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ABSTRAK 

HUBUNGAN PERSEPSI SISWA TENTANG POLA ASUH ORANG TUA 

DENGAN MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS V  

SD NEGERI 2 BRANTI RAYA 

Oleh 

INTAN LESTARI 

 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya motivasi belajar siswa dan 

kurangnya orang tua memberikan perhatian terhadap kegiatan belajar siswa. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasional.  Populasi dalam  

penelitian  ini  berjumlah  99  siswa dan jumlah  sampel  diambil  berdasarkan 

teknik  simple random sampling  yaitu  diperoleh 80  siswa.  Teknik  

pengumpulan  data menggunakan kuesioner (angket) dan instrumen pengumpul 

data berupa angket dengan skala Likert, yang sebelumnya diuji validitas dan 

reliabilitas. Teknik analisis data dalam pengujian hipotesis menggunakan rumus 

korelasi product moment dengan hasil perhitungan diperoleh, nilai koefisien 

korelasi  r = 0,464 dengan thitung > ttabel yaitu 4,626 > 2,000 (dengan α = 0,05) 

artinya korelasi signifikan. Besar kontribusi persepsi siswa tentang pola asuh 

orang tua terhadap motivasi belajar siswa adalah sebesar 21,5%,  sedangkan  

78,5%  dipengaruhi  oleh  variabel  atau  faktor  lain  yang  tidak dibahas pada 

penelitian ini. Dengan demikian, terdapat hubungan yang signifikan antara 

persepsi siswa tentang pola asuh orang tua dengan motivasi belajar siswa kelas V 

SD Negeri 2 Branti Raya.  

 

 

Kata kunci: Persepsi, Pola Asuh, Motivasi Belajar.  
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MOTO 
 

 

 

 

“Seseorang yang optimis akan melihat adanya kesempatan dalam 

setiap malapetaka, sedangkan orang pesimis melihat  

malapetaka dalam setiap kesempatan.” 

(Nabi Muhammad SAW) 

 

“Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba,  

jangan biarkan penyesalan datang karena kamu  

selangkah lagi untuk menang.” 

(R.A. Kartini) 

 

“Mulailah bermimpi, mimpikanlah mimpi baru dan berusahalah  

untuk merubah mimpi itu menjadi kenyataan.” 

(Soichiro Honda) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Pendidikan merupakan hal  yang  penting  bagi  kehidupan  manusia. 

Pendidikan menjadikan seseorang lebih bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa,  memiliki  keterampilan,  pengetahuan  dan  kepribadian  yang  akan 

mengembangkan  potensi  diri  yang  dimiliki  serta  turut  berperan  terhadap 

kemajuan  bangsa.  Hal  ini  sejalan  dengan  isi  Undang-undang No. 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 yang secara tegas 

menyatakan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

 

 

Pendidikan  berlangsung  sepanjang  hayat  atau  lebih  dikenal  dengan 

pendidikan  seumur  hidup, yaitu  pendidikan  tidak  berhenti hingga  

seseorang  menjadi  dewasa,  tetapi  tetap  berlanjut  sepanjang  hidupnya. 

Proses pendidikan  dapat  terjadi  kapan  saja  dan  di  mana  saja, di sekolah, 

di masyarakat dan di dalam keluarga. Akan tetapi, pendidikan yang paling 
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mendasar adalah pendidikan yang didapat di dalam keluarga.  Hal ini sesuai 

dengan pendapat Tirtarahardja & Sulo (2005: 162) yang menyatakan bahwa 

keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi 

seorang anak.  

 

John Locke dalam Sardiman (2014: 97) dalam konsepnya “Tabularasa” 

mengibaratkan bahwa anak yang baru lahir bagaikan kertas putih yang tidak 

tertulis. Kertas putih itu kemudian akan mendapat coretan atau tulisan dari 

luar. Maksudnya adalah sewaktu lahir anak itu tidak mempunyai bakat atau 

pembawaan apa-apa, dan akan menjadi seperti apa anak tersebut bergantung 

kepada unsur luar yang akan menulisnya. Unsur luar dalam hal ini adalah 

orang tua, karena interaksi pertama yang didapat seorang anak adalah dari 

orang tuanya. Oleh karena itu orang tua harus sangat berhati-hati dalam 

memilih pola pengasuhan yang diterapkan kepada anaknya, karena 

kesemuanya itu akan terbentuk menjadi pola tertentu yang memberi pengaruh 

besar kepada anak. 

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pola diartikan sebagai model, 

cara atau ragam, dan kata asuh berarti menjaga (merawat dan mendidik) anak, 

sedangkan orang tua berarti ayah-ibu. Sehingga yang dimaksud pola asuh 

orang tua adalah suatu model atau cara yang dilakukan secara terpadu oleh 

ayah dan ibu kepada anaknya, dengan  tujuan  untuk menjaga, merawat dan 

mendidik anak. 

 

Pada dasarnya semua orang tua menghendaki anak-anaknya tumbuh menjadi 

anak yang cerdas, baik dan memiliki prestasi belajar yang tinggi, misalnya 
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dengan mendapatkan nilai yang tinggi untuk pelajarannya di sekolah. Namun, 

hal  yang  kurang  diperhatikan  oleh  beberapa  orang  tua  adalah  bahwa 

keberhasilan anak dalam belajar perlu didorong dengan motivasi yang kuat. 

Seperti halnya pendapat Sardiman (2014: 75) bahwa dalam kegiatan belajar, 

motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri 

siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan dari 

kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan 

yang diharapkan dapat tercapai. 

 

Suprijono (2013: 163) juga berpendapat bahwa motivasi  belajar  adalah  

proses  yang  memberi  semangat  belajar,  arah,  dan kegigihan  perilaku.  

Artinya, perilaku  yang  termotivasi  adalah  perilaku  yang  penuh energi, 

terarah dan bertahan lama. Sehingga siswa  yang  memiliki  motivasi kuat 

akan mempunyai banyak energi untuk belajar.  

 

Siswa yang memiliki motivasi belajar akan dapat meluangkan waktu belajar 

lebih banyak dan lebih tekun dari pada siswa yang kurang memiliki atau sama 

sekali tidak memiliki motivasi belajar. Siswa memperoleh hasil dari belajar 

sesuai dengan  usaha  yang  dilakukan.  Dengan kata lain, belajar sedikit 

hasilnya sedikit, belajar banyak hasilnya banyak, sehingga siswa yang 

memiliki motivasi dalam belajarnya secara tidak langsung dalam prestasinya 

juga meningkat. 

 

Syah (2005: 152) menyatakan bahwa kekurangan atau ketiadaan motivasi, 

baik yang bersifat internal maupun eksternal  akan  menyebabkan  kurang  

bersemangatnya  siswa  dalam  melakukan proses  mempelajari  materi-materi  
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pelajaran  baik  di  sekolah  maupun  di  rumah. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi motivasi belajar ini adalah keluarga yang dalam hal ini adalah 

pola asuh orang tua. Sifat orang tua terhadap anak, praktik pengelolaan  

keluarga,  ketegangan  dalam  keluarga,  semuanya  dapat  memberi dampak  

baik  maupun  buruk  terhadap  kegiatan  belajar  siswa. 

  

Hal ini sesuai dengan pendapat Hurlock (2004: 82) yang menyatakan bahwa, 

orang tua yang satu dan yang lain memberikan pola asuh yang berbeda dalam 

membimbing dan mendidik anak-anaknya. Dari latar belakang keluarga yang 

berbeda akan membentuk pola asuh orang tua yang berbeda-beda dan 

diprediksikan dari pola asuh yang berbeda-beda itu mempengaruhi motivasi 

siswa dalam belajar. 

 

Pada kenyataannya, dalam observasi dan wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti pada tanggal  23 November 2015 dengan wali kelas V SD Negeri 2 

Branti Raya, sehubungan dengan motivasi belajar siswa diperoleh bahwa 

masih dijumpai siswa yang menunjukkan perilaku sebagai berikut. (1) tidak 

hadir tanpa keterangan, datang terlambat, dan tidak mengerjakan PR, (2) 

lambat dalam melaksanakan tugas-tugas kegiatan belajar, (3) menunjukkan 

gejala emosional yang kurang wajar seperti pemurung, pemarah, mudah 

tersinggung dan (4) menunjukkan sikap yang kurang wajar seperti suka 

mengganggu teman, dan sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Gejala yang 

ditunjukkan tersebut mengisyaratkan adanya kesulitan dalam belajar siswa 

yang berkaitan erat dengan motivasi belajar yang dimilikinya. 
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Hasil wawancara lebih lanjut yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 23 

November 2015 dengan tujuh siswa yang mengalami gejala kesulitan belajar 

menurut persepsi guru, diperoleh bahwa beberapa orang tua dari siswa sibuk 

dan kurang meluangkan waktu untuk memperhatikan kegiatan belajar anak, 

orang tua kurang menunjukkan ketertarikan mengenai kegiatan belajar anak di 

sekolah. Kemudian beberapa diantaranya mengekang anak dan kurang 

memberikan kebebasan kepada anak dalam beraktivitas. 

 

Ketika peneliti melakukan kegiatan observasi diperoleh informasi mengenai 

dua siswa yang bermain dan tidak sengaja salah satu diantaranya terluka. 

Menurut keterangan luka yang dialami tidak serius, tetapi orang tua dari siswa 

tersebut menuntut pihak sekolah untuk mengeluarkan siswa yang membuat 

anaknya terluka, meskipun kejadian tersebut terjadi di luar jam sekolah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan wali kelas diketahui bahwa siswa yang 

terluka tersebut merupakan siswa yang prestasi belajarnya rendah dan sering 

membuat gaduh di kelas termasuk mengganggu temannya. Hal ini 

menunjukkan, orang tua terlalu menuntut dan kurang memberikan perhatian 

kepada anaknya, sehingga anak seringkali mencari perhatian di sekolah 

dengan membuat ulah dan lain sebagainya. 

