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MOTTO 

ال ُوْسَعهَا لَهَا َما َكَسبَْت َوعَلَْْيَا َما اْكتََسبَْت 
ِ
ُ نَْفًسا ا ُّف اَّلله  ال يَُكِ

 

“ALLAH TIDAK AKAN MEMBEBANI SESEORANG 

MELAINKAN SESUAI DENGAN KEMAMPUANNYA, DIA AKAN 

MENDAPAT PAHALA DARI KEBAJIKANNYA, DAN DIA AKAN 

MENDAPAT BALASAN DARI KEJAHATAN YANG 

DIPERBUATNYA.” 

(Al-Baqarah ayat 286) 
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ABSTRAK 

 

Muhammad Taufik Rohman, Peran orang tua terhadap hasil belajar aspek kognitif 

siswa kelas IV di MI Sultan Agung Sleman tahun ajaran 2014/2015. 

Latar belakang penelitian untuk mengetahui bagaimana peran orang tua dalam 

memotivasi anak mereka untuk meningkatkan prestasi akademik anak di 

madrasah, apa sajakah bentuk motivasi yang diberikan oleh orang tua kepada 

anaknya, dan seperti apakah peran dari motivasi orang tua terhadap prestasi 

belajar anak mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dari 

pemberian motivasi orang tua yang diberikan kepada anaknya untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa, juga untuk mengetahui apa sajakah peran 

motivasi terhadap prestasi belajar siswa kelas IV MI Sultan Agung Sleman 

Yogyakarta. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode 

pengumpulan data: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemeriksaan 

keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi data. Responden enam orang 

tua siswa  terdiri dari tiga orang tua dari siswa yang berprestasi tinggi dan tiga 

orang tua dari siswa yang kurang berprestasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) setiap orang tua memberikan motivasi 

kepada anaknya secara merata untuk meningkatkan prestasi belajar mereka 

dengan cara yang berbeda karena menyesuaikan dengan kondisi anak 2) bentuk 

dan cara motivasi orang tua kurang berpengaruh terhadap prestasi belajar anak di 

madrasah 3) peran orang tua untuk meningkatkan prestasi belajar anaknya di 

madrasah ada beberapa hal yang dilakukan, melakukan pendampingan terhadap 

belajar anak sehingga anak akan terbantu jika mengalami kesulitan dalam belajar 

dan orang tua harus selalu siap untuk membantu anak mencari solusi, memberikan 

fasilitas yang dibutuhkan anak untuk menunjang kegiatan belajar mulai dari buku 

bacaan,alat tulis dan lain-lain, memberi dorongan kepada anak untuk tetap 

semangat dalam belajar dan meraih prestasi yang lebih bagus baik itu secara 

perbuatan maupun ucapan, melakukan pengarahan dan pengawasan dalam belajar 

supaya anak tetap fokus dalam belajar dan tidak terpengaruh dengan hal buruk 

yang dapat merusak anak. 

Kata Kunci : Motivasi, orang tua, hasil belajar kognitif siswa.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Proses pendidikan bisa dilakukan dimana saja dan oleh siapa saja dengan tujuan mendampingi 

dan mengarahkan potensi yang dimiliki oleh anak untuk terus berkembang maju menuju arah 

yang lebih baik. Dari sinilah, maka pendidikan yang dimaksud tidak hanya dilakukan oleh 

lembaga sekolah  tetapi juga oleh keluarga. Pendidikan dalam keluarga sama pentingnya dengan 

pendidikan di sekolah. Jika diibaratkan, pendidikan seperti koin yang memiliki dua sisi dimana 

pada sisi yang satu terdapat pendidikan dalam keluarga sedangkan pada sisi yang lain ada 

pendidikan di sekolah
1
. 

Pendidikan yang berlangsung dalam keluarga dilaksanakan oleh orang tua sebagai tugas dan 

tanggung jawabnya untuk mendidik anak. Dalam proses pendidikan ini tentu dibutuhkan 

komunikasi yang baik, tetapi sebagian orang tua kurang paham dengan peran penting mereka, 

yang pada kenyataannya anak belajar beberapa jam di sekolah, lalu mengikuti kagiatan seperti 

les, bimbingan belajar dan lain-lain. 

