
II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan tentang Pengaruh

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia edisi kedua (1997:747), definisi dari kata

pengaruh yakni “daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang/benda) yang ikut

membentuk watak kepercayaan atau perbuatan seseorang”. Jika “pengaruh”

diartikan sebagai hal yang bersifat kolektif dalam masyarakat seperti himpunan,

gerombolan, ataupun organisasi berarti,  “daya yang ada atau timbul dari sesuatu

(organisasi, himpunan) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan

masyarakat”.

Pengaruh adalah “daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut

membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang (Depdikbud,

2001:845). Poerwadarminta berpendapat bahwa pengaruh adalah daya yang ada

atau timbul dari sesuatu, baik orang maupun benda dan sebagainya yang berkuasa

atau yang berkekuatan dan berpengaruh pada orang lain, (Poerwadarminta,

1984:731). Bila ditinjau dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa

pengaruh adalah sebagai suatu daya yang ada atau timbul dari sesuatu hal yang

memiliki akibat atau dampak yang ada.
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2.2 Tinjauan tentang Status Sosial Ekonomi

Status sosial ekonomi menurut M. Sastropraja (1991:53) dalam Kamus Istilah

Pendidikan dan Umum (2001:1091) adalah keadaan/kedudukan seseorang dalam

masyarakat sekelilingnya. Malo (dalam Barlina, 1994:12) juga memberikan

batasan tentang status sosial ekonomi yaitu:

“Status Sosial Ekonomi merupakan suatu kedudukan yang diatur secara
sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu didalam struktur
tertentu dalam sosial masyarakat. Pemberian posisi ini disertai pula dengan
seperangkat hak dan kewajiban yng baru dimainkan oleh si pembawa
status”.

Menurut Chapin (dalam Juariah, 1998:12) status sosial ekonomi merupakan posisi

yang ditempati oleh individu atau keluarga berkenaan dengan ukuran rata-rata,

yang umunya ditandai dengan pendapatan efektif pemilikan barang-barang, dan

partisipasi dalam aktifitas kelompok dari komunitasnya. Weiner (dalam Juariah,

1998:12) juga menambahkan bahwa indeks ciri-ciri status sosial ekonomi yang

popular adalah pekerjaan, sumber pendapatan, rumah, dan kawasan tempat

tinggal.W.S. Winkel (dalam Barlina 1994:13) menyebutkan bahwa status sosial

ekonomi adalah suatu keadaan yang menunjuk pada kemampuan financial dan

material yang dimiliki oleh sebuah keluarga.

Menurut Astrid S. Susanto (dalam Barlina, 1994:68), tinggi rendahnya status

sosial masyarakat seseorang dalam masyarakat dapat dilihat dari empat indikator

yaitu:

1. Bentuk rumah

2. Lingkungan atau wilayah tempat tinggal
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3. pekerjaan/profesi

4. Sumber pendapatan

Rogers dan Shocmacker (dalam Barlina, 1994:13)  mengatakan bahwa ciri-ciri

individu yang memiliki status sosial ekonomi tinggi adalah:

1. Lebih berpendidikan

2. Mempunyai status sosial yang lebih tinggi. Status sosial ini ditandai

dengan pendapatan, tingkat kehidupan, kesehatan, prestise, pekerjaan atau

jabatan

3. Mempunyai tingkat mobilitas ke atas lebih besar yaitu cenderung untuk

lebih meningkatkan lagi status sosial ekonomi dan mereka mengadakan

inovasi sebagai salah satu jalan untuk mempertinggi status tersebut

4. Mempunyai ladang lebih luas

5. Mempunyai pekerjaan yang lebih spesifik

Dengan demikian dapat disimpulkan dari pendapat diatas bahwa status sosial

ekonomi adalah tingkatan atau kedudukan sebuah keluarga di tengah

kelompoknya dan posisi yang disandangnya dilengkapi dengan berbagai faktor

diantaranya tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan jenis pekerjaan orangtua.

1. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu proses untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya

manusia dalam pembangunan di segala bidang kehidupan. Peran pendidikan

dalam kehidupan seseorang antara lain untuk mengembangkan kepribadian serta

sikap positif guna mensiasati berbagai fenomena.
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Mereka yang memiliki pendidikan tinggi berbeda dengan mereka yang

berpendidikan rendah, dimana semakin tinggi pendidikan seseorang diharapkan

semakin luas cara berpikirnya, lebih matang dan bersikap dan bertindak, serta

mampu memberikan pemikiran yang lebih rasional terhadap berbagai masalah

yang ada termasuk memberikan bimbingan dan arahan kepada anak. Orangtua

yang mempunyai pendidikan lebih tinggi akan lebih mudah untuk membantu

mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi anak dalam berperilaku.

Bagaimana pentingnya peranan orangtua dalam pembentukan kepribadian anak

diungkapkan oleh Yusuf (dalam Juariah,1998:15) bahwa bentuk dan corak

pendidikan yang diberikan sekeluarga, baik itu kemampuan materi dan biaya

hidup yang menunjang serta tersedianya kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Pendidikan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan manusia

yang dilakukan dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya, baik secara formal,

informal, maupun non formal.

Seperti yang dijelaskanoleh Coombs (dalam Hartini, 2010:18) bahwa seorang ahli

perencana pendidikan menjadi tiga yaitu:

a. Pendidikan informal ialah pendidikan yang diperoleh seseorang dari

pengalaman sehari-hari dengan sadar, sejak seseorang lahir sampai mati,

didalam keluarga, dalam pekerjaan atau pergaulan sehari-hari.

b. Pendidikan formal yang kita kenal dengan pendidikan sekolah ialah

pendidikan teratur dan bertingkat, dan mengikuti syarat-syarat yang jelas

dan ketat.
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c. Pendidikan nonformal ialah pendidikan yang teratur, dengan sabar

dilakukan tetapi tidak mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan ketat.

