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ABSTRAK

Oleh

RATNA PERMATA SARI

Masalah dalam penelitian ini adalah prestasi belajar siswa masih rendah. Tujuan
dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara motivasi ekstrinsik
dari orang tua dengan prestasi belajar siswa. Jenis penelitian ini adalah penelitian
kuantitatif deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV
SD Negeri 1 Kota Baru sebanyak 45 siswa yang merupakan penelitian populasi.
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah motivasi ekstrinsik dari orang tua (X)
sedangkan variabel terikatnya adalah prestasi belajar siswa (Y). Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner (angket) dan
dokumentasi. Hasil dari teknik analisis data yang menggunakan rumus korelasi
product moment diperoleh r hitung= 0,546 yang berarti korelasi tersebut positif.
Selain itu, lebih besar dari atau 3,660 > 2,017 sehingga, H0 ditolak
dan Ha yang berbunyi ada hubungan yang positif antara motivasi ekstrinsik dari
orang tua dengan prestasi belajar siswa diterima.

Kata kunci: motivasi ekstrinsik, orang tua, prestasi.
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ABSTRACT

THE RELATIONSHIP OF PARENT’S EXTRINSIC MOTIVATION
AGAINST THE STUDIES ACHIEVEMENT OF ELEMENTARY SCHOOL

SDN 1 GRADE IV STUDENT AT KOTA BARU BANDAR LAMPUNG

By

RATNA PERMATA SARI

The main problem in this research is the student’s learning achievement
considered still low. The research purpose is to obtain the relationship between
parent’s extrinsic motivation against learning achievement of the students. Type
of the research is descriptive quantitative. Population of the research is all student
grade IV of elementary school SD Negeri 1 Kota Baru with 45 students as the
research population. Independent Variable in this study is extrinsic motivation of
parents (X) while dependent variable is the student’s learning achievement (Y).
The data collection technique is using questionnaire and documentation. Result of
data analysis technique uses correlation formula product moment obtaining r
calculation= 0,546 which means the correlation is positive. While, is
bigger than or 3,660 > 2,017 resulting, H0 rejected and Ha which
described as there is a positive  relationship between extrinsic motivation of the
parents against the student’s learning achievement be accepted.

Key Word: extrinsic motivation, parent’s, achievement.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan upaya peningkatan kualitas peserta didik setelah

melalui usaha-usaha belajar guna mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang

diharapkan adalah agar peserta didik mampu mengembangkan potensi yang

ada pada dirinya sehingga dapat berguna bagi diri sendiri maupun orang lain.

Hal ini tercantum dalam Undang-undang Repulik Indonesia Nomor 20 tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan

bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pendidikan memegang peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan

bangsa. Oleh karena itu, pendidikan menuntut orang-orang yang terlibat di

dalamnya untuk bekerja sama secara maksimal, penuh rasa tanggung jawab

dan loyalitas tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan juga

merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menunjang ilmu

pengetahuan dan teknologi yang berkembang saat ini. Sejalan dengan tujuan

pendidikan nasional tersebut, maka untuk mewujudkannya diperlukan peran
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dari berbagai pihak yaitu guru, pemerintah, sarana prasarana, dan orang tua.

Salah satu yang sangat penting adalah terkait peran orang tua.

Teori belajar adalah upaya untuk menggambarkan bagaimana orang belajar,

sehingga membantu kita memahami proses pembelajaran. Di sebuah keluarga

peran orang tua sangat penting bagi anak, terlebih lagi ketika anak memasuki

usia sekolah dan usia menempuh pendidikan. Namun pada kasus yang terjadi

banyak orang tua yang masih belum memahami dan menyadari perannya

dalam pendidikan anak termasuk dengan motivasi belajar siswa.

Orang tua yang tidak tahu peran mereka dalam membantu siswa atau anaknya

dalam pendidikan, sehingga terkadang orang tua hanya mengetahui dan

bertanggungjawab sekedar menyekolahkan anaknya tetapi mengabaikan

pendidikan dari orang tua itu sendiri, termasuk dorongan dan motivasi belajar

bagi anak tersebut. Padahal seperti yang diketahui bahwa pendidikan yang

pertama kali dikenal oleh anak adalah dari keluarga dan orang tua berperan

penting didalamnya. Motivasi dari orang tua yang diharapkan untuk kemajuan

perkembangan anak jarang untuk dilaksanakan.

Motivasi merupakan salah satu pernyataan penting dalam belajar. Menurut

Sardiman (2008: 75) dijelaskan bahwa “Motivasi dapat dikatakan sebagai

serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu sehingga

seseorang itu mau dan ingin melakukan sesuatu”. Pendapat tersebut
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menunjukkan betapa pentingnya peranan motivasi didalam belajar. Dengan

demikian motivasi yang erat kaitannya dengan proses belajar mengajar.

Prestasi belajar di sekolah yaitu tingkat keberhasilan siswa yang telah

diperoleh setelah ia mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan menjadi tolak

ukur untuk melihat berhasil atau tidak nya siswa dalam mencapai

pembelajaran yang telah didapatkan di sekolah. Seperti pendapat yang

dikemukakan Menurut Syah (2012: 139) bahwa prestasi belajar adalah tingkat

keberhasilan siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah

program.

Prestasi belajar juga dapat dikatakan hasil akhir yangdiperoleh siswa pada

setiap proses pembelajaran dan Menurut Djamarah (2008: 54) prestasi belajar

pada hakekatnya adalah hasil akhir dari sebuah proses belajar. Penelitian ini

dilakukan untuk melihat seberapa besar kontribusi motivasi ekstrinsik dari

orang tua dengan prestasi belajar anak di sekolah, apakah motivasi ekstrinsik

dari orang tua siswa tersebut dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan siswa

untuk mendapat prestasi belajar yang baik. Untuk mengetahui prestasi belajar

seorang siswa tentunya terdapat bermacam-macam jenis tes yang dapat

dilakukan disekolah, hal ini seperti yang dikemukakan Menurut Djamarah dan

Zain (2010: 106) mengungkapkan bahwa untuk mengukur dan mengevaluasi

tingkat keberhasilan belajar dapat dilakukan melalui tes prestasi belajar.
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Prestasi belajar seperti yang kita ketahui terdapat 3 macam prestasi belajar

lebih lanjut dinyatakan oleh Djamarah dan Zain (2010: 106-107) bahwa

berdasarkan tujuan dan ruang lingkupnya tes prestasi belajar dapat

digolongkan ke dalam jenis penilaian diantaranya : tes formatif, tes

subsumatif, dan tes sumatif.

Berdasarkan pendapat tersebut maka penelitian kali ini akan mengukur

prestasi belajar siswa melihat dari hasil tes sumatif yang telah dilaksanakan

oleh siswa meliputi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Prestasi

belajar yang dicapai seorang siswa didapatkan melalui faktor yang

mempengaruhinya baik itu faktor internal dan eksternal. Faktor yang

mempengaruhi prestasi belajar Menurut Ahmadi dan Supriyono (2004: 138)

prestasi belajar yang dicapai ada berbagai faktor yang mempengaruhinya baik

dari dalam diri (faktor internal) maupun dari luar diri (faktor eksternal)

individu.

