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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Motivasi Belajar 

2.1.1 Pengertian Motivasi  

Motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang turut menentukan 

keefektifan dalam pembelajaran. Seorang peserta didik akan belajar dengan baik 

apabila ada faktor pendorongnya yaitu motivasi belajar. Peserta didik akan belajar 

dengan sungguh- sungguh jika memiliki motivasi belajar yang tinggi.  

Menurut Sardiman (2011) Motivasi berasal dari kata “motif”, yang 

diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan 

sesuatu. Motif dapat diartikan sebagai daya penggerak dari dalam maupun dari 

luar diri seseorang untuk melakukan aktifitas-aktifitas tertentu demi mencapai 

suatu tujuan.( h. 172).  

Menurut Mc. Donald dalam Hamalik (2014) Motivasi adalah perubahan 

energi dalam diri seseorang yang di tandai dengan munculnya “feeling” dan reaksi 

untuk mencapai tujuan. Dengan demikian munculnya motivasi ditandai dengan 

adanya perubahan energi dalam diri seseorang yang dapat disadari atau tidak.  

Menurut Uno (2011) Motivasi adalah kekuatan baik dari dalam maupun 

dari luar yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut MC 

Chelland (2014) Motivasi terletak pada kekuatan yang ada pada diri Manusia, 

yang mana merupakan motivasi prestasi, dengan kata lain Individu dapat memiliki 

motivasi jika memang dirinya memiliki keinginan untuk berprestasi lebih baik 

dibandingkan dengan yang lainnya.  
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Menurut Santrock (2010) “Motivasi melibatkan proses yang memberikan 

energi, perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang mengandung energi, 

memiliki arah, dan dapat dipertahankan”. (h. 199). 

Pengertian dari para ahli dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan 

segala daya penggerak yang berasal dari dalam maupun di luar diri seseorang 

yang dapat menumbuhkan motivasi dalam diri seseorang untuk belajar. 

2.1.2 Fungsi Motivasi  

Motivasi diperlukan dalam menentukan intensitas usaha belajar bagi para 

siswa. Menurut Hamalik (2014) fungsi motivasi sebagai berikut: 

a. Mendorong timbulnya suatu kelak uan atau perbuatan. Tanpa adanya 

motivasi maka tidak akan timbul perbuatan seperti belajar. 

b. Motivasi berfungsi sebagai pengarah. Artinya mengarahkan perbuatan ke 

pencapaian tujuan yang diinginkan. 

c. Motivasi berfungsi sebagai penggerak. Artinya sebagai mesin dalam 

mobil. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat lambatnya suatu 

pekerjaan.  

2.1.3 Bentuk-bentuk Motivasi  

Ada beberapa bentuk motivasi yang dapat dimanfaatkan dalam rangkah 

mengarahkan belajar anak didik dikelas, sebagai berikut: 

a.  Pemberian angka 

Angka yang dimaksud adalah sebagai simbol nilai dari hasil belajar 

siswa.Angka yang diberikan kepada siswa biasanya bervariasi, sesuai hasil yang 
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telah mereka peroleh dari penilaian guru melalui ulangan, bukan karena belas 

kasihan guru. 

Angka merupakan motivasi yang cukup memberikan rangsangan kepada 

siswa untuk mempertahankan atau bahkan lebih meningkatkan prestasi belajar 

mereka di masa mendatang.Namun guru harus lebih menyadari bahwa angka 

bukanlah hasil belajar yang sejati, karena hasil belajar seperti itu lebih menyentuh 

aspek kognitif.Bisa saja nilai itu bertentangan dengan aspek afektif siswa. 

(Hamalik, Psikologi, h. 15). Untuk itu, guru juga prlu memberikan nilai pada 

aspek afektif dan psikomotorik yang diperlihatkan siswa pergaulannya sehari-hari 

dengan cara mengamati kehidupannya di sekolah, tidak hanya semata- mata 

berpedoman pada hasil ulangan di kelas, baik dalam bentuk formatif maupun 

sumatif. 

b.  Hadiah   

Dalam dunia pendidikan, selain angka hadiah juga bisa dijadikan sebagai 

alat motivasi guna merangsang minat siswa dalam belajar.Hadiah dapat diberikan 

kepada siswa yang berprestasi tinggi dari anak didik lainnya. 

