, madiri 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
3
 

Keberhasilan pendidikan dalam suatu sekolah bukan hanya 

tergantung pada guru yang berperan sebagai pendorong dan pemberi fasilitas 

bagi siswa untuk mencapai tujuan pendidikan, melainkan juga menjadi 

tanggung jawab orang tua yang mempunyai tanggung jawab mutlak atas 

pendidikan anak-anaknya. Kedua orang tua mempunyai tugas yang luhur 

misalnya : merawatnya, mengasuh dan mendidik secara layak, bahkan yang 

tak kalah pentingnya ketika anak sudah masuk ke lembaga pendidikan, orang 

tua hendaknya memberikan motivasi terhadap anak. 

Seorang guru bertanggung jawab atas pendidikan peserta didik 

selama di sekolah, selebihnya peserta didik waktunya lebih banyak bersama 

orang tua. Jadi sangatlah keliru apabila orang tua seratus persen menyerahkan 

tanggung jawab pendidikan anak hanya kepada guru, tetapi mereka juga harus 

ikut mengawasi perkembangan anaknya di sekolah, “orang tua bukan hanya 
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percaya atau harus percaya pada guru, tetapi harus memberikan dukungan dan 

partisipasi sebesar mungkin untuk kepentingan pendidikan anak-anak mereka 

di sekolah.
4
 

Berdasarkan paparan di atas, dapat dilihat arti pentingnya bimbingan 

orang tua dalam proses belajar anaknya di rumah. Karena selain orang tua 

mempunyai kewajiban, dalam syariat Islam dikatakan bahwa belajar adalah 

hukumnya wajib. Sebagaimana firman Allah SWT :  

ù& t�ø% $# ÉΟó™$$ Î/ y7În/ u‘ “Ï%©!$# t, n=y{ ∩⊇∪ t, n=y{ z≈|¡Σ M}$# ôÏΒ @,n=tã ∩⊄∪ ù& t�ø% $# y7š/ u‘uρ ãΠt�ø.F{ $# 

∩⊂∪ “Ï%©!$# zΟ̄=tæ ÉΟn=s)ø9 $$ Î/ ∩⊆∪ zΟ̄=tæ z≈|¡ΣM}$# $ tΒ óΟs9 ÷Λ s>÷è tƒ ∩∈∪   
Artinya :  1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 

2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah, 

dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, 4. Yang mengajar (manusia) 

dengan perantaran kalam, 5. Dia mengajar kepada manusia apa 

yang tidak diketahuinya. (QS. Al-Alaq: 1-5).
5
 

 

Peranan dan cara orang tua mendidik anaknya besar pengaruhnya 

terhadap perkembangan anaknya. Karena menurut Slameto
6
 keluarga adalah 

lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Untuk mencapai hasil yang 

diharapkan oleh orang tua harus ikut andil memberikan perhatian dan 

bimbingan serta motivasi kepada anaknya agar rajin belajar khususnya 

sewaktu di rumah, karena dengan rajin belajar tersebut ilmu pengetahuan anak 

akan meningkat, sehingga dengan peningkatan ilmu pengetahuan tersebut 

prestasi anak-anak dalam belajar akan meningkat pula.  
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Erat kaitannya dengan pendidikan di sekolah adalah motivasi, karena 

motivasi merupakan daya pendorong yang menggerakkan seseorang untuk 

bertindak dalam pencapaian suatu tujuan.
7
 Begitu pula motivasi yang 

datangnya dari orang tua. Dengan motivasi dari orang tua terhadap anak, akan 

membuat anak lebih rajin dalam mengamalkan ajaran agamanya, karena anak 

merasa ada perhatian dan kasih sayang dari orang tua sehingga mereka 

memperhatikan dan memberikan motivasi. 

Orang tua yang kurang atau tidak memperhatikan anaknya, misalnya 

mereka acuh tak acuh terhadap belajar anaknya, tidak memperhatikan 

sama sekali akan kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan 

anaknya dapat menyebabkan anak kurang berhasil dalam belajarnya. 

Sehingga jika orang tua tidak memperhatikan atau bersikap acuh tak acuh 

terhadap anak-anaknya, dalam belajar anak menjadi malas.
8
 

 

Berdasarkan temuan awal, Sekolah Dasar Negeri Tempurejo 01 

sebagai sekolah dasar yang berada di daerah pedesaan termasuk sekolah yang 

memiliki siswa cukup banyak. Dalam proses pembelajaran, keaktifan siswa 

cukup tinggi ketika mengikuti pembelajaran, sehingga suasana di kelas cukup 

kondusif. Dari segi prestasi, Sekolah Dasar Negeri Tempurejo 01 selalu dapat 

meluluskan siswa-siswanya dengan baik.  

Mengacu deskripsi di atas, peneliti mempunyai ketertarikan untuk 

meneliti secara ilmiah tentang : Motivasi Orang Tua dalam Meningkatkan 

Prestasi Belajar Siswa di Sekolah Dasar Negeri 01 Tempurejo Jember. Karena 

secara ilmiah, belum diketahui apakah orang tua memberikan motivasi 
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terhadap siswa-siswa di Sekolah Dasar Negeri Tempurejo 01 , sehingga siswa 

dapat menempuh pendidikan dengan semangat dan penuh antusias.  

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, maka fokus penelitian ini adalah Bagaimana 

motivasi orang tua dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di Sekolah 

Dasar Negeri Tempurejo 01 Jember?. Dari fokus tersebut, selanjutnya dibagi 

menjadi sub fokus yaitu :  

1. Bagaimana motivasi orang tua dengan cara pemberian hadiah dan 

pemberian pujian untuk meningkatkan prestasi siswa di Sekolah Dasar 

Negeri Tempurejo 01 Jember? 

