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BAB  II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

 

A. Penelitian Terdahulu  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti Umi Kulsum, pada tahun 

2005 dengan judul Hubungan Bimbingan Orang Tua Berprofesi Guru 

Dengan Aktifitas Belajar Anak Di Kecamatan Mumbulsari Kabupaten 

Jember Tahun 2005. Hasil penelitian ini menunjukkan ada hubungan tinggi 

(0,809) pada bimbingan orang tua yang berprofesi guru dengan aktifitas 

belajar anak di kecamatan Mumbulsari kabupaten Jember tahun 2005. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin baik bimbingan orang tua yang berprofesi guru 

kepada anak, maka diikuti aktifitas belajar anak yang baik.  

Penelitian yang kedua adalah karya Istiqomah, Korelasi Antara 

Bimbingan Belajar Orang Tua dengan Aktivitas Belajar Siswa di Sekolah 

Tsanawiyah Wahid Hasyim Kecamatan Balung Kabupaten Jember 

Tahun Pelajaran 2009/2010. Berdasarkan hasil analisis product moment dari 

korelasi antara bimbingan belajar oleh orang tua dengan aktivitas belajar siswa 

di Sekolah Tsanawiyah Wahid Hasyim Kecamatan Balung Kabupaten Jember 

Tahun Pelajaran 2009/2010 diperoleh nilai 0,976. Apabila nilai 

dikonsultasikan dengan nilai r product moment maka nilai tersebut terletak 

antara 0,801-1,000 yang berarti bahwa ada korelasi yang sangat tinggi. 

Penelitian ketiga adalah skripsi Muhibbatur, Pengaruh Motivasi 

Orang Tua terhadap Prestasi Belajar pada mata pelajaran fiqih siswa 

VII di MTs Annuriyah Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten 
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Jember Tahun Pelajaran 2012/2013. Hasil dari penelitian ini adalah 

berdasarkan hasil analisis product moment dari pengaruh motivasi orang tua 

terhadap prestasi belajar siswa di MTs Annuriyah Kaliwining Kecamatan 

Rambipuji Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2012/2013 diperoleh nilai 

0,670. Apabila nilai dikonsultasikan dengan nilai r product moment maka nilai 

tersebut terletak antara 0,600 – 0,800 yang berarti bahwa ada pengaruh cukup 

tinggi motivasi orang tua terhadap prestasi belajar siswa MTs Annuriyah 

Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 

2012/2013.  

Persamaan mendasar antara penelitian yang dilakukan dengan 

beberapa karya pada penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan 

metode pengumpulan data interview, observasi dan dokumenter. Pendekatan 

dalam penelitian sama-sama menggunakan adalah pendekatan kasus. 

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang 

dilakukan ini adalah pada penelitian Siti Umi Kulsum lebih membahas dari 

orang tua siswa yang memiliki profesi guru, sedangkan pada pada penelitian 

ini orang tua di sini adalah tanpa melihat profesi dan pekerjaan mereka. Dan 

variabel kedua milik Siti Umi Kulsum membahas aktivitas belajar siswa, 

sedang dalam penelitian ini membahas prestasi siswa. Perbedaan dengan 

peneliti kedua adalah pada variabel keduanya, yaitu antara aktivitas belajar 

siswa, sedangkan pada skripsi ini membahas prestasi siswa. Sedangkan 

perbedaan dengan peneliti ketiga adalah, pada peneliti terdahulu membahas 

prestasi belajar Fiqih, sedangkan pada penelitian ini prestasi belajar yang 
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dibahas meliputi kognitif, afektif dan psikomotorik yang berbentuk nilai 

dalam raport.  

Tabel 2.1  

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu  

No 
Nama, Tahun  dan Judul 

Penelitian 
Persamaan Perbedaan 

1 Siti Umi Kulsum, 2005  

Hubungan Bimbingan Orang Tua 

Berprofesi Guru Dengan Aktifitas 

Belajar Anak Di Kecamatan 

Mumbulsari Kabupaten Jember 

Tahun 2005 

- Sama-sama 

membahas 

bimbingan orang 

tua  

- metode 

pengumpulan 

data interview, 

observasi dan 

dokumenter.  

- Pendekatan 

dalam penelitian 
sama-sama 

menggunakan 

adalah 

pendekatan 

kasus. 