Dalam pendidikan modern, siswa yang berprestasi tinggi mendapatkan 

predikat sebagai anak didik  teladan. Sebagai penghargaan atas prestasi mereka 

dalam belajar, uang beasiswa sepeserpun mereka terima setiap  bulan dengan 

jumlah dan jangka waktu tertentu. Hadiah berupa uang beasiswa diberikan adalah 

untuk memotivasi siswa agar senantiasa mempertahankan prestasi belajarnya. 

(Djamarah, 2011) 
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c. Saingan /kompetisi  

Persaingan dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk mendorong 

belajar siswa.Persaingan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, baik 

dalam persaingan individu maupun persaingan kelompok. (Sardiman, 

Interaksi, h. 93). 

Persaingan juga dapat menimbulkan kondisi belajar menjadi 

kondusif.Siswa dituntut untuk berkompetisi dalam memahami pembelajaran yang 

disampaikan guru. Siswa akan terlibat kedalam sussana belajar. Guru sebagai 

fasilitator, sementara siswa aktif belajar sebagai subjek yang memilki tujuan. 

d. Ego/ involvement 

Salah satu bentuk motivasi yang cukup penting adalah menumbuhkan 

kesadaran siswa agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya 

sebagai tantangan sehingga ia bekerja keras dengan mempertaruhkan 

harga dirinya. Siswa akan berusaha dengan segenap tenaga untuk 

mencapai prestasi yang baik dengan menjaga harga dirinya. Penyelasian 

tugas dengan baik adalah simbol kebanggaadan harga diri. Para siswa 

akan belajar dengan keras bisa jadi karena harga dirinya. (Sardiman, 

Interaksi, h.160) 

 

e. Memberi ulangan  

Para siswa akan menjadi giat belajar jika mengetahui akan diadakan 

ulangan. Oleh karena itu, memberi ulangan juga termasuk ke dalam alat motivasi 

belajar yang boleh diperhitungkan. 

Tetapi yang harus diingat oleh guru adalah jangan terlalu sering 

memberikan ulangan karena bisa membosankan bagi siswa.Dalam hal ini, guru 

juga memberitahukan terlebih dahulu kepada siswa sebelum ulangan dilaksanakan 

agar siswa dapat mempersiapkan diri terlebih dahulu.Guru juga dapat memberikan 

tes dadakan berupa kuis kepada siswa agar suasana kelas menjadi hidup dan 
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murid merasa tertantang untuk terus giat belajar walaupun ketika tidak ada 

ulangan. 

f.  Mengetahui hasil  

  

Mengetahui hasil hasil belajar sendiri bisa dijadikan alat motivasi siswa. 

Dengan mengetahui hasil , siswa terdorong untuk belajar lebih giat lagi. 

Apabila hasil belajar mengalami kemajuan, maka siswa akanberusaha 

untuk mempertahankannya, atau bahkan meningkatkan intensitas 

belajarnya guna mendapatkan hasil lebih baik lagi. (Djamarah, 

Psikologi…, h. 163) 

 

g. Pujian   

Pujian merupakan bentuk reinforcement yang positif dan sekaligus 

motivasi yang baik.Oleh karena itu, agar pujian ini menjadi motivasi, 

pemberiannya harus tepat. Dengan pujian yang tepat, akan memupuk suasana 

yang menyenangkan dan mempertinggi gairah belajar serta akan membangkitkan 

harga diri siswa. (Sardiman, Interaksi…, h. 94) 

h. Hukuman   

Hukuman sebagai reinforcement yang negatif tetapi jika diberikan secara 

tepat dan bijak, maka bisa menjadi alat motivasi yang baik.Oleh karena itu, guru 

harus memahami dengan baik prinsip-prinsip pemberian hukuman. 

