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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi  Peran Orang Tua

1. Pengertian peran

Peran berarti laku, bertindak. Menurut harahap peran ialah perangkat

tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di

masyarakat.1 Istilah peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti

perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di

masyarakat.2 Menurut Livinson dalam Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa

peranan mencakup tiga hal, yaitu:

a. Peran meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi atau
tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan
rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam
kehidupan masyarakat.

b. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh
individu masyarakat sebagai individu.

c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting
sebagai struktur sosial masyarakat.3

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang

melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Peran

dapat juga disandingkan dengan fungsi. Peran dan status tidak dapat dipisahkan.

Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa

peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam

1 E. St. Harahap, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h.
854

2 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai
Pustaka, 2005), h. 854.

3 Soerjono Soekanto, Sosiologi suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),
h. 213
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pergaulan hidupnya di masyarakat. Peran menentukan apa yang diperbuat

seseorang bagi masyarakat. Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang

diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Selanjutnya, menurut Gross Mason dan Mc Eachern yang dikutip David

Berry, menyatakan bahwa: “peranan adalah harapan-harapan yang dikenakan pada

individu-individu yang menempati kedudukan sosial tertentu”.4 Sedangkan makna

peran yang dijelaskan dalam status, kedudukan dan peran dalam masyarakat,

dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertama penjelasan histories.

Menurut penjelasan histories, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang

memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman

yunani kuno atau romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang

atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu.

Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti

suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu,

seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.

Secara umum peranan adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang terkait oleh

kedudukannya dalam struktur sosial atau kelompok sosial di masyarakat, artinya

setiap orang memiliki peranan masing-masing sesuai dengan kedudukan yang ia

miliki.

Berdasarkan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli diatas,

maka dapat disimpulkan peranan merupakan tindakan atau perbuatan seseorang

dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pemegang kedudukan dan

4 David Berry, Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1995), h. 99
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posisi tertentu. Peranan adalah kedudukan seseorang dalam menempatkan diri

sebagai orang yang melakukan tindakan dalam suatu peristiwa. Dalam penelitian

ini peranan yang dimaksud adalah peranan orang tua. Peranan orang tua berarti

berbagai hak dan wewenang serta kewajiban orang tua dalam menjalankan

perannya dalam keluarga bagi anaknya dalam membina dan membimbing

anaknya dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

2. Pengertian Orang Tua

Secara umum orang tua adalah ayah dan ibu kandung. Orang tua dapat

dikatakan sebagai orang yang bertanggung jawab dalam satu keluarga, yang

dalam kehidupan sehari-hari lazim disebut dengan ibu bapak. Menurut Kamus

Umum Bahasa Indonesia, orang tua berarti: “orang yang sudah tua, ibu bapak, dan

orang yang dianggap tua atau orang yang pandai”.5 Orang tua adalah orang-orang

yang sudah dewasa, sebagai orang-orang yang telah dewasa, maka orang tua harus

bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya. Orang tua tidak hanya

bertanggung jawab pada pemeliharaan anak saja, melainkan orang tua juga wajib

bertanggung jawab pada pendidikan anak anaknya.

Orang tua adalah ayah ibu dan kandung; orang yang dianggap tua (pandai,

cerdik). Orang tua yaitu orang yang menjaga, merawat, mendidik, membimbing

seseorang, memiliki ikatan batin atau kekeluargaan dan dihormati oleh orang yang

lebih muda. Orang tua atau ibu dan ayah merupakan bagian dari keluarga inti.

Orang tua dalam keluarga adalah kelompok sosial yang bersifat abadi, dikukuhkan

dalam hubungan nikah yang memberikan pengaruh keturunan dan lingkungan

5 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
2010), h. 668
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sebagai dimensi penting yang lain bagi anak. Dalam Islam pun istilah orang tua

menunjukkan pada ibu dan bapak, ini dapat kita lihat dari dalil dibawah ini,

Firman Allah SWT dalam Q.S. Luqman: 14, sebagai berikut:

                  
        

Terjemahnya:

Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang
ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang
bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahu. Bersyukurlah
kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah
kembalimu.6

Jadi sebagai orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap semua anggota

keluarga. Hal ini sebenarnya baik sekali bagi orang tua untuk mempergunakannya

sebagai alat meningkatkan motivasi belajar pada anaknya. Salah satu peran yang

dapat dilakukan oleh orang tua terhadap anak adalah sebagai pendidik. Hal ini

sebagaimana yang termuan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, bahwa: “Pendidikan informal adalah jalur pendidikan

keluarga dan lingkungan”.7 Dalam pelaksanaanya orang tua dapat berperan

sebagai motivator bagi anak.

Orang tua harus berhati kuat dalam meningkatkan motivasi belajar kepada

anak-anaknya disamping pendidikan yang diperolehnya di sekolah. Olehnya itu

perlu dikembangkan rasa sosial pada diri anak sehingga akan tumbuh rasa

6 Kementrian Agama RI, al Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2007), h.
654

7 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
(Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 2
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persaudaraan yang erat dalam jiwa seorang anak dalam kehidupannya. Inilah yang

dapat menyebabkan anak mengadakan identifikasi dengan orang lain. Seluruh

kegiatan anak di sekolah dengan bimbingan guru, perlu kembali diulang atau

dikontrol oleh orang tua di rumah sehingga anak akan sadar bahwa guru dan orang

tuanya sama-sama bertanggung jawab terhadap dirinya.