Selain pendapat Safaniah (dalam Hartini, 2010:15) Safaniah menyatakan bahwa

ada dua jenis pendidikan, yaitu :

a. Pendidikan formal yaitu aktifitas penyelenggaraan pendidikan yang jelas,

terorganisir, terprogram secara teratur, dan sistematis serta jelas media

integrasi belajar mengajarnya.

b. Pendidikan diluar sekolah

1. Pendidikan nonformal, diartikan sebagai penyelenggaraan

pendidikan yang terorganisir diluar pendidikan persekolahan, isi

pendidikannya terprogram, ada konsekuensi materi berlangsung

dalam suatu medan interaksi belajar mengajar yang sedikit banyak

terkontrol serta adanya kredensial nilai, meskipun tidak memiliki

sanksi legal.

2. Pendidikan informal yaitu segala macam penyelenggaraan aktifitas

lembaga berfungsi pendidikannya berlangsung sacara wajar , lebih

bersikap mandiri dan sebagai pengalaman belajar individual serta

tidak memiliki kredensial nilai.

Berdasarkan kedua pendapat di atas,  dapat dinyatakan bahwa jenis pendidikan

dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk, yaitu pendidikan formal, pendidikan

informal, pendidikan nonformal. Notonegoro (dalam Hartini 2010:16) sendiri

membedakan tingkat pendidikan yaitu:
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a. Pendidikan pra sekolah, yang diberikan kepada lembaga pendidikan kanak

kanak dimana masa asuhnya dalam tiga tahun.

b. Pendidikan Dasar (SD),  dimana masa belajarnya adalah enam tahun.

c. Pendidikan menengah baik umum maupun kejuruan tingkat pertama (SLTP),

masa belajarnya tiga tahun.

d. Pendidikan menengah baik umum maupun kejuruan tingkat atas (SLTA),

masa belajarnya tiga tahun.

e. Pendidikan tinggi (Akademik, Institusi, Universitas) pada lembaga pendidikan

tinggi, lama belajarnya tergantung pada siswa masing-masing.

Tingkat pendidikan orangtua menurut Arikunto (1984:92) dikategorikan sebagai

berikut:

1. Pendidikan rendah yaitu tamat SD dan SMP

2. Pendidikan sedang yaitu tamat SMA

3. Pendidikan tinggi yaitu tamat perguruan tinggi

Berdasarkan pendapat diatas, tingkat pendidikan adalah suatu proses yang

berkesinambungan yang dilakukan manusia yang dilakukan dalam rangka

meningkatkan taraf hidupnya. Tingkat pendidikan yang dimaksudkan dalam

penelitian ini adalah tingkat pendidikan formal akhir yang dimiliki orangtua

responden di SMA Negeri 10 Bandar Lampung.

2. Jenis Pekerjaan

Pekerjaan adalah segala sesuatu yang dikerjakan manusia dengan berbagai tujuan.

Ada yang melakukan dengan terpaksa ada juga yang ikhlas. Ada yang melakukan

pekerjaan karena membutuhkan pekerjaan  tersebut dan ada juga yang melakukan
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pekerjaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena itu, jenis-jenis

pekerjaan cukup banyak sesuai dengan keahlian seseorang.

Setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan berkewajiban

menjalaninya dengan sepenuh hati. Pasalnya jika pekerjaan dilakukan dengan

setengah-setengah maka tidak akan jadi keseriusan dalam bekerja. Tentunya ini

berefek bagi kondisi ekonominya. (http://www.anneahira.com/jenis-pekerjaan.htm

diakses pada hari kamis, 18-10-2014). Setiap orang bekerja untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya. Jenis-jenis pekerjaan dapat dibedakan berdasarkan hasil dari

pekerjaannya,yaitu barang dan jasa.

a. Pekerjaan yang menghasilkan barang.

Jenis pekerjaan ini menghasilkan barang yang dapat dipakai untuk memenuhi

kebutuhan hidup, seperti makanan minuman dan perabot rumah tangga, dan lain-

lain. Jenis-jenis pekerjaan serta hasilnya yaitu petani menghasilkan

padi,jagung,dan lain-lain, pengrajin menghasilkan meja, kursi dan kerajinan lain-

lain, peternak menghasilkan telur,daging,dan susu.

1. Pekerjaan yang menghasilkan jasa.

Jenis pekerjaan ini menghasilkan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita

membutuhkan pendidikan,layanan kesehatan, layanan transportasi, dan lain-lain.

Dokter merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa dalam bidang kesehatan.
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Jenis-jenis pekerjaan serta jasanya yaitu guru berjasa dalam pendidikan, dokter

berjasa dalam kesehatan, sopir berjasa dalam layanan transportasi. Jenis pekerjaan

lain yang menghasilkan jasa ialah montir,pengacara,polisi tentara, jaksa, hakim,

pegawai negeri,perias pengantin,dan perawat. (http://syadiashare.com/jenis-jenis-

pekerjaan.html diakses pada hari Kamis, 18-10-2014).

Dengan demikian dapat dikatakan jenis pekerjaan adalah segala sesuatu yang

dikerjakan manusia untuk melangsungkan kehidupannya.  Jenis pekerjaan yang

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah jenis pekerjaan tetap yang dimiliki

orangtua responden yang menghasilkan penghasilan tiap bulannya di SMA Negeri

10 Bandar Lampung.

3. Tingkat pendapatan

Untuk menjalankan dan mempertahankan kelangsungan hidup seseorang harus

berusaha dan bekerja. Mereka akan mendapatkan imbalan upah atau imbalan dari

hasil pekerjaannya. Upah yang telah diterimanya tersebut, maka dapat membiyai

hidupnya, dengan demikian akan dapat meneruskan dan mempertahankan

eksistensi kehidupannya.

