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BAB IV 

 PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

 
A. Gambaran Obyek Penelitian 

1. Sejarah Singkat Berdirinya Sekolah Dasar Negeri Tempurejo 01 

Jember  

Sekolah Dasar Negeri Tempurejo 01 Jember didirikan atas 

program pemerintah (inpres) dikarenakan di sekitar wilayah Kecamatan 

Tempurejo Kabupaten Jember sangat jarang adanya sekolah, bahkan SD 

terdekat jaraknya puluhan kilo meter. Melihat kondisi yang demikian, 

maka didirikanlah Sekolah Dasar Negeri Tempurejo 01 Jember pada tahun 

1921 dengan status negeri di bawah pimpinan Bapak Mukmin sebagai 

kepala sekolah pertama. Beliau menjabat selama + 12 tahun, setelah itu, 

Sekolah Dasar Negeri Tempurejo 01 Jember mengalami beberapa kali 

pergantian kepala sekolah sampai sekarang. Sejak tahun 2009 sampai saat 

ini, Sekolah Dasar Negeri Tempurejo 01 Jember dipimpin oleh Bapak 

Marsito.
90

 

Pada saat ini Sekolah Dasar Negeri Tempurejo 01 Jember sudah 

berumur kurang lebih sembilan puluh empat tahun. Dalam rentang waktu 

yang lama ini Sekolah Dasar Negeri Tempurejo 01 Jember telah 

meluluskan ribuan siswa. 

Sekolah Dasar Negeri Tempurejo 01 Jember berdiri di atas tanah 

sebagai berikut: 
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a. Luas Tanah  : 1430 M
2
 

b. Luas Bangunan : 928 M
2
 

c. Status Sekolah : Negeri 

d. Luas Bangunan Seluruhnya : 928 M
2
 

e. Status Kepemilikan Tanah : Hak Milik.
 91

 

Selain itu pada tahun pelajaran 2014/2015 Sekolah Dasar Negeri 

Tempurejo 01 Jember memperoleh beberapa juara baik pada akademik 

maupun pada beberapa cabang olah raga yaitu pada olah raga lempar 

lembing, lari, senam dan beberapa juara dalam bidang pelajaran, misalnya 

lomba bahasa Indonesia, cerdas cermat, dan lain-lain yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dan Dinas 

Pendidikan kabupaten Jember.
 92 

 

Secara umum pergantian kepala sekolah di Sekolah Dasar Negeri 

Tempurejo 01 Jember berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala 

sekolah dan berdasarkan dokumentasi adalah sebagai berikut:  

a. Mukmin  (1982-1994) 

b. Kaspianto, A.Ma (1994-1998) 

c. Suja’i (1998-2003) 

d. Rahmadi, S.Pd (2003-2009) 

e. Marsito (2009-sekarang)
 93
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2. Letak Geografis Sekolah Dasar Negeri Tempurejo 01 Jember  

Sekolah Dasar Negeri Tempurejo 01 Jember beralamatkan di 

Dusun Tempurejo Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten 

Jember. 

Adapun batas-batas Sekolah Dasar Negeri Tempurejo Jember 

adalah sebagai berikut :  

Sebelah utara  : Jalan raya  

Sebelah timur  : Rumah Penduduk  

Sebelah selatan  : Rumah Penduduk 

Sebelah Barat  : Jalan Raya
94

  

3. Visi dan Misi Sekolah Dasar Negeri Tempurejo 01 Jember  

a. Visi 

Terwujudnya pendidikan aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan secara 

optimal yang mengacu pada imtaq dan iptek. 

b. Misi 

1) Membudayakan perilaku iman dan taqwa pada peserta didik  

2) Menggali prestasi pada peserta didik  

3) Memupuk minat, bakat kreativitas anak  

4) Meningkatkan nilai ujian sekolah dan ujian nasional  

5) Mengefektifkan proses belajar mengajar  
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6) Menumbuhkembangkan proses belajar mengajar di lingkungan sebagai 

sumber belajar  

7) Menciptakan suasana lingkungan sekolah yang tertib, bersih, indah dan 

aman 

8) Meningkatkan dan membudayakan potensi guru.
95

 