i.   Hasrat untuk belajar  

Hasrat untuk belajar merupakan potensi yang tersedia di dalam diri anak 

didik.Potensi itu harus ditumbuhkembangkan dengan menyediakan lingkungan 

lingkungan belajar yang kreatif sebagai pendukung utamanya.Motivasi ekstrinsik 

sanagt diperlukan di sini, agar hasrat untuk belajar itu menjelma menjadi perilaku 

belajar. (Djamarah, Psikologi…, h. 166) 



 

14 

 

j. Minat 

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal 

atau aktivitas, tanpa ada rasa paksaan. suatu di luar diri. (Djamarah, Psikologi…, 

h. 169) 

k. Tujuan yang diakui dan diterima baik oleh siswa 

Rumusan tujuan yang diakui dan diterima baik oleh siswa, merupakan 

bentuk motivasi yang sangat penting. Sebab dengan memahami tujuan yang harus 

dicapai, karena dirasa sangat berguna dan menguntungkan, maka akan timbul 

gairah untuk terus belajar. (Hakim, 2011). Tujuan disini dapat berupa hasil belajar 

atau rangking yang diberikan kepada siswa yang berprestasi pada akhir semester. 

Dengan adanya tujuan tersebut siswa akan lebih berusaha dari sebelumnya. 

2.1.4 Pengertian Belajar  

Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi 

dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif dan psikomotor. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Hamzah (2011) yang menyatakan bahwa 

belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan 

perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas 

tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, 

pemahaman, keterampilan, daya pikir dan lain- lain.  

Belajar merupakan kegiatan inti dari keseluruhan kegiatan bagi setiap 

orang. Pengetahuan, keterampilan dan sikap terbentuk dan berkembang melalui 
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pendidikan baik formal maupun nonformal, oleh karena itu masalah bukan hanya 

di sekolah tetapi merupakan masalah bagi setiap manusia, sehingga berhasil 

tidaknya tujuanpendidikan akan sangat bergantung bagaimana proses yang 

dilakukan pendidikan akan sangat bergantung bagaimana proses yang dilakukan 

pelajar itu sendiri. (Hamzah, Model…, h. 57). 

Menurut Slameto (2011) menyatakan belajar adalah proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya. (h. 2)  

2.1.5    Ciri-ciri Motivasi Belajar 

Menurut Sardiman (2011) motivasi belajar yang ada pada setiap orang 

memilki ciri-ciri sebagai berikut:  

a. Aktif dalam belajar.   

b. tekun menghadapi tugas dalam waktu yang lama dan tidak pernah berhenti 

sebelum selesai. 

c. Ulet menghadapi kesulitan dan tidak muda putus asa. 

d. Menujukkan minat pada suatu masalah yang berhubungan dengan bidang 

studi. 

e. Lebih senang bekerja mandiri. 

f. Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (berulang- ulang). 

g. Dapat mempertahankan pendapatnya. 

h. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini. 

i. Senang mencari dan memecahkan masalah soal- soal (h. 4). 

 

2.1.6   Aspek-aspek Motivasi Belajar 

Menurut Santrock (2012) terdapat dua aspek dalam teori motivasi belajar 

yaitu:  

a. Motivasi ekstrinsik, yaitu melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu  

yang lain (cara untuk mencapai tujuan). Motivasi ekstrinsik sering 

dipengaruhi oleh insentif eksternal seperti imbalan dan hukuman. 

Misalnya, siswa belajar keras dalam menghadapi ujian untuk mendapatkan 
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nilai yang baik. Terdapat dua kegunaan dari hadiah, yaitu sebagai insentif 

agar mau mengerjakan tugas dimana tujuannya adalah mengontrol perilaku 

siswa, dan mengandung informasi tentang penguasaan keahlian. 

b. Motivasi instrinsik, yaitu motivasi internal untuk melakukan sesuatu demi 

sesuatu itu sendiri (tujuan itu sendiri). Misalnya siswa belajar menghadapi 

ujian karena ia senang pada mata pelajaran yang diajukan itu, siswa 

termotivasi untuk belajar saat mereka diberi pilihan, senang menghadapi 

tantangan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Terdapat dua jenis 

motivasi instrinsik, yaitu: 

1) Motivasi instrinsik berdasarkan determinisasi diri dan pilihan personal. 