Pendapatan merupakan hal yang penting dalam mendukung kelangsungan

kehidupan suatu keluarga. Dimana orangtua sebagai fungsi ekonomis dalam

keluarga tersebut akan memenuhi semua kebutuhan demi berlangsungnya hidup

keluarganya tersebut. Semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin

tinggi pemenuhan kebutuhan pokok dari anggota keluarga itu.
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Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa barang atau uang yang

diperoleh seseorang dari hasil usaha melakukan pekerjaan. Sumardi (dalam

Hartini, 2010:20), mengemukakan bahwa pendapatan adalah hasil yang diperoleh

responden beserta keluarga yang bersumber dari sektor formal, sektor informal

dalam waktu sebulan yang diukur dengan rupiah, sedangkan menurut

Pringgodigdo (1982:217), pendapatan biasanya berupa sejumlah uang yang

diterima oleh seseorang atau dari anggota keluarga dari hasil jerih payah kerjanya.

Pendapatan berupa uang yaitu dari gaji atau upah yang diperoleh dari pekerjaan

pokok, kerja lembur dan kerja sampingan. Dari usaha sendiri meliputi komisi dan

penjualan dari kerajinan rumah atau pengelolaan usaha. Dari hasil investasi yaitu

pendapatan yang diperoleh dari kerja  pendapatan berupa barang yaitu beras,

transportasi, pengobatan, dan barang produksi hasil konsumsi.Sumardi (dalam

Hartini, 2010:20) membagi pendapatan menjadi tiga macam yaitu:

1. Pendapatan pokok, artinya pendapatan utama dan pokok, yaitu hasil yang

didapat oleh seseorang dari pekerjaan yang dilakukan secara teratur dan

tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

2. Pendapatan tambahan, yaitu pendapatan yang tidak tetap dan tidak teratur

namun hasilnya dapat membantu untuk menambah pendapatan setiap

bulan, dan selalu berusaha untuk mencari tambahan serta usaha yang dapat

menambah penghasilan rumah tangga.

3. Pendapatan keseluruhan, yaitu pendapatan pokok ditambah pendapatan

tambahan yag diperoleh keluarga pada setiap bulan.
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Berdasarkan data UMP (Upah Minimum Provinsi) Lampung 2013, upah

minimum untuk Provinsi Lampung sebesar Rp1.150.000,00.

(http://lampost.co/berita diakses pada hari senin tanggal 20 mei 2013).

Berdasarkan data dari UMP untuk mengukur tingkat pendapatan orangtua

responden yang diterima setiap bulannya dari pendapatan tetap dan sampingan

maka dapat dibagi menjadi tiga tingkat pendapatan, yaitu:

1. <Rp. 1.150.000,00 = tingkat pendapatan rendah

2. >Rp. 1.150.000,00-3.000.000,00 = tingkat pendapatan sedang

3. > Rp. 3.000.000,00- 6.000.000,00= tingkat pendapatan tinggi

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, pendapatan yang dimaksud adalah seluruh

pendapatan orangtua responden yang didapatkan dari pendapatan tetap ataupun

sampingan setiap bulannya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat pendapatan yang dimaksudkan

dalam penelitian ini adalah tingkat pendapatan keseluruhan baik dari pendapatan

pokok maupun sampingan orangtua responden dalam setiap bulannya di SMA

Negeri 10 Bandar Lampung.

2.3 Tinjauan Tentang Orang tua

Orangtua adalah hubungan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara

pasangan suami dan istri yang sah dengan tujuan membentuk keluarga yang

bahagia berdasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa (Gautama, 2000:47). Orangtua

merupakan kepala rumah tangga yang terdiri dari suami istri atau bapak dan ibu,
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dimana, mereka menjalin kehidupan berkeluarga yang mampu memberikan kasih

sayang dan perhatian serta motivasi yang penuh kepada anak-anaknya dalam

pencapaian keluarga yang bahagia, harmonis dan tentram.

Dapat dikatakan orangtua dalam penelitian ini adalah teladan utama bagi anak-

anaknya. Sehingga baik buruknya seorang anak dapat dilihat dalam kehidupan

sehari-hari tergantung didikan orangtua menjaga, merawat, dan membina anaknya

sampai dewasa.

2.4 Tinjauan Tentang Perilaku

Perilaku adalah segala tindakan yang disebabkan baik karena dorongan

organismenya serta hasrat-hasrat psikologinya maupun karena pengaruh

masyarakat dan kebudayaannya menurut Aryono ( dalam Wahyuni, 2010:21).

Perilaku adalah suatu kegiatan atau aktifitas makhluk hidup (organisme) yang

bersangkutan. Oleh sebab itu, dari sudut pandang biologis semua makhluk hidup

mulai dari tumbuh-tumbuhan, binatang sampai dengan manusia itu berperilaku,

karena mereka mempunyi aktifitas masing-masing. Sehingga yang dimaksud

perilaku manusia, pada hakikatnya adalah tindakan atau aktifitas manusia-manusia

itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain: berjalan,

berbicara, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca dan sebagainya.

Perilaku adalah sebuah gerakan yang dapat diamati dari luar, seperti orang

berjalan, naik sepeda, dan mengendarai motor atau mobil. Untuk aktifitas ini

mereka harus berbuat sesuatu, misalnya kaki yang satu harus diletakkan pada kaki
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yang lain. Jelas, ini sebuah bentuk perilaku. Cerita ini dari satu segi. Jika

seseorang duduk diam dengan sebuah buku ditangannya, ia dikatakan sedang

berperilaku. Sekalipun pengamatan dari luar sangat minimal, sebenarnya perilaku

ada yang balik tirai tubuh didalam tubuh manusia.