4. Keadaan Tenaga Pengajar dan Karyawan 

Daftar tenaga pengajar di Sekolah Dasar Negeri Tempurejo 01 

Jember Tahun Pelajaran 2014/2015, untuk lebih jelasnya akan 

dikemukakan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.1  

Keadaan Tenaga Pengajar dan Karyawan  
Sekolah Dasar Negeri Tempurejo 01 Jember

96
 

No  Nama  Jabatan  Keterangan  

1 Marsito, S.Pd 
Kepala Sekolah  

 

2 Khotimah, S.Pd.I 
Guru Agama  

Guru Kelas  

3 Kaprawi, S.Pd 
Kurikulum  

Guru Kelas  

4 Sayatiningsih, S.Pd 
Kesiswaan  

Guru Kelas  

5 Imam Syarif, S.Pd 
 

Guru Kelas  

6 Sayati, S.Pd 
Sarana Prasarana 

Guru Kelas  

7 Surawi, S.Pd 
 

Guru Kelas  

8 Siti Khusnul H, S.Pd 
 

Guru Kelas  

9 Rahmatullah, S.Pd 
Humasy  

Guru Kelas  

10 Siti Musrifah, S.Pd 
 

Guru Kelas  
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11 Muzayyinul G, S.Pd 
 

Guru Kelas  

12 Imam Fatoni, S.Pd 
 

Guru Kelas  

 Nur Imadarani, S.Pd 
Bahasa Inggris  

Guru  

 
Novalia Mayangsari, 

S.Pd 

 
Guru Kelas  

 Babng Sugiono, S.Pd 
 

Guru Kelas  

 

5. Keadaan Siswa Sekolah Dasar Negeri Tempurejo 01 Jember  

Perkembangan Sekolah Dasar Negeri Tempurejo 01 Jember dari 

tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan dalam penerimaan jumlah 

siswa yang mendaftar ke sekolah ini. Secara rinci mengenai jumlah siswa 

tersaji dalam tabel berikut :  

Tabel 4.2 

Keadaan Siswa Sekolah Dasar Negeri Tempurejo 01  

Kabupaten Jember.97 

Kelas Laki-Laki Perempuan  Jumlah 

1A 11 20 31 

1B 13 12 25 

IIA 12 13 25 

IIB 11 13 24 

IIIA 15 14 29 

IIIB 15 17 32 

IVA 14 14 28 

IVB 14 16 30 

V 19 17 36 

VI 23 23 46 

Jumlah  147 159 306 
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6. Keadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Negeri Tempurejo 01 

Jember  

Untuk menunjang kemudahan dalam proses belajar mengajar 

maka diperlukan sarana dan prasarana yang representatif, sehingga dengan 

kelengkapan sarana dan prasarana ini proses belajar mengajar di Sekolah 

Dasar Negeri Tempurejo 01 Jember dapat berlangsung dengan mudah dan 

lancar, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan mudah. 

Adapun secara lengkap tersaji dalam tabel berikut:  

Tabel 4.3 

Keadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Negeri 01  

Tempurejo Kabupaten Jember.98 

No Ruang Jumlah 

1 2 3 

1. Teori/Kelas  12 

 a. Kls 1  2 

 b. Kls 2  2 

 c. Kls 3  2 

 d. Kls 4  2 

 e. Kls 5  2 

 f. Kls 6  2 

2. Ruang Kesenian  1 

3. Perpustakaan  1 

4. Keterampilan  1 

5. Musholla  1 

6. Ruang Koperasi 1 

7. Sarana Pendidikan  

 Bangku untuk 2 siswa 157 

 Meja siswa 157 

 Almari 12 

 Meja tulis guru 12 

 Kursi guru 18 

 Rak buku 6 
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7. Struktur Organisasi Sekolah Dasar Negeri Tempurejo 01 Jember  

Agar mekanisme aktivitas suatu lembaga dapat berjalan dengan 

efektif dan dinamis serta terorganisir, maka wadah struktur 

keorganisasian mempunyai peran penting dalam merealisasikan program 

dan aktifitas sebagai activing control. Adapun struktur organisasi 

Sekolah Dasar Negeri Tempurejo 01 Jember. 
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Bagan 4.1  

Struktur Organisasi Sekolah Dasar Negeri 01  

Tempurejo Jember  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

------------- = garis koordinasi  

________ = garis intruksi  

Kepala Sekolah  

Marsito 

PKM. Kurikulum 

Kaprawi 

PKM. Sarpras 

Sayati 

Kantor TU 

Musrifah 

Perpustakaan 

Novalia 

Humas 

Rahmat 

Kesiswaan 

Sayatiningsi
h 

WALI  

KELAS 

Guru-guru  

Siswa-Siswa 

Dinas Pendidikan  

Kab Jember  

Komite Sekolah 

Wahyono, BA 
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B. Penyajian dan Analisis Data 

Pada bab terdahulu telah dijelaskan skripsi ini berjudul “Motivasi 

Orang Tua dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di Sekolah Dasar 

Negeri 01  Tempurejo Jember”.  