 

Pemaparan tersebut memungkinkan bahwa pola asuh yang diterapkan oleh 

orang tua mempengaruhi motivasi anak dalam belajar. Karena setiap orang  

tua  yang  satu  dengan  yang  lain memberikan  pola  asuh  yang  berbeda  

dalam  membimbing  dan  mendidik  anak-anaknya. Salah satu cara terbaik 

untuk mengetahui pola asuh yang diterapkan tersebut adalah melalui penilaian 
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atau persepsi anak terhadap kebiasaan-kebiasaan dan sikap orang tua dalam 

mengasuh dirinya. 

 

Berdasarkan uraian  di atas, maka peneliti bermaksud  melakukan penelitian 

dengan judul “Hubungan Persepsi Siswa tentang Pola Asuh Orang Tua dengan 

Motivasi Belajar Siswa Kelas V SD Negeri 2 Branti Raya.” 

 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan 

yang berhubungan dengan motivasi belajar siswa sebagai berikut. 

1. Beberapa siswa kelas V SD Negeri 2 Branti Raya memiliki motivasi 

belajar yang rendah. 

2. Beberapa orang tua dari siswa kelas V SD Negeri 2 Branti Raya kurang 

memotivasi belajar anaknya. 

3. Beberapa orang tua dari siswa kelas V SD Negeri 2 Branti Raya sibuk 

bekerja dan kurang memberikan perhatian kepada siswa, yang membuat 

siswa memiliki motivasi belajar yang rendah. 

4. Asumsi peneliti bahwa terdapat hubungan antara persepsi siswa tentang 

pola asuh orang tua dengan motivasi belajar siswa kelas V SD Negeri 2 

Branti Raya. 
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C. Pembatasan Masalah 

 

Peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti, yakni hubungan persepsi 

siswa tentang pola asuh orang tua dengan motivasi belajar siswa kelas V SD 

Negeri 2 Branti Raya. 

 

 

D. Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, dapat dirumuskan masalah 

penelitian yakni, “Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi 

siswa tentang pola asuh orang tua dengan motivasi belajar siswa kelas V SD 

Negeri 2 Branti Raya?” 

 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara persepsi siswa 

tentang pola asuh orang tua  dengan motivasi  belajar  siswa kelas V SD 

Negeri 2 Branti Raya. 

 

 

F. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat secara teoritis dalam penelitian ini adalah dapat memperkaya ilmu 

pengetahuan khususnya dalam bidang pendidikan yang berkaitan dengan 

pola asuh orang tua dengan motivasi belajar siswa. 

2. Manfaat praktis dalam penelitian ini diantaranya. 
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a. Bagi guru, sebagai bahan informasi tentang motivasi belajar siswa 

dengan pola asuh orang tua, sehingga diharapkan mereka dapat bekerja 

sama dalam memberikan bimbingan serta arahan kepada anak didiknya 

agar keberhasilan bisa dicapai. 

b. Bagi  kepala  sekolah,  sebagai  bahan  informasi  tentang  motivasi 

belajar  siswa  dengan  pola  asuh  orang  tua,  sehingga  diharapkan  

dapat memberikan  kebijakan  yang  tepat  dalam  upaya meningkatkan  

motivasi  belajar siswa di sekolah. 

c. Bagi peneliti, sebagai  salah  satu  syarat  untuk  mencapai  gelar  

Sarjana  Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Lampung. 

 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

 

1. Jenis penelitian adalah penelitian korelasional. 

2. Subjek  penelitian  adalah  siswa kelas V SD Negeri 2 Branti Raya.  

3. Objek dalam penelitian ini adalah pola asuh orang tua hubungannya 

dengan motivasi belajar siswa kelas V SD Negeri 2 Branti Raya. 

4. Tempat penelitian ini adalah SD Negeri 2 Branti Raya. 

5. Waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap yaitu bulan Februari 

tahun 2016. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS 

 

 

 

 

A. Kajian Teori 

1. Motivasi Belajar 

a. Pengertian Motivasi Belajar 

 

Motivasi berawal dari kata “motif” yang diartikan sebagai kekuatan yang 

terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut 

bertindak atau berbuat (Uno, 2014: 3). Menurut Sardiman (2014: 73) motif 

juga dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam 

subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, demi mencapai suatu 

tujuan. Berawal dari kata “motif”, motivasi dapat diartikan sebagai daya 

penggerak yang telah menjadi aktif. 

 

Pendapat lain mengenai motivasi, menurut Greenberg dalam Djali (2011: 

101) motivasi merupakan “proses membangkitkan, mengarahkan, dan 

memantapkan perilaku kearah suatu tujuan.” Selanjutnya motivasi 

menurut Mc. Donald dalam Sardiman (2014: 73-74) adalah perubahan 

energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” 

dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Dari pengertian 

yang dikemukakan Mc. Donald motivasi mengandung tiga elemen 
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penting: (1) motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri 

setiap individu, (2) motivasi ditandai dengan munculnya perasaan/feeling, 

afeksi seseorang, dan (3) motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa yang dimaksud dengan motivasi adalah suatu usaha yang disadari 

yang dipengaruhi oleh perasaan/feeling dan keadaan sekitarnya untuk 

mempengaruhi tingkah laku seseorang agar bertindak melakukan sesuatu 

sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. 

 

Uno (2014: 23) menyebutkan bahwa motivasi dan belajar merupakan dua 

hal yang saling mempengaruhi. Belajar adalah perubahan tingkah laku 

secara relatif permanen dan secara potensial terjadi sebagai hasil dari 

praktik atau penguatan (reinforced practice) yang dilandasi tujuan untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

 

Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan 

daya penggerak didalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, 

menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada 

kegiatan belajar, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai 

(Sardiman, 2014: 75). 

 

Motivasi  belajar  merupakan  kekuatan  mental  yang  mendorong 

terjadianya  belajar. Motivasi  belajar  pada  diri  siswa  dapat  menjadi  

lemah. Lemahnya  motivasi  atau  tidak adanya  motivasi  belajar  akan  

melemahkan kegaiatan belajar. Selanjutnya, mutu hasil belajar akan 
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menjadi rendah. Oleh karena  itu,  motivasi  belajar  pada  diri  siswa  

perlu  diperkuat  terus  menerus. Agar siswa memiliki motivasi belajar 

yang kuat, pada tempatnya diciptakan suasana belajar yang 

menggembirakan (Dimyati & Mudjiono, 2009: 239). 

 

Menurut Dalyono (2010: 57) seseorang yang belajar dengan motivasi kuat, 

akan melaksanakan semua kegiatan belajarnya dengan sungguh-sungguh, 

penuh gairah atau semangat. Sebaliknya, belajar dengan motivasi yang 

lemah, akan malas bahkan tidak mau mengerjakan tugas-tugas yang 

berhubungan dengan pelajaran. 

 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa 

motivasi belajar  merupakan suatu  dorongan  atau  daya  penggerak  dari  

dalam  diri  siswa  yang memberikan  arah  dan  semangat  pada  kegiatan  

belajar,  sehingga  dapat  mencapai tujuan  yang  dikehendaki.  Motivasi 

belajar adalah salah satu kunci utama untuk memperlancar dan 

menggairahkan siswa dalam mempelajari sesuatu. 

 

b. Fungsi Motivasi 

 

Motivasi mempunyai fungsi yang penting dalam belajar, karena motivasi 

akan menentukan intensitas usaha belajar yang dilakukan siswa. Sardiman 

(2014: 84) mengemukakan ada tiga fungsi motivasi, yaitu: 

1) Mendorong manusia untuk berbuat. Motivasi dalam hal ini 

merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan 

dikerjakan. 

2) Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak 

dicapai, dengan demikian motivasi dapat memberi arah dan 
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kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan 

tujuannya. 

3) Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan 

apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, 

dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaan 

bagi tujuan tersebut. 

 

 

Sependapat dengan Sardiman, Hamalik (2000: 175) menyatakan fungsi 

motivasi sebagai berikut. 

1) Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa 

motivasi tidak akan timbul perbuatan seperti belajar. 

2) Sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan kepada 

pencapaian tujuan yang diinginkan. 

3) Sebagai penggerak, artinya menggerakkan tingkah laku 

seseorang. Kuat lemahnya motivasi akan menentukan cepat atau 

lambatnya suatu pekerjaan. 

 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

motivasi berfungsi untuk memberi petunjuk kepada siswa dalam 

menentukan kegiatan apa yang harus dilakukan guna mencapai tujuan 

belajarnya dengan menyisihkan kegiatan yang tidak bermanfaat bagi 

tujuan tersebut. Peran  motivasi  bagi  siswa  dalam  belajar  sangat 

penting, dengan  adanya  motivasi  akan  meningkatkan,  memperkuat  dan 

mengarahkan proses belajarnya, sehingga akan diperoleh keefektifan 

dalam belajar. 

 

c. Macam-macam Motivasi Belajar 

 

Motivasi yang dimiliki oleh siswa biasanya lebih dari satu macam. Dalam 

proses belajar, ada siswa yang belajar karena memang menyukai mata 

pelajarannya dan ada juga yang termotivasi untuk mendapatkan prestasi 
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atau penghargaan. Motivasi ditinjau berdasarkan sumbernya dibedakan 

menjadi dua macam, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. 

 

1. Motivasi Intrinsik 

Uno (2014: 4) motivasi intrinsik adalah motif yang timbulnya tidak 

memerlukan  rangsangan  dari  luar  karena  telah ada dalam diri 

individu sendiri, yaitu sesuai atau sejalan dengan kebutuhannya. 