3. Peran dan Fungsi Orang Tua

Dalam pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dikatakan bahwa:

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan
sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Anak yang lahir dari
perkawinan ini adalah anak yang sah dan menjadi hak dan tanggung jawab
kedua orang tuanya untuk memelihara dan mendidiknya dengan sebaik-
baiknya.8

Kewajiban mendidik ini secara tegas dinyatakan Allah dalam surat at-

Tahrim ayat 6, sebagaiberikut:9

                    
             

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya
malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah
terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu
mengerjakan apa yang diperintahkan.

8 Tim Penyusun, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2013), h. 2.

9 Departemen Agama RI, op. cit.,, h. 951.
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Perkataan quu disini adalah kata kerja perintah atau fi’il amar yaitu suatu

kewajiban yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua terhadap anak-anaknya.

Kedua orang tua adalah pendidik yang pertama dan utama bagi anaknya. Seperti

telah dijelaskan, bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam tatanan sosial,

yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, setiap keluarga memiliki peranan tertentu

sesuai dengan kedudukannya. Mengenai peranan anggota-anggota keluarga dalam

pendidikan anak dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Peranan ibu

Ibu memegang peranan penting dalam pendidikan anak-anaknya.

Sejak dilahirkan ibulah yang selalu di sampingnya, memberi makan,

minum, mengganti pakaian dan sebagainya. Menurut Ngalim Purwanto

yang dikutip Uyoh Sadullioh, dkk, mengatakan bahwa sesuai dengan

fungsi serta tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga, dapat dijelaskan

bahwa peranan ibu dalam pendidikan anak-anaknya adalah sebagai

berikut:

1) Sumber dan pemberi kasih sayang
2) Pengasuh dan pemelihara
3) Tempat mencurahkan isi hati
4) Pengatur dalam kehidupan rumah tangga
5) Pembimbing hubungan pribadi
6) Pendidik dalam segi emosional.10

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran ibu berkaitan

dengan pemberian kasih sayang dan hal-hal yang berkaitan pemenuhan kebutuhan

psikis atau kebutuhan emosional anak.

10 Uyoh Sadullioh, dkk., Pedagogik (Ilmu Mendidik), (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 194-
195.
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b. Peranan ayah

Di samping ibu, ayahpun mempunyai peran yang tidak kalah

pentingnya terhadap pembentukan kepribadian anak. Kegiatan yang

dilakukan ayah dalam pekerjaan sehari-hari sangat berpengaruh besar

kepada anak-anaknya. Peranan ayah dalam pendidikan anak-anaknya

adalah sebagai berikut:

1) Sumber kekuasaan dalam keluarga
2) Penghubung intern antara keluarga dengan masyarakat atau dunia luar
3) Pemberi rasa aman bagi seluruh anggota keluarga
4) Pelindung terhadap ancaman dari luar
5) Hakim atau yang mengadili jika terjadi perselisihan
6) Pendidik dari segi rasional.11

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran ayah berkaitan

dengan perannya sebagai kepala keluarga, yakni melindungi dan mengarahkan

anggota keluarga yang lain, serta pemenuhan kebutuhan aspek materi. Harus

diakui bahwa peran dan tanggung jawab pengasuh tidak hanya bertumpu pada

kemampuan seorang saja, yaitu pada seorang ayah atau ibu saja. Karena itu

dibutuhkan kerjasama yang baik antara seorang ayah dan seorang ibu dalam

mengasuh, mengajar, mendidik, dan membina anak-anak dalam keluarga dengan

baik. Peraturan Pemerintah (PP) pasal 4 ayat 2 Nomor 21 Tahun 1994 tentang

Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan ada delapan

fungsi yang harus dijalankan oleh keluarga untuk mencapai tujuan keluarga,

antara lain:

1) Fungsi keagamaan yaitu keluarga perlu memberikan dorongan kepad
seluruh anggotanya agar kehidupan keluarga sebagai wahana

11 Ibid.
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persemaian nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan
untuk menjadi insaninsan agama yang penuh iman dan taqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa.

2) Fungsi sosial budaya yaitu memberikan kepada keluarga dan seluruh
anggotanya untuk mengembangkan kekayaan budaya bangsa yang
beraneka ragam dalam satu kesatuan.

3) Fungsi cinta kasih yaitu keluarga memberikan landasan yang kokoh
terhadap hubungan anak dengan anak, suami dengan isteri, orangtua
dengan anaknya, serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga
keluarga menjadi wadah utama bersemainya kehidupan yang penuh
cinta kasih lahir dan batin.

4) Fungsi melindungi yaitu untuk menumbuhkan rasa aman dan
kehangatan.

5) Fungsi reproduksi yaitu mekanisme untuk melanjutkan keturunan yang
direncanakan dapat menunjang terciptanya kesejahteraan manusia di
dunia yang penuh iman dan taqwa.

6) Fungsi sosialisasi dan pendidikan yaitu dengan memberi peran kepada
keluarga untuk mendidik keturunan agar dapat melakukan penyesuaian
dengan alam kehidupan masa depan.

7) Fungsi ekonomi, menjadi unsur pendukung kemandirian dan
ketahanan keluarga.