2. Bagaimana motivasi orang tua dengan punishmant / hukuman untuk 

meningkatkan prestasi siswa di Sekolah Dasar Negeri Tempurejo 01 

Jember? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan motivasi orang tua dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa di Sekolah Dasar Negeri Tempurejo 01 

Jember. Sedangkan tujuan khususnya yaitu :  

1. Mendeskripsikan motivasi orang tua dengan cara pemberian hadiah dan 

pemberian pujian untuk meningkatkan prestasi siswa di Sekolah Dasar 

Negeri Tempurejo 01 Jember. 
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2. Mendeskripsikan motivasi orang tua dengan punishmant / hukuman untuk 

meningkatkan prestasi siswa di Sekolah Dasar Negeri Tempurejo 01 

Jember. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran tentang pembiasaan dalam 

mengamalkan ajaran agama Islam terhadap anak siswa di samping itu 

yang terpenting yakni membangun hubungan personal dan mempererat 

ikatan batin antara guru, orang tua, dan anak. 

2. Secara Praktis 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Bagi IAIN Jember  

Sebagai kontribusi pemikiran dalam mengembangkan ilmu 

ketarbiyahan.  

b. Bagi Peneliti. 

1) Menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman tentang 

penelitian dan penulisan karya ilmiah sebagai bekal untuk 

mengadakan penelitian atau perbaikan-perbaikan di masa yang 

akan datang. 

2) Menambah wawasan terhadap disiplin ilmu yang dimiliki.  
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c. Bagi Sekolah Dasar Negeri Tempurejo 01 Jember  

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi 

bagi sekolah. 

2) Dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi Sekolah Dasar 

Negeri Tempurejo 01 Jember. 

E. Definisi Istilah  

1. Motivasi Orang Tua 

Motivasi menurut Sardiman adalah daya dalam diri seseorang 

yang mendorong untuk melakukan sesuatu, motivasi dapat dikatakan 

sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan 

aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan.
9
 

Islam mengenal kata motivasi dengan niat yaitu perubahan energi 

dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya ‘feeling’ dan 

didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan.
10

 Motivasi dipandang 

sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku 

manusia, termasuk perilaku dalam beribadah. Dalam motivasi terkandung 

adanya keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan dan 

mengarahkan sikap dan perilaku anak untuk mengamalkan ajaran 

agamanya. 

Orang tua yang dimaksud di sini adalah ayah dan ibu kandung 

yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab pertama dan utama 
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bagi anak. Karena anak merupakan amanat Allah atas orang tua yang 

harus dibina dan didik, dan sesuai kodratnya orang tua merupakan 

pendidik pertama dan utama dalam kehidupan anak, yang bertanggung 

jawab terhadap anak-anaknya. 

Hamalik
11

 menyatakan bahwa motivasi penting artinya dalam 

anak, karena fungsinya untuk menggerakkan dan mengarahkan kegiatan 

tersebut. Seorang anak dalam belajar perlu dorongan atau motivasi dari 

orang tua. Bila anak sedang mengalami lemah semangat atau kurang 

berminat, maka orang tua harus memberikan motivasi.  

2. Prestasi Belajar Siswa  

Prestasi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Badudu adalah 

hasil yang dicapai dari apa yang dikerjakan atau yang sudah diusahakan”. 

Menurut Slameto belajar adalah selalu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh sesuatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya.
12

 

Sedang belajar menurut Oemar Hamalik dalam Kurikulum dan 

Pembelajaran adalah: Belajar adalah memperteguh kelakuan melalui 

pengalaman. Sedangkan menurut Aunurrahman dalam bukunya yang 

berjudul Belajar dan Pembelajaran mengatakan: “Belajar adalah suatu 

proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan 
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tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman 

individu itu sendiri di dalam interaksi dengan lingkungannya”. 

Umar Bukhari mengemukakan persepsinya tentang pengertian 

siswa atau peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia 

pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 

Pembahasan dalam penelitian ini, prestasi belajar siswa terdiri 

dari kognitif, afektif dan psikomotorik. Akan tetapi yang difokuskan 

dalam penelitian ini adalah segi kognitif yang diambil dari raport siswa. 

Berdasarkan definisi di atas, maka yang dimaksud motivasi orang 

tua dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di Sekolah Dasar Negeri 01 

Tempurejo Jember adalah dorongan yang diberikan oleh orang tua dalam 

meningkatkan prestasi belajar anak-anaknya, salah satunya dengan 

pemberian hadiah dan memberikan pujian, sehingga dengan kedua bentuk 

motivasi tersebut semangat anak-anak dalam belajar akan meningkat.  

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan 

skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga penutup. Sedangkan 

penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif
13

 

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :  
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Bab satu, Pendahuluan berisikan tentang : latar belakang masalah, 

fokus penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, definisi konsep dan 

sistematika pembahasan. 

Bab dua, Kajian Pustaka, yang berisi penelitian terdahulu dan kajian 

teori terkait motivasi orang tua dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Bab tiga, Metode Penelitian. Dalam bab ini diterangkan tentang 

pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, tekhnik 

pengumpulan data, analisa data, keabsahan data, dan tahap tahap penelitian. 

Bab empat, Penyajian dan Analisis Data. Yang berisi tentang 

gambaran umum obyek penelitian, penyajian dan analisis data, dan 

pembahasan temuan. 

Bab lima, penutup, terdiri dari kesimpulan, saran-saran. 

Bagian terakhir dari skripsi ini adalah memuat daftar kepustakaan, 

lampiran-lampiran, serta daftar riwayat hidup. 

 