Dalyono (2010: 57) yang dimaksud motivasi intrinsik yaitu dorongan 

yang datang dari hati, umumnya karena kesadaran akan pentingnya 

sesuatu, atau karena dorongan bakat apabila ada kesesuaian dengan 

bidang yang dipelajari.  

 

Sebagai contoh seseorang yang senang membaca, tidak perlu ada yang 

mendorongnya, ia sudah rajin mencari buku-buku untuk dibacanya. 

Kemudian dari segi kegiatan belajar, seorang siswa melakukan belajar 

karena betul-betul ingin mendapat pengetahuan, nilai atau 

keterampilan, bukan karena ingin pujian atau ganjaran (Sardiman, 

2014: 89-90). 

 

2. Motivasi Ekstrinsik 

Menurut Syah (2005: 137) motivasi ekstrinsik merupakan hal atau 

keadaan yang datang dari luar individu yang mendorongnya untuk 

melakukan kegiatan belajar. Dalyono (2010: 57) motivasi ekstrinsik 

yaitu dorongan yang datang dari luar diri (lingkungan), misalnya dari 

orang tua, guru, teman-teman dan anggota masyarakat.  
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Sardiman (2014: 90-91) berpendapat bahwa motivasi ekstrinsik adalah 

motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari 

luar. Sebagai contoh seseorang belajar karena besok akan menghadapi 

ujian, dengan harapan mendapatkan nilai baik sehingga akan dipuji 

oleh orang tua, guru, maupun temannya.  

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa baik motivasi 

intrinsik maupun ekstrinsik sangat diperlukan siswa dalam kegiatan 

belajarnya. Oleh sebab itu, penting bagi guru di sekolah dan orang tua di 

rumah untuk menumbuhkan dan menjaga motivasi siswa dalam belajar 

dengan memberikan dorongan-dorongan dan sikap yang positif.  

 

d. Indikator Motivasi Belajar 

  

Siswa yang mempunyai motivasi dapat dilihat dari aktivitas yang 

dilakukannya sehari-hari seperti yang diungkapkan oleh Sardiman (2014: 

83), bahwa motivasi yang ada pada diri setiap orang itu memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut. 

1) Tekun menghadapi tugas. 

2) Ulet menghadapi kesulitan. 

3) Menunjukan minat terhadap bermacam-macam masalah. 

4) Lebih senang bekerja mandiri. 

5) Cepat bosan pada tugas-tugas rutin (hal-hal yang bersifat 

mekanis, berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif). 

6) Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan 

sesuatu). 

7) Tidak mudah melepaskan hal yang diyakininya itu. 

8) Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. 

 

 

Menurut Sudjana (2010: 61) motivasi belajar dapat dilihat melalui kriteria 

atau indikator motivasi belajar yaitu: (1) minat dan perhatian terhadap 
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pelajaran, (2) semangat untuk melakukan tugas tugas belajar, (3) tanggung 

jawab dalam mengerjakan tugas-tugas belajar, (4) reaksi yang ditunjukan 

terhadap stimulus yang diberikan, dan (5) rasa senang dan puas dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan. 

 

Siswa yang memiliki ciri-ciri di atas menunjukkan bahwa siswa tersebut  

telah memiliki motivasi yang kuat. Ciri-ciri motivasi seperti itu akan 

sangat penting dalam kegiatan belajar. Kegiatan belajar akan berhasil baik 

kalau siswa tekun mengerjakan tugas, ulet dalam memecahkan berbagai 

masalah atau kesulitan secara mandiri, dan semangat untuk melakukan 

tugas-tugas belajarnya. 

 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa motivasi belajar  

merupakan suatu  dorongan  atau  daya  penggerak  dari  dalam  diri  siswa  

yang memberikan  arah  dan  semangat  pada  kegiatan  belajar,  sehingga  

dapat  mencapai tujuan  yang  dikehendaki. Motivasi belajar dapat dilihat 

melalui indikator motivasi belajar, diantaranya: (1) ketekunan dalam 

belajar, (2) ulet dalam menghadapi kesulitan belajar, (3) minat terhadap 

pelajaran (4) keinginan berprestasi dalam belajar, dan (5) mandiri dalam 

belajar. 

 

2. Persepsi Siswa tentang Pola Asuh Orang Tua 

a. Pengertian Persepsi 

 

Kemampuan seseorang menafsirkan suatu objek, peristiwa, atau 

hubungan-hubungan yang diperolehnya disebut persepsi. Menurut 
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Sarwono (2010: 86) persepsi berlangsung saat seseorang menerima 

stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang 

kemudian masuk ke dalam otak. Di dalamnya terjadi proses berpikir yang 

pada akhirnya terwujud dalam sebuah pemahaman. Pemahaman ini yang 

kurang lebih disebut persepsi. 

 

Walgito (2009: 87-88) berpendapat bahwa persepsi merupakan suatu 

proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses 

diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau disebut juga 

proses sensori. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan 

stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses 

persepsi.  

 

Glassman & Hadad dalam Irham & Wiyani (2013: 19) menyatakan bahwa 

persepsi merupakan sebuah proses aktif yang mencakup pemilihan atau 

seleksi informasi, pengorganisasian informasi, dan menerjemahkan 

informasi tersebut. Pada tahap ini, hasil penerjemahan atau interpretasi 

hasil peginderaan akan sangat mungkin berbeda pada masing-masing 

individu meskipun objek yang diindera sama. Hal ini karena persepsi 

merupakan aktivitas yang terintegrasi dalam diri individu, maka apa yang 

ada dalam diri individu akan ikut aktif dalam persepsi. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa persepsi 

merupakan suatu proses yang didahului oleh aktivitas penginderaan, yaitu 

proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera yang 

kemudian masuk ke dalam otak. Di dalamnya terjadi proses berpikir yang 
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pada akhirnya terwujud dalam sebuah penerjemahan informasi. Persepsi 

dapat dikatakan sebagai penilaian seseorang terhadap kesan-kesan yang 

diperoleh dari suatu objek yang diinderanya. 

 

b. Pengertian Pola Asuh Orang Tua 

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pola diartikan sebagai model, 

cara atau ragam, dan kata asuh berarti menjaga (merawat dan mendidik) 

anak, sedangkan orang tua berarti ayah-ibu. Sehingga yang dimaksud pola 

asuh orang tua adalah suatu model atau cara yang dilakukan secara terpadu 

oleh ayah dan ibu kepada anaknya, dengan tujuan untuk menjaga, merawat 

dan mendidik anak. 

 

Menurut  Hurlock  (2004: 82)  pola  asuh  orang  tua  adalah  suatu  

metode disiplin yang diterapkan orang tua terhadap anaknya. Darling 

(2003: 1) mendefinisikan pengasuhan orang tua adalah aktivitas kompleks 

termasuk banyak perilaku spesifik yang dikerjakan secara individu dan 

bersama-sama untuk mempengaruhi pembentukan karakter anak. 

 

Pola  asuh  orang  tua  menurut  Sugihartono,  dkk.,  (2007:  31)  yaitu  

pola perilaku  yang  digunakan  untuk  berhubungan  dengan  anak-anak.  

Pola  asuh yang  diterapkan  oleh  setiap  keluarga  tentunya  berbeda  

dengan  keluarga lainnya.  Atmosiswoyo & Subyakto (2002: 212) 

menjelaskan bahwa pola asuh adalah pola pengasuhan anak yang berlaku 

dalam keluarga, yaitu bagaimana keluarga membentuk perilaku generasi 
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berikut sesuai dengan norma dan nilai yang baik dan sesuai dengan 

kehidupan masyarakat. 

 

Weiton & Lioyd dalam Yusuf (2015: 52) menjelaskan lima prinsip 

perlakuan orang tua terhadap anak yaitu: 

a. Menyusun/membuat standar (aturan perilaku) yang tinggi, namun 

dapat dipahami. 

b. Menaruh perhatian terhadap perilaku anak yang baik dan 

memberikan reward/ganjaran. 

c. Menjelaskan alasan (tujuannya), ketika meminta anak untuk 

melakukan sesuatu. 

d. Mendorong anak untuk menelaah dampak perilakunya terhadap 

orang lain. 

e. Menegakkan aturan secara konsisten. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pola asuh 

orang tua merupakan model atau cara yang dilakukan secara terpadu oleh 

ayah dan ibu yang relatif konsisten dari waktu ke waktu dalam 

memperlakukan anak, mendidik, mendisiplinkan dan merawat anaknya.  

 

c. Dimensi-dimensi Pola Asuh Orang Tua 

 

Dimensi-dimensi yang menjadi dasar dari kecenderungan tipe pola asuh 

orang tua ada dua diantaranya sebagai berikut. 

 

1) Tuntutan atau demandingness 

Menurut Baumrind dalam Marlina (2014:  12), kontrol orang tua 

dibutuhkan untuk mengembangkan anak agar menjadi individu 

kompeten, baik secara sosial maupun intelektual. Beberapa orang tua 

membuat standar tinggi untuk anak dan menuntut agar standar tersebut 

dipenuhi anak (demanding). Namun ada juga orang tua yang menuntut 
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sangat sedikit dan jarang sekali berusaha untuk mempengaruhi tingkah 

laku anak (undemanding).  

 

Baumrind dalam Rusmana (2012: 35) secara lebih rinci menguraikan 

beberapa indikator dari dimensi tuntutan atau demandingness, yaitu: 

a. Pembatasan, yaitu usaha orang tua dalam memberikan batasan 

yang jelas dan tegas terhadap aktivitas anak. 

b. Tuntutan, yaitu harapan orang tua terhadap sikap tanggung jawab 

anak. 

c. Pendisiplinan, yaitu upaya orang tua dalam menentukan peraturan 

yang harus ditaati oleh anak. 

d. Campur tangan, yaitu keterlibatan orang tua dalam kehidupan 

anak. 

e. Kekuasaan, yaitu tingkat otoritas yang digunakan oleh orang tua 

terhadap anak. 