8) Fungsi pembinaan lingkungan yaitu memberikan kepada setiap
keluarga kemampuan menempatkan diri secara serasi, selaras, dan
seimbang sesuai daya dukung alam dan lingkungan yang berubah.12

Setiap anggota keluarga sebaiknya dapat menjalankan serta

mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga tersebut agar dapat tercipta

keluarga yang berkualitas. Pengembangan kualitas diri dan fungsi keluarga salah

satunya dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dalam bidang pendidikan

agama Islam, mental spiritual, nilai-nilai keagamaan, dan peningkatan usaha

kesejahteraan lainnya Jika anggota keluarga dapat melaksanakan fungsi-fungsi

keluarga dengan baik, maka antar anggota keluarga dapat saling memberikan

12 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan
Keluarga Sejahtera, pasal 4 ayat 2
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perhatian satu sama lain, secara emosional mereka dapat saling terhubung satu

sama lain dan saling mendukung anggota keluarganya.

Jadi fungsi keluarga adalah suatu pekerjaan atau tugas yang harus

dilakukan di dalam atau di luar keluarga. Fungsi disini mengacu pada peranan

individu dalam mengetahui, yang pada akhirnya mewujudkan hak dan kewajiban.

Di dalam lingkungan keluarga orang tualah yang bertanggung jawab dalam suatu

keluarga atau rumah tangga, dan sudah layaknya apabila orang tua mencurahkan

perhatian dan bimbingan untuk mendidik anak agar supaya anak tersebut

memperoleh dasar-dasar dan pola pergaulan hidup pendidikan yang baik dan

benar, melalui penanaman disiplin dan kebebasan secara serasi. Berdasarkan

beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa orang tua mempunyai

tanggung jawab yang berat dalam memberikan bimbingan kepada anak-anaknya,

tokoh ayah dan ibu sebagai pengisi hati nurani yang pertama harus melakukan

tugas yang pertama adalah membentuk kepribadian anak dengan penuh tanggung

jawab dalam suasana kasih saying antara orang tua dengan anak.

Di dalam sebuah keluarga peran orang tua sangat penting bagi anak,

terlebih lagi ketika anak memasuki usia sekolah dan usia menempuh pendidikan.

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengembangkan pribadi

anak. Keluarga juga dipandang sebagai institusi (lembaga) yang dapat memenuhi

kebutuhan manusia, terutama kebutuhan bagi pengembangan kepribadiannya dan

pengembangan ras manusia. Menurut Jhonson, peran adalah seperangkat perilaku

antar pribadi, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan
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situasi tertentu.13 Setiap anggota keluarga memiliki peranan pribadinya masing-

masing, peranan pribadi dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku

dari keluarga, kelompok dan masyarakat. Berbagai peranan yang terdapat dalam

keluarga adalah sebagai berikut:

a. Ayah sebagai suami dari istri dan ayah bagi anak-anak, berperan sebagai
pencari nafkah, pendidik, pelindung dan pemberi rasa aman, sebagai
kepala keluarga, sebagai anggota dari kelompok sosialnya serta sebagai
anggota masyarakat dari lingkungannya.

b. Ibu sebagai istri dari suami dan ibu bagi anak-anaknya, ibu mempunyai
peranan untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik
anak-anaknya, sebagai pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari
peranan sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya,
disamping itu juag ibu dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan
dalam keluarganya.

c. Anak-anak melaksanakan peranan psikososial sesuai dengan tingkat
perkembangannya baik fisik, mental, sosial dan spiritual.14

Menurut Lestari, peran orang tua adalah cara-cara yang digunakan oleh

orang tua terkait erat dengan pandangan orang tua mengenai tugas-tugas yang

mesti dijalankan dalam mengasuh anak.15 Menurut Nirwana, peran kedua orang

tua dalam keluarga adalah sebagai berikut:

a. Kedua orang tua mempunyai tugas untuk menyayangi anak-anaknya.
b. Orang tua mempunyai tugas dalam menjaga ketentraman dan ketenangan

lingkungan rumah serta menyiapkan ketenangan jiwa anak-anak.
c. Saling menghormati antara orang tua dan anak dengan kata lain yaitu

mengurangi kritik dan pembicaraan negative berkaitan dengan kepribadian
dan perilaku mereka serta menciptakan iklim kasih saying dan keakraban,
dan pada waktu yang bersamaan kedua orang tua harus menjaga hak-hak
hokum mereka terkait dengan diri mereka dan orang lain.

13 Jhonson, Keperawatan Keluarga, (Yogyakarta: Niha Medika. 2004), h. 7
14 Ibid., h. 9
15 Lestari, Psikologi Keluarga, (Jakarta: Kencana Preanada Media Grup.2012), h. 153.
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d. Mewujudkan kepercayaan. Sebagai orang tua memberikan penghargaan
dan kelayakan kepada mereka, karena hal ini akan menjadikan mereka
maju dan berusaha serta berani dalam bersikap.16

Gunarsa, mengemukakan bahwa sikap orang tua yang perlu mendapat

perhatian, guna perkembangan moral anaknya adalah:

a. Konsistensi dalam mendidik dan mengajar anak-anak.
Keharusan adanya konsistensi dalam hal-hal apa yang

mendatangkan pujian atau hukuman pada anak. Juga antara ayah dan ibu
harus ada kesesuaian dalam melarang atau memperbolehkan tingkah-
tingkah laku pada anak.

b. Sikap orang tua dalam keluarga.
Seorang anak akan meniru sikap dari orang-orang yang paling

dekat dengan dirinya dan yang ditemuinya setiap hari seperti orang tua dan
keluarga.