Perhatian dari keluarga terutama orang tua sebagai lingkungan utama yang paling dekat dengan 

anak adalah hal terpenting. Bantuan dari orang tua yang berupa pemahaman dan dorongan untuk 

belajar menjadi sangat berarti bagi anak guna pencapaian prestasi belajar dan mengarahkan 

kehidupan anak. 

                                                      
1
 www.kompasiana.com, diakses pada tanggal 15 Oktober 2014, pada pukul 18.30 WIB 
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 Setiap orang tua tentunya menginginkan anak mereka bahagia dalam kehidupan kelak, dari 

situlah, maka orang tua akan memilih bagaimana cara dan tempat pendidikan yang sesuai dengan 

anak. Hal ini tentu sudah menjadi fitrah dan naluri sebagai orang tua
2
. 

Dalam proses pembelajaran, menurun dan meningkatnya prestasi siswa dapat dipengaruhi olah 

beberapa faktor yang secara umum digolongkan menjadi dua, yaitu faktor intern dan ekstern. 

Faktor intern yaitu faktor yang terdapat dalam diri siswa, yakni keadaan atau kondisi jasmani dan 

rohani siswa seperti; kematangan, kecerdasan, latihan, dan pribadi siswa itu sendiri. Faktor 

ekstern yaitu faktor yang terdapat dari luar siswa, yakni kondisi lingkungan sekitar siswa, 

seperti; keluarga, guru pengajarnya, alat dan media pembelajaran, lingkungan, serta motivasi 

sosial
3
. Keberadaan motivasi dalam proses belajar merupakan faktor penting yang akan 

memengaruhi seluruh aspek-aspek belajar dan pembelajaran. Siswa yang termotivasi akan 

menunjukkan minatnya untuk melakukan aktivitas-aktivitas belajar, merasakan keberhasilan diri, 

serta mempunyai usaha untuk sukses. Dengan demikian, motivasi dapat diibaratkan sebagai 

sumber energi bagi setiap orang untuk mencapai tujuannya dalam belajar.
4
 

Pada faktor ekstern itulah, peranan orang tua sangat strategis. Orang tua harus bisa membimbing 

dan memberikan motivasi dalam bentuk yang sesuai terhadap kondisi anak, jangan sampai 

dengan kekerasan, yang mana anak akan cenderung dekat dengan kekerasan dan memberontak. 

Berbeda jika itu semua dilakukan dengan lembut dan kasih sayang, maka tujuan dari 

pembelajaran akan tercapai sesuai dengan harapan orang tua. 

Berdasarkan dari informasi yang peneliti peroleh di MI Sultan Agung Sleman, bahwa sejauh ini 

dorongan atau motivasi yang diberikan oleh orang tua terhadap anaknya cukup besar dan 

                                                      
2
 Khamim Zarkasyi Putro, Orang Tua Sahabat Anak dan Remaja, (Yogyakarta : Cerdas Pustaka, 2005), hlm. 131. 

3
 M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Jakarta : Remaja Karya, 1985), hlm. 101-102. 

4
 Esa Nur Wahyuni, Motivasi Dalam Pembelajaran, (Malang : UIN Malang Press, 2009), hlm. 3 
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dilakukan secara merata, artinya bentuk motivasi terhadap siswa untuk berhasil dalam belajar 

telah dilakukan oleh mayoritas orang tua murid
5
.  

Pihak sekolah juga menjalin hubungan dan komunikasi yang baik kepada orang tua untuk 

bekerjasama dalam meningkatkan prestasi anak khususnya di sekolah. Tapi pada kenyataannya, 

ada beberapa siswa yang belum mencapai prestasi yang diharapkan. Dari sini peneliti tertarik 

untuk meneliti seperti apakah bentuk motivasi orang tua serta pengaruhnya terhadap minat 

belajar dan prestasi siswa di sekolah. Apakah siswa yang mendapatkan motivasi dari orang tua 

secara rutin akan tumbuh dan kuat minat belajarnya sehingga berprestasi di sekolah, dan siswa 

yang tidak termotivasi secara rutin tidak akan mempunyai minat belajar lalu prestasi mereka juga 

akan kurang. 

Dari latar belakang masalah di atas peneliti akan membahasnya dalam penelitian yang berjudul 

“Peran Motivasi Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas IV di MI Sultan Agung 

Sleman Tahun Ajaran 2014/2015”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan 

beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Seperti apakah bentuk motivasi orang tua siswa di MI Sultan Agung Sleman Yogyakarta? 