 

2) Tanggapan atau responsiveness 

Dimensi  ini  menurut  Baumrind  berkenaan  dengan  sikap  orang  tua  

yang  menerima,  penuh  kasih sayang,  memahami,  mau  

mendengarkan,  berorientasi  pada  kebutuhan anak,  menentramkan  

dan  sering  memberikan  pujian.  Orang  tua  yang menerima  dan  

tanggap  dengan  anak-anak,  memungkinkan  untuk terjadi  diskusi  

terbuka,  memberi  dan  menerima  secara  verbal  di antara kedua  

belah  pihak.  Contohnya mengekspresikan kasih sayang dan 
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memberikan simpati (Baumrind”Respati,dkk.,2006” dalam Marlina, 

2014: 11). 

 

Baumrind dalam Rusmana (2012: 35) secara lebih rinci menguraikan 

beberapa indikator dari dimensi tanggapan atau responsiveness, yaitu: 

a. Perhatian terhadap kesejahteraan anak. 

b. Responsifitas terhadap kebutuhan anak. 

c. Kesediaan meluangkan waktu dan melakukan kegiatan bersama. 

d. Kepekaan terhadap emosi anak. 

e. Penghargaan serta antusiasme orang tua terhadap tingkah laku 

positif dan prestasi anak. 

 

d. Tipe Pola Asuh Orang tua 

 

Orang tua selalu mempunyai pengaruh yang paling kuat pada anak-anak. 

Setiap orang tua mempunyai gaya tersendiri dalam hubungannya dengan 

anak-anaknya, dan ini mempengaruhi perkembangan sosial anak. Pola 

asuh yang berbeda-beda berkaitan erat dengan sifat kepribadian yang 

berbeda-beda pada setiap anak. 

 

Hurlock (2004: 94) menyebutkan bahwa pola asuh dibagi menjadi tiga tipe 

yang dikenal dengan pola asuh otoriter,  pola asuh  demokratis dan  pola 

asuh permisif. Baumrind dalam Yusuf (2015: 51) mendefinisikan tiga jenis 

pola asuh orang tua, yaitu authoritarian, permissive, dan authoritative. 
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1) Orang Tua Otoriter (Authoritarian parenting) 

Baumrind dalam Yusuf (2015: 51) menyatakan pengasuhan  otoriter  

(authoritarian  parenting)  adalah  suatu  gaya pengasuhan  yang  

menekankan kontrol dan kepatuhan.  Orang  tua  yang  otoriter  

biasanya  memiliki  sikap  yang “acceptance” rendah namun 

kontrolnya tinggi, suka menghukum secara fisik, bersikap 

mengomando  (mengharuskan/memerintah  anak  untuk  melakukan 

sesuat tanpa kompromi), bersikap kaku dan cenderung emosional dan 

bersikap menolak.  

 

Menurut  Hurlock  (2004:  93),  peraturan  yang  keras  untuk  

memaksa perilaku  yang  diinginkan  menandai  semua  jenis  pola  

asuh  yang  otoriter. Tekniknya  mencakup  hukuman  yang  berat  bila  

terjadi  kegagalan  memenuhi standar dan sedikit atau sama sekali 

tidak adanya persetujuan, pujian atau tanda-tanda penghargaan  

lainnya  bila  anak  memenuhi  standar  yang  diharapkan. Orang tua 

tidak mendorong anak untuk dengan mandiri mengambil keputusan-

keputusan yang berhubungan dengan tindakannya. Sebaliknya, orang 

tua hanya mengatakan apa yang harus dilakukan.  Jadi anak-anak 

kehilangan kesempatan untuk belajar bagaimana mengendalikan 

perilakunya sendiri. 

 

Cara  otoriter,  ditambah  dengan  sikap  keras,  menghukum  dan 

mengancam  akan  menjadikan  anak  “patuh”  di  hadapan  orang  tua,  

tetapi  di belakangnya  anak  akan  menentang  atau  melawan  karena  
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anak  merasa  “dipaksa”. Reaksi  menentang  bisa  ditampilkan  dalam  

tingkah laku yang melanggar  norma-norma  lingkungan  rumah,  

sekolah,  dan  pergaulan  (Gunarsa, 2008: 82). 

 

Anak dari orang tua otoriter cenderung bersifat curiga pada orang lain 

dan merasa tidak bahagia dengan dirinya sendiri, merasa canggung 

berhubungan dengan teman sebaya, canggung menyesuaikan diri pada 

awal masuk sekolah dan memiliki prestasi belajar yang rendah 

dibanding dengan anak-anak lain (Desmita, 2007: 144). 

 

2) Orang Tua Demokratis (Authoritative parenting) 

Baumrind dalam Yusuf (2015: 51), menyatakan bahwa pola asuh 

demokratis (Authoritative parenting) adalah gaya pengasuhan yang 

mendorong anak-anak agar mandiri tetapi masih menetapkan batas-

batas dan pengendalian atas tindakan-tindakan yang dilakukan. Orang 

tua yang demokratis ini sikap “acceptance” dan kontrolnya tinggi, 

bersikap responsif terhadap kebutuhan anak, mendorong anak untuk 

menyatakan pendapat atau pertanyaan dan memberikan penjelasan 

tentang dampak perbuatan yang baik dan yang buruk. 

 

Metode demokratis menggunakan penjelasan, diskusi dan penalaran 

untuk membantu anak mengerti mengapa perilaku tertentu diharapkan. 

Metode ini lebih menekankan aspek edukatif disiplin dari pada aspek 

hukumannya.  Pada pola asuh ini menggunakan hukuman dan 

penghargaan, dengan penekanan yang lebih besar pada penghargaan.  

Hukuman tidak pernah keras dan biasanya tidak berbentuk hukuman 
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badan. Hukuman hanya digunakan bila  terdapat  bukti  bahwa  anak-

anak  secara  sadar  menolak  melakukan  apa  yang diharapkan dari 

mereka. Bila perilaku anak memenuhi standar  yang diharapkan, orang  

tua  yang  demokratis  akan  menghargainya  dengan  pujian  atau  

persetujuan orang lain (Hurlock, 2004: 93). 

 

Cara  demokratis  ini  pada  anak  akan  tumbuh  rasa  tanggung jawab 

untuk memperlihatkan sesuatu tingkah laku dan selanjutnya  memupuk  

rasa percaya dirinya. Anak akan mampu bertindak sesuai norma dan 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya (Gunarsa, 2008: 84). 

 

Anak dari orang tua demokratis bersikap bersahabat, memiliki rasa 

percaya diri, mampu mengendalikan diri (self control), bersikap sopan, 

mau bekerja sama, memiliki rasa ingin tahunya yang tinggi, 

mempunyai tujuan/arah hidup yang jelas, dan berorientasi pada 

prestasi (Yusuf, 2015: 52). 

 

3) Orang Tua Permisif (Permissive parenting) 

Baumrind dalam Yusuf (2015: 51) menjelaskan bahwa pengasuhan 

permisif (permissive parenting) adalah suatu gaya pengasuhan yang 

menekankan ekspresi diri dan regulasi diri.  Orang  tua yang  permisif  

ini  sikap  “acceptance”-nya  tinggi  namun  kontrolnya  rendah, serta  

memberi kebebasan kepada anak untuk menyatakan dorongan atau 

keinginannya. 
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Pola  asuh  permisif  tidak  membimbing  anak  ke  pola  perilaku yang  

disetujui  secara  sosial  dan  tidak  menggunakan  hukuman.  Orang  

tua membiarkan  anak-anak  meraba-raba  dalam  situasi  yang  terlalu  

sulit  untuk ditanggulangi  oleh  mereka  sendiri  tanpa  bimbingan  

atau  pengendalian.  Anak sering  tidak  diberi  batas-batas  atau  

kendali  yang  mengatur  apa  saja  yang  boleh dilakukan.  Anak 

diijinkan untuk mengambil  keputusan  sendiri  dan  berbuat 

sekehendaknya sendiri (Hurlock, 2004: 93). 

 

Menurut Desmita (2007: 144-145) gaya pengasuhan permisif dapat  

dibedakan  dalam  dua  bentuk  yaitu: 

a) permissive-indulgent  yaitu  suatu  gaya  pengasuhan dimana  

orang  tua  sangat  terlibat  dalam  kehidupan  anak  tetapi  

menetapkan sedikit  batas  atau  kendali  kepada anak.  Santrock 

(2007: 92) menyatakan bahwa indulgent parenting ialah gaya asuh 

yang menggambarkan orang tua terlibat aktif dalam memenuhi 

kebutuhan anak tetapi hanya sedikit memberi batasan atau 

kekangan pada perilaku anak. Pengasuhan permissive-indulgent 

cenderung membiarkan anak-anaknya melakukan  apa  saja  yang  

diinginkan,  dan  akibatnya  anak-anak  tidak pernah  belajar  

mengendalikan  perilakunya sendiri dan selalu mengharapkan agar 

semua  kemampuannya  dituruti.   

b) Permissive-indifferent,  yaitu  suatu  gaya  pengasuhan  dimana  

orang  tua  sangat tidak  terlibat  dalam  kehidupan  anak. Pola asuh 

ini disebut juga dengan istilah neglectfull atau uninvolved ialah 
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pola asuh yang mempunyai tuntutan dan tanggapan yang rendah. 

Anak-anak  yang  dibesarkan  oleh  orang tua  dengan pola asuh ini 

cenderung  kurang  percaya  diri,  pengendalian diri yang buruk, 

dan rasa harga diri yang rendah. 

 

Berdasarkan tinggi rendahnya dua dimensi, skema tipe pola asuh orang tua 

yaitu: authoritarian, authoritative, permisif – indulgent dan permisif – 

neglectfull, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut. 