Yang tergolong faktor internal adalah : faktor jasmaniah, psikologis dan faktor

kematangan fisik. Sedangkan yang tergolong faktor eksternal ialah : faktor

sosial, faktor budaya, dan faktor lingkungan. Motivasi ekstrinsik dari orang

tua termasuk dalam faktor sosial yaitu salah satu faktor yang dapat

mempengaruhi prestasi belajar siswa.
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Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh penulis di kelas IV

SD Negeri 1 Kota Baru Bandar Lampung Tahun Ajaran 2017/2018 diperoleh

data prestasi belajar siswa yang telah dilaksanakan pada semester ganjil, yaitu

sebagai berikut.

Tabel 1. Nilai UTS Semester Ganjil Siswa Kelas IV

Kelas
Jumlah
Siswa

Nilai
KKM

Jumlah
Ketuntasan

Persentase
Ketuntasan

Keterangan

IV A 25 ≥ 65 9 36 % Tuntas
≤ 65 16 64 % Belum Tuntas

IV B 20 ≥ 65 8 40 % Tuntas
≤ 65 12 60 % Belum Tuntas

Sumber: Dokumentasi nilai UTS Semester Ganjil siswa kelas IV

Berdasarkan data nilai UTS, diketahui bahwa sebanyak 28 siswa kelas IV A

dan IV B SD Negeri 1 Kota Baru nilai ketuntasan siswanya masih di bawah

standar KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum) yaitu <65. Sedangkan siswa

yang memperoleh nilai rata-rata di atas KKM yaitu >65 adalah sebanyak 17

siswa kelas IV SD Negeri 1 Kota Baru. Sehingga, dapat disimpulkan sebanyak

28 siswa dari jumlah siswa, prestasi belajarnya masih rendah atau masih

berada di bawah standar KKM yaitu <65.

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan dengan

mewawancarai guru kelas IV SD Negeri 1 Kota Baru Bandar Lampung,

diketahui bahwa peran dan bimbingan orang tua siswa dalam belajar di rumah

masih kurang dilihat dari buku kunjungan orang tua/wali murid di sekolah dari

45 siswa hanya 5 wali murid atau sebesar 11,11% yang berkunjung kesekolah

berkaitan dengan permasalahan anak nya di sekolah.
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Melalui penelitian pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti, diketahui

banyak faktor yang menyebabkan prestasi belajar siswa dalam ranah kognitif

masih rendah di sekolah, di antara faktor tersebut yaitu orang tua tidak

berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik untuk berkonsultasi dengan guru

dalam mengawasi perkembangan belajar anak nya di sekolah. Peneliti pun

mendapatkan informasi di SD Negeri 1 Kota Baru melalui guru di kelas

tersebut bahwa beberapa anak memiliki potensi yang lemah dalam hal

memahami setiap pembelajaran yang diberikan dan pembelajaran pun berjalan

secara pasif, sehingga hal itu berpengaruh dengan prestasi belajar yang siswa

dapatkan menjadi rendah.

Menurut Djamarah (2004: 31) menurut beliau mendidik anak adalah tanggung

jawab orang tua dalam keluarga. Oleh karena itu, karena mendidik anak

adalah tanggung jawab orang tua maka motivasi dan bimbingan orang tua

untuk membantu anak dalam belajar di rumah pun sangat diperlukan untuk

membantu anak agar dapat memperoleh prestasi belajar yang baik.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian mengenai “Hubungan Motivasi Ekstrinsik dari Orang Tua dengan

Prestasi Belajar Siswa Kelas IV SD Negeri 1 Kota Baru Bandar Lampung

Tahun Ajaran 2017/2018”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan di SD Negeri 1 Kota Baru,

maka masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut:
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1. Orang tua masih kurang dalam hal bekerjasama dengan guru di sekolah

berkaitan dengan perkembangan belajar anaknya.

2. Adanya beberapa siswa yang memiliki potensi cukup lemah dalam

memahami setiap pembelajaran yang diberikan oleh guru.

3. Kegiatan belajar siswa pasif.

4. Prestasi belajar siswa masih rendah.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka masalah dalam

penelitian ini dibatasi pada kajian “Motivasi ekstrinsik dari orang tua (X) dan

prestasi belajar siswa (Y)”.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: “Apakah ada hubungan antara

motivasi ekstrinsik dari orang tua dengan prestasi belajar siswa?”

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk: “Mengetahui hubungan antara motivasi

ekstrinsik dari orang tua dengan prestasi belajar siswa”.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan gambaran yang jelas tentang hubungan motivasi orang tua

dengan prestasi belajar siswa.
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2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis berikut akan ditujukan pada :

a. Kepala Sekolah

Menambah informasi bagi kepala sekolah tentang hubungan motivasi

ekstrinsik dari orang tua dengan prestasi belajar siswa sehingga kepala

sekolah dapat bekerjasama dengan orang tua murid agar mampu

memberikan dorongan belajar sehingga prestasi belajar yang diperoleh

siswa dapat lebih baik.

b. Guru

Memberikan informasi dengan guru tentang hubungan motivasi

ekstrinsik dari orang tua dengan prestasi belajar dan guru dapat

bekerjasama dengan wali murid untuk dapat saling membantu siswa

dalam belajar serta memperhatikan perkembangan belajar anak nya.

c. Siswa

Berguna untuk mendapatkan motivasi belajar dari orang tua yang baik

dalam membentuk ketercapaian prestasi belajar di sekolah dengan baik

pula.

d. Orang Tua

Penulis mengharapkan agar dengan adanya penelitian ini orang tua

dapat lebih baik lagi dalam membimbing serta mengarahkan anak nya

untuk belajar di rumah sehingga peran orang tua dapat dirasakan anak
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untuk membantu nya dalam kegiatan belajar, sehingga di harapkan hal

itu dapat membantu memotivasi anak untuk dapat prestasi belajar yang

baik di kelas dan di sekolah nya tersebut.

e. Peneliti Lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian-penelitian

sejenis dalam mengkaji dan mengembangkan ilmu di bidang

pendidikan.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Belajar

Teori belajar pada dasarnya merupakan penjelasan mengenai bagaimana

terjadinya belajar atau bagaimana informasi diproses di dalam pikiran siswa.

Berdasarkan suatu teori belajar, diharapkan suatu pembelajaran dapat lebih

meningkatkan perolehan siswa sebagai hasil belajar.

1. Teori Belajar Kognitif

Perkembangan kognitif anak akan maju apabila melalui beberapa

tahapan. Perkembangan kognitif bergantung pada seberapa jauh anak

aktif memanipulasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Hal ini

mengindikasikan bahwa lingkungan dimana anak belajar sangat

menentukan proses perkembangan kognitif anak. Menurut Piaget dalam

Komalasari (2015: 19), menyebutkan bahwa:

bagaimana seseorang memperoleh kecakapan intelektual, pada
umumnya akan berhubungan dengan proses mencari keseimbangan
antara apa yang ia rasakan dan ketahui pada satu sisi dengan apa
yang ia lihat sebagai suatu fenomena baru sebagai pengalaman dan
persoalan.