Menurut Mappierre(1982:132) ada lima pola tingkah laku individu yaitu:

1. Tingkah laku untuk mendapatkan pemuasan kebutuhan agar
diterima orang lain meliputi:

a. Berusaha menjadi pusat perhatian
b. Suka menyumbang terhadap kemanusiaan
c. Baik hati dan suka membantu
d. Giat bekerja keras dan beramal

2. Tingkah laku untuk mendapatkan pemuasan kebutuhan agar
mendapatkan penerimaan dan terhindar dari penolakan orang lain
yang meliputi:

a. Suka disiplin
b. Suka teliti
c. Suka kejujuran
d. Suka banyak bicara

3. Tingkah laku yang diarahkan untuk mendapat pemuasan kebutuhan
menghindari penolakan orang lain meliputi:

a. Pemalu
b. Penyendiri dan penutup
c. Pemalas
d. Pencemas

4. Tingkah laku untuk mendapatkan pemuasan kebutuhan agresif
yang bersamaan dengan kebutuhan penerimaan menghindari
penolakan orang lain meliputi:

a. Menjadi remaja nakal
b. Suka mencampuri urusan orang lain
c. Suka mengeluh
d. Tidak merasakan ketenangan
e. Tingkah yang laku diarahkan untuk memenuhi

kebutuhan agresif semata meliputi:
f. Sangat pemarah
g. Garang dan kejam
h. Suka melihat dan menimbulkan kekacauan
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Berdasarkan pola dan wujud perilaku diatas menurut Mappiere  pola 1 dan 2

digolongkan sebagai wujud perilaku yang tidak baik karena telah menunjukkan

sifat perilaku yang agresif dan pasif. Dari beberapa definisi diatas, dapat

dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan perilaku  adalah reaksi yang

diwujudkan dalam gerak dan sikap yang dapat dilihat secara langsung dan tidak

langsung, baik dari gerakan maupun ucapan.

Menurut Cohen (1995:17), perilaku buruk atau menyimpang merupakan perilaku

yang melanggar kebiasaan-kebiasaan atau keinginan-keinginan bersama di dalam

masyarakat yang telah dilembagakan bersama yang telah diakui secara sah di

dalam suatu sistem sosial. Sedangkan perilaku yang baik atau tidak menyimpang

adalah perilaku yang sesuai dengan aturan normatif dan telah diakui dengan sah di

dalam masyarakat. Perilaku responden yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah:

a. Perilaku baik, seperti tidak melanggar tata tertib peraturan sekolah dan

berprestasi di sekolah.

b. Perilaku tidak baik, seperti melanggar tata tertib peraturan sekolah yaitu

terlambat sekolah, bolos, mencuri, tawuran,berkelahi, mabuk-mabukan, memakai

obat-obatan terlarang dan lain sebagainya.

2.5 Motivasi

Menurut Mc Donsld (Hamalik, 1992:173), motivasi diartikan merupakan suatu

perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan timbulnya efeksi dan

reaksi-reaksi tujuan antisipatori. Perubahan energi psikis dalam diri seseorang
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dapat dilihat dari berbagai bentuknya di dalam berbagai kegiatan nyata dalam

mencapai tujuan tertentu. Semakin kuat motivasi seseorang, maka upaya untuk

mencapai nya melalui befrbagai aktivitas yang dilakukan juga semakin kuat.

Artinya, upaya seseorang untuk mencapai tujuannya sebanding dengan motivasi

nya untuk mencapai tujuannya itu.

Hal ini sesuai dengan dikatakan Maslow (1970) bahwa tingkah laku manusia itu

di bangkitkan  oleh kebutuhan-kebutuhan tertentu, yakni kebutuhan fisikologis,

rasa aman, rasa cinta, penghargaan terhadap aktualisasi diri, mengetahui dan

mengerti, dan kebutuhan estetik, semuanya mampu memotivasi tingkah laku

individu.  Motivasi jga dapat diartikan yang member alasan, penyebab, atau

pendorong seseorang hingga dia melakukan suatu perbuatan. Motivasi selalu

menuju ke suatu tujuan, dan tujuan itu disebut ensentif (incentive). Jika yang

menjadi motif seseorang itu adalah lapar maka insentifnya adalah makanan, dan

jika motifnya harus makan insentifnya adalah minuman, dan sebaginya. Jadi,

istilah motif menunjuk pada beberapa ciri,yaitu:

1. Sebagai pendorong manusia untuk berbuat agar

kebutuhannya dapat dipenuhi,

2. Menuju kesuatu arah tujuan atau insentif yang hendak

dicapai,dan

3. Menseleksi perbuatan perbuatan mana saja yang terlebih

dahulu harus diutamakan untuk dipenuhi.
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2.5.1 Macam-macam Motivasi

1. Dilihat dari bentuk kejutuhan dasarnya

Dilihat dari bentuk kebutuhan dasarnya, Woodworth (1957) membagi motif

menjadi tiga golongan besar, yaitu kebutuhan  organik (organic needs), motif

darurat (emergencuy motives), dan motif obyektif dan kepentingan (objective

motive and interest).

Kebutuhan organik meliputi semua kebutuhan mendasar yang diperlukan untuk

kelangsungan hidup manusia, seperti lapar- makan, haus –minum, bernafas-udara,

seks –kawin , bekerja dan istirahat.Motif darurat timbul karena adanya kebutuhan

yang segera harus dipenuhi dan tergantung pada keadaan lingkungan. Contohnya,

jika situasinya sekitar memnahayakan seseorang merasa takut maka motif yang

muncul adalah melarikan diri dengan tujuan untuk mendapat rasa aman.

