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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang  

  

Pendidikan merupakan suatu proses mencerdaskan kehidupan bangsa, 

meningkatkan kualitas manusia Indonesia, serta mewujudkan tujuan nasional 

bangsa. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 berbunyi bahwa:  

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa dan bermartabat dalam rangka   

mencerdaskan  kehidupan bangsa. Bertujuan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia   yang beriman dan bertakwa kepada tuhan 

yang Maha Esa, akhlak mulia, berilmu cakap kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Undang-undang, 2003). 

Oleh karena itu pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar dalam 

melaksanakan dan meningkatkan pendidikan  melalui kegiatan pembelajaran. 

Pemerintah dalam melaksanakan dan meningkatkan pendidikan tentunya tidak 

lepas dari peran orang tua siswa itu sendiri terutama dalam hal pemberian 

motivasi belajar pada anak. 

Terkait dengan peran orang tua dalam memberikan motivasi pada anak, 

tentunya tidak lepas dari yang namanya lingkungan keluarga. Secara umum 

lingkungan keluarga sangatlah berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. 

Lingkungan keluarga merupakan hal utama di dalam lingkungan pendidikan 

karena dalam lingkungan keluargalah anak sejak kecil mulai mengenal segala 



 

2 

sesuatu. Mulai dari pendidikan agama, nilai- nilai moral serta keterampilan belajar 

dan lain sebagainya.(Sholekhah, 2014).  

“Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak 

mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. 

Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam 

keluarga. Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan 

berpangkal tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari 

pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana dan 

strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi 

pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan 

hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua 

dan anak”(Daradjat, 2012 , h. 35 ).   

Menurut Prayitno dan Amti (2013) dalam pemberian motivasi belajar 

peran orang tua sangatlah penting, karena dalam pemberian motivasi kepada 

seorang anak haruslah betul-betul diberikan secara total dan tidak hanya sebatas 

ucapan saja tetapi dapat berupa sentuhan kasih sayang yang mampu 

membangkitkan semangat belajar anak-anak atau peserta didik.  

Tanggung jawab orang tua dalam upaya menghasilkan generasi penerus 

yang tangguh dan berkualitas, diperlukan adanya usaha yang konsisten dan 

kontinu dari orang tua didalam melaksanakan tugas memelihara, 

mengasuh dan mendidik anak-anak mereka baik lahir maupun batin 

sampai anak tersebut dewasa dan atau mampu berdiri sendiri, dimana 

tugas ini merupakan kewajiban orang tua. Begitu pula halnya terhadap 

pasangan suami istri yang berakhir dengan perceraian, ayah dan ibu tetap 

berkewajiban untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik anak-anaknya 

(Gunawan, dkk. 2013, h. 132). 

 

Broken home atau perceraian orang tua menjadi salah satu faktor yang 

dapat berpengaruh bagi pembentukan perilaku dan kepribadian anak nantinya,  

Ketidakharmonisnya keluarga sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian 

anak terutama dalam hal pemberian motivasi belajar pada seorang anak.  
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Hal ini sebagaimana telah dijelaskan oleh Mukhtar, dkk.(2005) “dalam 

sebuah keluarga, jika salah satu atau kedua orang tua bercerai, jelas tidak 

dapat memperhatikan anak-anak dengan baik. Anak kurang mendapat 

kasih sayang yang selanjutnya akan berdampak pada motivasi dan hasil 

belajarnya di sekolah”.(h. 28). 

 

Anak-anak yang berasal dari keluarga broken home (bercerai) pada 

umumnya cenderung menunjukkan masalah- masalah yang kurang baik. Baik dari 

segi akademisnya maupun dari segi perilakunya. Adapun masalah yang timbul 

dari akademisnya yaitu diantaranya, pemalas, sering membolos, murung, tidak 

berprestasi dan jarang berinteraksi dengan teman sebayanya, lebih senang 

menyendiri. Tidak hanya dari segi akademisnya saja, dari segi masalah perilaku 

juga anak yang berasal dari keluarga broken home ini cenderung kasar, memiliki 

emosional yang tinggi, mudah marah, masa bodoh, mulai merokok, meminum 

munuman keras, aktif secara seksual di usia dini, kadang sulit di perintah dan 

bahkan putus sekolah, dengan keadaan seperti itu maka hasil belajarnya akan 

menurun sehingga akan berdampak pada rendahnya motivasi belajar pada siswa. 

(Dagun, 2013). 

Seperti yang kita ketahui bahwa pada umumnya anak-anak  yang berasal 

dari keluarga broken home  memang pada dasarnya cenderung  memiliki sikap 

atau perilaku yang kurang baik, namun tidak semua siswa atau anak korban 

broken home memunculkan perilaku yang negatif, ada juga siswa yang mampu 

mengontrol dirinya dengan menjadikan broken home sebagai motivasinya dalam 

belajar.  
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Seperti yang terdapat di Desa Aosole Kecamatan Palangga Kabupaten 

Konawe Selatan, dari hasil observasi awal yang telah lakukan terdapat 20 anak 

yang berasal dari keluarga broken home yang disebabkan karena perceraian orang 

tua dan rata-rata anak yang berasal dari keluarga broken home, ini terdiri dari 

beberapa tingkatan  pendidikannya mulai dari TK berjumlah 3 orang, SD 

berjumlah 6 orang, SMP berjumlah 10 orang, SMA berjumlah 1 orang. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bahwa 

tingkatan yang paling banyak mengalami broken home berada pada siswa SMP 

yang berjumlah 10 orang.  