Dalam penelitian ini digunakan metode interview, observasi, 

dokumenter dan catatan lapangan sebagai alat untuk meraih data sebanyak 

mungkin terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Segala 

upaya telah dilakukan untuk meng-eksplorasi-kan data yang kualitatif dan 

autentifikasi yang berimbang, maka dilakukan juga dengan metode 

dokumentasi.  

Selengkapnya data hasil penelitian disajikan sebagai berikut :  

Motivasi Orang Tua dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa  di 

Sekolah Dasar Negeri Tempurejo 01 Jember  

Orang tua dalam hal ini adalah ayah dan ibu yang memiliki 

kedudukan masing-masing. Dimana ayah sebagai kepala keluarga dan ibu 

sebagai ibu rumah tangga atau orang tua kedua setelah ayah. Namun pada 

hakekatnya keduanya mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama dalam 

memelihara, membina, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya, 

terutama kebutuhan anak dalam hal motivasi dari orang tua.  

Motivsi dan kasih sayang orang tua tidak pernah mengenal batas 

sampai kapanpun, bahkan orang tua adalah pendidik pertama bagi anak di 

lingkungan keluarga. Terutama peran seorang ibu sejak ia mengandung, ia 

akan berusaha menjaga kandungannya dengan sebaik-baiknya. Karena ingin 
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agar anaknya lahir dengan baik dan sehat, seperti kata pepatah seperti yang 

biasa kita dengar yang berbunyi “Kasih ibu sepanjang masa hanya memberi 

tak harap kembali”. Dari pepatah tersebut kita bisa mengambil kesimpulan 

bahwa kasih sayang sang ibu terhadap anak-anaknya dilakukan dengan tulus 

murni dan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apapun dari anaknya, 

walaupun pada saat melahirkan nyawa menjadi taruhannya. 

Begitu pula seorang ayah sebagai orang tua kandung laki-laki dan 

sekaligus sebagai kepala keluarga pasti juga akan menginginkan yang terbaik 

bagi anak-anaknya, karena ayah merupakan sosok manusia yang sangat 

diandalkan dalam keluarga. Jika ayah dan ibu mampu bekerja sama dengan 

baik dalam hal memberikan motivasi kepada anak-anaknya dalam belajar, 

tentu motivasi orang tua tersebut akan memberikan dampak terhadap hasil 

belajar anak-anaknya.  

Dalam proses pembelajaran, selain guru orang tua juga mempunyai 

peranan yang besar atas keberhasilan pendidikan putra-putrinya, khususnya 

untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Orang tua dan guru mempunyai 

tanggung jawab yang sama terhadap pendidikan anak dan antara keduanya 

tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, yakni diperlukan adalah adanya kerja sama 

dan upaya yang baik antara keduanya, guru bertugas di sekolah sedangkan 

orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap keberhasilan dan untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswanya ketika berada di rumah.  

Salah satu upaya orang tua untuk meningkatkan prestasi belajar anak 

sebagaimana dikatakan oleh Handoko (orang tua dari Abelia Aura Rohma, 
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siswa kelas IV) menjelaskan bahwa orang tua harus berupaya semaksimal 

mungkin membantu guru untuk meningkatkan prestasi belajar anaknya 

khususnya di rumah. Adapun cara yang dapat dilakukan orang tua agar 

anaknya mampu berprestasi adalah dengan pemberian hadiah atau sekeder 

memberikan pujian kepada anak-anaknya.
99

 

Demikian juga sebagaimana dikatakan oleh Ibu Halimah :  

“Anak saya akan lebih bersemangat lagi dalam belajar jika saya 

memberikan perhatian lebih kepadanya. Misalnya ketika pulang 

sekolah anak saya bercerita mendapatkan nilai yang baik, maka saya 

berusaha untuk menanggapinya dengan senang hati dan memberikan 

pujian kepadanya. Saya lihat dia senang menerima pujian dari saya. 