- Dalam penelitian 

terdahulu 

dikhususkan 

untuk orang tua 

yang berprofesi 

guru, sedangkan 

pada penelitian 

ini profesi tidak 

difokuskan 

(bebas) 

- penelitian 
terdahulu 

menggunakan 

analisis data 

kuantitatif, 

sedangkan pada 

penelitian ini 

menggunakan 
analisis kualitatif  

2 Istiqomah, 2010 

Korelasi Antara Bimbingan Belajar 

Orang Tua dengan Aktivitas 

Belajar Siswa di Sekolah 
Tsanawiyah Wahid Hasyim 

Kecamatan Balung Kabupaten 

Jember Tahun Pelajaran 2009/2010 

Sama-sama 

membahas 

bimbingan orang tua  

- Dalam penelitian 

terdahulu 

dikhususkan 

untuk orang tua 
yang berprofesi 

guru, sedangkan 

pada penelitian 

ini profesi tidak 

difokuskan 

(bebas) 
- Penelitian 

terdahulu 

menggunakan 

analisis data 

kuantitatif, 

sedangkan pada 

penelitian ini 

menggunakan 

analisis kualitatif 

3 Muhibbatur, 2013 

Pengaruh Motivasi Orang Tua 

terhadap Prestasi Belajar pada mata 
pelajaran fiqih siswa VII di MTs 

Sama-sama 

membahas motivasi 

orang tua  

- Dalam penelitian 

terdahulu 

pembahasan 
mengenai 
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Annuriyah Kaliwining Kecamatan 

Rambipuji Kabupaten Jember 

Tahun Pelajaran 2012/2013 

motivasi orang 

tua, sedangkan 

pada penelitian 
ini prestasi yang 

dibahas secara 

umum 

- Penelitian 

terdahulu 

menggunakan 

analisis data 

kuantitatif, 

sedangkan pada 

penelitian ini 

menggunakan 

analisis kualitatif 

 

B. Kajian Teori  

1. Motivasi Orang Tua  

Menurut Mc Donald Motivasi adalah suatu perubahan energi di 

dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif dan reaksi 

untuk mencapai tujuan. Sebagai suatu masalah di dalam kelas, motivasi 

adalah proses membangkitkan, mempertahankan dan mengontrol minat-

minat. Dalam hal ini tugas guru adalah membantu siswa untuk memilih 

topik kegiatan atau tujuan yang bermanfaat baik jangka panjang atau 

pendek.
1
  

Belajar adalah suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil 

atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas, yakni 

mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan, melainkan 

perubahan kelakuan. Pendapat lain mengatakan belajar adalah proses 

perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan. 

                                                 

1 Oemar Hamalik, psikologi Belajar dan Mengajar (Bandung:Sinar Baru, 1992), 173 
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Dibandingkan dengan pengertian yang pertama, maka jelas tujuan belajar 

itu prinsipnya sama, yakni perubahan tingkah laku, hanya berbeda cara 

atau usaha pencapaiannya.
2
  

Demikian pula dalam Islam sangat dianjurkan untuk belajar, hal 

ini sebagaimana firman Allah :  

ù& t�ø% $# ÉΟó™$$ Î/ y7În/ u‘ “Ï%©!$# t, n=y{ ∩⊇∪   t, n= y{ z≈|¡ΣM}$# ôÏΒ @,n=tã ∩⊄∪   ù& t�ø% $# y7 š/u‘ uρ 

ãΠt�ø.F{ $# ∩⊂∪   “Ï%©!$# zΟ̄=tæ ÉΟn= s)ø9 $$ Î/ ∩⊆∪   zΟ̄=tæ z≈|¡Σ M}$# $ tΒ óΟs9 ÷Λ s>÷ètƒ ∩∈∪     

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.
3
 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa pada hakikatnya umat Islam 

wajib bisa membaca, salah satu cara untuk dapat membaca adalah dengan 

belajar.  

Demikian pula sabda Nabi Muhammad SAW 

 ُاْ�ُ�ُ�ْ�ا َاْ�ِ�ْ�َ� َِ� َاْ�َ�ْ�ِ� ِاَ�
 َاْ�َ�ْ�ِ�
## Artinya : “Tuntutlah ilmu mulai dari buaian sampai liang lahat”  

 ُاْ�ُ�ُ�ْ�ا َاْ�ِ�ْ�َ� َو َ�ْ� ِ�ِ���

“Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina”.   