c. Penghayatan orang tua akan agama yang dianutnya.
Orang tua yang sungguh-sungguh menghayati kepercayaannya

kepada Tuhan, akan mempengaruhi sikap dan tindakan mereka sehari-hari.
Anak yang banyak dibekali dengan ajaran-ajaran agama, hidup dalam
kepercayaan dan kesetiaan kepada Tuhan, semua itu dapat menjadi dasar
yang kuat untuk perkembangan moral anak serta keseluruhan
kehidupannya dikemudian hari.

d. Sikap konsekuen orang tua dalam mendisiplinkan anaknya.
Orang tua yang tidak menghendaki anak-anaknya untuk

berbohong, bersikap tidak jujur, harus pula ditunjukkan dalam sikap orang
tua sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini orang tua perlu
menjaga sikapnya.17

Adanya ketidak sesuaian antara apa yang diajarkan atau dituntut orang tua

terhadap anaknya, dengan apa yang dilihat anak sendiri dari kehidupan orang

tuanya, dapat menimbulkan konflik dalam diri si anak dan anak dapat

menggunakan hal tersebut sebagai alasan untuk tidak melakukan apa yang

diajarkan orang tuanya.

16 Nirwana. Psikologi Ibu, Bayi dan Anak, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), h. 159-161
17 Gunarsa. Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja. (Jakarta: PT. BPK Gunung

Mulia 2006), h.  62.
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Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan tersebut, maka dapat dikatakan

bahwa peran orang tua terhadap perkembangan moral anak juga sangat penting

baik secara langsung ataupun tidak langsung. Peran orang tua terhadap

perkembangan moral anak secara langsung yaitu bagaimana cara dan sikap orang

tua dalam mendidik, mendisiplinkan dan menanamkan nilai-nilai moral pada

anak-anaknya. Sedangkan peran orang tua terhadap pengembangan moral secara

tidak langsung yaitu bagaimana tata cara dan sikap hidup orang tua sendiri sehari-

hari yang ditiru oleh anak melalui proses belajar.

B. Deskripsi Motivasi Belajar

1. Pengertian Motivasi

Kata “motif” diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang

untuk melakukan sesuatu.18 Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari

dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi

mencapai suatu tujuan. Motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama bila

kebutuhan untuk mencapai tujuan  sangat dirasakan dan mendesak. Istilah

motivasi memiliki akar kata dari bahasa latin movere, yang berarti gerak atau

dorongan untuk bergerak. Atau bisa disebut dengan motif yang diartikan sebagai

kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut

bertindak atau berbuat guna mencapai suatu tujuan. Berbagai ahli memberikan

definisi tentang motivasi, motivasi menurut Sumadi Suryabrata dikutip oleh Djali

motivasi merupakan keadaan yang terdapat dalam diri seseorang yang

18 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2010), h. 73.
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mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna pencapaian suatu tujuan

tertentu.19 Dan menurut Greenberg dikutip oleh Djali juga mengemukakan

motivasi merupakan proses membangkitkan, mengarahkan, dan memantapkan

perilaku kearah suatu tujuan.20 individu, yang menyebabkan timbulnya sikap

antusisme dan persistensi dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu.21

Dari pendapat para tokoh diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

motivasimerupakan kondisi fisiologis dan psikologis yang terdapat dalam diri

seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai

suatu tujuan tertentu, termasuk didalamnya adalah kegiatan belajar. Motivasi

belajar adalah salah satu kunci utama untuk memperlancar dan menggairahkan

siswa dalam mempelajari sesuatu. Motivasi merupakan segala sesuatu yang

mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan

2. Deskripsi Belajar

Sebagian orang beranggapan bahwa belajar adalah semata-mata

mengumpulkan atau menghafalkan fakta-fakta yang tersaji dalam bentuk

informasi/materi pelajaran. orang yang beranggapan demikian biasanya akan

segera merasa bangga ketika anak-ankanya telah mampu menyebutkan kembali

secara lisan  (verbal) sebagian besar informasi yang terdapat dalam buku teks atau

yang diajarkan oleh guru.

Belajar adalah key term (istilah kunci) yang paling vital dalam setiap usaha

pendidikan, sehingga tanpa belajar sesungguhnya tidak pernah ada pendidikan.

19 Djaali, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 101
20 Ibid.
21 Abdorrakhman Gintings, Esensi Praktis Belajar dan Pembelajaran (Bandung:

Humaniora, 2008), h. 88
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Sebagai suatu proses, belajar hampir selalu mendapat tempat yang luas dalam

berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan upaya kependidikan, misalnya

psikologi pendidika. Di samping itu, ada pula sebagian orang yang memandang

belajar sebagai latihan belaka seperti yang tampak pada latihan membaca dan

menulis.  Berdasarkan presepsi semacam ini, biasanya mereka akan merasa cukup

puas bila anak-anak mereka telah mampu memperlihatkan keterampilan

jasmaniah tertentu walaupun tanpa pengetahuan mengenai arti, hakikat, dan tujuan

keterampilan tersebut. Berikut ini akan dijelaskan aneka ragam definisi belajar

menurut presepsi  para ahli:

a. Skinner, seperti yang dikutib Barlow dalam bukunya (Educational
psychology) berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses adaptasi
(penyesuaian tingkah laku) yang berlangsung secara progresif.

b. Chaplin dalam bukunya Dictionary of Psychology membatasi belajar
dengan dua macam rumusan. Rumusan pertama berbunyi; belajar adalah
perolehan perubahan tingkah laku yang relative menetap sebagai akibat
latihan dan pengalaman. Sedangkan rumusan keduanya berbunyi belajarr
adalah proses memperoleh respons-respons sebagai akibat adanya
latihan khusus.