Adapun menurut ahli jiwa aliran kognitifis dalam Dalyono (2005: 34-35),

menyatakan bahwa tingkah laku seseorang didasarkan pada kognisi, yaitu
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tindakan mengenal atau memikirkan situasi dimana tingkah laku itu

terjadi.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa teori belajar kognitif berhubungan dengan

proses usaha untuk mencari keseimbangan pola berpikir melalui

fenomena, pengalaman, dan persoalan yang dihadapi yang didasarkan

pada kognisi untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku. Proses

perubahan tersebut dapat terjadi setelah mengalami beberapa tahapan

perkembangan kognitif. Tiap-tiap tahap ditandai dengan munculnya

kemampuan-kemampuan intelektual baru yang memungkinkan seorang

anak memahami dunia dengan cara yang semakin kompleks.

2. Teori Belajar Behaviorisme

Behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur,

diamati dan dihasilkan oleh respons pelajar terhadap rangsangan.

Tanggapan terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik

positif atau negatrif terhadap perilaku kondisi yang diingingkan. Menurut

Skinner hubungan antara stimulus dan respons yang terjadi melalui

interaksi dengan lingkungannya, yang kemudian menimbulkan

perubahan tingkah laku, tidaklah sesederhana yang dikemukakan oleh

tokoh-tokoh sebelumnya. Akan ada beberapa konsekuensi yang nantinya

mempengaruhi munculnya perilaku, seperti Menurut Slavin (2000)

respon yang diterima seseorang tidak sesederhana itu, karena stimulus-

stimulus yang dihasilkan. Respon yang diberikan ini memiliki

konsekuensi-konsekuensi.
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa teori belajar behaviorisme berhubungan

dengan perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya stimulus dan

respon, dengan kata lain belajar merupakan bentuk perubahan yang

dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan

cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon.

Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan

perubahan pada tingkah lakunya.

B. Motivasi

1. Pengertian Motivasi

Istilah motivasi berasal dari kata motif  yang dapat diartikan sebagai

kekuatan yang terdapat dalam diri individu. Motif tidak dapat diamati

secara langsung, tetapi dapat diinterpretasikan dalam tingkah lakunya,

berupa rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga munculnya

suatu tingkah laku tertentu, seperti yang diungkapkan Menurut

Winkel (dalam Uno 2016: 3) motif adalah daya penggerak dalam diri

seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu, demi mencapai tujuan

tertentu. Berdasarkan sudut sumber yang menimbulkannya, motif

dibedakan dua macam, yaitu motif intrinsik dan motif ekstrinsik.

Manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam

hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, terkandung

suatu maksud bahwa manusia bagaimanapun juga tidak terlepas dari

individu yang lain. Secara kodrati manusia akan selalu hidup bersama.
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Hidup bersama antar manusia akan berlangsung dalam berbagai

macam bentuk komunikasi dan situasi. Dalam kehidupan semacam

inilah terjadi yang namanya interkasi antar manusia, lebih lanjut

dinyatakan Menurut Sardiman (2008: 5) manusia pada hakikatnya

merupakan mahluk individu dan sosial, yang hidupnya ditandai

dengan saling interaksi. Berbagai macam interaksi itu ada  interaksi

yang disengaja, yakni interaksi edukatif. Secara khusus interaksi

edukatif sebagai interaksi belajar-mengajar yang berintikan pada

kegiatan motivasi.

Menurut beberapa ahli psikologi, pada diri seseorang terdapat

penentuan tingkah laku yang bekerja untuk mempengaruhi tingkah

laku itu. Faktor penentu tersebut adalah motivasi dan Menurut

Wahosumidjo (dalam Uno 2016: 8) menyatakan bahwa motivasi

merupakan dorongan dan kekuatan dalam diri seseorang untuk

melakukan tujuan tertentu yang ingin dicapainya.

Siswa perlu diberikan rangsangan agar tumbuh motivasi pada dirinya

sehingga seseorang siswa itu malu melakukan pekerjaan yang

seharusnya dilakukan, yakni belajar. Atau singkatnya perlu diberikan

motivasi, sedangkan Menurut Mulyasa (2013: 15) motivasi adalah

tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah

laku ke arah suatu tujuan tertentu. Peserta didik akan bersungguh-
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sungguh karena memiliki motivasi yang tinggi. Seorang siswa akan

belajar bila ada faktor pendorongnya yang disebut motivasi, dan

Sardiman (2008: 75) menyatakan bahwa motivasi dapat juga

dikatakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi

tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan  bahwa

motivasi adalah dorongan yang diperoleh seseorang agar dapat

memiliki kekuatan dan perubahan energi dalam diri sehingga

seseorang ingin melakukan sesuatu dan dapat mencapai tujuan yang

peserta didik harapkan.

2. Jenis-Jenis Motivasi

Ada beberapa ahli yang menggolongkan beberapa jenis motivasi

dilihat dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, motivasi atau

moti-motif yang aktif itu sangat bervariasi, lebih lanjut dinyatakan

Menurut Uno (2016: 4) dari sudut sumber yang menimbulkannya,

motif dibedakan dua macam, yaitu motif intrinsik dan motif

ekstrinsik, dan Menurut Sardiman (2008: 89-91) motivasi ada dua,

yaitu:

a. Motivasi Intrinsik. Jenis motivasi ini timbul dari dalam diri individu

sendiri tanpa ada paksaan dorongan orang lain, tetapi atas dasar

kemauan sendiri. misalnya keinginan untuk mendapat keterampilan
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tertentu, memperolah informasi dan pengertian, mengembangkan

sikap untuk berhasil, menyenangi kehidupan, keinginan diterima oleh

orang lain.

b. Motivasi Ekstrinsik. Jenis motivasi ini timbul sebagai akibat

pengaruh  dari luar individu, apakah karena adanya ajakan, suruhan,

atau paksaan  dari orang lain sehingga dengan keadaan demikian

siswa mau melakukan sesuatu atau belajar. Seperti hadiah, pujian,

ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain sehingga dengan

keadaan demikian orang mau melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa

jenis-jenis motivasi ada 2 yaitu : motivasi intrinsik yang berasal dari

diri individu sendiri dan motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar

individu.

C. Motivasi Ekstrinsik

1. Pengertian Motivasi Ekstrinsik

Motivasi ekstrinsik dapat dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di

dalamnya aktifitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan

dorongan dari luar yang tidak secara mutlak berkaitan dengan

aktivitas belajar, lebih lanjut dinyatakan Menurut Sardiman (2008:

90-91) motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan

berfungsinya karena adanya perangsang dari luar, sedangkan
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Menurut Supandi (2011: 61) motivasi ekstrinsik adalah motivasi

yang timbul manakala terdapat rangsangan dari luar individu.