�ْ�ِ� َ�ِ�ْ�ِ� اْ�ُ�َ�َ�َ�
 ُآَ� َ�ٌ�!  ) ا�� )'%روا%  (ٍ�ِ�ْ" ُ

                                                 

2
 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta:Bumi Aksara,2007), 36-37 

3 DEPAG RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 2012), 1079. 
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Artinya:  “Mencari ilmu wajib hukumnya bagi setiap orang Islam” (HR. 

Ibnu Abdul Bar).
 4

 

Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling 

mempengaruhi. Belajar adalah perubahan tingkah laku secara relatif 

permanen dan secara potensial terjadi sebagai hasil dari pratek atau 

penguatan yang dilandasi tujuan untuk mencapai tujuan tertentu.
5
 

Motivasi dianggap penting dalam upaya belajar dan pembelajaran 

karena mendorong timbulnya tingkah laku dan mempengaruhi serta 

mengubah tingkah laku. Jadi fungsi motivasi meliputi sebagai berikut : 

a. Mendorong timbulnya suatu tingkah laku atau perbuatan. Tanpa 

motivasi maka tidak akan timbul suatu perbuatan seperti belajar  

b. Sebagai pengarah yaitu mengarahkan perbuatan pencapaian tujuan 

yang diinginkan  

c. Sebagai penggerak, menggerakkan tingkah laku seseorang. besar 

kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu 

pekerjaan.
6
 

a. Tujuan Motivasi Belajar 

Secara umum tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan 

atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauan untuk 

melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai 

                                                 

4
 Al-Math, Muhammad Faiz, Keistimewaan-Keistimewaan Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 

2004), 20. 
5
 Hamzah B Uno,Teori Motivasi dan Pengukuran Analisis di Bidang Pendidikan (Jakarta:Bumi 

Aksara,2007), 23 
6 Ibid, 108. 
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tujuan tertentu. Bagi guru atau orang tua tujuan motivasi adalah untuk 

menggerakkan atau memacu siswa agar timbul keinginan dan 

kemauannya untuk meningkatkan prestasi belajarnya sehingga tercapai 

tujuan pendidikan sesuai dengan yang diharapkan dan ditetapkan 

dalam kurikulum sekolah. Sebagai contoh seorang guru memberikan 

pujian kepada siswa yang maju ke depan kelas dan dapat mengerjakan 

soal di papan tulis. Dengan pujian itu, dalam diri anak tersbut timbul 

rasa percaya pada diri sendiri di samping itu timbul keberaniannya 

sehingga ia tidak takut dan tidak malu lagi.
7
 

Setiap tindakan motivasi memiliki tujuan. oleh karena itu, 

setiap orang akan memberikan motivasi harus mengenal dan 

memahami latar belakang, kebutuhan, dan kepribadian orang yang 

akan diberikan motivasi.
8
 

b. Macam-macam motivasi belajar  

Berdasarkan pengertian di atas, motivasi belajar dapat di bagi 

menjadi 2 macam, yaitu : 

1) Motivasi Intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau 

berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam setiap 

diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Bila 

telah memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya, maka secara sadar 

akan melakukan suatu kegiatan yang tidak memerlukan motivasi 

                                                 

7
 M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung : Remaja Rosdakarya,2006), 73 

8 Ibid, 73-74. 
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dari luar dirinya. Dalam aktivitas belajar motivasi intrinsik sangat 

diperlukan, terutama belajar sendiri, selalu ingin maju dalam 

belajar, keinginan itu dilator belakangi oleh pemikiran yang positif 

bahwa semua mata pelajaran yang dipelajari sekarang akan 

dibutuhkan dan sangat berguna kini dan nanti. 

2) Motivasi Ekstrinsik adalah kebalikan dari motivasi intrinsic. Motif-

motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. 