Seseorang ingin bebas tetapi situasinya menghambat maka ia marah dan motif

yang timbul adalah melakukan perlawanan. Jika situasi sekitar merintangi, maka

dengan derajat emosi yang berupa ketetapan hati, muncul motif berusaha dengan

tujuan untuk menguasai. Jika situasinya atau pada awalnya adalah menyerang

yang bertujuan untuk menaklukan, maka keadaan emosinya adalah sangat

menginginkan dan motif yang muncul adalah mengejar kepuasan.

Motif obyektif dan kepentingan merupakan suatu motif hyang mendorong

seseorang ingin berhubungan dengan pihak lain, baik dengan manusia maupun

dengan lingkungan sekitar lainnya, sehingga diistilahkan dengan “the will to live”.

Motif ini mencakup semua prilaku seseorang terhadap sesuatu obyek, bahkan
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sudah menjadi kebiasaan. Misalnya, kita berkumpul ngobrol dengan teman-teman

atau mendekati sesuatu yang menarik perhatian kita, sehingga motif tersebut

seolah-olah kita kesampingkan.

2. Dilihat dari Asalnya

Dilihat dari asalnya maka motivasi dapat di golongkan menjadi dua, yaitu

mlotivasi yang berasal dari dalam diri seseorang yang disebut dengan motivasi

intrinsikatau motivasi internal dan motivasi yang berasl dari luar diri seseorang

yang disebut dengan motivasi ekstrinsik atau motivasi eksternal.Motivasi intrinsik

atau motivasi internal adalah motif-motif yang sudah ada di dalam diri seseorang.

Motif-motif tersebut diaktifkan sebagai faktor pendorong untuk melakukan

sesuatu, tidak perlu adanya rangsangan dari luar.

Dalam motivasi intrinsik ini, tujuannya melekat dengan situasi lingkungan sekitar

dan bertemu dengan kebutuhan dan tujuan yang diinginkan.  Seseorang

termotivasi untuk melakukan sesuatu karena dia menyadari bahwa mencapai

sesuatu itu adalah sesuai dengan yang diinginkan sendiri, bukan karena berbagai

keinginan yang berasal dari luar, seperti ingin dipuji orang lain, mendapat

penghargaan tinggi, mendapat hadiah, dan lain sebagainya. Seseorang yang

semakin kuat memotivasi intrinsiknya, maka apa yang dilakukannya itu

didasarkan atas kesadaran sendiri, sehingga tindakannya itu semakin kurang

memrlukan motivasi dari luar dirinya.
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Motivasi intrinsik seseorang berhubungan dengan kebutuhannya yang

memunculkan kesadaran untuk melakukan berbagai kegiatan, dank arena itu

minat seseorang terhadap suatu obyek berkaitan dengan keinginan yang ada pada

dirinya. Seseorang yang memiliki motivasi intrinsik yang tinggi cenderung

memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih berkualitas karena didasarkan

pada kesadarannya sendiri.

Motivasi ekstrinsik atau motivasi eksternal merupakan kebalikan dari motivasi

intrinsik yang diaktifkan dan berfungsi karena mendapat rangsangan dari luar diri

seseorang. Motivasi ekstrinsik terjadi jika seseorang menempatkan tujuan dari

tindakannya itu berada di luar faktor-faktor yang ada di dalam dirinya, seseorang

melakukan tindakan karena ingin mencapai tujuan-tujuan yang berada di luar apa

yang dilakukannya itu, seperti ingin mendapatkan kehormatan, kekuasaan,

jabatan, prestasi kerja, hadiah, dan sebagainya.

Motivasi ekstrinsik di dalam banyak hal yang diperlukan seseorang untuk dapat

mengaktualisasikan dirinya di dalam berbagai kehidupan sosial. Banyak tindakan

yang dilakukan oleh seseorang yang didasarkan pada motivasi yang berasal dari

luar dirinya itu. Akan tetapi, tidak semua faktor-faktor eksternal tersebut menjadi

dasar dorongan positif seseorang untuk mencapai sesuatu yang diinginkan oleh

dirinya dan banyak orang lain. Jika motivasi eksternal seseorang mengalahkan

motivasi internalnya, bisa jadi hasil yang diperoleh akan merugikan dirinya

sendiri dan pihak lain. Misalnya, agar seseorang lebih giat dan disiplin dalam

melakukan pekerjaan maka dia diberi insentif berupa sejumlah uang. Disini bukan
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subtansi pekerjaan yang menjadi dasar dorongan seseorang untuk giat dan disiplin

untuk bekerja, tetapi karena akan mendapatkan sejumlah uang.

Sesuai dengan proposisi Homans, bahwa jika penghargaan yang diperoleh itu

bernilai bagi seseorang maka dia akan mengalami kekurangan penghargaan itu

dan akan semakin kehilangan nilainya ketika dia menerimanya sangat serting.

Artinya. Lama kelamaan insentif berupa sejumlah uang itu akan semakin kurang

bernilai baginya, dan jiaka insentifnya itu tidak dinaikkan maka semangat

kerjanya akan kembali menurun. Contoh ini menunjukan bahwa motivasi

ekstrinsik tidak selalu berfungsi positif sebagai faktor pendorong seseorang untuk

melakukan tindakan yang lebih produktif, tetapi dapat menjadikan dia tergantung

pada insentif yang menyertainya itu.