Motivasi ekstrinsik merupakan suatu dorongan yang timbul oleh

adanya rangsangan dari dalam maupun dari luar sehingga seseorang

berkeinginan untuk mengadakan perubahan tingkah laku/aktivitas

tertentu lebih baik dari keadaan sebelumnya, dan Menurut Thomas

(2010: 39) motivasi ekstrinsik adalah motivasi penggerak atau

pendorong dari luar yang diberikan dari ketidakmampuan individu

sendiri. Motivasi belajar dapat timbul karena adanya faktor intrinsik

dan faktoer ekstrinsik. Sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah adanya

penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, dan kegiatan belajar

yang menarik. Oleh karena itu Menurut Djamarah (2008: 91) dalam

kegiatan belajar-mengajar tetap penting. Sebab kemungkinan besar

keadaan siswa itu dinamis, berubah-ubah, dan juga mungkin

komponen-komponen lain dalam proses belajar-mengajar ada yang

kurang menarik bagi siswa, sehingga diperlukan motivasi ekstrinsik.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan

bahwa motivasi ekstrinsik adalah motif yang timbul jika ada

perangsang dan pendorong dari luar dan motivasi ekstrinsik

diperlukan jika proses belajar-mengajar ada yang kurang menarik

bagi siswa.
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D. Motivasi Belajar

1. Pengertian Motivasi Belajar

Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri

peserta didik yang menimbulkan kegiatan belajar menjamin

kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga

tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Motivasi belajar dorongan

merupakan kekuatan mental untuk melakukan kegiatan dalam rangka

pemenuhan harapan dan dorongan dalam hal ini adalah pencapaian

tujuan.

Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada

pelajar yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah

laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang

mendukung. Hal itu mempunyai peranan besar dalam keberhasilan

seseorang dalam belajar. Motivasi dan belajar merupakan dua hal

yang saling mempengaruhi, dan diungkapkan Menurut Uno (2016:

23) motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik, berupa

hasrat dan keinginan belajar, harapan akan cita cita. Sedangkan, faktor

ekstrinsiknya adalah adanya penghargaan, lingkungan belajar yang

kondusif, dan kegiatan belajar yang menarik.

Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada

pelajar yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah
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laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang

mendukung, sedangkan Menurut Sardiman (2008: 75) motivasi

belajar adalah merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual.

Peranannya khas adalah dalam hal penumbuhan gairah, merasa

senang dan semangat untuk belajar. Siswa yang memiliki motivasi

kuat, akan mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan

belajar.

Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada

siswa-siswi yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan

tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur

yang mendukung. Hal itu mempunyai peranan besar dalam

keberhasilan seseorang dalam belajar. Berikut ini indikator motivasi

belajar diklasifikasikan Menurut Uno (2016: 23) sebagai berikut :

adanya hasrat dan keinginan berhasil, adanya dorongan dan

kebutuhan dalam belajar, adanya harapan dan cita-cita masa depan,

adanya penghargaan dalam belajar, adanya kegiatan yang menarik

dalam belajar, dan adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga

memungkinkan seseorang siswa dapat belajar dengan baik.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa

motivasi belajar dapat timbul karena adanya faktor intrinsik dan

ekstrinsik. Motivasi belajar juga merupakan faktor psikis dan
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mmemiliki indikator yang dapat mendukung perubahan tingkah laku

dari seorang siswa tersebut.

E. Orang Tua

1. Pengertian Orang Tua

Komunikasi dalam keluarga dapat berlangsung secara timbal balik

dan silih berganti. Komunikasi berpola stimulus dan respons adalah

model komunikasi yang masih terlibat dalam kehidupan

keluarga.komunikasi seperti ini terjadi pada saat orang tua mengasuh

anaknya saat masih kecil. Orang tua lebih aktif memberikan stimulus

(rangsangan), sementara anak kecil akan berusaha memberikan

respons (tanggapan) Menurut Djamarah (2004: 2) pola komunikasi

yang di bangun akan mempengaruhi pola asuh orang tua dan pola

komunikasi yang baik diharapkan akan tercipta pola asuh yang baik.

Hasil penelitian telah membuktikan bahwa betapa pentingnya pola

asuh orang tua dalam keluarga dalam upaya untuk mendidik anak.

Kegiatan pengasuhan anak akan berhasil dengan baik jika pola

komunikasi yang tercipta dilambari dengan cinta dan kasih sayang

dengan memposisikan anak sebagai subjek yang harus dibina,

dibimbing, dan dididik, dan bukan sebagai objek semata.

Keluarga adalah sebuah instusi pendidikan yang utama dan bersifat

kodrati sehingga ahli berpendapat Menurut Purwanto (2007: 80)
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menyatakan orang tua adalah pendidik sejati, pendidik karena

kodratnya. Sedangkan menurut Daradjat (2004:35), orang tua

merupakan pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anak mereka

karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan.

Bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga.

Keteladanan dan kebiasaan yang orang tua tampilkan dalam bersikap

dan berperilaku tidak terlepas dari perhatian dan pengamatan anak.

Menurut Djamarah (2004: 24) pendidikan dalam keluarga memiliki

nilai strategis dalam pembentukan kepribadian anak. Sejak kecil

anak sudah mendapat pendidikan dari kedua orang tuanya melalui

keteladanan dan kebiasaan hidup sehari-hari dalam keluarga. Baik

tidaknya keteladanan yang diberikan dan bagaimana kebiasaan hidup

orang tua sehari-hari dalam keluarga akan mempengaruhi

perkembangan jiwa anak. Orang tua dan anak adalah satu ikatan

dalam jiwa.

Meniru kebiasaan hidup orang tua adalah suatu hal yang sering anak

lakukan, karena memang pada masa perkembangannya, anak selalu

ingin menuruti apa yang orang tua lakukan. Anak selalu ingin

meniru dalam pendidikan dikenal dengan istilah anak belajar melalui

imitasi, hal tersebut sejalan dengan pendapat Menurut Mardiya
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(2000) yang berpendapat bahwa orang tua adalah ayah dan ibu

adalah figur atau contoh yang akan selalu ditiru oleh anak-anaknya.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan

bahwa orang tua adalah orang yang pertama, utama, dan pendidik

sejati bagi anak-anaknya dan memiliki peranan penting bagi

perkembangan anak nya baik dalam membentuk karakter dan juga

dalam pendidikan anak nya karena orang tua adalah figur yang akan

selalu ditiru oleh anak-anaknya.