Dikatakan ekstrinsik bila anak didik menempatkan tujuan 

belajarnya diluar faktor-faktor situasi belajar. Kesalahan bentuk-

bentuk motivasi ekstrinsik akan merugikan anak didik. Akibatnya 

motivasi ekstrinsik bukan berfungsi sebagai pendorong tetapi 

menjadikan anak menjadi malas, karena itu guru harus bisa pandai 

mempergunakan motivasi ekstrinsik ini dengan akurat dan benar 

dalam rangk menunjang motivasi intrinsik di kelas.
9
 

Berbagai macam penerapan teori motivasi belajar, baik di 

lingkungan sekolah, di rumah maupun di masyarakat dikemukakan 

oleh RBS. Fudyartanto (2002), sebagai berikut : 

1) Guru menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sebab akan 

memperkuat dorongan karena pengalaman yang tidak 

menyenangkan akan menghambat. Karena itu pendidik harus 

pandai menerapkan strategi bagi peserta didik di dalam kelas. 

                                                 

9 Haryu Islamuddin,Psikologi Pendidikan,(Jember:Stain Jember Press, 2011), 246-248. 
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2) Guru memberikan hadiah dan hukuman kepada peserta didik 

tujuannya untuk mendorong belajar peserta didik sebelum 

menempuh tugas dari pendidik. Hadiah dapat berupa barang seperti 

peralatan pendukung belajar. 

3) Guru melakukan kompetisi dan kerjasama pada siswa, ajang 

kompetisi menjadi lebih menyemangati siswa dengan pemberian 

hadiah bagi pemenang. 

4) Guru melakukan pujian kepada peserta didik, karena peserta didik 

pada umumnya senang dapat pujian dan tidak suka dicela atau 

dihina. Konsep ini dapat digunakan oleh guru untuk mendorong 

atau memotivasi siswa lebih giat belajar.
10

 

Untuk mengidentifikasi peserta didik dapat dikenali dari ciri-

ciri (indikator) keberbakatan peserta didik. Menurut Munandar 

mengungkapkan salah satu indikator peserta didik berbakat yaitu 

motivasi antara indikator motivasi yaitu: 

1) Tekun menghadapi tugas(dapat bekerja terus menerus dalam waktu 

yang lama tidak berhenti sebelum selesai) 

2) Ulet menghadapi kesulitan (tidak lepas putus asa) 

3) Tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi.  

4) Ingin mendalami bahan atau bidang pengetahuan yang diberikan 

5) Selalu berusaha berprestasi sebaik mungkin (tidak cepat puas 

dengan prestasinya) 

                                                 

10
 Purwa Atmaja Prawira,Psikologi Pendidikan Dalam Prespektif Baru,(Yogyakarta:Ar-Ruzz 

Media,2012),347-349 
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6) Menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah “orang 

dewasa” (misalnya terhadap pembangunan, korupsi, keadilan dan 

sebagainya) 

7) Senang dan rajin belajar, penuh semangat, cepat bosan dengan 

tugas-tugas rutin dan dapat mempertahankan pendapat- 

pendapatnya.  

8) Mengejar tujuan-tujuan jangka panjang (dapat menunda pemuasan 

kebutuhan sesaat yang ingin dicapai kemudian).
11

 

Sebagaimana telah disebutkan, bahwa motif 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.
12

 

Ada dua aspek dalam kegiatan pendidikan yang perlu diperhatikan 

seperti yang diungkapkan oleh Hamalik pada pokoknya motivasi memiliki 

dua sifat yakni instrinsik dan ekstrinsik, sedangkan motivasi instrinsik 

adalah motivasi yang tercakup dalam situasi belajar yang bersumber dari 

kebutuhan dan tujuan-tujuan siswa sendiri, dan motivasi ekstrinsik adalah 

motivasi yang disebabkan oleh faktor-faktor dari luar situasi belajar.
13

 

a. Motivasi orang tua dengan pemberian hadiah  

                                                 

11 Hamid Muhammad, Pedoman Diagnostik Potensi Peserta Didik (Jakarta : Departemen 

Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Dan Menengah Direktorat Pendidikan 

Lanjutan Pertama,2004), 81-21 
12

 Sardiman. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 

73. 
13 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 112. 
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Hadiah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai 

penghargaan atau kenang-kenangan dikarenakan prestasi yang telah 

dicapainya.
14

 Dalam dunia pendidikan hadiah dapat diberikan kepada 

anak didik yang berprestasi tinggi, ranking satu, dua atau tiga dari anak 

didik lainnya, misalnya uang beasiswa. Pemberian hadiah dapat juga 

diberikan bukan berbentuk beasiswa, tetapi berbentuk lain seperti 

berupa buku-buku tulis, pensil, bolpoin dan buku-buku bacaan lainnya 

yang dikumpulkan dalam sebuah kotak dan dibungkus rapi.
15

 

Selain guru, orang tua juga dapat memberikan motivasi kepada 

anak-anaknya misalnya dengan memberikan hadiah kepada anaknya 

karena mendapatkan prestasi dalam kelas, dengan adanya hadiah itu 

maka seorang anak akan termotivasi untuk belajar karena ingin 

mendapatkan hadiah. 