c. Hintzman dalam bukunya The Psychology of Leraning and memory
berpendapat bahwa belajar adalah suatu perubahan yang terjadi dalam
diri organisme, manusia, hewan, disebabkan oleh pengalaman yang
dapat mempengaruhi tingkah laku organisme tersebut.

d. Wittig dalam bukunya Psychology of Learning mendefinisikan belajar
adalah perubahan yang relatif menetap yang terjadi dalam segala
macam/keseluruhan tingkah laku serta organisme sebagai hasil
pengalaman.

e. Reber dalam kamusnya, Dictionary of Psychology membatasi belajar
dengan dua macam definisi. Pertama belajar adalah proses pemperoleh
pengetahuan. Kedua belajar adalah suatu perubahan kemampuan
bereaksi yang relatif langgeng sebagai hasil latihan yang diperkuat.22

22 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 64-66
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Hakikat belajar adalah proses mendapatkan pengetahuan dengan membaca

dan menggunakan pengalaman sebagai pengetahuan yang memandu perilaku pada

masa yang akan datang. Pakar psikologi melihat perilaku belajar sebagai proses

psikologis dalam interaksinya dengan lingkungan secara alami, sedangkan pakar

pendidikan melihat perilaku belajar sebagai proses psikologis-pedagogis yang

ditandai dengan adanya interaksi individu dengan lingkungan belajar yang sengaja

diciptakan.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan

secara umum bahwa belajar adalah tahapan perubahan seluruh tingkah laku

individu yang relatif menetap sebagai hasil kognitif. Sehubungan dengan

pengertian ini perlu dipahami bahwa  perubahan tingkah laku yang timbul akibat

proses kematangan fisik, keadaan mabuk, lelah, dan jenuh tidak dapat dipandang

sebagai proses belajar.

3. Deskripsi Motivasi Belajar

Motivasi belajar dipandang sebagai sesuatu kekuatan psikis yang

melahirkan dorongan bagi siswa untuk melakukan kegiatan belajar. Mc. Donal

dalam Djamarah mengatakan bahwa:

motivation of energy change within the person characterized by affective
arousal and anticipatory goal reactions. Artinya motivasi adalah “suatu
perubahan energy di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya
afektif (perasaan) dan reaksi untuk mencapai tujuan”.23

Selanjutnya menurut Winkel mengatakan bahwa motivasi belajar adalah

“gerak fisik di dalam diri siswa yang menimbulkan keinginan untuk belajar dan

23 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 114
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menimbulkn arah pada kegiatan belajar itu demi mencapai suatu tujuan”.24

Menurut Hutabarat dalam Sutikno motivasi adalah sesuatu yang mendorong

seseorang untuk bergerak baik disadari maupun tidak disadari.25 Sementara Abror

mengatakan bahwa motivasi dipandang sebagai daya dorong, daya gerak, atau

penyebab seseorang untuk melakukan berbagai kegiatan dan dengan tujuan

tertentu.26 Purwanto mengemukakan bahwa motivasi adalah segala hal yang

mendorong seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu.27

Maslow dengan teori kebutuhannya seperti dikutip Mulyasa menyebut,

ada pengaruh kebutuhan yang menguatkan seseorang melakukan tindakan

tertentu. Manusia bekerja keras, karena kebutuhan ingin makan dan minum dan

juga kebutuhan-kebutuhannya lainnya seperti rasa aman, perasaan ingin dihargai,

kebutuhan kasih sayang dan kebutuhan aktualisasi. Teori ini membagi kebutuhan

manusia menjadi 5 bagian, yaitu:

a. Psiologicall needs (kebutuhan fisiologis);
b. Safety needs (kebutuhan rasa aman);
c. Belongingnees and love needs (kebutuhan kasih sayang);
d. Estem needs (kebutuhan akan rasa harga diri);
e. Needs for self actualization (kebutuhan aktualisasi diri).28

Aktualisasi diri, penghargaan atau penghormatan, rasa memiliki, rasa

cinta/ sayang, perasaan aman, dan tentram merupakan kebutuhan fisiologis

24 Ibid
25 M. Sobri Sutikno, Menuju Pendidikan Bermutu (Mataram: Nusa Tnggara Pratam

Press, 2003), h.101
26 Rahman Abror, Psikologi Pendidikan (Jogjakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1993), h.

114
27 Ngalim Purwanto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya (Jakarta: Bina

Aksara, 2000), h. 9.
28 Mulyasa, KTSP Suatu Panduan Praktis (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007), h.

265
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mendasar. Teori ini dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan menusia.

Dalam dunia pendidikan misalnya, teori ini dapat diterapkan dengan memandang

bahwa kebutuhan peserta didik sangat penting untuk dipenuhi dalam proses

pembelajaran agar memperoleh hasil belajar yang maksimal. Pemenuhan

kebutuhan itu dapat dilakukan oleh pendidik dengan cara memahami keadaan

peserta didik secara perorangan, hadir tepat waktu, memberi rasa aman dalam

belajar, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, motivasi mengerjakan

tugas, dan aktif mengikuti pembelajaran.