2. Tanggung Jawab Orang Tua

Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya tampil dalam bentuk

yang bermacam-macam, berikut ini akan dijelaskan beberapa

tanggung jawab orang tua Menurut Djamarah (2004: 28-29) secara

garis besar adalah memperlakukan dengan lembut dan kasih sayang,

menanamkan rasa cinta sesama anak, memperhatikan teman anak,

memberi hiburan, menempatkan dalam lingkungan yang baik,

memperkenalkan kerabat kepada anak, mendidik bertetangga dan

bermasyarakat. Konteksnya dengan tanggung jawab orang tua dalam

pendidikan, maka orang tua adalah pendidik pertama dan utama

dalam keluarga. Bagi anak orang tua adalah model yang harus ditiru

dan diteladani.
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Orang tua adalah model yang harus ditiru dan diteladani. Sebagai

model, orang tua seharusnya memberikan contoh yang terbaik bagi

anak dalam keluarga, berikut ini adalah tanggung jawab yang perlu

disadarkan dan dibina oleh kedua orang tua terhadap anak antara lain

Menurut Ihsan (2011: 63) mengungkapkan sebagai berikut:

a. Memelihara dan membesarkannya.
b. Melindungi dan menjamin kesehatannya.
c. Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan.
d. Membahagiakan anak.

Djamarah (2004: 31) menyatakan bahwa mendidik anak adalah

tanggung jawab orang tua dalam keluarga. Sesibuk apa pun

pekerjaan yang harus diselesaikan, meluangkan waktu demi

pendidikan anak adalah lebik baik.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan

bahwa tanggung jawab orang tua sangat penting terutama pada

pendidikan anak dan orang tua bertanggung jawab dalam

memelihara dan membesarkan anak, melindungi, mendidik dan

membahagiakan anak.

F. Prestasi Belajar

1. Pengertian Prestasi Belajar

Prestasi belajar merupakan kemampuan seorang dalam pencapaian

berfikir yang tinggi. Prestasi belajar adalah hasil pencapaian

maksimal menurut kemampuan anak pada waktu tertentu terhadap

sesuatu yang dikerjakan, dipelajari, difahami dan diterapkan.
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Tingkat keberhasilan siswa akan diperoleh setelah ia mencapai

tujuan yang telah ditetapkan, tujuan tersebut akan menjadi tolak ukur

yang sebenarnya, siswa telah berhasil atau belum seperti yang

dikemukakan Menurut Syah (2012: 139) “prestasi belajar adalah

tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan

dalam sebuah program”. Sedangkan menurut pendapat Djamarah

(2008: 54), prestasi belajar pada hakekatnya adalah hasil akhir dari

sebuah proses belajar.

Prestasi belajar dikatakan sempurna apabila memenuhi tiga aspek

yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik, sebaliknya dikatakan

prestasi kurang memuaskan jika seseorang belum memenuhi target

dalam kriteria tersebut dan Menurut Nasution (2009: 54) menyatakan

bahwa prestasi belajar adalah kesempurnaan yang dicapai seseorang

dalam berpikir, merasa dalam berbuat.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan prestasi belajar

adalah tingkat keberhasilan siswa dan kesempurnaan yang dicapai

seseorang dalam mengikuti proses belajar.

2. Macam-macam Prestasi Belajar

Untuk menilai prestasi siswa diperlukan adanya beberapa tes. Seperti

yang diungkapkan Mulyasa (2008:208-209) yang mengemukakan

bahwa: “penilaian prestasi belajar tingkat kelas adalah penilaian yang

dilakukan oleh guru atau pendidik secara langsung. Penilaian prestasi
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belajar pada dasarnya merupakan suatu kegiatan untuk mengukur

perubahan perilaku peserta didik”.

Tes prestasi berdasarkan tujuan dan ruang lingkupnya, tes dapat

digolongkan kedalam jenis penilaian seperti yang dikemukakan

Djamarah (2010:106-107) berpendapat sebagai berikut:

1) Tes Formatif

Penilaian ini dilakukan untuk mengukur satu atau beberapa pokok

bahasan tertentu dan bertujuan untuk memperoleh gambaran

tentang daya serap siswa terhadap pokok bahasan tersebut. Hasil

tes ini dimanfaatkan untuk memperbaiki proses belajar mengajar

bahan/pokok bahasan dalam waktu tertentu juga dimanfaatkan guru

untuk mengetahui keberhasilan proses belajar mengajar.

2) Tes Subsumatif

Tes ini meliputi sejumlah bahan pengajaran/sejumlah pokok

bahasan tertentu yang telah diajarkan dalam waktu tertentu.

Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran daya serap siswa

terhadap sejumlah pokok bahasan yang telah diajarkan, untuk

meningkatkan prestasi belajar siswa. Hasil tes ini dimanfaatkan

untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan diperhitungkan

dalam menentukan nilai raport.
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3) Tes Sumatif

Tes ini diadakan untuk mengukur daya serap siswa terhadap bahan

pokok-pokok bahasan yang telah diajarkan selama satu semester

atau dua tahun pelajaran. Tujuannya adalah untuk menetapkan

tingkat atau taraf keberhasilan dalam suatu periode belajar tertentu.

Tes ini meliputi ujian akhir semester, tes kenaikan kelas, ujian

akhir sekolah dan ujian akhir nasional. Hasil dari tes ini

dimanfaatkan untuk kenaikan kelas, menyusun peringkat atau

sebagai ukuran mutu sekolah. Tes prestasi belajar akan

menggambarkan sejauh mana siswa telah mencapai hasil yang

diharapkan dari proses belajar mengajar dan prestasi yang telah

dicapai siswa.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa

dalam proses pembelajaran untuk mengetahui prestasi belajar

sebagai tolak ukur prestasi belajar yang dicapai peserta didik kita

dapat mengukur dan mengevaluasi tingkat keberhasilan belajar

dengan menggunakan tes prestasi belajar berupa tes formatif,

subsumatif, dan sumatif.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan beberapa

faktor yang mempengaruhi pencapaian prestasi belajar yaitu berasal

dari orang yang belajar dan adapula dari luar dirinya. Ada faktor-
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faktor yang menentukan pencapaian prestasi belajar seperti yang

dikemukakan Menurut Ahmadi dan Supriyono (2004: 138) prestasi

belajar yang dicapai seorang individu merupakan hasil interaksi

antara berbagai faktor yang mempengaruhinya baik dari dalam diri

(faktor internal) maupun dari luar diri (faktor eksternal) individu.

Yang tergolong faktor internal adalah:

1. Faktor jasmaniah (fisiologis) baik yang bersifat bawaan
maupun yang diperoleh. Yang termasuk faktor ini misalnya
penglihatan, pendengaran, struktur tubuh, dan sebagainya.

2. Faktor psikologis baik yang bersifat bawaan maupun yang
diperoleh yang terdiri atas:
a. Faktor intelektif yang meliputi:

1) Faktor potensial yaitu kecerdasan dan bakat.
2) Faktor kecakapan nyata yaitu prestasi yang telah

dimiliki.
b. Faktor non intelektif, yaitu unsur-unsur kepribadian tertentu

seperti sikap, kebiasaan, minat, kebutuhan, motivasi, emosi,
penyesuaian diri.