Islam juga sangat menganjurkan untuk saling memberikan 

hadiah, hal ini sebagaimana firman Allah :  

b. Motivasi orang tua dengan pemberian pujian  

Selain memberikan hadiah, orang tua juga dapat memberikan 

pujian kepada anaknya yang berprestasi karena pujian ini akan 

membuat senang dan mempertinggi gairah serta sekaligus akan 

membangkitkan harga diri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Slameto 

bila siswa mengalami keberhasilan, orang tua diharapkan memberikan 

                                                 

14
 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif (Jakarta: Rineka Cipta, 

2002), 126. 
15 Ibid.,  126-127. 



 23 

hadiah pada siswa (dapat berupa pujian, dan lain sebagainya) atas 

keberhasilannya, sehingga siswa terdorong untuk melakukan usaha 

lebih lanjut guna mencapai tujuan-tujuannya.
16

 

2. Prestasi Belajar Anak  

Keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar 

merupakan kegiatan yang paling pokok. Ini berarti bahwa berhasil 

tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada 

bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa sebagai anak didik.
17

 

Kemampuan berprestasi atau unjuk hasil belajar merupakan suatu 

puncak proses belajar. Pada tahap ini siswa membuktikan keberhasilan 

belajar. Siswa menunjukkan bahwa ia telah mampu memecahkan tugas-

tugas belajar atau mentransfer hasil belajar. Kemampuan siswa berprestasi 

tersebut terpengaruh oleh proses-proses penerimaan, pengaktifan, pra-

pengolahan, pengolahan, penyimpanan, serta pemanggilan untuk 

pembangkitan pesan dan pengalaman.
18

 

a. Pengertian Prestasi Belajar   

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.
19

 

                                                 

16
 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 176. 

17
  Ibid., 1. 

18
 Dimyati dan Mudjiono. Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 243. 

19 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor, 2. 
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Belajar adalah suatu proses perubahan perilaku atau pribadi 

seseorang berdasarkan praktek atau pengalaman tertentu.
20

 Hal-hal 

pokok dalam pengertian belajar adalah belajar itu membawa perubahan 

tingkah laku karena pengalaman dan latihan, perubahan itu pada 

pokoknya didapatkannya kacakapan baru.  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan 

bahwa  belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungan yang 

menyangkut kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Prestasi belajar menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah 

penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh 

mata pelajaran.  Lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka 

nilai yang diberikan oleh guru. Fungsi utama tes adalah untuk 

mengukur prestasi belajar pada siswa, oleh karena itu sejauhmana 

tingkat penguasaan anak didik terhadap bahasan pelajaran yang akan 

diberikan guru, dapat diketahui dengan tes.
21

  

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Ahmadi dan Supriyono mengatakan bahwa prestasi yang 

dicapai seseorang merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang 

mempengaruhinya baik dari dalam diri (faktor internal) maupun dari 

                                                 

20
 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran (Bandung: Alfabeta, 2008), 37. 

21
 Syaiful Bahri Djamarah, & Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 

2002), 215. 
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luar diri (faktor eksternal) individu. Pengenalan terhadap faktor-faktor 

yang mempengaruhi prestasi belajar penting sekali artinya dalam 

rangka membantu murid dalam mencapai prestasi belajar yang sebaik-

baiknya.
22

 

Secara rinci faktor internal  dalam belajar adalah: 

1) Faktor jasmaniah (fisiologi) baik yang bersifat bawaan yang 

diperoleh. Yang termasuk faktor ini misalnya penglihatan, 

pendengaran, struktur tubuh, dan sebagainya. 