Dengan demikian, maka motivasi belajar yang dimaksud dalam penelitian

ini adalah dorongan yang lahir dari dalam maupun dari luar diri individu untuk

melakukan kegiatan belajar. Motivasi belajar siswa akan tercermin dalam sikap

dan tindakan siswa dalam kegiatan belajarnya. Motivasi belajar dapat di ukur dari

kesungguhan siswa dalam belajar, usaha siswa dalam meningkatkan kualitas

belajar dan adanya target yang hendak dicapai dalam belajar.

4. Ciri-ciri Motivasi Belajar

Motivasi belajar dapat dikenali melalui perilaku yang ditampilkan oleh

siswa. Perilaku adalah cerminan dari apa yang ada dalam diri siswa. Sehingga

dengan mengamati perilaku yang berkaitan dengan motivasi siswa, maka

seseorang dapat mengetahui gambaram motivasi siswa. Ciri-ciri motivasi menurut

Sardiman adalah sebagai berikut:

a. Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus menerus dalam waktu
yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai)

b. Ulet menghadapi kesulitan (Tidak lekas putus asa). Tidak memerlukan
dorongan dari luar untuk berprestasi setinggi mungkin (tidak cepat puas
dengan prestasi yang dicapainya)
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c. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah
d. Lebih senang bekerja mandiri
e. Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (hal-hal yang bersifat mekanis,

berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif)
f. Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan sesuatu)
g. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu.
h. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal.29

Jadi apabila seseorang memiliki ciri-ciri seperti diatas berarti orang itu

selalu memiliki motivasi yang cukup kuat. Dalam kegiatan belajar mengajar akan

berhasil baik, kalau siswa memiliki ciri-ciri seperti di atas.

5. Fungsi Motivasi dalam Belajar

Motivasi memiliki fungsi penting dalam kegiatan belajar siswa. Siswa

yang memiliki motivasi tinggi akan lebih giat belajar dibanding dengan siswa

yang memiliki motivasi rendah. Motivasi memiliki fungsi dalam menggerakan

siswa untuk belajar. Berikut 3 fungsi motivasi:

a. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor
yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor
penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan.

b. Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak dicapai.
Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang
harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya.

c. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang
harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan
perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut.
Misalnya saja seorang siswa yang akan menghadapi ujian dengan
harapan dapat lulus, tentu akan melakukan kegiatan belajar dan tidak
akan menghabiskan waktunya untuk bermain kartu, membaca komik,
sebab tidak serasi dengan tujuan.30

29 Sardiman, op. cit., h. 84
30 Ibid.
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Di samping itu terdapat fungsi lain dari motivasi yaitu sebagai pendorong

usaha dan pencapaian prestasi. Seseorang melakukan suatu usaha karena adanya

motivasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang

baik pula, atau dengan kata lain itensitas motivasi seorang siswa akan sangat

menentukan tingkat pencapaian prestasinya.

6. Macam-Macam Motivasi Belajar

Berbicara tentang macam atau jenis motivasi ini dapat dilihat dari berbagai

sudut pandang. Dengan demikian, motivasi atau motif-motif yang aktif itu sangat

bervariasi adapun macam-macam motivasi dapat ditinjau sebagai berikut:

a. Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya
1) Motif-motif bawaan

Yang dimaksud motif bawaan adalah motif yang dibawa sejak lahir,
jadi motivasi itu ada tanpa dipelajari. Contohnya; dorongan untuk
minuum, dorongan untuk bekerja, untuk beristirahat, dorongan
seksual.

2) Motif-motif yang dipelajari
Maksudnya motif-motif yang timbul karena dipelajari. Contohnya;
dorongan untuk belajar suatu cabang ilmu pengetahuan, dorongan
untuk mengajar sesuatu di dalam masyarakat.

b. Jenis motivasi menurut pembagian dari Woodworth dan Marquis:
1) Motif atau kebutuhan organis, meliputi; kebutuhan untuk minum,

makan, bernafas, seksual, berbuat dan kebutuhan untuk beristirahat.
2) Motif-motif darurat. Yang termasuk dalam jenis motif ini antara lain;

dorongan untuk menyelamatkan diri, dorrongan untuk membalas,
untuk berusaha, untuk memburu. Jelasnya motivasi jenis ini timbul
karena rangsangan dari luar.

3) Motif-motif objektif. Dalam hal ini menyanggkut kebutuhan untuk
melakukan eksplorasi, melakukan manipulasi, untuk menaruh minat.
Motif-motif ini muncul karena dorongan untuk dapat menghadapi
dunia luar secara efektif.

c. Motivasi jasmaniah dan rohaniah
Yang termasuk motivasi jasmani seperti ; refleks, insting otomatis, nafsu.
Sedangkan yang termasuk motivasi rohaniah adalah kemauan. Soal
kemauan itu pada setiap diri manusia terbentuk melaui empat momen;
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momen timbulnya alasan, momen pilih, momen putusan, momen
terbentuknya kemauan.

d. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik
1) Motivasi intrinsik

Yang dimaksud motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi
aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam
diri setiap individu sudah ada doronggan untuk melakukan sesuatu.
Contohnya; orang yang senang membaca, tidak usah ada orang yang
mendorongnya atau menyuruhnya, ia sudah rajin mencari buku-buku
untuk dibacanya.

2) Motivasi ekstrinsik
Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya
karena adanya perangsang dari luar. Contohnya; seseorang itu belajar,
karena tahu besok paginya akan ujian dengan harapan mendapatkan
nilai yang baik, sehingga akan dipuji oleh pacarnya  atau temannya.31

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi dipengaruhi oleh

dua faktor, yakni faktor yang terdapat dalam diri dan motivasi yang berasal dari

pengaruh dari luar. Motivasi yang dimiliki tiap orang berbeda-beda, tergantung

faktor-faktor yang terdapat di dalam dan dari luar individu itu sendiri.