3. Faktor kematangan fisik maupun psikis.

Yang tergolong faktor eksternal, ialah:

1. Faktor sosial yang terdiri atas:
a. Lingkungan keluarga
b. Lingkungan sekolah
c. Lingkungan masyarakat
d. Lingkungan kelompok

2. Faktor budaya seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan,
teknologi, kesenian.

3. Faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar,
iklim.

4. Faktor lingkungan spiritual atau keamanan.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, peneliti menganilisa bahwa yang

menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar terdiri dari

faktor internal dan faktor eksternal.
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G. Penelitian yang Relevan

Penelitian ini didukung dengan penelitian terdahulu yang relevan yaitu :

1. Penelitian yang telah dilakukan oleh Andi (2007) di Surakarta tentang

Hubungan Motivasi Orang Tua dan Kedisiplinan Belajar Siswa Terhadap

Prestasi Belajar, dan dengan hasil : Ada hubungan positif antara motivasi

orang tua dan kedisplinan terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas IV SD

Negeri Tanggel Winong Pati Tahun Ajaran 2006/2007. Penulis

menjadikan referensi pada variabel (X) yaitu motivasi ekstrinsik dari orang

tua, namun terdapat perbedaan pada variabel dan teknik analisis data.

2. Penelitian yang telah dilakukan oleh Sunyar (2014) di Yogyakarta

tentang Hubungan antara Motivasi Orang Tua dan Minat Anak terhadap

Prestasi Belajar, dan dengan hasil : motivasi orang tua berhubungan positif

dan signifikan terhadap prestasi belajar tari. Penulis menjadikan referensi

pada variabel (X) yaitu motivasi ekstrinsik dari orang tua, namun terdapat

perbedaan pada instrument test.

3. Penelitian yang telah dilakukan oleh Maharani (2014) di Lampung

tentang Hubungan Antara Motivasi Orang Tua dan Aktivitas Belajar, dan

dengan hasil terdapat hubungan yang positif antara motivasi orang tua dan

aktivitas belajar.

4. Jurnal internasional oleh Lemos (2014) tentang The Relationship

Between Intrinsic Motivation, Extrinsic Motivation and Achievement
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Along Elementary School dan dengan hasil Ada hubungan positif antara

motivasi instrinsik dan motivasi ekstrinsik dikaitkan dengan pencapaian

prestasi siswa pada sekolah dasar.

5. Jurnal internasional oleh Fen dan Poh (2015) yang dilakukan di

Malaysia tentang A Review of Intrinsic and Extrinsic Motivations, dan

dengan hasil bahwa motivasi merupakan faktor penting dalam

mempelajari bahasa kedua dan dipengaruhi oleh variabel seperti

kepribadian dan sikap peserta didik, gaya belajar dan hubungan kekuasaan

antar bahasa.

H. Kerangka Pikir

Adapun yang dimaksud kerangka pemikiran dalam penilitian ini adalah

sebagai berikut : motivasi adalah daya penggerak dan pendorong dalam

diri seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu, demi mencapai tujuan

tertentu. Penelitian ini motivasi yang akan di fokuskan oleh peneliti yaitu

motivasi ekstrinsik (motivasi yang berasal dari luar individu seseorang).

Motivasi ekstrinsik pun dapat berasal dari keluarga, teman dan lingkungan

sekitar. Hasil penelitian telah membuktikan bahwa betapa pentingnya pola

asuh orang tua dalam keluarga dalam upaya untuk mendidik anak, karena

keluarga adalah sebuah institusi pendidikan yang utama dan bersifat

kodrati. Konteksnya dengan tanggung jawab orang tua dalam pendidikan,

maka orang tua adalah pendidik pertama dan utama dalam keluarga, oleh
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karena itu peneliti ingin memfokuskan motivasi ekstrinsik yang berasal

dari keluarga dalam hal ini adalah orang tua siswa.

Pemberian motivasi harus dikontrol secara berkesinambungan sehingga

pengaruh pemberian itu dirasakan terus oleh anak, oleh karena itu orang

tua harus membantu belajar anak di rumah sebab salah satu kemungkinan

lemahnya belajar anak adalah karena potensi yang dimiliki anak sangat

lemah. Melalui bantuan yang diberikan oleh orang tua maka anak akan

timbul kepercayaan dirinya untuk dapat bersaing dengan kawan-

kawannya. Jika hal ini dimiliki, didasari dan dilaksanakan di SD Negeri 1

Kota Baru, dimungkinkan akan dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa

di kelas IV.

Peneliti memperjelas kerangka pemikiran yang telah di uraikan tersebut,

maka akan divisualisikan seperti bagan di bawah ini :

Gambar 1. Arah kerangka pikir hubungan motivasi ekstrinsik dari
orang tua dengan prestasi belajar siswa

I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : Ada hubungan yang

positif antara motivasi ekstrinsik dari orang tua dengan prestasi belajar

siswa kelas IV SD Negeri 1 Kota Baru Bandar Lampung Tahun Ajaran

2017/2018.

Motivasi Ekstrinsik dari
Orang Tua (X)

Prestasi Belajar Siswa
(Y)



III. METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 1 Kota Baru Kecamatan Tanjung

Karang Timur Kota Bandar Lampung.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada tahun ajaran 2017/2018.

B. Jenis Penelitian

Metode penelitian menurut Sugiyono (2012: 2) metode penelitian adalah

sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan

tertentu dan metode penelitian pendidikan diartikan sebagai sebagai cara

ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan,

dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada

gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan

mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan.

Sedangkan menurut Suharsimi (2006: 149) metode penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini adalah penelitian korelasi, yang bertujuan untuk
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menemukan ada tidaknya hubungan dan apabila ada, berapa eratnya hubungan

serta berarti atau tidaknya hubungan itu.

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dengan arah hubungan antara

variabel (X) motivasi ekstrinsik dari orang tua dan variabel (Y) prestasi belajar

siswa sebagai berikut :

Gambar 2. Arah hubungan antara variabel X dengan variabel Y

C. Populasi Penelitian

1. Populasi Penelitian

Menurut Sukardi (2010: 53) populasi adalah semua anggota kelompok

manusia, binatang, peristiwa, atau benda yang tinggal bersama dalam satu

tempat dan secara terencana menjadi target kesimpulan dan hasil akhir

suatu penelitian.

Menurut Suharsimi (2006: 173) populasi adalah ke-seluruhan dari subjek

penelitian. Sedangkan, menurut Sugiyono (2012: 80) populasi adalah

wilayah generalisasi yang tediri atas: obyek/subyek yang mempunyai

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Motivasi ekstrinsik dari
orang tua dalam belajar

(X)

Prestasi belajar
siswa (Y)
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Berdasarkan pendapat ahli tersebut, maka populasi penelitian ini adalah

seluruh orang tua siswa kelas IV SD Negeri 1 Kota Baru Kota Bandar

Lampung Tahun Ajaran 2017/2018 yang berjumlah 45 orang tua

siswa/wali murid. Pada penelitian ini, sampling tidak dipergunakan kerena

semua populasi dijadikan subyek penelitian (total samping)

Tabel 2. Jumlah Orang Tua Siswa Kelas IV SD Negeri 1 Kota Baru

NO Kelas Jumlah Orang Tua Siswa

1 IV A 25

2 IV B 20

Jumlah 45
Sumber: Tata Usaha SD Negeri 1 Kota Baru

D. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2012: 38) variabel penelitian adalah suatu atribut atau

sifat nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya.