 

Tabel 2.1 Pola asuh orang tua berdasarkan dua dimensi 

Dimensi Tuntutan 

 

Tanggapan 

Kategori Tinggi Rendah 

Tinggi Authoritative Permisif-indulgent 

Rendah Authoritarian Permisif-neglectfull 

(sumber: Rusmana, 2012: 36). 

 

 

Menurut beberapa penelitian, dari ketiga pola asuh di atas, pola asuh yang 

ideal bagi beberapa anak adalah pola asuh demokratis (authoritative 

parenting). Spok dalam Hurlock (2004: 82) berpendapat bahwa beberapa 

orang yakin bahwa hanya terdapat dua cara membesarkan anak; dengan 

menyetujui secara berlebihan (over permissiveness), yang menghasilkan 

anak yang manja, atau dengan ketegasan dan hukuman yang menghasilkan 

anak baik. Kedua cara ekstrim ini tidak berhasil baik.  

 

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa, baik pola asuh permisif yang 

memberikan tanggapan secara berlebihan maupun otoriter yang 
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memberikan tuntutan secara berlebihan tidak berhasil baik dalam 

mendidik anak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pola asuh yang ideal 

yaitu pola asuh demokratis, yang memberikan tuntutan dan tanggapan 

yang sama-sama tinggi dalam mendidik anak. 

 

e.  Persepsi Siswa tentang Pola Asuh Orang Tua 

 

 

Persepsi berlangsung saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar 

yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk ke 

dalam otak. Didalamnya terjadi proses berpikir yang pada akhirnya 

terwujud dalam sebuah pemahaman (Sarwono, 2010: 86). 

 

Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan 

menafsirkannya. Persepsi siswa tentang pola asuh orang tua bermula dari 

pengalaman siswa selama berinteraksi dengan orang tua itu sendiri yaitu 

berkaitan dengan bagaimana kebiasaan orang tua dalam mengasuh dan 

berhubungan dengannya. 

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pola diartikan sebagai model, 

cara atau ragam, dan kata asuh berarti menjaga (merawat dan mendidik) 

anak, sedangkan orang tua berarti ayah-ibu. Sehingga yang dimaksud pola 

asuh orang tua adalah suatu model atau cara yang dilakukan secara terpadu 

oleh ayah dan ibu kepada anaknya,  dengan  tujuan  untuk menjaga, 

merawat dan mendidik anak. 
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Kebiasaan orang tua dalam mengasuh anak mengarah pada tipe pola asuh 

yang diterapkan oleh orang tua, yaitu tipe otoriter, demokratis atau 

permisif. Dimana kecenderungan tipe pola asuh tersebut menurut 

Baumrind dalam Rusmana (2012: 35) berdasarkan pada dua dimensi yaitu: 

(1) dimensi tuntutan atau demandingness, dan (2) dimensi tanggapan atau 

responsiveness. 

 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa persepsi siswa 

tentang pola asuh orang tua adalah penilaian siswa tentang model atau cara 

yang dilakukan secara terpadu oleh ayah dan ibu yang relatif konsisten 

dari waktu kewaktu dalam memperlakukan, mendidik, mendisiplinkan 

serta merawatnya, yang dilihat melalui dua dimensi utama diantaranya. (1) 

Dimensi tuntutan atau demandingness, dengan indikator:  (a) memberikan 

batasan terhadap aktivitas anak, (b) menuntut sikap tanggung jawab anak, 

(c) memberikan peraturan yang harus ditaati oleh anak, (d) terlibat dalam 

kehidupan anak dan (e) memberikan ganjaran secara continue. (2) Dimensi 

tanggapan atau responsiveness, dengan indikator: (a) perhatian terhadap 

anak, (b) respon terhadap kebutuhan anak, (c) meluangkan waktu dan 

melakukan kegiatan bersama anak, (d) kepekaan terhadap emosi anak dan 

(e) memberikan penghargaan terhadap prestasi dan perilaku positif anak. 

 

3. Hubungan Persepsi Siswa tentang Pola Asuh Orang Tua dengan 

Motivasi Belajar 

 

 

Uno (2014: 23) menyatakan bahwa hakikat motivasi belajar adalah 

dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk 
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mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa 

faktor atau unsur yang mendukung. Faktor intrinsik yang dapat 

menimbulkan motivasi belajar yaitu, adanya hasrat dan keinginan berhasil, 

adanya dorongan  kebutuhan  belajar dan adanya harapan  akan  cita-cita. 

Sedangkan faktor ekstrinsiknya  adalah  adanya  penghargaan,  adanya 

lingkungan  belajar yang kondusif, dan adanya kegiatan belajar yang 

menarik. Namun kedua faktor tersebut disebabkan  oleh  rangsangan  

tertentu  sehingga  seseorang  berkeinginan  untuk melakukan aktivitas 

belajar yang lebih giat dan semangat. 

 

Syah (2005: 152) mengatakan bahwa kekurangan atau ketiadaan motivasi, 

baik yang bersifat internal maupun eksternal  akan  menyebabkan  kurang  

bersemangatnya  siswa  dalam  melakukan proses  mempelajari  materi-

materi  pelajaran  baik  di  sekolah  maupun  di  rumah. Salah satu faktor 

yang mempengaruhi motivasi belajar ini adalah keluarga yang dalam hal ini 

adalah pola asuh orang tua. Sifat orang tua terhadap anak, praktik 

pengelolaan  keluarga,  ketegangan  dalam  keluarga,  semuanya  dapat  

memberi dampak  baik  maupun  buruk  terhadap  kegiatan  belajar  siswa. 

 

Menurut Miserandino dalam Papalia (2010: 459) cara orang tua dalam 

memotivasi anak mereka yaitu sebagian dari mereka menggunakan cara 

ekstrinsik (eksternal) dengan memberikan uang atau barang apabila sang 

anak mendapatkan peringkat yang bagus atau menghukumnya apabila 

peringkat sang anak buruk. Yang lain mendorong anak untuk 

mengembangkan motivasi intrinsik (internal) dengan memuji kemampuan 
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atau kerja keras mereka. Dalam sebuah studi motivasi intrinsik ini lebih 

efektif dari pada motivasi ekstrinsik, meskipun keduanya sama-sama dapat 

meningkatkan motivasi anak dalam belajar. 

 

Ginsburg & Bronstein dalam Papalia (2010: 459) menyatakan bahwa gaya 

pengasuhan orang tua mempengaruhi motivasi anak. Dalam sebuah studi 

anak tingkat kelima peringkat pertama memiliki orang tua yang otoritatif. 

Anak-anak ini ingin tahu dan tertarik untuk belajar, menyukai tugas yang 

menantang dan menikmati memecahkan masalah seorang diri. Orang tua 

otoritarian, yang selalu mengurung anak agar mengerjakan pekerjaan 

rumahnya, mengawasi dengan ketat, cenderung memiliki anak berprestasi 

rendah. Begitu pula dengan anak dari orang tua permisif, yang lepas tangan 

tidak tampak peduli dengan yang dilakukan sang anak di sekolah. 

 

Berdasarkan pemaparan di atas, orang tua memegang peranan dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa, baik intrinsik maupun ekstrinsik. 

Gaya pengasuhan atau pola asuh yang diterapkan oleh orang tua 

berpengaruh terhadap motivasi anak dalam belajar. Oleh sebab itu orang tua 

harus dapat menerapkan pola pengasuhan yang paling tepat dalam mendidik 

anaknya sehingga dapat mengembangkan motivasi belajar siswa dengan 

optimal. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

 

Untuk mengetahui posisi penelitian yang dilakukan oleh penulis, berikut ini 

hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. 
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1. Siti Tsaniyatul Hidayah (2012), dalam skripsinya yang berjudul 

“Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi Belajar Siswa kelas V 

MI Negeri Sindutan Temon Kulon Progo”. Dalam penelitiannya 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara pola 

pengasuhan yang diberikan orang tua terhadap motivasi belajar siswa 

kelas V MI Negeri Sindutan Temon Kulon Progo. Dimana apabila pola 

asuh yang diberikan pada siswa meningkat 1% maka akan diikuti pula 

peningkatan motivasi belajar siswa sebesar 0,55%. Dimana semakin baik 

pola asuh semakin baik pula motivasi belajar siswa. Dalam penelitian ini 

motivasi belajar siswa dipengaruhi oleh pola asuh orang tua sebesar 18,1% 

sedangkan 81,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari variabel dalam 

penelitian. 

2. Lindha Pradhipti Oktarina (2010), dalam skripsinya yang berjudul 

“Hubungan antara Pola Asuh Orang Tua dan Kedisiplinan Belajar dengan 

Prestasi Belajar Sosiologi Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Purwantoro”. 

Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa ada hubungan yang cukup 

signifikan antara pola asuh orang tua dan kedisiplinan belajar dengan 

prestasi belajar sosiologi siswa dengan Rx1x2y = 0,412 dan p = 0,079 

dimana p < 0,05. Jadi hipotesis yang berbunyi “Ada hubungan yang 

signifikan antara pola asuh orang tua dan kedisiplinan belajar dengan 

prestasi belajar sosiologi siswa” dapat diterima.  

 

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah 

variabel-variabel yang digunakan yaitu pola asuh orang tua dan motivasi 

belajar siswa. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian 
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yang akan dilakukan adalah instrumen yang digunakan dikembangkan oleh 

peneliti. 

 

C. Kerangka Pikir  

 

Berdasarkan teori yang diungkapkan dalam kajian teori, peneliti menduga 

bahwa variabel bebas dalam hal ini pola asuh orang tua berkaitan dengan 

variabel terikat yaitu motivasi belajar siswa. Motivasi belajar merupakan salah 

satu kunci utama untuk memperlancar dan menggairahkan siswa dalam 

belajar, karena dengan adanya motivasi akan meningkatkan, memperkuat dan 

mengarahkan proses belajar siswa, sehingga akan diperoleh keefektifan dalam 

belajarnya. Kekurangan atau ketiadaan motivasi, baik yang bersifat internal 

maupun eksternal akan menyebabkan kurang bersemangatnya siswa dalam 

melakukan proses mempelajari  materi-materi  pelajaran baik di sekolah 

maupun di rumah.  