3. Dilihat dari peranan strategisnya

Motivasi memiliki peranan yang sangat penting di dalam setiap kegiatan yang

dilakukan seseorang. Tidak ada orang yang melakukan kegiaatan untuk mencapai

sesuatu keinginan tanpa memiliki motivasi. Dilihat dari peranan strategisnya,

motivasi dapat menjadi dasar penggerak seseorang dalam melakukan kegiatannya,

motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi esktrinsik, motivasi pujian

(reward) lebih baik daripada hukuman (punishment), motivasi berhubungan erat

dengan kebutuhan seseorang, dan dapat memupuk optimisme dalam

melakukankegiatan, dan dapat melahirkan prestasi kerja (djamarah,2002:119-

121).
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1. Seseorang melakukan berbagai tindakan karena ada dasar pendoronganya,

yaitu motivasi.minat seseorang terhadap sesuatu obyek belum sampai pada tataran

motivasi jika belum diwujudkan dalam kegitan nyata minat itu masih berupa

kecenderungan psikologis seseorang yang menyenangi suatu obyek yang menjadi

di dalam motivasi dan dapat dimanfaatkan untuk menggali motivasi.

2. Seseorang yang tindakan nya dilandasi oleh motivasi intrinsik, maka

semangat untuk melakukan tindakan itu akan tinggi, dan dengan sendirinya

tindakannya itu sangat sedikit dipengaruhi faktor dari luar. Dia lebih trkonsentrasi

bagai mana tindakan yang dilakukan itu dapat mencapai tujuan sebaik-baiknya,

bukan karena ingin menghormati, dipuji atau disanjung orng lain. Misalnya,

seseorang mahasiswa mengikuti mata kuliah psikologi sosial, bukan didasarkan

oleh dorongan memperoleh nilai yang tinggi, tetapi untuk memperoleh

pengetahuan sebanyak-banyaknya. Sangat logis jika ingin menguasai ilmu

pengetahuan psikologis sosial, maka dengan tanpa disuruh dia akan rajin belajar

dan berusaha dengan sungguh-sungguh, berusaha untuk menyelesaikan tugas-

tugas kuliah yang diberikan dosennya dengan sebaik-baiknya. Konsekuensinya

adalah dia akan mudah menjawab soal-soal yang diberikan dosennya, sehingga

nilai yang  diperolehnya akan tinggi. Berbeda jika motivasinya untuk mengikuti

matakuliah psikologi sosial itu semata-mata untuk mendapatkan nilai yang tinggi,

maka motivasi belajar yang datang darinya akan rendah, karena baginya yang

penting bukan mengusai ilmu sebanyak –banyaknya tetapi untuk mendapatkan

nilai yang tinggi, dengan menggunakan berbagai cara bahkan termasuk

menggunakan cara-cara yang tidak terpuji.
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3. Motivasi pujian atau penghargaan (reward) lebih baik daripada hukuman

(punisment), karena setiap orang akan berusaha untuk menghindari hukuman dan

memperoleh penghargaan. Dalama teori  pertukaran dinyatakan bahwa seseorang

cenderung melakukan tindakan-tindakan yang dianggap paling menguntungkan

baginya. Artinya, dia akan melakukan kegiatan yang lebih bnyak mendatangkan

imbalan daripada hukuman, yang lebih banyak manfaat bagi dirinya.dalam

interaksi sosial sehari-hari di berbagai tempat dan pada situasi sosial yang tepat,

memberikan pujian, penghargaan atau imbalan akan meningkat semangat orang

dalam melakukan tindakan untuk lebih dapat meningkatkan prestasi kerjanya.

Penjelasan ini bukan berarti bahwa memberi hukuman itu sama sekali tidak

penting.

Kompleksitas interaksi dan situasi sosial dalam kehidupan sehari-hari, untuk

menciptakan ketertiban, keamanan dan keteraturan sosial selain diperlukan

penghargaan juga diperlukan hukuman. Hanya saja, bentuk yang diberikan lebih

tepat jika lebih bersifat mendidik dari pada yang mengandung unsur kekerasan

baik secara fisik maupun pskologis. Dalam suatau organisasi, hukuman yang

mendidik dapat meningkatkan kesadaran seseorang untuk lebih memahami makna

kesalahan dari tindakan yang dilakukan dan meningkatkan tindakan-tindakan

yang benar guna mencapai tujuan sendri dan tujuan bersama.

4. Jika motivasi itu menunjuk pada yang menjadi alasan, peyebab atau

pendorong bagi seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan dalam mencapai
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tujuan yang diinginkan, maka dengan jelas bahwa motivasi itu berhubungan erat

dengan kebutuhan seseorang. Kebutuhan seseorang adalah sangat kompleks yang

secara umum dapat digolongkan sebagai kebutuhan biologis, psikologis, sosial,

dan berkebutuhan. Oleh sebab itu, motivasi dari setiap tindaka seseorang akan

selalu diarahkan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tersebut.

5. Motivasi dapat menumpuk optimism dalam melakukan kegiatan. Terutama

pada motivasi intrinsik yang mendasari berbagai tindakan dapat membuat

seseorang menjadi lebih yakin terhadap tindakan yang dilakukannya, lebih

bersemangat dalam melakukan kegiatan-kegitannya. Pada situasi ini menunjukan

bahwa kegiatan yang dilakukannya itu tidak sia-sia, bahkan ketika mengalamu

hambatan atau kegagalan baik disadari atau tidak dia akan mengamalkan suatu

prinsip bahwa “kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda” .

6. Derajat motivasi seseorang dalam melakukan berbagai tindakan

berpengaruh terhadap prestasi kerjanya. Artinya, tinggi atau rendahnya motivasi

seseorang dapat dijadikan sebagai indicator tinggi atau rendahnya prestasi

kerjanya. Ketika seseorang menyukai suatu obyek tertentu dan dia dengan penuh

kesadaran dan iklas melakukan berbagai tindakan untuk mencapai tujuannya

berkaitan dengan obyek tersebut, maka tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi.