Artinya dalam pandangan ini, siswa ingin percaya bahwa mereka 

melakukan sesuatu karena kemauan sendiri bukan karena kesuksesan 

atau imbalan eksternal. 

2) Motivasi instrinsik berdasarkan pengalaman optimal. Artinya 

pengalaman optimal kebanyakan terjadi ketika orang merasa mampu 

dan berkonsentrasi penuh saat melakukan suatu aktivitas serta terlibat 

dalam tantangan yang mereka anggap tidak terlalu sulit tetapi juga tidak 

terlalu mudah.  

2.1.7 Faktor- faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar  

Untuk mengetahui adanya motivasi belajar pada siswa maka harus 

diketahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi  belajar siswa, 
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sebagaimana Menurut Darsono (2011) yang dikutip oleh Fadhilah Suralaga 

sebagai berikut: 

a. Cita-cita aspirasi  

 Cita-cita atau aspirasi adalah suatu target yang ingin dicapai. Setiap siswa 

memiliki cita-cita atau aspirasi masing-masing.Dalam menentukan cita-cita 

seorang siswa menentukan taraf keberhasilan yang ditentukan oleh siswa itu 

sendiri dan berharap agar tercapai.Taraf keberhasilan ini dapat dipakai sebagai 

acuan untuk menentukan apakah siswa sukses atau tidak. 

b. Kemampuan belajar 

Seorang siswa yang memiliki kemampuan belajar yang tinggi biasanya 

juga memiliki motivasi belajar yang tinggi.Hal ini dikarenakan siswa dapat 

mencapai kesuksesannya, dan kesuksesan tersebut membuat motivasinya semakin 

kuat. 

c. Kondisi siswa  

Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani sangat 

berpengaruh terhadap motivasi belajar. Seorang siswa yang sedang sakit akan 

menganggu konsentrasi dalam belajar. Sedangkan siswa yang sehat akan memilki 

konsentrasi dalam belajar. 

d. Kondisi lingkungan 

Lingkungan belajar yang aman, nyaman, menarik dan menyenangkan 

dapat membantu siswa memiliki motivasi dalam belajar. 
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e. Unsur-unsur dinamis dalam belajar 

Unsur-unsur dinamis dalam belajar adalah unsur-unsur yang keberadaanya 

dalam proses belajar tidak stabil, misalnya keadaan emosional siswa, gairah 

belajar, dan situasi dalam keluarga. 

f. Upaya guru membelajarkan siswa  

Upaya guru dalam membelajarkan siswa diantaranya bagaimana guru 

mempersiapkan diri dalam membelajarkan siswa mulai dari penguasaan materi, 

cara menyampaikannya, menarik perhatian siswa dan mengevaluasi belajar siswa. 

Selain itu, Arden N. Frandsen yang dikutip oleh Sumardi Suryabrata, 

menyebutkan ada beberapa hal yang mendorong motivasi belajar, yaitu. 

1) Adanya sifat ingin tahu untuk belajar dan menyelidiki dunia yang lebih 

luas. 

2) Adanya sifat yang kreatif pada manusia dan berkeinginan untuk terus 

maju. 

3) Adanya keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang tua, guru, dan 

teman-teman. 

4) Adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu dengan 

usaha yang baik melalui kooperasi maupun dengan kompetisi. 

5) Adanya keinginan untuk mendapatkan kenyamanan bila menguasai 

pelajaran 

6) Adanya ganjaran atau hukuman sebagai akhir kegiatan pembelajaran.  