Penelitian menurut Sugiyono (2012: 39) terdapat dua variabel, yaitu

variabel independen (variabel bebas) dan variabel dependen (variabel

terikat).

1. variabel independen (variabel bebas) merupakan variabel yang

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya

variabel dependen (terikat).

2. variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi

atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.
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Adapun variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Variabel Bebas

Pada penelitian ini variabel bebasnya adalah motivasi orang tua yang

dilambangkan dengan (X).

b. Variabel Terikat

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar siswa yang

dilambangkan dengan (Y).

E. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

1. Definisi Konseptual variabel

a. Menurut Sardiman (2008: 90-91) motivasi ekstrinsik adalah motif-

motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari

luar. Motivasi ekstrinsik pun bisa berasal dari lingkungan keluarga,

lingkungan masyarakat maupun teman dekat. Penelitian ini penulis

ingin memfokuskan motivasi ekstrinsik pada lingkungan keluarga

dalam hal ini yaitu orang tua. Karena menurut Djamarah (2004: 3)

keluarga adalah sebuah institusi pendidikan yang utama dan

bersifat kodrati. Oleh karena itu motivasi ekstrinsik dari orang tua

dalam belajar sangatlah penting dalam hal memberikan bimbingan

dan perhatian yang diberikan oleh orang tua dalam belajar kepada

anaknya agar dapat menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang

mengatasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang

dihadapi dalam kegiatan belajarnya serta mampu mendapatkan

hasil belajar yang baik pula.
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b. Menurut Djamarah (2008: 54), prestasi belajar pada hakekatnya

adalah hasil akhir dari sebuah proses belajar. Selanjutnya, Nasution

(2009: 54) menyatakan bahwa prestasi belajar adalah

kesempurnaan yang dicapai seseorang dalam berpikir, merasa

dalam berbuat.

2. Definisi Operasional Variabel

a. Menurut Sardiman (2008: 92-94) ada beberapa bentuk dan cara

untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar diantaranya

yaitu : hadiah, mengetahui hasil, pujian dan hukuman.

Oleh karena itu pada motivasi ekstrinsik dari orang tua dari

pendapat ahli serta observasi yang telah penulis lakukan telah

disusun indikator dan sub indikator variabel (X) motivasi ekstrinsik

dari orang tua diantaranya yaitu : hadiah, mengetahui hasil, pujian,

hukuman, dan bimbingan & perhatian yang dibutuhkan siswa agar

bersemangat dalam belajar, sehingga hasil belajar dapat diperoleh

dengan hasil yang baik.

Penelitian ini untuk mengetahui data motivasi ekstrinsik dari

orang tua di rumah, peneliti melakukan kuesioner dengan orang tua

siswa yang berpedoman pada instrumen penelitian yaitu pedoman

kuesioner yang terdiri dari 25 pernyataan yang berhubungan

dengan segala bentuk dan cara yang dapat dilakukan orang tua agar

dapat menumbukan motivasi anak nya dalam belajar.
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Penulis menyusun kisi-kisi instrumen untuk variabel (X) dan

variabel (Y) sebagai berikut :

Tabel 3. Kisi-Kisi Instrumen Variabel (X) dan Variabel (Y)

Variabel Dimensi Indikator Nomor
Butir Soal

Motivasi
Ekstrinsik
dari Orang
Tua (X)

1. Memberikan
Hadiah

2. Mengetahui
hasil belajar
anak

3. Memberikan
pernyataan
penghargaan
secara verbal
dan non
verbal

4. Bimbingan
dan perhatian

1. Memberikan hadiah
berupa barang

2. Memberikan hadiah
jalan-jalan

3. Mengetahui hasil
belajar anak di
sekolah

4. Mengetahui hasil
pekerjaan rumah (PR)
anak di sekolah

5. Memberikan ucapan
pujian kepada anak

6. Memberikan
penguatan berupa
gerakan tubuh yang
menunjukkan
perhatian

7. Pemberian bimbingan
belajar di rumah dan
di luar rumah

8. Menyediakan
perlengkapan sekolah
anak

1, 2, 3

4, 5, 6

7, 8, 9

10, 11, 12

13, 14, 15

16, 17, 18

19, 20, 21,
22

23, 24, 25

Prestasi
Belajar
(Y)

Hasil nilai UTS
semester ganjil
siswa kelas IV
SD Negeri 1
Kota Baru
Bandar Lampung
Tahun Ajaran
2017/2018

Besarnya hasil nilai UTS
pada semester ganji
siswa kelas IV SD Negeri
1 Kota Baru Bandar
Lampung Tahun Ajaran
2017/2018
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F. Metode Pengumpulan Data

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk

menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada

agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Metode pengumpulan

data dari penelitian ini adalah:

1. Kuesioner (Angket)

Kuesioner/angket yang digunakan pada penelitian ini yaitu angket

anonim, untuk menggunakan angket tersebut diperlukan responden

yaitu sampel yang telah kita ambil pada saat penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini berupa catatan, arsip,

agenda dan lain sebagainya yang dapat diamati dan dilihat datanya,

dalam hal ini yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati,

sehingga dapat digunakan untuk mengumpulkan data terkait dengan

jumlah siswa, dan prestasi belajar siswa kelas IV SD Negeri 1 Kota

Baru Tahun Ajaran 2017/2018.

G. Rumus Uji Persyaratan Instrumen

1. Uji Validitas Pedoman Kuesioner

Menurut Suharsimi (2006: 211) validitas adalah suatu ukuran yang

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu

instrument. Menurut Sugiyono (2012: 222) instrumen yang valid

berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur)
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itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk

mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk menguji validitas

instrumen digunakan rumus korelasi Product Moment yang

dikemukakan oleh Pearson dengan rumus:

= N∑XY − (∑X)(∑Y){N ∑X − ( ∑X) }{N∑Y (∑Y) }
Keterangan:
rxy = koefisien korelasi X dan Y
N = jumlah responden
∑XY = total perkalian skor X dan Y
∑Y = jumlah skor variabel Y
∑X = jumlah skor variabel X
∑X2 = total kuadrat skor variabel X
∑X2 = total kuadrat skor variabel Y
(Suharsimi, 2006: 213)
Dengan kriteria pengujian jika korelasi antar butir dengan skor total

lebih dari 0,3 maka instrumen tersebut dinyatakan valid, atau

sebaliknya jika korelasi antar butir dengan skor total kurang dari 0,3

maka instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. Dan jika r hitung > r

tabel dengan α ≤ 0,05 maka koefisien korelasi tersebut signifikan.