Dia akan berusaha untuk lebih giat dengan sungguh-sungguh dan pantang

menyerah dalam mencapai tujuannya itu.
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Contohnya, seperti yang sudah dipaparkan oleh seorang  mahasiswa dalam

mengikuti mata kuliah psikologi sosial. Dia menyenangi matakuliah itu dan

dosennya juga mendorong selalu untuk belajar giat dan sungguh-sungguh dengan

memberikan berbagai alasan tentang pentingnya mempelajari psikologi sosial.

Keinginan untuk menguasai ilmu pengetahuan psikologi sosial dan dorongan dari

dosennya dapat membangkitkan semagat belajar seorang mahasiswa tersebut.

Dalam berbagai kesempatan dia akan berusaha membaca buku-buku literatur yang

dianjurkan dan berbagai tulisan lainnya yang berkaitan denagan materi psikologi

sosial . pada suatu situasi tindakannya yang seperti itu, maka sangat wajar jika

dalam waktu singkat lebih dapat mengusai materi pelajaran psikologi sosial, dan

hasil ahirnya akan memuaskan.

4. Dilihat dari jumlah motif yang dimiliki seseorang

Motif yang dimiliki seseorang adalah sebagai alasan, sebab dan pendorong untuk

melakukan kegitan-kegiatan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dilihat dari

jumlahnya, motif  tersebut ada yang tunggal dan ada yang jamak. Banyaknya

kebutuhan yang dimiliki seseorang agar dapat bertahan hidup dan berkembang

dengan baik, menjadikan banyak tindakan yang dilakukan tidak hanya terdiri dari

satu motif saja tetapi dari banyak motif secara bersama-sama. Semakin dewasa

seseorang, semakin kompleks lingkungannya, dan semakin banyak kebutuhan

yang ingin dicapainya, maka tindakan-tindakan yang dilakukan banyak yang

didasari oleh lebih dari satu motif.
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2.5.2  Tingkat Motivasi

a.    Tingkat stimulasi belajar

Yang dimaksud faktor stimulasi belajar adalah segala hal di luar individu itu

untuk mengadakan reaksi atau perbuatan belajar. Stimulasi dalam penelitian ini

mencakup materil serta suasana lingkungan yang ada di sekitar siswa.

b.    Tingkat metode belajar

Metode yang dipakai guru sangat mempengaruhi belajar siswa. Metode yang

menarik dapat menimbulkan rangsangan dari siswa untuk meniru dan

mengaplikasikannya dalam cara belajarnya.

Maka guru selayaknya untuk selalu memanfaatkan media dan model pembelajaran

yang bervariasi dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian jelas siswa

akan lebih tumbuh serta berkembang dalam upayanya mencapai tujuan

pembelajaran. Tanpa dibarengi usaha guru yang keras, maka kegiatan belajar

mengajar hanya berlangsung jika guru selalu tatap muka, selebihnya siswa akan

selalu bersikap pasif.

2.6 Tinjauan Tentang anak

Anak merupakan makhluk sosial sama halnya dengan orang dewasa. Anak juga

membutuhan orang lain untuk biasa membantu mengembangkan kemampuannya,
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karena pada dasarnya anak lahir dengan segala kelamahan sehingga tanpa orang

lain anak tidak mungkin dapat mencari taraf kemanusiaan yang normal.

Agustinus (1994:87) mengatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang

dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan

ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian

terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh

yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa.

Menurut Sobur (1998:150) juga mengartikan anak sebagai orang atau manusia

yang mempunyai pikiran, sikap, dan minat berbeda dengan orang dewasa dengan

segala keterbatasan. Sedangkan definisi anak menurut Haditono (1992:23) anak

adalah makhluk yang membutuhkan kasih sayang dan keluarga yang memberi

kesempatan kepada anak untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan

bersama.

Menurut Soekanto (1990:123) menyebutkan bahwa anak-anak adalah golongan

penduduk yang berusia antara nol sampai empat belas tahun yang merupakan hasil

keturunan dari orangtua atau melalui adopsi didalam keluarga yang secara

potensial perlu dibina secara terarah.

Dari beberapa pendapat diatas, anak adalah makhluk yang membutuhkan kasih

sayang yang mempunyai pikiran, sikap, dan minat berbeda dengan orang dewasa

dengan segala keterbatasan.  Anak dalam  penelitian ini  adalah seseorang  yang
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mempunyai sikap yang membutuhkan kasih sayangdari keluarganya demi

perkembangan Ia untuk kehidupan bersama. Anak dengan kategori usia 15 sampai

18 tahun di SMA Negeri 10 Bandar Lampung.

2.7 Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orangtua Terhadap Motivasi

Belajar Anak

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama bagi anak dalam memberikan

dasar perilku perkembangan sikap dan nilai kehidupan masyarakat. Keluarga juga

merupakan unit-unit sosial ekonomi yang menjadikan perilaku-perilaku sosial

sebagai agent of change dan peran-peran ekonomi sebagai pelaku ekonomi. Tugas

orangtua sebagai mengajarkan kepada anak-anak penguasaan diri, nilai-nilai dan

peran-peran sosial, sehingga ketika anak sudah cukup umur untuk memasuki

lingkungan sekunder diluar keluarganya sudah diarahkan dan dibentuk.

Status sosial ekonomi orangtua terdiri dari tingkat pendidikan, tingkat pendapatan,

dan jenis pekerjaan orangtua mementukan perilaku anak. Apabila status sosial

ekonomi orangtuanya tinggi, maka perilaku anak cenderung akan bersenang-

senang dan berfoya-foya. Oleh sebab itu perilaku anak yang status sosial

ekonominya tinggi akan bersifat konsumtif atau boros. Menurut Soekanto

(1992:85) keluarga batih mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

a. Unit terkecil dalam masyarakat yang mengatur hubungan seksual yang

sewajarnya.

b. Wadah tempat berlangsungnya sosialisasi, memahami, mentaati, dan

menghargai kaidah-kaidah serta nilai-nilai yang berlaku.
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c. Unit terkecil dalam masyarakat yang memenuhi kebutuhan ekonomis.

d. Unit terkecil dalam masyarakat, tempat anggota-anggotanya mendapat

perlindungan bagi ketentraman dan perkembangan jiwanya.