 

Keluarga yang dalam hal ini pola asuh orang tua adalah salah satu faktor yang 

mempengaruhi motivasi belajar siswa. Orang tua dengan pola asuh demokratis 

yang memberikan perhatian terhadap kegiatan belajar anak dengan menyuruh 

belajar, atau memberikan hadiah dan pujian ketika anak mendapat nilai bagus 

dapat menumbuhkan motivasi anak dalam belajar, anak menjadi semangat 

dalam belajar dan tidak terpaksa untuk mengerjakan tugas-tugasnya. 

Sedangkan orang tua dengan pola asuh otoriter yang terlalu mengekang dan 

menuntut anak, mengawasi dengan ketat setiap kegiatan anak dan kurang 

memberikan ruang kepada anak untuk berekspresi, cenderung membuat anak 
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Y X 

malas untuk belajar, motivasi belajarnya kurang bahkan prestasinya rendah, 

karena anak merasa terkekang dan dipaksa. Begitu juga orang tua dengan pola 

asuh permisif yang terlalu membiarkan, tidak memberikan perhatian terhadap 

kegiatan belajar anak, hal ini membuat anak tidak mempunyai keinginan 

untuk belajar, motivasi belajarnya rendah dan cenderung membangkang. 

Karena orang tua kurang memberikan tuntutan dan pengawasan terhadap 

anak. 

 

Setiap tipe pola asuh yang diterapkan orang tua menjadi faktor yang 

mempengaruhi  motivasi belajar anak/siswa.  Orang  tua  yang  menerapkan  

pola asuh  yang  tepat  dapat  mengembangkan  motivasi belajar siswa dengan  

optimal  sehingga  akan  mengoptimalkan  potensi  berpikirnya  baik di  

sekolah maupun di rumah dan selalu berusaha untuk mengerjakan tugas-

tugasnya dengan tepat. 

 

Berdasarkan pokok pemikiran di atas, diduga bahwa adanya hubungan yang 

signifikan antara pola asuh orang tua dengan motivasi belajar siswa. Jika pola 

asuh yang diterapkan orang tua tepat, maka motivasi belajar siswa akan baik. 

Begitu pula sebaliknya jika pola asuh orang tua kurang tepat, maka motivasi 

belajar siswa akan kurang maksimal dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. 

Hubungan antar variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

diagram kerangka pikir sebagai berikut. 

  

 

 

Gambar 2.1 Kerangka pikir 
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Keterangan: 

X = Variabel bebas (Persepsi siswa tentang pola asuh orang tua) 

Y = Variabel terikat (Motivasi belajar siswa) 

 

 

 

D. Hipotesis 

 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir di atas, maka hipotesis penelitian 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Terdapat hubungan yang 

signifikan antara persepsi siswa tentang pola asuh orang tua dengan motivasi 

belajar siswa kelas V SD Negeri 2 Branti Raya.” 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

korelasional. Penelitian ini menggambarkan suatu pendekatan umum untuk 

penelitian yang berfokus pada penaksiran hubungan di antara variabel yang 

muncul secara alami. 

 

Arikunto (2013: 4) menyatakan  penelitian korelasi atau penelitian 

korelasional adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui 

tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih, tanpa melakukan perubahan, 

tambahan atau manipulasi terhadap data yang memang sudah ada. 

 

 

B. Setting Penelitian 

1.  Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Branti Raya, yang beralamat di 

Jl. Inpres Sidodadi RT. 14 A - Branti Raya Kecamatan Natar 35364 

Lampung Selatan. 
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2. Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini mulai dilaksanakan oleh peneliti pada semester genap tahun 

pelajaran 2015/2016 selama 5 bulan terhitung mulai bulan Desember 2015 

sampai bulan April 2016, dan pelaksanaan penelitian di SD dilaksanakan 

pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016. 

 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

 

Menurut Sugiyono (2012: 117), populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri dari objek atau subjek yang  menjadi  kuantitas  dan  karakteristik  

tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk dipelajari  dan  kemudian  

ditarik  kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas V SD Negeri 2 Branti Raya, dengan rincian pada tabel berikut. 

 

Tabel 3.1    Jumlah siswa kelas V SD Negeri 2 Branti Raya  

 

No. Kelas Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 VA 17 siswa 18 siswa 35 siswa 

2 VB 14 siswa 18 siswa 32 siswa 

3 VC 12 siswa 20 siswa 32 siswa 

Jumlah   99 siswa 

(sumber: Dokumentasi jumlah siswa kelas VA, VB dan VC SD Negeri 2   

Branti Raya Tahun Pelajaran 2015/2016) 

 

 

2.  Sampel 

 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tertentu (Sugiyono, 2012: 118). Teknik pengambilan sampel 
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dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik Simple random sampling 

yaitu teknik penentuan sampel yang dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu sehingga setiap 

(anggota) populasi memperoleh kesempatan yang sama untuk menjadi 

sampel. 

 

Dalam penelitian ini untuk menghitung besarnya sampel dari populasi 

dihitung berdasarkan rumus Slovin dengan Error level atau tingkat 

kesalahan yang ditoleransi yaitu 5% atau 0,05 dengan begitu dapat 

diasumsikan bahwa rumus ini sudah teruji tingkat akurasi dan presisinya. 

Rumus selengkapnya yaitu sebagai berikut. 

n = 
 

        
 

 

Keterangan: 

n  = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

d  = Taraf kesalahan (digunakan 5% atau 0,05) 

(sumber: Riduwan, 2009: 65) 

 

 

Dengan berpedoman rumus di atas, maka peneliti menetapkan sampel 

dengan perhitungan sebagai berikut. 

n = 
 

        
 

 

n = 
  

            
 = 79,358  

 

 

Berdasarkan perhitungan di atas, jumlah sampel yang diambil adalah 

79,358 dibulatkan menjadi 80 siswa. Penyebaran anggota sampel 

penelitian yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 3.2   Jumlah anggota sampel penelitian 

No. Kelas Populasi  Perhitungan Sampel  

1 VA 35 siswa 35 x 80 : 99 = 28,28 ≈ 28 28 siswa 

2 VB 32 siswa 32 x 80 : 99 = 25,85 ≈ 26 26 siswa 

3 VC 32 siswa 32 x 80 : 99 = 25,85 ≈ 26 26 siswa 

Jumlah 99 siswa  80 siswa 

(sumber: Dokumentasi jumlah siswa kelas VA, VB dan VC SD Negeri 2 

Branti Raya Tahun Pelajaran 2015/2016) 

 

 

 

D. Variabel Penelitian 

 

Sugiyono (2012: 60) menyatakan bahwa variabel penelitian adalah segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya. Variabel dalam penelitian ini terdapat dua, yaitu variabel 

bebas dan variabel terikat. 

 

1. Variabel Bebas (Independen) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2012: 61). 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah persepsi siswa tentang pola 

asuh orang tua (X).  

 

2. Variabel Terikat (Dependen) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2012: 61). Variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah motivasi belajar siswa kelas V SD Negeri 2 

Branti Raya (Y). 
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E. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 

1. Definisi Konseptual Variabel 

 

Definisi konseptual yaitu suatu definisi yang masih berupa konsep dan 

maknanya masih sangat abstrak walaupun secara intuitif masih bisa 

dipahami maksudnya (Azwar, 2007: 72). Untuk memahami dan 

memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian 

ini, maka akan ditentukan beberapa definisi konseptual yang berhubungan 

dengan yang akan diteliti antara lain. 

 

a. Pola asuh Orang Tua (X) 

Pola asuh orang tua yaitu model atau cara yang dilakukan secara 

terpadu oleh ayah dan ibu yang relatif konsisten dari waktu ke waktu 

dalam memperlakukan anak, mendidik, mendisiplinkan dan merawat 

anaknya.  

b. Motivasi Belajar (Y) 

Motivasi belajar yaitu suatu  dorongan  atau  daya  penggerak  dari  

dalam  diri siswa  yang memberikan  arah  dan  semangat  pada  

kegiatan belajar,  sehingga  dapat  mencapai tujuan  yang  dikehendaki.   

 

2. Definisi Operasional Variabel 

 

Definisi  operasional  adalah  definisi  khusus  yang  didasarkan  atas  

sifat-sifat  yang  didefinisikan,  dapat  diamati  dan  dilaksanakan  oleh  

peneliti lain (Arifin, 2012: 190). Azwar (2007: 74) menyatakan definisi 

operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan 
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berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat 

diamati. Dengan kata lain definisi operasional variabel merupakan 

petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. 