Menurut Masrun (dalam Sugiyono 2012: 188) butir yang mempunyai

korelasi positif dengan kriterium (skor total) serta korelasi yang tinggi,

menunjukkan bahwa butir tersebut mempunyai validitas yang tinggi

pula. Biasanya syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat

adalah kalau r= 0,3.

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan manual dibantu

program Microsoft Excel 2007 dengan kriteria uji coba bila correlated
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item – total correlation lebih besar dibandingkan dengan 0,3 maka

data merupakan construck yang kuat (valid).

2. Uji Reliabilitas Pedoman Kuesioner

Instrumen yang reliabel belum tentu valid. Instrumen yang reliabel

adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur

objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Menurut

Suharsimi (2006: 238) perhitungan untuk mencari harga reliabilitas

instrumen dapat digunakan rumus alpha, yaitu:

= − 1 1 − ∑
Keterangan:

: Reliabilitas instrumen∑ : Skor tiap – tiap item
n : Banyaknya butir soal

: Varians total

Uji reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana alat

pengukuran dapat dipercaya atau diandalkan. Reliabilitas instrumen

diperlukan untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan pengukuran.

Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan uji reliabilitas menggunakan

program Microsoft Excel 2007 dengan model Alpha Cronbach’s yang

diukur berdasarkan skala alpha cronbach’s 0 sampai 1.
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Tabel 4. Daftar Interpretasi Koefisien r

Koefisien r Reliabilitas

0,800 – 1,000 Sangat Tinggi

0,600 – 0,799 Tinggi

0,400 – 0,599 Sedang/Cukup

0,200 – 0,399 Rendah

0,000 – 0,199 Sangat Rendah

Rusman (2012: 57)

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara yang digunakan untuk menguraikan

keterangan-keterangan atau data yang diperoleh agar data tersebut dapat

dipahami bukan oleh orang yang mengumpulkan data saja, tapi juga oleh

orang lain.Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Editing

Dalam pengolahan data yang pertama kali harus dilakukan adalah

editing. Ini berarti bahwa semua pedoman wawancara harus diteliti

satu persatu tentang kelengkapan dan kebenaran pengisian pedoman

wawancara sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan

2. Scoring

Setelah melalui tahapan editing, maka selanjutnya penulis memberikan

skor terhadap pertanyaan yang ada pada pedoman wawancara. Adapun

pemberian skor untuk tiap-tiap jawaban adalah:
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Tabel 5. Skor Jawaban Pedoman Wawancara

Kategori Skor

Selalu 4

Sering 3

Kadang-kadang 2

Tidak Pernah 1

Sumber: Penulis

Rumus dalam teknik analisis data yang digunakan untuk melihat hubungan

antara motivasi ekstrinsik dari orang tua dengan hasil belajar siswa adalah

dengan menggunakan korelasi product moment dari Pearson yang

merupakan salah satu teknik untuk mencari tingkat keeratan hubungan

antara dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Adapun rumusnya

adalah sebagai berikut:

= N∑XY − (∑X)(∑Y){N ∑X − ( ∑X) }{N∑Y (∑Y) }
Keterangan:
rxy = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y
N = jumlah responden
∑XY = total perkalian skor X dan Y
∑Y = jumlah skor variabel Y
∑X = jumlah skor variabel X
∑X2 = total kuadrat skor variabel X
∑X2 = total kuadrat skor variabel Y
(Suharsimi, 2006: 213)

Rumus selanjutnya adalah untuk mencari besar kecilnya kontribusi

variabel X terhadap variabel Y dengan menggunakan rumus sebagai

berikut:

KD = r² x 100%
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Keterangan:
KD = Koefisien Determination (Kontribusi variabel X terhadap

variabel Y)
r = Nilai Koefisien korelasi

I. Rumus Uji Hipotesis

Pengujian selanjutnya yaitu uji hipotesis yang berfungsi untuk mencari

makna hubungan antara variabel X terhadap Y, maka hasil korelasi

tersebut diuji dengan rumus :

√√ ²
Keterangan:

= Nilai t
r         = Nilai Koefisien Korelasi
n         = Jumlah Sampel

Dengan kriteria pengujian Jika thitung> ttabel, maka Hoditolak dan Ha

diterima dan jika thitung< ttabel Hoditerima dan Ha ditolak dimana dk = n-2

dengan mengambil taraf uji signifikansi 5%.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa ada hubungan

yang positif antara motivasi ekstrisnik dari orang tua dengan prestasi belajar

siswa kelas IV SD Negeri 1 Kota Baru Bandar Lampung Tahun Ajaran

2017/2018. Hal ini diketahui dari hasil teknik analisis data sebagai berikut:

1. Nilai koofisien korelasi antara Variabel X (motivasi ekstrinsik dari orang

tua) dan Variabel Y (prestasi belajar siswa) sebesar 0,546 yang berarti

korelasi tersebut positif. Persentase Koefisien Determinasi menunjukkan

hasil 29,8% yang berarti Variabel X (motivasi ekstrinsik dari orang tua)

memberikan kontribusi terhadap Variabel Y (prestasi belajar siswa). Hasil

lebih besar dari atau 3,660 > 2,017, sehingga H0 ditolak dan

Ha yang berbunyi ada hubungan yang positif antara motivasi ekstrinsik

dari orang tua dengan prestasi belajar siswa kelas IV SD Negeri 1 Kota

Baru Bandar Lampung Tahun Ajaran 2017/2018 diterima.
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B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penulis ingin

memberikan saran untuk :

1. Kepala sekolah, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah

informasi bagi kepala sekolah tentang hubungan motivasi ekstrinsik dari

orang tua dengan prestasi belajar siswa sehingga kepala sekolah dapat

bekerjasama dengan orang tua murid agar mampu memberikan dorongan

belajar sehingga prestasi belajar yang diperoleh siswa dapat lebih baik.

2. Guru, diharapkan dapat memberikan informasi tentang hubungan

motivasi ekstrinsik dari orang tua dengan prestasi belajar dan guru dapat

bekerjasama dengan wali murid untuk dapat saling membantu siswa

dalam belajar serta memperhatikan perkembangan belajar anak nya.

3. Siswa, diharapkan berguna untuk mendapatkan motivasi belajar dari

orang tua yang baik dalam membentuk ketercapaian prestasi belajar di

sekolah dengan baik pula.

4. Orang tua, diharapkan dengan adanya penelitian ini orang tua dapat lebih

baik lagi dalam membimbing serta mengarahkan anak nya untuk belajar

di rumah sehingga peran orang tua dapat dirasakan untuk membantu  nya

dalam kegiatan belajar, sehingga diharapkan hal itu dapat membantu

memotivasi anak untuk dapat prestasi belajar yang baik di kelas dan di

sekolah nya tersebut.

5. Peneliti lain atau berikutnya yang akan melakukan penelitian dibidang ini,

diharapkan dapat mendukung penelitian-penelitian sejenis dalam

mengkaji dan mengembangkan ilmu di bidang pendidikan.
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