Dari uraian Soekanto dapat kita simpulkan bahwa keluarga sebagai unit terkecil

dari masyarakat, dan orangtua berfungsi sebagai unit sosial-ekonomi yang secara

materil memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggota keluarganya, apabila orangtua

tidak bisa menjalankan fungsi tersebut secara bijak, maka akan menimbulkan

dampak buruk pada perilaku anak.

Orangtua mempunyai peranan yang sangat besar dalam mendidik anak. Anak

harus dilatih untuk mengembangkan konsep diri yang baik(positif). Lingkungan

keluarga berpengaruh akan pengembangan pribadi anak, meskipun yang lainnya

juga turut menunjang dan sangat berperan sekali.

Walaupun setiap orangtua menginginkan anaknya berperilaku sesuai apa yang

diharapkan, oleh karena itu, orangtua hendaknya memberikan contoh-contoh pada

anak dan menanamkan nilai-nlai positif pada anak sehingga semua bimbingan,

arahan, perhatian, motivasi, serta nilai-nilai yang diajarkan orangtua tertanam

dengan baik. Ukuran keberhasilan penerapan orangtua sebagai pendidik dalam

keluarga dapat dilihat dari perilaku anak.

2.8 Kerangka pikir

Keluarga sebagai sebuah intuisi yang memainkan peranan yang besar dalam

pewarisan yang besar dalam pewarisan nilai-nilai sosial dari satu individu kepada
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individu lain. Keluarga merupakan institusi sosial dari pertama dan utama yang

akan melahirkan satu generasi yang baru dan justru sama dengan generasi

sebelumnya.

Keluarga biasanya terdiri dari ayah ibu dan anak. Dimana ayah dan ibu atau orang

tua menempati kelas-kelas tertentu di masyarakat yang menurut Bossard dan Boll

(dalam Ahmadi, 1991:110) bahwa kelas-kelas sosial dapat dibedakan menjadi tiga

macam upper class, middle class, dan lower class, dan pembagian kelas-kelas ini

biasanya berdasarkan status sosial ekonomi yang dimiliki oleh orangtua.

Menurut Marx Weber(dalam Abdulsyani, 2002:89), yang mengatakan bahwa

sebuah kelas terdiri atas orang-orang life chances nya sama, ialah kepentingan

ekonomis dalam milik barang-barang dan kesempatan mempunyai penghasilan,

menurut syarat-syarat pasaran barang dan tenaga buruh. Dalam kehidupan

bermasyarakat biasanya selalu terdapat perbedaan status antara orang satu dengan

orang yang lainnya. Ada yang mempunyai status sosial yang tinggi ada status

sosial yang rendah dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kalau dilihat dari

bentuknya seakan-akan status sosial ekonomi itu berlapis-lapis dari atas ke bawah.

Orangtua sebagai fungsi ekonomis untuk memenuhi kebutuhan di dalam

keluarganya. Dalam hal ini, status sosial ekonomi orangtua secara tidak disadari

mempengaruhi tumbuh kembang anak dalam hal perilaku.

Orangtua yang mempunyai status sosial ekonomi yang tinggi akan memenuhi

semua kebutuhan anaknya dari kebutuhan pokok sampai kebutuhan tersiernya.

Hal tersebut yang membedakan antara orangtua yang mempunyai status sosial

ekonomi yang tinggi, dan orang tua yang mempunyai status sosial yang rendah.
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Bagi orangtua yang status sosial ekonominya rendah tentunya akan sulit untuk

memenuhi segala kebutuhan anaknya dalam fasilitas belajar maupun dalam segi

hal kebutuhan pokok anak tersebut. Secara tidak disengaja status sosial ekonomi

orang tua tersebut mempengaruhi dalam hal motivasi belajar anak.

Untuk lebih jelasnya kerangka pikir dalam penelitian ni akan tergambar dalam

skema hubungan antar variabel berikut ini:

Variabel (X) Variabel (Y)

2.9 Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap

permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Arikunto,

Motivasi BelajarStatus Sosial Ekonomi
OrangTua

OraOrang T

1. Tingkat Pendidikan (x1)

2. Jenis Pekerjaan (x2)

3. Tingkat Pendapatan (x3)

1. Bimbel diluar sekolah,
cek hasil pelajaran di
sekolah, berprestasi
disekolah, aktif dalam
kegiatan belajar mengajar,
mengikuti berbagai
ekskul.

2. Tidak les diluar
sekolah,suka membolos
pada jam pelajaran, pasif
dalam kelas, tidak
berprestasi di
sekolah,tidak aktif dalam
kegiatan ekskul.
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2010:11). Sehubungan dengan pendapat Arikunto maka hipotesis dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:

a. Ha = ada pengaruh antara tingkat pendidikan orangtua terhadap motivasi

belajar anak

b. Ha = ada pengaruh antara tingkat pendapatan orangtua terhadap motivasi

belajar anak

c. Ha = ada pengaruh antara jenis pekerjaan orangtua terhadap motivasi

belajar anak

d. Ho = tidak ada pengaruh antara tingkat pendidikanorangtua terhadap

motivasi belajar u anak

e. Ho = tidak ada pengaruh antara tingkat pendapatan orangtua terhadap

motivasi belajar anak

f. Ho = tidak ada pengaruh antara jenis pekerjaan orangtua terhadap motivasi

belajar anak