2. Bagaimanakah hasil belajar kognitif siswa di MI Sultan Agung Yogyakarta? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

                                                      
5
 Wawancara dengan bapak Maskur, guru MI Sultan Agung Sleman pada tanggal 15 Maret 2015 di Masjid MI 

Sultan Agung. 
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a. Untuk mengetahui bentuk motivasi orang tua siswa di MI Sultan Agung Sleman 

Yogyakarta. 

b. Untuk mengetahui hasil belajar kognitif siswa di MI Sultan Agung Yogyakarta. 

2. Kegunaan penelitian 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diharapkan dapat berguna baik secara teoritis 

maupun praktis. Serta dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan proses 

pendidikan. 

a. Secara teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi guru sebagai  referensi untuk menjalin 

kerjasama dengan orang tua siswa  dalam melaksanakan profesinya untuk mendampingi proses 

belajar siswa. Serta lebih meningkatkan profesionalitas guru dalam mengajar. 

 

b. Secara praktis 

Penelitian ini memiliki tujuan yang peneliti klasifikasikan sebagai berikut:  

1) Bagi Peneliti 

Sebagai sebuah bekal pengalaman yang sangat berharga dalam mengaktualisasikan pengetahuan 

dan keterampilan yang dipelajari di Universitas. Serta ditujukan juga sebagai sebuah Tugas 

Akhir (skripsi) yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

2) Bagi Madrasah 
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Penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian keilmuan bagi pihak madrasah dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah. Terutama untuk para guru selaku tenaga 

pendidik supaya lebih mengerti kebutuhan siswa, dan bisa menjalin hubungan baik dengan para 

orang tua siswa. 

3) Bagi Orang Tua 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan digunakan sebagai acuan 

dalam membimbing anak mereka. Sebagai orang tua, perlu tahu bagaimana cara membimbing 

anak mereka dengan benar untuk meningkatkan prestasi anak di sekolah.   

4) Bagi Almamater 

Dapat dijadikan sebagai bahan kajian guna menambah khasanah keilmuan khususnya bagi 

mahasiswa lulusan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang nantinya akan terjun sebagai 

tenaga-tenaga pendidik. Disamping itu, dapat sebagai tambahan referensi kepustakaan di 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa: 

1. Terdapat beberapa cara yang dilakukanoleh orang tua siswa dalam memotivasi anaknya, 

yaitu: 

a. Secara verbal, dengan memberi nasehat dan menyuruh untuk belajar. 

b. Mendampingi saat belajar dan membantu anak ketika mengalami kesulitan. 

c. Memberi fasilitas belajar seperti alat tulis dan kelengkapan sekolah. 

2. Hasil belajar kognitif siswa dikelas IV MI Sultan Agung tergolong merata  dan sudah 

memenuhi standar nilai yang telah diterapkan. Hal ini dapat terlihat dari rata-rata nilai 

kelas siswa tersebut. 

B. Saran 

 Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan tantang perhatian orang tua 

ditinjau dari prestasi akademik siswa, maka peneliti memiliki beberapa saran sebagai berikut: 

1. Setiap orang tua hendaknya tetap menjalin komunikasi yang baik dengan anak mereka. 

Hal ini dimaksudkan supaya orang tua lebih mudah dalam memberikan motivasi dan 

dorongan kepada anak mereka. Selain itu orang tua hendaknya lebih memahami kondisi 

anak mereka secara lahir dan batin supaya dapat mengarahkan anak mereka pada jalan 

yang positif. 

2. Untuk guru hendaknya menjalin hubungan yang lebih dekat dengan orang tua untuk 

bisa memahami karakter anak didik dengan lebih baik. Hendaknya juga mengerti gaya 
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belajar setiap anak di kelas supaya anak lebih mudah dalam menerima informasi 

pelajaran. 

3. Bagi para peneliti, silahkan dikaji kembali lebih dalam penelitian dalam bidang ini 

dengan cara melakukan penelitian lanjutan. 

Demikianlah segala penjelasan tentang penelitian sampai hasil dan kesimpulan. Peneliti sadar 

bahwa skripsi ini masih banyak sekali terdapat kekurangan. Oleh karena itu, peneliti 

mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini. 

Terakhir, peneliti berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amiiin. 
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