Dan saya juga memberikan motivasi kepadanya agar belajar lebih 

giat lagi sehingga nilai-nilainya selalu baik”.
100

 

 

Sebagaimana dikatakan Khotimah, S.Pd.I guru Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah Dasar Negeri 01 Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember:  

Orang tua merupakan sosok panutan bagi anak. Jika orang tua 

memberikan motivasi kepada anak, tentu anak akan menurut dan taat 

dengan motivasi yang diberikan oleh orang tuanya. Hal ini telah saya 

buktikan dengan menanyakan langsung kepada anak-anak yang 

berprestasi di kelas. Semua siswa yang saya tanyakan mereka semua 

menjawab bahwa mereka berprestasi karena dukungan dari orang tua 

di rumah. Orang tua selalu memberikan motivasi, menemani dalam 

belajar serta memberikan fasilitas belajar di rumah. Jadi intinya, 

motivasi orang tua baik pujian yang sangat menyenangkan anak 

maupun motivasi yang berbentuk hadiah sangat mendukung dalam 

keberhasilan anak di sekolah untuk mencapai prestasi setinggi-

tingginya.
101

  

 

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas, dapat diketahui 

bahwa antara hadiah dan pujian memiliki efek yang positif terhadap anak 

dalam belajar, khususnya dapat merangsang anak menjadi lebih berprestasi 
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dalam belajarnya. Walaupun pujian hanya sepele, bahkan ketika diberikan 

tidak mengeluarkan biaya, akan tetapi dampak dari pemberian pujian 

sangatlah berarti buat sianak. Dengan mendapatkan pujian dari orang tua, akan 

akan lebih bersungguh-sungguh dalam belajar, sehingga secara langsung 

prestasi anak di sekolah akan lebih meningkat.  

1. Motivasi Orang Tua dengan Cara Pemberian Hadiah dan Pujian 

untuk Meningkatkan Prestasi Siswa di Sekolah Dasar Negeri 

Tempurejo 01 Jember 

Pemberian motivasi dapat dilakukan oleh orang tua agar anak 

rajin dalam belajar, baik ketika anak ketika berada di rumah, maupun anak 

ketika belajar di sekolah. Sehingga dengan motivasi dari orang tua 

terhadap anaknya tersebut, anak memiliki semangat untuk selalu belajar. 

Berdasarkan hasil interview dengan salah satu orang tua siswa beliau 

menyatakan bahwa : 

“saya selalu memberikan motivasi kepada anak saya untuk selalu 

rajin dalam belajar, seperti belajar ketika pagi sebelum berangkat 

sekolah, sepulang sekolah maupun pada malam hari, karena 

motivasi sangat penting dalam menumbuhkan semangat anak 

dalam belajar, terutama pada saat-saat anaknya sedang berada di 

rumah. Selain itu kadang anak kurang semangat dalam belajar 

mungkin salah satunya anak masih belum mampu mencerna 

manfaat dan hikmah dalam belajar ketika besok hidup dalam 

masyarakat. Motivasi yang saya berikan biasanya saya menjanjikan 

sesuatu kepada anak saya ketika mampu berprestasi di sekolahnya, 

biasanya hadiah yang saya janjikan juga bukan dari barang-barang 

yang berharga mahal. Hadiah-hadiah yang pernah saya berikan 

kepada anak saya ketika mendapat nilai baik ketika ulangan 

misalnya saya ajak untuk main ke kolam renang. Dengan hadiah 
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yang saya janjikan, anak saya akan belajar lebih rajin dari hari-hari 

biasanya.
102

  

 

Selain seorang bapak di rumah, seorang ibu juga perlu 

memberikan motivasi kepada anaknya, karena kecenderungan anak akrab 

dengan ibu lebih memungkinkan ibu untuk selalu memberikan motivasi, 

bimbingan dan arahan kepada anaknya . Untuk membangkitkan motivasi 

kepada anak dalam belajar, banyak cara yang dapat dilakukan oleh orang 

tua khususnya ibu. Di antaranya dengan pemberian hadiah, misalnya ibu 

dapat memotivasi anak ketika mendapat nilai baik, ibu akan memberi 

tambahan uang saku pada hari-hari tertentu. Dengan adanya hadiah 

tersebut maka anak akan lebih termotivasi untuk lebih bersemangat dalam 

belajar karena ingin mendapat hadiah dari orang tuanya.
103

  

Demikian pula sebagaimana dikatakan Handayani, ia pernah 

dibelikan sepeda karena mendapatkan rangking pertama di kelasnya. Pada 

waktu itu saya kelas IV dan mendapatkan juara pertama. Tanpa disangka-

sangka, sepulang mengambil raport orang tua membelikan sepeda baru. 