( Brata, 2011, h. 236-237) 

 

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar 

mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap hasil usaha seseorang. Bila 

usaha yang dilakukan peserta didik itu adalah hal-hal yang positif dan menunjang 

serta berorientasi pada kegiatan belajar, maka motivasi belajar akan 

mempengaruhi hasil belajarnya. 
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2.2  Keluarga Broken Home 

  

2.2.1 Pengertian Keluarga Broken Home 

 

 Broken home berasal dari bahasa inggris Broken artinya keadaan pecah 

sedangkan Home artinya rumah. Secara istilah Broken Home adalah rumah tangga 

yang berantakan yaitu kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak sehingga 

membuat mental seorang anak menjadi frustasi, brutal dan susah di atur. (Sumadi, 

2015). 

Arti broken home dalam bahasa Indonesia 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.  

(Santrock, 2012).  

Menurut Willis (2019) Broken Home adalah kurangnya perhatian dari 

keluarga atau kurangnya kasih sayang orang tua terhadap anak.Selain itu, istilah 

broken home ini juga digunakan untuk menggambarkan keluarga yang tidak 

harmonis dan tidak berjalan layaknya keluarga yang rukun dan sejahtera akibat 

seringnya terjadi konflik yang menyebabkan perpisahan (perceraian). 

Broken Home adalah kurangnya perhatian dari keluarga atau kurangnya 

kasih sayang orang tua sehingga membuat mental seorang anak menjadi frustasi, 

brutal,  dan susah diatur. (Kartono, 1996) 

Broken Home dapat juga diartikan dengan kondisi keluarga yang tidak 

harmonis dan tidak berjalan layaknya keluarga yang rukun, damai, dan sejahtera 

karena sering terjadi keributan serta perselisihan yang menyebabkan pertengkaran 
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dan berakhir pada perceraian dan akan sangat berdampak kepada anak-anaknya 

khususnya remaja. (Syafran, 2014).  

Broken Home adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan 

suasana keluarga yang tidak harmonis dan tidak berjalannya kondisi keluarga 

yang rukun dan sejahtera yang menyebabkan terjadinya konflik dan perpecahan 

dalam keluarga. (Lestari, 2013). 

Dari beberapa pengertian di atas sehingga dapat di simpulkan bahwa 

keluarga broken home adalah kondisi keluarga yang tidak harmonis dan tidak 

berjalan layaknya keluarga yang rukun, damai dan sejahtera akibat seringnya 

terjadi konflik yang menyebabkan broken home (perceraian). 

2.2.2 Ciri-ciri Keluarga Broken Home 

 Berdasarkan beberapa asumsi dalam literatur, peneliti menemukan bahwa 

keluarga Broken Home bukan hanya keluarga dengan kasus perceraian 

saja.Keluarga broken home secara keseluruhan berarti keluarga dimana fungsi 

ayah dan ibu sebagai orang tua tidak berjalan baik secara fungsional.Fungsi orang 

tua pada dasarnya adalah sebagai motivator primer bagi anak, sebagai tempat anak 

untuk mendapatkan kasih sayang dan sebagainya.Jikalau fungsi orang tua ini 

terhambat maka aspek-aspek khusus dalam keluarga bisa dimungkinkan tidak 

terjadi. 

Pada hakikatnya anak tidak membutuhkan orangtuanya untuk 

mengembangkan kepribadian yang sehat.Pada masa siswa atau remaja tentu 

memerlukan figur sampel dalam internalisasi nilai-nilai pelajarnya atau 
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remajanya.Dengan tidak berfungsinya peran orang tua sebagaimana mestinya, 

maka hal ini terhambat. 

2.2.3 Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Broken Home  

Suatu hal yang terjadi pasti memiliki penyebabnya. Begitu juga dengan 

broken home. Menurut pandangan penulis sendiri broken home disebabkan karena 

pertikaian kedua orang tua yang diakibatkan karena perbedaan pendapat yang 

terus menerus dan hubungan keluarga yang kurang harmonis hingga berujung 

pada perpisahan. 