2) Faktor psikologis baik yang bersifat bawaan maupun yang 

diperoleh terdiri atas: a) Faktor intelektif yang meliputi: faktor 

potensial yaitu kecerdasan dan bakat dan faktor kecakapan nyata 

yaitu prestasi yang telah dimiliki; b) Faktor non-intelektif, yaitu 

unsur-unsur kepribadian tertentu seperti sikap, kebiasaan, minat, 

kebutuhan, motivasi, emosi dan penyesuaian diri. 

3) Faktor kematangan fisik maupun psikis.  

Kematangan memberikan kondisi dalam fungsi-fungsi 

fisiologis termasuk sistem syaraf dan fungsi otak menjadi 

berkembang.
23

 Dengan berkembangnya fungsi otak dan sistim syaraf 

akan menumbuhkan kapasitas mental seseorang dalam mempengaruhi 

belajarnya. 

Menurut Dalyono, seseorang yang memiliki intelegensi baik 

(IQ yang tinggi) umumnya mudah belajar dan hasilnya pun cenderung 
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 26 

baik, sebaliknya orang yang memiliki intelegensinya rendah cenderung 

mengalami kesukaran dalam belajar, lambat dalam berpikir sehingga 

menentukan dari prestasi belajarnya.
24

 

Secara rinci faktor eksternal dalam belajar adalah: 

1)  Faktor sosial yang terdiri atas : a) lingkungan keluarga; b) 

lingkungan sekolah, c) lingkungan masyarakat dan d) lingkungan 

kelompok. Keluarga adalah ayah, ibu dan anak-anak serta famili 

yang menjadi penghuni rumah.
25

 Faktor orang tua sangat besar 

pengaruhnya terhadap keberhasilan anak dalam belajar.  

2)  Faktor budaya seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi, 

kesenian. 

3)  Faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar, 

iklim. 

4)  Faktor lingkungan spiritual atau keamanan. 

Mubibbn Syah mengatakan :  

Perkembangan manusia pada dasarnya tidak hanya dipengaruhi 

oleh faktor pembawaan sejak lahir, tetapi juga oleh lingkungan 

pendidikan. Hal ini berarti masa depan kehidupan manusia, tak 

terkecuali siswa, bergantung pada potensi pembawaan yang 

mereka warisi dari orangtua pada proses pematangan, dan pada 

proses pendidikan yang mereka alami. Seberapa jauh perbedaan 

pengaruh antara pembawaan dengan lingkungan, bergantung pada 

besar kecilnya efek lingkungan yang dialami siswa.
26
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Apabila pengaruh lingkungan sama besar dan kuatnya dengan 

pembawaan siswa, maka hasil pendidikan yang didapat siswa itu pun 

akan seimbang dan baik, dalam arti tidak ada satu faktor pun yang 

dikorbankan secara sia-sia. Seterusnya, apabila pengaruh lingkungan 

lebih besar dan lebih kuat daripada pembawaan, hasil pendidikan siswa 

hanya akan sesuai dengan kehendak lingkungan, dan pembawaan 

(watak dan bakat) siswa tersebut akan terkorbankan. Sebaliknya, jika 

pembawaan siswa lebih besar dan lebih kuat pengaruhnya daripada 

lingkungan, hasil pendidikan siswa tersebut hanya sesuai dengan bakat 

dan kemampuannya tanpa bisa berkembang lebih jauh, karena 

ketidakmampuan lingkungan. Oleh karena itu, terlalu kecilnya 

pengaruh lingkungan pendidikan, misalnya mutu guru dan fasilitas 

yang rendah akan merugikan para siswa yang membawa potensi dan 

bakat yang baik. Untuk menyatakan bahwa suatu proses belajar 

mengajar dapat dikatakan berhasil, apabila tujuan dari pembelajaran 

tersebut dapat dicapai.
27

 Ketuntasan belajar tersebut, untuk di sekolah-

sekolah dasar, menengah dan sekolah lanjutan atas maka nilai 

ketutatasan belajar tersebut dituangkan dalam bentuk raport yang berisi 

tentang nilai-nilai pembelajaran.  

Angka merupakan simbol dari kegiatan belajarnya. Hal utama 

yang mendorong siswa untuk belajar yaitu keinginan untuk mencapai 

angka atau nilai yang baik. Sehingga pada umumnya siswa belajar 
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hanya ingin mendapatkan nilai ulangan atau nilai raportnya yang 

baik.
28

 

Nilai-nilai yang baik itu bagi para siswa merupakan motivasi 

yang sangat kuat. Namun tidak semua siswa memiliki motivasi yang 

kuat, ada sebagian siswa yang belajar hanya ingin mengejar yang 

penting naik kelas, dan ini menunjukkan motivasi yang dimilikinya 

kurang berbobot jika dibanding dengan siswa-siswa yang 

menginginkan nilai baik. 