Padahal waktu itu orang tua saya tidak berjanji apa-apa kepada saya, 

mungkin beliau sangat senang melihat saya mendapatkan hasil dari jerih 

payah belajar setiap hari
104

 

Bapak Marsito, S.Pd Kepala SDN 01 Tempurejo mengatakan 

“Pujian adalah bentuk motivasi positif asalkan pemberiannya secara 

tepat, dengan pujian yang tepat akan memupuk suasana yang 
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menyenangkan dan mempertinggi semangat belajar siswa. Karena secara 

akal, siapa yang tidak suka dipuji oleh orang tuanya. Dan bagi orang tua 

sendiri, sebaiknya jangan pelit-pelit untuk memberikan pujian kepada 

anak-anaknya, karena selain pujian itu tidak perlu mengeluarkan biaya, 

dengan pujian anak juga merasa dihargai hasil belajarnya”.
105

  

Demikian pula sebagaimana dikatakan oleh salah satu orang tua 

Ramadhani siswa kelas V, Ibu Rohmah:  

Saya sangat senang ketika melihat anak saya mendapatkan nilai 

yang bagus, entah itu nilai ulangan maupun nilai-nilai pada 

waktu ujian. Jadi wajar rasanya ketika melihat hal itu saya 

memberikan pujian kepada anak saya. Dengan pujian yang saya 

berikan selain anak saya senang tentu di sisi lain ia akan lebih 

meningkatkan lagi prestasinya di sekolah.
106

 

 

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas, dapat dipahami 

bahwa pujian dan hadiah ini merupakan dorongan bagi anak, agar supaya 

rajin dalam belajar, sehingga motivasi anak dalam belajar akan semakin 

meningkat. Anak akan merasa jerih dan payah kalau orang tuanya tidak 

pernah memberikan pujian kepada anaknya. Tak kalah pentingnya adalah 

dengan meningkatnya motivasi anak dalam belajar, tentu akan diikuti 

oleh peningkatan prestasinya pula dalam pembelajaran.  

2. Motivasi Orang Tua dengan Punishmant / Hukuman untuk 

Meningkatkan Prestasi Siswa  di Sekolah Dasar Negeri Tempurejo 01 

Jember 
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Selain pujian, hukuman juga merupakan cara yang efektif untuk 

dapat memacu motivasi belajar anak. Dalam meningkatkan motivasi 

belajar siswa, orang tua sesekali perlu memberikan hukuman kepada 

anaknya jika anaknya tidak mau belajar. Hukuman adalah suatu yang 

tidak enak dan menimbulkan efek yang negatif, akan tetapi diperlukan 

dalam pendidikan. Hukuman dimaksudkan adalah hukuman yang 

mendidik seperti menghapal pelajaran yang diberikan di sekolahnya atau 

hal-hal lain yang bermanfaat.  

Setiap anak pasti merasakan hukuman walaupun bentuknya 

berbeda. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yudi, ia pernah menerima 

hukuman dari orang tuanya karena tidak masuk sekolah. Sebagaimana 

interview yang dilakukan oleh peneliti “Saya sering mendapat hukuman 

dari ayahku, bahkan pernah dipukul karena tidak masuk sekolah. Saya 

tidak berani masuk sekolah karena lupa mengerjakan PR”.
 107

  

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas, dapat dipahami 

bahwa hukuman ini merupakan dorongan bagi anak, agar supaya rajin 

dalam belajar, sehingga motivasi anak dalam belajar akan semakin 

meningkat. Anak akan merasa jerih dan payah kalau orang tuanya selalu 

memberikan hukuman kepada anaknya. Tak kalah pentingnya adalah 

dengan meningkatnya motivasi anak dalam belajar, tentu akan diikuti 

oleh peningkatan prestasinya pula dalam pembelajaran, walaupun dengan 

diberikan hukuman yang mendidikan.  
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C. Pembahasan Temuan  

Pembahasan temuan merupakan gagasan peneliti, keterkaitan antara 

kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan dengan temuan 

sebelumnya serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkap dari 

lapangan.  