Tetapi menurut Willis (2016) dalam bukunya yang berjudul Konseling 

Keluarga (FamilyCounseling), adapun konflik yang dapat menyebabkan 

terjadinyaBroken Homediantaranya: 

1. Kurangnya atau putusnya Komunikasi Diantara Anggota Keluarga 

Terutama Ayah dan Ibu. 

2. Sikap Egosentrisme.  

3. Masalah Ekonomi. 

4. Masalah Kesibukan. 

5. Masalah Pendidikan. 

6. Masalah perselingkuhan. 

7. Jauh dari agama. 

 

2.2.4 Dampak Bagi Korban Broken Home 

Beberapa dampak yang muncul dari seorang yang mengalami Broken 

Home antara lain:  
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a. Academic Problem  

Seseorang yang mengalami Broken Home akan menjadi orang yang malas 

belajar, dan tidak bersemangat serta tidak berprestas. 

b. Behavioral Problem 

Mereka mulai memberontak, kasar, masa bodoh, memiliki kebiasaan 

merusak, seperti mulai merokok, minum-minuman keras, judi, dll. 

2.1.5 Pengertian Siswa 

 

Pengertian Siswa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang atau 

anak yang sedang berguru (belajar, bersekolah). Siswa adalah salah satu 

komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar 

mengajar dimana di dalam  proses belajar mengajar, siswa sebagai pihak yang 

ingin meraih cita-cita, memilki tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara 

optimal. (http://menatap-ilmu. Blogspot.com, 2014) 

Menurut Sardiman (2011) Siswa adalah orang yang datang kesekolah 

untuk memperoleh atau mempelajari beberapa tipe pendidikan. Pada masa 

ini siswa mengalami berbagai perubahan, baik fisik maupun psikis.Selain 

itu juga berubah secara kognitif dan mulai mampu berpikir abstrak seperti 

orang dewasa.(h. 173). 

  

Jadi, dapat simpulkan bahwa siswa adalah salah satu faktor yang paling 

penting dalam dunia pendidikan dan untuk berjalannya sistem belajar 

mengajar.Siswa adalah orang yang datang kesekolah untuk memperoleh atau 

mempelajari beberapa tipe pendidikan. 
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2.3 Kajian Relevan  

Untuk menghindari terjadinya penelitian yang sama, untuk itu peneliti 

melakukan observasi dan telaah terhadap jurnal maupun karya tulis serta skripsi 

dengan judul penelitian yang serupa mengenai “Motivasi Belajar Siswa pada 

Keluarga Broken Home di Desa Aosole Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe 

Selatan”. Peneliti menemukan beberapa penelitian dalam bentuk skripsi yang 

memiliki judul penelitian yang ditemukan tersebut akan dijadikan sebagai bahan 

rujukan maupun perbandingan. Adapun penelitian yang ditemukan tersebut 

meliputi: 

No Nama Jenis Penelitian Persamaan Perbedaan 

  1.  Setyowati  Pengaruh Motivasi 

Belajar Terhadap hasil 

Belajar Siswa Kelas VII 

SMPN 13 Semarang. 

Mengenai 

Motivasi 

Belajar pada 

keluarga 

Broken Home 

a. Lokasi 

Penelitian 

b. Fokus      

Penelitian  

  2.  Siti Motivasi Anak Jalanan 

dan Faktor- faktor yang 

mempengaruhinya 

Mengenai 

Anak Jalanan 

yang masih 

memiliki 

motivasi 

belajar yang 

tinggi  

a. Lokasi 

Penelitian 

b. Fokus 

Penelitian 

   3 Khusnul 

Mawati 

Pengaruh 

Ketidakharmonisan 

Keluarga Terhadap 

Motivasi Belajar Siswa 

Kelas XI SMKN 

Kebonagung Tahun 

Pelajaran 2014/2015 

Mengenai 

Motivasi 

Belajar Siswa 

a. Lokasi 

Penelitian 

b. Fokus 

Penelitian 

  