 

a. Pola Asuh Orang Tua (X) 

Pola asuh orang tua dalam penelitian ini diukur berdasarkan persepsi 

siswa yaitu melalui dua dimensi, diantaranya: (1) dimensi tuntutan atau 

demandingness, dengan indikator: (a) memberikan batasan terhadap 

aktivitas anak, (b) menuntut sikap tanggung jawab anak, (c) 

memberikan peraturan yang harus ditaati oleh anak, (d) terlibat dalam 

kehidupan anak, dan (e) memberikan ganjaran secara continue. (2) 

Dimensi tanggapan atau responsiveness, dengan indikator: (a) 

perhatian terhadap anak, (b) respon terhadap kebutuhan anak, (c) 

meluangkan waktu dan melakukan kegiatan bersama anak, (d) 

kepekaan terhadap emosi anak, dan (e) memberikan penghargaan 

terhadap prestasi dan perilaku positif anak. Pengukuran diperoleh 

melalui angket yang terdiri dari pernyataan-pernyataan positif dan 

negatif dengan empat alternatif jawaban untuk setiap pernyataan, 

diantaranya: Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Setuju (S) 

dan Sangat Setuju (SS). Setiap pernyataan positif diberi skor 1, 2, 3 

dan 4, sedangkan  pernyataan  negatif  diberi  skor sebaliknya yaitu 4, 

3, 2 dan 1.  Untuk  lebih memahami  dapat dilihat teknik skoring pada 

tabel di bawah ini. 
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Tabel 3.3  Skoring angket pola asuh orang tua 

Alternatif Jawaban Jenis Pernyataan 

Positif Negatif 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 4 

Tidak Setuju (TS) 2 3 

Setuju (S) 3 2 

Sangat Setuju (SS) 4 1 

  

 

b.  Motivasi Belajar (Y) 

Motivasi belajar siswa dalam penelitian ini diukur berdasarkan 

indikator motivasi sebagai berikut. (1) Ketekunan dalam belajar, (2) 

ulet dalam menghadapi kesulitan belajar, (3) minat terhadap pelajaran, 

(4) keinginan berprestasi dalam belajar, dan (5) mandiri dalam belajar. 

Pengukuran diperoleh melalui angket yang terdiri dari pernyataan-

pernyataan positif dan negatif dengan empat alternatif jawaban untuk 

setiap pernyataan, diantaranya: Tidak Pernah (TP), Kadang-kadang 

(KK), Sering (SR) dan Selalu (SL). Setiap pernyataan positif diberi 

skor 1, 2, 3 dan 4, sedangkan  pernyataan  negatif  diberi  skor 

sebaliknya yaitu 4, 3, 2 dan 1.  Untuk  lebih memahami  dapat dilihat 

teknik skoring pada  tabel  di bawah ini. 

 

Tabel 3.4  Skoring angket motivasi belajar 

Alternatif Jawaban Jenis Pernyataan 

Positif Negatif 

Tidak Pernah (TP) 1 4 

Kadang-kadang (KK) 2 3 

Sering (SR) 3 2 

Selalu (SL) 4 1 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan 

oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Menurut Sugiyono (2012: 193-194) 

teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), 

kuesioner (angket), observasi (pengamatan) dan gabungan ketiganya. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

kuesioner dan dokumentasi. 

 

1. Kuesioner (Angket) 

 

Menurut Arikunto (2013: 194) kuesioner  adalah  sejumlah  pertanyaan 

tertulis  yang  digunakan  untuk  memperoleh  informasi  dari  responden  

dalam  arti laporan  tentang  pribadinya,  atau  hal-hal  yang  ia  ketahui. 

Angket dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer 

dan merupakan teknik utama dalam pengumpulan data yaitu untuk 

memperoleh data mengenai persepsi siswa tentang pola asuh orang tua dan 

motivasi belajar siswa. 

 

Pengukuran angket berpedoman pada Skala Likert yaitu skala 1-4, dengan 

empat alternatif jawaban yang memiliki skor berbeda. Peneliti 

menggunakan 4 skala untuk menghindari jawaban ragu-ragu, karena 

jawaban ragu-ragu dikategorikan sebagai jawaban tidak memutuskan, 

sehingga dapat menimbulkan makna yang berganda berupa belum 

memberi keputusan dan tidak pasti atau diartikan sebagai netral. 
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2. Dokumentasi 

 

Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-

benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, 

notulen rapat, catatan harian, dan lain sebagainya (Arikunto, 2013: 201). 

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan sumber 

data sekunder yang berupa identitas siswa, pengetahuan tentang jumlah 

populasi dan sejarah berdirinya lembaga SD Negeri 2 Branti Raya. 

 

G. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen penelitian menurut Purwanto (2012: 183) merupakan alat bantu 

yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan cara 

melakukan pengukuran. Pada penelitian ini instrumen yang digunakan adalah 

angket yang terdiri dari dua, yang pertama angket pola asuh orang tua dengan 

kisi-kisi dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 3.5   Kisi-kisi angket uji coba pola asuh orang tua 

 
Dimensi Indikator Nomor  Item Jumlah 

(+) (-) 

 

 

Tuntutan 

1. Memberikan batasan terhadap aktivitas 

anak 

1, 9, 12 2 4 

2. Menuntut sikap tanggung jawab anak 3, 8, 16 11 4 

3. Memberikan peraturan yang harus 

ditaati oleh anak 

4, 13, 15 6 4 

4. Terlibat dalam kehidupan anak 5, 7, 14 10 4 

5. Memberikan ganjaran secara continue 17, 19 20, 

26 

4 

 

 

Tanggapan 

1. Perhatian terhadap anak 22, 23, 28 29 4 

2. Respon terhadap kebutuhan anak 18, 25, 34 33 4 

3. Meluangkan waktu dan melakukan 

pekerjaan bersama anak 

24, 30, 37 35 4 

4. Kepekaan terhadap emosi anak 31, 36, 38 40 4 

5. Memberikan penghargaan terhadap 

prestasi dan prilaku positif anak 

27, 32, 39 21 4 

Jumlah 40 

 (diadopsi dari Rusmana, 2012: 75) 
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Selanjutnya yang kedua angket motivasi belajar dengan kisi-kisi dapat dilihat 

pada tabel  berikut. 

 

Tabel 3.6   Kisi-kisi angket uji coba motivasi belajar 

 
Indikator Deskriptor Nomor  Item Jumlah 

(+) (-) 

1. Ketekunan dalam 

belajar 
 Kehadiran di sekolah  1, 8 3 3 

 Kegiatan belajar di kelas 10, 18 5 3 

 Belajar di rumah 2, 7 22 3 

2. Ulet dalam 

menghadapi kesulitan 
 Sikap terhadap kesulitan 6, 12, 33 16, 4 

 Usaha mengatasi kesulitan 13, 15,  21 17 4 

3. Minat terhadap 

pelajaran 
 Keinginan dalam mengikuti 

pelajaran 

19, 29 23, 

35 

4 

 Perhatian dalam mengikuti  

pelajaran 

14, 25, 36 9, 

20 

5 

4. Keinginan berprestasi 

dalam belajar 
 Usaha untuk berprestasi 32, 39 37 3 

 Kualifikasi hasil 27, 30 40 3 

5. Mandiri dalam 

belajar 
 Penyelesaian tugas/PR 4, 26, 31 34 4 

 Menggunakan kesempatan 

saat jam pelajaran kosong 

11, 28, 38 24 4 

Jumlah 40 

 (diadopsi dari Sardiman, 2014: 83) 

 

 

 

H. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1. Uji Validitas Instrumen 

 

Menurut Arikunto (2013: 211) validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Siregar 

(2013: 46) menyatakan kesahihan menunjukkan sejauh mana suatu alat 

ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas instrumen 

dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi product moment, 

dengan rumus sebagai berikut. 

           
  ∑     ∑    ∑  

√    ∑     ∑  
 
      ∑     ∑  
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( ∑xi )
2 

N 
Si

 

= 
N 

Keterangan:  

r hitung : Koefisien korelasi 

N : Jumlah responden 

X : Skor variabel (jawaban responden) 

Y : Skor total dari variabel 

 (sumber: Arikunto, 2013: 213) 

 

 

Kaidah pengujian dengan α= 0,05 yaitu  jika r hitung > r tabel  maka alat 

ukur dinyatakan valid, dan jika r hitung < r tabel  alat ukur dinyatakan tidak 

valid. 

 

2. Uji Reliabilitas Instrumen 

 

Selain valid sebuah instrumen harus reliabel (ajeg/dapat dipercaya). 

Menurut Siregar (2013: 55) reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh 

mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua 

kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat 

pengukur yang sama pula. 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumus Alpha, dimana rumus 

alpha digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya 

terbentuk skala seperti 1-3, 1-5 atau 1-7 dan seterusnya (Arikunto, 2013: 

239). Berikut perhitungan reliabilitas dengan menggunakan rumus alpha: 

a. Mencari varians skor setiap item pertanyaan  

 ∑xi
2 
– 
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N 
= St

 

( ∑xt )
2 

N 

b. Mencari nilai varians total 

  ∑xt
2 
–  

 

c. Menentukan reliabilitas instrumen 

r11 =   

   
   1 - 

∑  

  

  

Keterangan: 

N = Jumlah responden 

Si = Varians skor setiap item pertanyaan 

∑Xi = Jumlah jawaban untuk setiap item pertanyaan 

∑Xi
2 

= Jumlah kuadrat setiap item 

St = Varians total 

∑Xt = Jumlah jawaban untuk seluruh item pertanyaan 

∑Xt
2 

= Jumlah kuadrat seluruh item 

k = Jumlah item pertanyaan 

r11 = Nilai reliabilitas instrumen 

(sumber: Riduwan, 2009: 115). 

 

 

Kaidah pengujian dengan α= 0,05 dan derajad kebebasan (dk) = n-1 yaitu 

jika r11 > rtabel maka instrumen dinyatakan reliabel, dan jika r11 < rtabel 

maka instrumen dinyatakan tidak reliabel. 

 

3. Hasil Uji Coba Instrumen 

 

Uji coba instrumen dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 

2016. Responden uji coba instrumen adalah 19 orang siswa kelas V SD 

Negeri 2 Branti Raya yang merupakan anggota populasi di luar anggota 

sampel. Instrumen yang digunakan sebagai uji coba oleh peneliti terdapat 

40 item instrumen pola asuh orang tua dan 40 item instrumen motivasi 

belajar siswa.  
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Berdasarkan hasil uji validitas instrumen diperoleh, instrumen pola asuh 

orang tua yang dinyatakan valid terdapat 29 item dan jumlah item yang 

digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini sebanyak 26 item pernyataan. 