Mengacu pada hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi serta 

analisis data yang sudah dilakukan, dan mengacu pula pada perumusan 

masalah, maka di sini peneliti akan membahas temuan-temuannya di lapangan 

terkait dengan “Motivasi Orang Tua dalam Meningkatkan Prestasi Belajar 

Siswa  di Sekolah Dasar Negeri Tempurejo 01 Jember”. 

Berdasarkan temuan di Sekolah Dasar Negeri Tempurejo 01 Jember 

ada beberapa aspek dalam kegiatan pendidikan yang perlu diperhatikan oleh 

orang tua, salah satunya adalah motivasi. Penelitian ini menitikberatkan pada 

motivasi orang tua dengan pemberian hadiah dan motivasi orang tua dengan 

pemberian pujian.  

1. Motivasi Orang Tua dengan Cara Pemberian Hadiah dan Pujian 

untuk Meningkatkan Prestasi Siswa  di Sekolah Dasar Negeri 

Tempurejo 01 Jember 

Berdasarkan teori yang dikemukakan pada Bab II sebelumnya 

bahwa motivasi merupakan sugesti yang sangatlah positif dalam 

memberikan dorongan kepada anak untuk melakukan sesuatu. Dengan 

motivasi yang diberikan oleh orang tuanya, akan semakin memiliki 

keinginan yang kuat untuk belajar dan mengejar prestasi di kelasnya. 
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Tentunya karena ada sesuatu yang mendorong mereka untuk melakukan 

hal itu, seperti adanya “hadiah” yang akan diberikan oleh orang tua, 

sanjungan dan pahala yang ditunggu bila rajin dalam belajar, atau 

kesadaran pada siswa bahwa dengan rajin untuk mengejar prestasinya, 

mereka yakin akan sukses nantinya dalam kehidupan di masyarakat.  

Demikian pula temuan penelitian yang berhasil dihimpun oleh 

peneliti menunjukkan fakta bahwa dengan pemberian motivasi dari orang 

tua, anak merasa ada perhatian dan dorongan dari orang tua untuk untuk 

belajar sehingga anak akan mendapatkan prestasi sebagaimana yang 

diinginkan. Sebagaimana teori yang dikemukakan Sardiman bahwa 

motivasi merupakan faktor penggerak untuk melakukan aktivitas-aktivitas 

tertentu agar mencapai suatu tujuan, dalam hal ini adalah prestasi dalam 

belajar siswa.  

Dari kajian teori dan temuan hasil penelitian, maka terdapat 

relevansi antara teori dengan kenyataan di lapangan, sehingga dapat 

dikatakan bahwa pemberian motivasi yang dilakukan oleh orang tua 

khususnya ketika orang tua memberikan hadiah merupakan unsur positif 

yang dapat membantu anak dalam mengejar prestasi belajarnya karena 

dengan motivasi ini siswa akan rajin dan semangat dalam belajar, sehingga 

orang tua tinggal memantau pelaksanaan anak dalam belajar. 

Demikian pula mengenai pujian, orang tua juga dapat 

memberikan pujian kepada anaknya yang berprestasi karena pujian ini 

akan membuat senang dan mempertinggi gairah serta sekaligus akan 
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membangkitkan harga diri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Slameto bila 

siswa mengalami keberhasilan, orang tua diharapkan memberikan hadiah 

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

keberhasilannya, sehingga siswa terdorong untuk melakukan usaha lebih 

lanjut guna mencapai tujuan-tujuannya. Hal ini wajar sekali, karena 

dengan pemberian pujian, selain akan menyenangkan anak yang menerima 

pujian tersebut, dengan pujian juga anak akan merasa bahwa orang tua 

memiliki perhatian terhadap hasil belajarnya di sekolah. Selain itu, dengan 

pujian yang diberikan oleh orang tua akan sangat membangkitkan 

semangat baru bagi anak untuk belajar lebih rajin lagi guna 

mempertahankan keberhasilan yang telah diraihnya bahkan bisa jadi akan 

membuat anak semakin meningkatkan prestasi belajarnya.  