Kemudian dari hasil observasi selanjutnya, peneliti menemukan fakta 

bahwa anak yang berasal dari keluarga broken home memiliki perilaku yang 

cukup baik. Baik dari segi akademisnya maupun dari segi perilakunya. Dari segi 

akademisnya peneliti melihat bahwa anak yang berasal dari keluarga broken home 

ini memiliki perilaku yang baik, seperti rajin belajar baik itu di rumah maupun di 

sekolah, tidak suka membolos, mudah bergaul dengan teman sebayanya, 

berprestasi, rajin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka dan olahraga 

seperti tenis meja, dll. Kemudian dari segi perilakunya peneliti melihat bahwa 

mereka cenderung rajin belajar ketika di rumah, patuh kepada orang tua, ketika di 

suru pun mereka tidak pernah membanta pada orang tua, sopan santun. Dan rata- 

rata anak yang berasal dari keluarga broken home ini kebanyakan tinggal bersama 

Ibunya.  
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Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, melihat betapa kurangnya 

sebuah keharmonisan dalam sebuah keluarga dikarenakan maraknya terjadi 

perceraian (broken home) di desa tersebut, kemudian melihat dampak yang akan 

terjadi pada anak, terlebih lagi siswa yang akan diteliti ini mengalami Broken 

Home sejak usia yang sangat relatif  muda. Sehingga dari latar belakang masalah 

tersebut. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ Motivasi Belajar 

Siswa pada Keluarga Broken Home di Desa Aosole Kecamatan Palangga 

Kabupaten Konawe Selatan.” Dengan mengambil subyek yakni pada siswa 

SMP yang berada di desa tersebut. 

1.2 Fokus Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka fokus penelitian ini 

adalah:  

1.2.1 Motivasi belajar siswa pada keluarga Broken Home di Desa Aosole 

Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan. 

1.2.2   Faktor  yang menyebabkan terjadinya Broken Home di desa aosole. 

1.2.3  Upaya yang dilakukan orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar 

siswa. 

1.3  Rumusan Masalah 

 

 Berdasarkan pada fokus masalah diatas, peneliti merumuskan beberapa 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1.3.1 Bagaimana motivasi belajar siswa pada keluarga broken home di desa 

Aosole Kec.  Palangga Kab. Konawe Selatan ? 
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1.3.2  Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya broken home di desa 

aosole? 

1.3.3 Apa saja upaya yang dilakukan orang tua dalam meningkatkan motivasi 

belajar siswa ? 

1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin diketahui dari pelaksanaan suatu 

kegiatan penelitian. Berdasarkan fokus dan rumusan masalah diatas, maka peneliti 

menetapkan tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1.4.1 Untuk mengetahui motivasi belajar siswa pada keluarga Broken Home 

di Desa Aosole  Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan. 

1.4.2  Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya broken 

home di desa aosole. 

1.4.3 Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan orang tua dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa. 

1.5  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah terbagi atas manfaat secara 

teoritis dan manfaat secara praktis, yaitu sebagai berikut : 

1.5.1 Manfaat Teoritis   

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan 

kita khususnya tentang Motivasi Belajar Siswa pada keluarga Broken Home di 

Desa Aosole Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan. 
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1.5.2. Manfaat Praktis  

 

a. Bagi lembaga pendidikan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk 

meningkatkan pelayanan kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan anak. 

b. Bagi pendidik  

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan bagi pelaksanaan pendidikan agar lebih memperhatikan siswa 

yang mengalami situasi buruk akibat perceraian orang tuanya. 

c. Bagi orang tua  

Dapat memberikan pengetahuan kepada orang tua betapa seorang anak 

mengalami masa yang sulit akibat perceraian yang terjadi agar orang tua lebih 

memperhatikan kehidupan anak, baik dari segi psikologis maupun 

pendidikannya. 

1.6.  Definisi Operasional   

Untuk menghindari penafsiran yang keliru di kalangan pembaca, maka 

peneliti mengemukakan definisi operasional sebagai berikut: 

1.6.1 Broken Home yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perpecahan 

dalam keluarga. Broken Home dapat juga diartikan dengan kondisi 

keluarga yang tidak harmonis dan tidak berjalan layaknya keluarga 

yang rukun, damai dan sejahtera dimana orang tua telah bercerai atau 

berpisah.  
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1.6.2 Motivasi belajar siswa, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

segala daya penggerak atau dorongan yang berasal dari dalam maupun 

dari luar diri  seorang siswa dalam mencapai suatu tujuan belajar.  

 

 

 