7. Cara Meningkatkan Motivasi Belajar

Di dalam kegiatan belajar mengajar peranan motivasi baik intrinsik

maupun ekstrinsik sangat diperlukan. Dengan motivasi, pelajar dapat

mengembangkan aktivitas dan inisiatif, dapat mengarahkan dan memelihara

ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar. Ada beberapa bentuk dan cara

untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah di

antaranya; memberi angka, hadiah, saingan/kompetisi, ego-involment, memberi

ulangan, mengetahui hasil, pujian, hukuman, hasrat untuk belajar, minat, dan

31 Ibid., h. 86-91
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tujuan yang diakui.32 Adapun bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi

dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Memberi angka

Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. Banyak

siswa belajar yang utama justru untuk mencapai angka/ nilai yang baik.

b. Hadiah

Hadiah dapat juga dikatakan sebagai motivasi, tetapi tidaklah selalu

demikian. Karena hadiah untuk suatu pekerjaan, mungkin tidak akan

menarik bagi seseorang yang tidak senang dan tidak berbakat untuk suatu

pekerjaan tersebut.

c. Saingan/ kompetisi

Saingan/ kompetisi dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk

mendorong belajar siswa. Persaingan, baik persaingan individual atau

persaingan kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.

d. Ego-involment

Menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan pentingnya tugas

dan menerimanya sebagai tantangan sehingga bekerja keras dengan

mempertaruhkan harga diri, adalah sebagai salah satu bentuk motivasi

yang cukup penting.

e. Memberi ulangan

Para siswa akan menjadi giat belajar kalau mengetahui aka nada ulangan.

Oleh karena itu, memberi ulangan ini juga merupakan sarana motivasi.

32 Ibid., h. 92
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f. Mengetahui hasil

Dengan mengetahui hasil pekerjaan, apalagi kalau terjadi kemajuan, akan

mendorong siswa untuk lebih giat belajar. Semakin mengetahui bahwa

grafik hasil belajar meningkat, maka ada motivasi pada diri siswa untuk

terus belajar, dengan suatu harapan hasilnya terus meningkat.

g. Pujian

Apabila ada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik, perlu

diberikan pujian. Pujian ini adalah bentuk reinforcement yang positif dan

sekaligus merupakan motivasi yang baik.

h. Hukuman

Hukuman sebagai reinforcement yang negative tetapi kalu diberikan

secara tepat dan bijak  bisa menjadi alat motivasi.

i. Hasrat untuk belajar

Hasrat untuk belajar berarti ada unsur kesengajaan, ada maksud untuk

belajar. Hasrat untuk belajar berarti pada diri anaka didik itu memang ada

motivasi untuk belajar, sehingga sudah barang tentu hasilnya akan lebih

baik.

j. Minat

Motivasi muncul karena ada kebutuhan, begitu juga minat sehingga

tepatlah kalau minat merupakan alat motivasi pokok. Proses belajar itu

akan berjalan lancar kalau disertai dengan minat.

k. Tujuan yang diakui
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Rumusan tujuan yang diakui dan diterima baik oleh siswa, akan

merupakan alat motivasi yang sangfat penting. Sebab dengan memahami

tujuan yang harus dicapai, karena dirasa sangat berguna dan

menguntungkan, maka akan timbul gairah untuk terus belajar.

C. Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Nur Laela Lutfiana, Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Motivasi

Belajar Pada Siswa MI Ma’arif NU 02 Babakan Kecamatan Karanglewas

Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian mengenai peran orang tua dalam

meningkatkan motivasi belajar pada siswa MI Ma’arif NU 02 Babakan

adalah peran orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar antara lain

dengan memperhatikan proses belajar anak, memberikan pengertian bahwa

dengan belajar cita-cita anak akan tercapai, memberikan hadiah dan

hukuman, dan menyediakan fasilitas belajar. Perhatian orang tua dalam

proses belajar anak yakni dengan cara mengawasi serta mendampingi anak

ketika belajar. Pengertian tentang pentingnya belajar untuk mencapai cita-

cita disampaikan orang tua melalui nasehat. Hadiah diberikan saat anak

meraih prestasi, sedangkan hukuman tidak pernah mereka berikan saat

anak malas. Fasilitas belajar anak yang disediakan orang tua cukup

memadai. Dengan peran orang tua diatas dapat menjadikan anak
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termotivasi dalam belajar dan memperoleh prestasi.33 Perbedaan penelitian

Lutfiana dengan penelitian yang penulis lakukan adalah Lutfiana meneliti

siswa secara umum, sementara penulis melakukan pembatasan dengan

hanya meneliti siswa yang orang tuanya bekerja sebagai buruh pengangut

batu.