Berdasarkan temuan penelitian di lapangan yang diperkuat 

dengan hasil observasi dan wawancara bahwa di Sekolah Dasar Negeri 

Tempurejo 01 bahwa motivasi dengan cara pemberian pujian merupakan 

faktor yang dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini dapat 

dilihat dari pemberian motivasi biasanya dilakukan oleh orang tua setiap 

waktu-waktu luang atau saat duduk-duduk santai bersama keluarga. 

Berdasarkan hasil interview dengan salah satu wali murid beliau 

menyatakan bahwa “beliau selalu memberikan motivasi untuk belajar 

kepada anaknya, karena motivasi sangat penting dalam keberhasilan 

belajar, terutama pada saat-saat anaknya sedang mengalami penurunan 

prestasi. Orang tua dapat meningkatkan motivasi belajar anaknya 
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diantaranya dengan pemberian hadiah atau pujian. Dengan adanya hadiah 

atau pujian tersebut maka seorang siswa akan termotivasi untuk belajar 

karena ingin mendapat hadiah ataupun pujian baik dari guru maupun orang 

tuanya. Walaupun pujian hanya merupakan pemberian dari orang tua yang 

bersifat semu (tidak berwujud benda) akan tetapi dengan pujian akan 

memberikan dampak dan kesan yang mendalam bagi anak yang menerima 

pujian tersebut. Akan tetapi, yang perlu diperhatikan orang tua adalah 

hendaknya orang tua dapat memberikan pujian dengan cara yang bijak, 

bukan selalu memberikan pujian secara terus menerus, karena pujian yang 

diterima secara terus menerus akan membosankan anak dan lambat laun 

pujian itu tidak akan memberikan dampak terhadap anak.  

 

Berdasarkan temuan penelitian di atas, dapat dikatakan dalam 

pembahasan temuan bahwa motivasi orang tua memiliki relevansi untuk 

meningkatkan prestasi belajarnya.  

2. Motivasi Orang Tua dengan Cara Punishman / Hukuman untuk 

Meningkatkan Prestasi Siswa  di Sekolah Dasar Negeri Tempurejo 01 

Jember 

Pada bab II telah dikemukakan bahwa hukuman adalah 

reinforcement yang negatif, tetapi diperlukan dalam pendidikan. Hukuman 

dimaksudkan adalah hukuman yang mendidik seperti menyapu lantai, 

mencatat bahan pelajaran ataupun yang bersifat mendidik. Sardirman  

mengatakan bahwa, “hukuman sebagai reinforcement yang negatif, tetapi 
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kalau diberikan secara tepat dan bijaksana bisa menjadi alat motivasi. Oleh 

karena itu, orang tua harus memahami prinsip-prinsip pemberian 

hukuman” 

Berdasarkan temuan penelitian di lapangan yang diperkuat 

dengan hasil observasi dan wawancara bahwa di Sekolah Dasar Negeri 

Tempurejo 01 bahwa motivasi dengan cara pemberian hukuman 

merupakan faktor yang dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini 

dapat dilihat dari pemberian motivasi biasanya dilakukan oleh orang tua 

setiap waktu-waktu luang atau saat duduk-duduk santai bersama keluarga. 

Berdasarkan hasil interview dengan salah satu wali murid beliau 

menyatakan bahwa “beliau selalu memberikan motivasi untuk belajar 

kepada anaknya, karena motivasi sangat penting dalam keberhasilan 

belajar, terutama pada saat-saat anaknya sedang mengalami penurunan 

prestasi. Orang tua dapat meningkatkan motivasi belajar anaknya 

diantaranya dengan pemberian hadiah atau pujian.  

Dengan adanya hukuman tersebut maka seorang siswa akan 

termotivasi untuk belajar karena tidak ingin selalu mendapatkan hukuman 

dari orang tuanya. Walaupun hukuman merupakan sesuatu yang negatif 

akan tetapi jika diterapkan dengan baik maka anak memberikan dampak 

yang positif.   

Dari deskripsi di atas dapat dikemukakan bahwa berdasarkan 

temuan penelitian di Sekolah Dasar Negeri Tempurejo 01 Jember 

menunjukkan bahwa motivasi orang tua dengan cara pemberian hukuman 
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dapat meningkatkan prestasi siswa  di Sekolah Dasar Negeri Tempurejo 01 

Jember. 