Hal tersebut didasari pada item dengan koofisien korelasi tertinggi disetiap 

indikator yang ingin diketahui oleh peneliti. Sedangkan instrumen 

motivasi belajar siswa yang dinyatakan valid terdapat 26 item pernyataan 

(Lampiran 1). Setelah dinyatakan valid, dilakukan uji reliabilitas untuk 

mengetahui apakah instrumen tersebut reliabel atau tidak. 

 

Hasil perhitungan uji reliabilitas diperoleh, nilai koefisien  reliabilitas  

instrumen  pola  asuh orang tua adalah r11 = 0,931 dan koefisien reliabilitas  

instrumen  motivasi belajar siswa adalah r11= 0,918 (Lampiran 1). 

Sedangkan diketahui nilai rtabel adalah sebesar 0,468, hasil tersebut 

menunjukkan bahwa nilai r11 > rtabel maka instrumen pola asuh orang tua 

dan instrumen motivasi belajar siswa dinyatakan reliabel. Berikut peneliti 

sajikan daftar instrumen dalam penelitian ini. 

 

Tabel 3. 7  Daftar instrumen variabel pola asuh orang tua dan 

variabel motivasi belajar siswa 

 

No. Variabel Nomor Item  

Terpilih  Gugur  

1. Pola asuh orang tua 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 28, 

29, 31, 34, 36, 37, 39 

1, 2, 3, 4, 8, 10, 17, 

27, 30, 32, 33, 35, 

38, 40 

Jumlah item 26 item 14 item 

2. Motivasi belajar 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 18, 19, 20, 

21, 22, 25, 26, 30, 32, 

33, 34, 36, 38, 39, 40 

2, 6, 8, 15, 16, 17, 

23, 24, 27, 28, 29, 

31, 35, 37 

Jumlah item 26 item 14 item 

(sumber : Dokumentasi uji coba instrumen pada 11 Februari 2016) 
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I. Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kuantitatif. 

Analisis data ini berkaitan dengan perhitungan menjawab rumusan masalah 

dan pengujian hipotesis yang diajukan. Data dianalisis  dengan  bantuan  

program  SPSS  versi  20.0  for  windows  untuk  mengetahui  hubungan antara 

persepsi siswa tentang pola asuh orang tua dengan motivasi belajar siswa.  

 

1. Uji Persyaratan Analisis Data 

a. Uji Normalitas 

 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang dianalisis 

mempunyai sebaran (berdistribusi) normal atau tidak. Dalam uji 

normalitas penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus chi-

kuadrat sebagai berikut. 

 

   ∑
          

  

 

   

 

 

Keterangan: 

X
2
 : Koefisien chi kuadrat 

fo : Frekuensi yang telah diperoleh 

fe : Frekuensi yang diharapkan 

k : Banyaknya kelas interval 

(sumber: Riduwan, 2009: 121). 

 

 

Kaidah pengujian untuk α= 0,05 dan derajad kebebasan (dk) = k-1 yaitu: 

jika         
 

  
        

  maka distribusi data dinyatakan normal, dan 

jika         
 

  
          

  maka distribusi data dinyatakan tidak normal. 
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b. Uji Linieritas 

 

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan variabel 

bebas dan variabel terikat berpola linier atau tidak. Rumus yang 

digunakan yaitu sebagai berikut. 

1) JKE   = ∑k{∑Y
2 - 

 ∑  
 

  
} 

2) JKTC = JKRes - JKE 

3) RJKTC = 
    

   
 

4) RJKE = 
   

   
  

5) Fhitung = 
     

    
 

Keterangan: 

JKE = Jumlah kuadrat Eror 

JKTC = Jumlah kuadrat Tuna Cocok 

RJKTC = Rata-rata jumlah kuadrat Tuna Cocok 

RJKE = Rata-rata jumlah kuadrat Eror 

(sumber: Riduwan, 2009: 125). 

 

Dengan ketentuan: jika Fhitung < Ftabel  maka data berpola linier, dan 

jika Fhitung  ≥  Ftabel  maka data berpola tidak linier. 

 

Nilai  Ftabel dapat dicari dengan rumus: 

Ftabel = F(1-α)(dk TC, dk E) 

Keterangan: 

dk TC    = k-2 (sebagai angka pembilang) 

dk E       = n-k (sebagai angka penyebut) 

(sumber: Riduwan, 2009: 125). 
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2. Uji Hipotesis 

 

Setelah diperoleh hasil bahwa data berdistribusi normal dan berpola linier, 

maka langkah selanjutnya adalah pengujian hipotesis dengan melakukan uji 

korelasi, uji koefisien determinasi dan uji signifikansi. Uji korelasi 

dilakukan dengan uji korelasi product moment. Adapun rumusnya adalah 

sebagai berikut. 

 

       
  ∑     ∑    ∑  

√    ∑     ∑  
 
      ∑     ∑  

 
  

 

 

Keterangan: 

rxy = Angka indeks korelasi r product moment. 

n = Jumlah sampel. 

ΣXY = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan Y. 

ΣX  = Jumlah keseluruhan skor X. 

ΣY  = Jumlah keseluruhan skor Y. 

(sumber: Arikunto, 2013: 314). 

 

Korelasi dilambangkan dengan (r) dengan ketentuan nilai r tidak lebih dari 

harga (-1 <  r  < +1). Apabila nilai r = -1 artinya korelasi negatif sempurna; 

r = 0 artinya tidak ada korelasi; r = 1 berarti korelasi sangat kuat. 

Sedangkan arti nilai r akan dikonsultasikan dengan tabel interpertasi 

koefisien korelasi nilai r berikut. 

Tabel 3.8     Interpretasi koefisien korelasi nilai r 

 

Besarnya nilai r Interpretasi 

Antara 0,800 sampai 1,00 Tinggi 

Antara 0,600 sampai 0,800 Cukup  

Antara 0,400 sampai 0,600 Agak rendah/sedang 

Antara 0,200 sampai 0,400 Rendah  

Antara 0,000 sampai 0,200 Sangat rendah (tidak berkorelasi) 

 (sumber: Arikunto, 2013: 319) 
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Setelah mengetahui koefisien korelasinya langkah selanjutnya adalah 

menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel X terhadap Y dapat 

ditentukan dengan rumus koefisien determinan sebagai berikut. 

 

KP = r
2 

x 100% 

Keterangan: 

KP = Nilai koefisien determinan 

r     = Nilai koefisien korelasi 

(sumber: Riduwan, 2009: 139). 

 

 

Pengujian selanjutnya yaitu uji signifikansi yang berfungsi untuk mencari 

makna hubungan variabel X dengan Y, dengan rumus sebagai berikut. 

         
 √   

√    
   

 

Keterangan : 

t : Nilai t hitung 

r : Nilai koefisien korelasi 

n : Jumlah Sampel 

(sumber: Riduwan, 2009: 139). 

 

 

Kaidah pengujian dengan α= 0,05 dan derajad kebebasan (dk = n-2) yaitu: 

jika thitung > ttabel  maka hipotesis diterima artinya signifikan, dan  

jika thitung  <  ttabel  maka hipotesis ditolak artinya tidak signifikan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A.  Kesimpulan  

 

Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  diperoleh,  dapat  

diambil kesimpulan bahwa terdapat  hubungan yang  signifikan  antara 

persepsi siswa tentang  pola  asuh  orang tua dengan motivasi belajar siswa 

kelas V SD Negeri 2 Branti Raya. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai 

koefisien korelasi variabel X dengan variabel Y yaitu r = 0,464 dengan thitung 

= 4,626. Nilai koefisien korelasi (r) tergolong sedang dengan thitung > ttabel 

yaitu 4,626 > 2,000 (dengan α = 0,05), artinya  persepsi siswa tentang pola  

asuh  orang  tua  berhubungan secara signifikan dengan motivasi belajar 

siswa. Nilai koefisien determinasi 21,5%, hal ini berarti persepsi siswa tentang 

pola asuh orang tua memberikan pengaruh sebesar 21,5% terhadap motivasi 

belajar siswa. Sedangkan sisanya 78,5% dipengaruhi oleh variabel atau faktor 

lain yang tidak dibahas pada penelitian ini. Dengan demikian, pencapaian 

motivasi belajar siswa yang tinggi dapat ditingkatkan melalui penerapan pola 

asuh orang tua yang lebih baik. 
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B.  Saran  

 

Berdasarkan  kesimpulan  di atas,  maka  peneliti  memberikan  beberapa  

saran kepada pihak–pihak terkait untuk membantu siswa dalam meningkatkan 

motivasi belajarnya. Berikut rekomendasi peneliti: 

1. Bagi Guru 

Guru harus mengetahui dan memperhatikan perkembangan kegiatan 

belajar siswa di sekolah. Hal tersebut dapat didokumentasikan pada buku 

catatan kecil, dan kemudian dikomunikasikan dengan orang tua siswa. 

Dengan demikian diharapkan orang tua dapat mengetahui bagaimana 

perkembangan siswa dalam belajar dan masalah apa yang dialamai siswa 

dalam belajar, sehingga baik guru maupun orang tua dapat memberikan 

perlakuan yang tepat untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dengan 

maksimal. 

2. Bagi Kepala Sekolah 

Berdasarkan hasil penelitian, maka bagi kepala sekolah diharapkan dapat 

memberikan kebijakan yang dapat menjalain kerja sama yang baik antara 

pihak sekolah dengan pihak orang tua untuk dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa dengan maksimal. 

3. Bagi Peneliti Lanjutan 

Kepada peneliti lanjutan, peneliti menyarankan untuk dapat 

mengembangkan variabel penelitian yang lebih bervariatif dari penelitian 

ini. Karena banyak faktor atau variabel lain yang berpengaruh terhadap 

motivasi belajar siswa selain dari pola asuh orang tua. 
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