2. Mohamad Irvan Fazli, Peranan Orang Tua Dalam Peningkatkan Motivasi

Belajar Siswa di MTs Hidayatul Umam Cinere. Hasil penelitian. Dari hasil

konsultasi antara rxy dan r tabel maka penulis berkesimpulan bahwa ada

korelasi atau pengaruh antara Peranan Orang tua dengan Motivasi Belajar

Siswa di MTs Hidayatul Umam Cinere Depok, sekalipun hubungan atau

pengaruh tersebut hanya sedang atau cukup. Perhitungan koefisien

determinasi (KD) yang penulis manfaatkan untuk mengetahui kontribusi

variabel X dan variabel Y. Jadi, angka koefisien penentu sebesar

25,7049% menunjukkan bahwa kontribusi Peranan Orang tua terhadap

Motivasi Belajar Siswa adalah 25,7049% sedangkan sisanya 74,2951%

adalah sumbangan dari variabel lain yang juga menunjang Motivasi

Belajar Siswa. Dengan demikian terdapat hubungan antara peranan orang

tua terhadap motivasi belajar siswa di MTs Hidayatul Umam Cinere

walaupun kenyatannya hanya memperoleh kategori sedang atau cukup

akan tetapi peranan orang tua memberikan kontribusi yang besar dalam

33 Nur Laela Lutfiana, Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Pada
Siswa MI Ma’arif NU 02 Babakan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas (skripsi) IAIN
Purwokerto, 2016
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meningkatkan motivasi belajar siswa di MTs Hidayatul Umam Cinere.34

Perbedaan penelitian Fazli dengan penelitian yang penulis lakukan adalah

penelitian Fazli mengungkapkan hubungan peranan orang tua dalam

memotivasi siswa dalam bentuk penelitian kuantitatif, sementara penulis

mencoba mengungkapkannya dalam bentuk penelitian kualitatif.

3. Nur Aisyatinnaba, Peran Orang Tua Dalam Memotivasi Belajar Siswa

(Studi Kasus Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 Losari – Brebes). Hasil

penelitian menunjukan peran orang tua dalam memotivasi belajar siswa,

subyek satu orang tua memiliki peran tinggi dalam memotivasi belajar

siswa, subyek juga memiliki motivasi belajar yang tinggi. Subyek dua

peran orang tua memiliki peran rendah dalam memotivasi belajar siswa,

subyek memiliki motivasi belajar yang rendah. Subyek tiga peran orang

tua yang memiliki peran sedang dalam memotivasi belajar, subyek

memiliki motivasi belajar yang sedang. Subyek empat peran orang tua

memiliki peran tinggi dalam memotivasi belajar siswa, subyek memiliki

motivasi belajar yang tinggi. Subyek lima peran orang tua yang memiliki

peran rendah dalam memotivasi belajar, subyek meliliki motivasi belajar

yang rendah. Pada subyek satu dan empat, peran orang tua yang memiliki

peran tinggi dalam memotivasi belajar siswa diikuti dengan motivasi

belajar siswa yang tinggi, pada subyek tiga, peran orang tua yang memiliki

peran sedang dalam memotivasi belajar diikuti dengan motivasi belajar

siswa yang dimiliki juga sedang, sementara pada subyek dua dan lima,

34 Mohamad Irvan Fazli (2012) Peranan Orang Tua Dalam Peningkatkan Motivasi
Belajar Siswa di MTs Hidayatul Umam Cinere (skripsi) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012
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orang tua yang memiliki peran rendah dalam memotivasi belajar, juga

diikuti motivasi belajar yang rendah.35 Perbedaan penelitian Aisyatinnaba

dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian Aisyatinnaba

membuat suatu pola tertentu yang mengklasifikasikan tingkat motivasi

orang tua ke dalam motivasi tinggi dan rendah, sementara penulis tidak

membuat klasifikasi, melainkan meneliti kondisi sebenarnya tanpa

intervensi.

Penelitian yang dilakukan di atas identik dengan judul yang diteliti oleh

penulis. Namun demikian tidak berarti penulis melakukan duplikasi terhadap

penelitian sebelumnya. Penelitian yang disebutkan di atas hanya memiliki

keidentikan dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni membahas tentang

peran orang tua dalam memotivasi anak. Adapun aspek lain memiliki perbedaan

dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya sebab penelitian/ latar

belakang, kajian teori, lokasi dan waktu penelitian berbeda satu sama lain, serta

sumber data penelitian.

35 Nur Aisyatinnaba, Peran Orang Tua Dalam Memotivasi Belajar Siswa (Studi Kasus
Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 Losari – Brebes) (skripsi) Universitas Negeri Semarang
2015



36

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui secara objektif suatu aktifitas dengan

tujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui.1

Dalam penelitian ini peneliti mencari data faktual dan akurat secara sistematis dari

suatu aktifitas kemudian dideskripsikan secara kualitatif, yaitu menggambarkan objek

penelitian dalam lingkungan hidupnya sesuai hasil pengamatan dan pengkajian

dimana hasil yang akan dimunculkan bukan hanya dari modifikasi, tetapi dapat

menambah khazanah keilmuan.2

Perdasarkan pandangan di atas maka penelitian ini berupa pengumpulan data-

data atau informasi objektif menyangkut peran orang tua dalam motivasi belajar anak

di Kecamatan Moramo untuk kemudian ditelaah, ditafsirkan dan diolah secara

deskriptif kualitatif berdasarkan cara pandang dan konsep penelitian. Oleh karena itu,

penelitian ini harus dilakukan berdasarkan prosedur penelitian yang menghasilkan

data deskriptif, berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku serta

keadaan yang dapat diamati.3 Jadi, peneliti dalam penelitian ini menjadi partisipan

yang aktif dengan responden untuk dapat memahami lebih jauh dalam

1 Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D (Bandung, CV Alvabeta,
2006),  h. 4

2 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasih, 2000), h. 15
3 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2008),

h. 38