Menurut Partanto raport adalah catatan nilai ulangan.
29

 

Catatan tersebut adalah kumpulan atau akumulasi dari beberapa nilai 

yang dikumpulkan oleh siswa, sehingga setelah terkumpul kemudian 

diakumulasikan dalam buku nilai atau yang dibiasa disebut raport.  

Mengenai raport, untuk beberapa sekolah tertentu, raport 

mulai tidak digunakan lagi. Untuk mengukur tingkat keberhasilan 

prestasi belajar sekolah mempunyai alasan sepertinya terlalu nista jika 

nilai keberhasilan hanya diukur melalui nilai yang tertera di rapot 

dengan sederetan angka 9 atau 10 sekalipun. Biasanya sekolah ini 

menerapkan tingkat keberhasilan adalah dinilai dari pengalaman yang 

dapat diserap oleh siswa. Sebagaimana dikatakan oleh Prawiradilaga 
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“Tujuan pembelajaran harus bersifat “behavioral” atau berbentuk 

tingkah laku yang dapat diamati.
30

  

3. Motivasi Orang Tua dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa 

Secara spesifik dapat dikemukakan bahwa tugas orang tua adalah 

selalu memberikan bimbingan dan motivasi dalam belajar, khususnya 

ketika ada di rumah, sehingga prestasi belajarnya meningkat. Tugas 

tersebut tidaklah ringan dan segampang yang dibayangkan. Apalagi bila 

dikaitkan dengan adanya gejala menurunya aktivitas dan prestasi siswa.  

Mendidik adalah memanusiakan manusia atau menjadikan 

manusia sebagai manusia dewasa dengan mental yang matang. Untuk 

mencapai hal tersebut tentu tidak mudah dan memerlukan waktu yang 

panjang. Adapun salah satu tugas utama bagi orang tua adalah yaitu; 

memotivasi. Sebagaimana dikatakan Abu Ahmadi dan Supriyono “Faktor-

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar salah satunya adalah motivasi 

dan bimbingan dalam belajar”. Bimbingan yang terlalu banyak diberikan 

oleh guru atau orang lain cenderung membuat si pelajar menjadi 

tergantung. Bimbingan dapat diberikan dalam batas-batas yang diperlukan 

oleh individu.
31

 

Selain hal tersebut orang tua bertugas transfer of knowledge 

artinya mentransfer ilmu pengetahuan pada anaknya, khususnya ketika 

anak-anak masih kecil dan belum masuk sekolah. Orang tua yang tidak 
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atau kurang memperhatikan pendidikan anak-anaknya, mungkin acuh tak 

acuh, tidak memperhatikan kemajuan belajar anak-anaknya akan menjadi 

penyebab kesulitan belajarnya. Orang tua yang bersifat kejam, otoriter, 

akan menimbulkan mental yang tidak sehat bagi anak. Hal ini akan 

berakibat anak tidak dapat tenteram, tidak senang di rumah, ia pergi 

mencari teman sebayanya, hingga lupa belajar. Sebenarnya orang tua 

mengharapkan anaknya pandai, baik, cepat berhasil, tetapi malah menjadi 

takut, hingga rasa harga diri kurang. Orang tua yang lemah suka 

memanjakan anak, ia tidak rela anaknya bersusah payah belajar, 

menderita, akibatnya anak tidak mempunyai kemampuan dan kemauan, 

bahkan sangat tergantung pada orang tua, hingga malas berusaha, malas 

menyelesaikan tugas-tugas sekolah, sehingga dapat menyebabkan 

prestasinya menurun.
32

 

Bahkan secara lebih tegas lagi Dalyono menegaskan : “Sifat 

hubungan orang tua dan anak sering dilupakan. Faktor ini penting sekali 

dalam menentukan kemajuan belajar anak”. Jika orang tua ingin anaknya 

berprestasi di sekolah, maka tidak ada jalan lain kecuali orang tua harus 

memberikan bimbingan dan motivasi dalam belajar anaknya.
33
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