
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan sarana strategis untuk meningkatkan kualitas 

bangsa dan kemajuan pendidikan merupakan suatu determinasi. Pendidikan umum 

dilaksanakan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakatdengan 

demikian, keluarga merupakan salah satu lembaga yang bertanggungjawab dalam 

pencapaian tujuan umum pendidikan. Pendidikan pertama kali yang didapatkan 

oleh seorang anak berasal dari keluarga atau orang tua. 

Keluarga adalah sebuah institusi yang terbentuk karena ikatan perkawinan 

pasangan suami istri untuk hidup bersama untuk membentuk keluarga bahagia dan 

sejahtera  lahir dan batin.
1
 Keluarga merupakan lembaga pertama dan utama yang 

dikenal oleh anak karena orang tualah yang pertama dikenal dan diterimanya  

pendidikan. Bimbingan kasih sayang yang terjalin antara kedua orang tua dengan 

anak-anaknya, merupakan yang paling ampuh bagi pertumbuhan dan 

perkembangan psikis serta nilai-nilai sosial dan relgius pada diri anak. Allah SWT 

menjelaskan tentang kewajiban orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak.  

َ َوْليَقُىلُىا يَّةً ِضعَافًا َخافُىا َعلَْيِهْم فَْليَتَّقُىا اَّللَّ قَْىًًل  َوْليَْخَش الَِّزيَن لَْى تََشُكىا ِمْن َخْلِفِهْم رُّسِ

 )النساء: (َسِذيذًا

“dan hendaklah takut kepada allah orang-orang yang seandainya meninggalkan 

dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap
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 (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada allah 

dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (Q.S. An-Nisa:9)
2
 

Cara orang tua dalam mengasuh anak sangat berpengaruh pada sikap, 

kebiasaan dan pola belajar seorang  anak.  Karena orang tua merupakan pendidik 

pertama dan utama dari  seorang anak dan juga dari orang tualah pertama-tama 

anak mendapatkan pendidikan. Dikatakan orang tua sebagai pendidik utama dan 

pertama, karena pendidikan dari orang tua menjadi dasar bagi perkembangan dan 

kehidupan anak dikemudian hari. Pada hakekatnya keluarga merupakan suatu 

tempat pembentukan sifat dan karakter seorang anak yang masih berada dalam 

bimbingan dan pengawasan orang tua. 

Orang tua harus dapat membimbing dan memberi pendidikan yang baik 

kepada anak, bimbingan yang diberikan orang tua adalah dasar dari pembentukan 

pribadi anak. Pribadi anak terbentuk dimulai dari usia sangat dini. pendidikan dan  

bimbingan yang diberikan orang tua sangat berpengaruh pada  kehidupannya 

kelak saat ia tumbuh dewasa. Mendidik anak dengan baik dan benar berarti 

menumbuh kembangkan totalitas potensi anak secara wajar baik potensi jasmani 

maupun rohani. Seperti memenuhi sandang, pangan, papan serta pemenuhan 

kebutuhan intelektual anak, perasaan dan budi pekerti. Allah swt juga 

mengingatkakan ummatnya agar memperhatikan kaum muslimin terhadap masa 

depan anak-anak sebagai masa generasi  penerus. Tercantum dalamAl -Quran: 
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يَن آََمنُىا قُىا أَْنفَُسُكْم َوأَْهِليُكْم نَاًسا َوقُىدَُها النَّاُس َواْلِحَجاَسةُ َعلَْيَها َمََلئَِكةٌ  يَا أَيَُّها الَّز

َ َما أََمَشُهمْ  ( ٦ )التحشيم:َويَْفعَلُىَن َما يُْؤَمُشونَ  ِغََلٌظ ِشذَادٌ ًَل َيْعُصىَن اَّللَّ  

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-

malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 

diperintahkan-nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan.”( Q.S.At-Tahrim/66:6).
3
 

Mengasuh dan membesarkan anak berarti memelihara kehidupan dan 

kesehatannya serta mendidiknya dengan penuh ketulusan dan cinta kasih, cara 

pengasuhan anak yang baik itu dapat terwujud dengan pola pengasuhan orang tua 

yang tepat seperti yang dikatakan Sugihartono bahwa pola asuh pada orang tua 

ada tiga macam yaitu pola asuh otoriter, pola asuh autoritatif dan pola asuh 

permisif.
4
 Pola asuh yang diberikan orang tua kepada anak- anaknya tidak hanya 

berpengaruh pada perilaku si anak melainkan akan berpengaruh pula pada 

motivasi belajarnya. Orang tua berperan penting dalam pemberian motivasi 

belajar kepada anaknya. Motivasi belajar harus ditanamkan kepada anak sejak 

dini. Seseorang yang memiliki motivasi kuat maka akan memiliki energi yang 

banyak dalam belajar.   

Motivasi dan belajar adalah dua hal yang saling mempengaruhi. Belajar 

adalah usaha sadar dan terencana yang diikuti perubahan tingkah laku yang 

relative permanen untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Motivasi merupakan 
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pendorong atau pemasok daya dalam belajar. Motivasi timbul karena adanya 

keinginan atau kebutuhan dalam diri seseorang. Anak yang memiliki motivasi 

belajar akan meluangkan banyak waktu untuk belajar dan akan lebih tekun dalam 

belajar dibandingkan dengan anak yang kurang memiliki motivasi dalam belajar.  

Belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang terjadi di dalam satu 

situasi, bahkan dalam satu ruang hampa. Situasi belajar ini ditandai dengan motif 

yang ditetapkan dan diterima oleh siswa. Terkadang satu proses belajar tidak 

dapat mencapai hasil maksimal disebabkan karena ketiadaan kekuatan yang 

mendorong (motivasi). Maka dari itu orang tua selaku pendidik utama harus dapat 

memotivasi cara belajar anak, karena bila orang tua tidak dapat memberi motivasi 

pada anak atau dalam hal ini membiarkan anak tanpa diberi motivasi untuk apa 

belajar sesungguhnya, bisa jadi anak tidak mau belajar atau malas belajar. 

Motivasi anak bisa didapatkan dari diri anak itu sendiri dan juga pengaruh 

orang lain atau orang terdekat terutama orang tua dan keluarga. Anak yang 

termotivasi tentu akan belajar dengan rajin tanpa paksaan sedangkan anak yang 

kurang termotivasi tentu akan kurang serius dalam belajar baik dirumah atau 

disekolah. Karena terkadang suatu proses belajar tidak dapat mencapai hasil yang 

maksimal, disebabkan karena ketiadaan kekuatan yang mendorong (motivasi) dan 

dengan adanya motivasi dapat menumbuhkan minat belajar siswa. Agar tidak 

terjadi hal yang tidak inginkan, seperti misalnya anak yang sebenarnya memiliki 

intelegensi yang tinggi tetapi kurang termotivasi akan mengalami kegagalan, 

karena itu sebisa mungkin sebagai orang tua harus mampu memberikan motivasi 

yang positif kepada anak agar anak itu sendiri kelak tidak mengalami kegagalan 

dan mencapai kesuksesan yang membanggakan orang tua, guru dan dirinya 



 
 

 

senidri.Anak yang tidak memiliki motivasi belajar atu tidak memiliki minat dalam 

belajar, anak akan cenderung bermalas-malasan dalam belajar, ribut ketika 

belajar, tidur di kelas dan malas mengerjakan tugas.  

Kegagalan yang dialami anak bukan semata-mata kesalahan dari anak 

tetapi dapat disebabkan kegagalan orang tua dan juga guru atau pengajar dalam 

memberikan motivasi serta arahan kepada anak. Agar seseorang dapat belajar 

dengan baik, dia harus mengetahui cara-cara belajar yang efisien serta mempunyai 

motivasi belajar yang kemudian dipraktekkan setiap hari sampai menjadi suatu 

kebiasaan. 

Orang tua  memiliki peran penting dalam menumbuhkan motivasi belajar 

anak dalam hal ini adalah pola asuh orang tua.Peranan orang tua sangat 

berpengaruh dalam mendidik anaka-anaknya. Sikap yang orang tua perlihatkan 

akan menjadi perhatian anak. Dukungan dari orang tua merupakan suatu pemacu 

semangat belajar bagi anak. Orang tua yang selalu memberikan kasih sayang dan 

selalu meluangkan waktu, akan membantu anak memiliki keinginan belajar yang 

kuat. Apabila seorang anak memiliki keinginan dan semangat belajar yang tinggi 

maka anak tidak terpaksa untuk bersekolah. Anak akan selalu berusaha untuk 

mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan tepat.   

Pola asuh yang mencakup sikap dan perilaku dari orang tua berpengaruh 

terhadap perkembangan jiwa anak. Orang tua yang satu dengan yang lain akan 

memberikan pola asuh yang berbeda-beda dalam mendidik anaknya. Perbedaan 

pola asuh yang diterima oleh anak secara tidak langsung akan mempengaruhi 

motivasi anak dalam belajar. Berdasarkan hasil observasi lapangan yang telah 



 
 

 

dilakukan di sekolah SMP IT Al-Hijrah Percut Sei Tuan  terdapat bahwa 

kurangnya motivasi belajar. Hal ini dapat dilihat dari fenomena yaitu 

sebagahagian siswa masih terdapat yang tidur ketika belajar, dan tidak jarang 

siswa ribut ketika belajar dan terdapat siswa yang kurang serius dalam belajar. 

Seharusnya anak memiliki motivasi dan minat belajar yang kuat, sehingga seorang 

anak akan mengikuti pelajaran dengan baik, dan tidak terdapat siswa yang yang 

ribut ketika belajar. Inilah yang melatar belakangi penulis untuk meneliti lebih 

lanjut dengan judul Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Motivasi Belajar 

Siswa Di SMP IT Al-Hijrah-2 Deli Serdang . 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan  latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas , peneliti 

menyimpulkan bahwa masalah tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Cara orang tua memperhatikan anak memiliki perbedaan, akan tetapi 

masih terdapat Orang tua yang kurang memperhatikan belajar anak 

2. Pola asuh orang tua sangat penting untuk perkembangan anak akan tetapi 

tidak jarang ditemukan pola asuh orang tua yang kurang tepat dalam 

mendidik anak.   

3. Motivasi sangat mempengaruhi belajar anak tapi masih terdapat anak 

yang memiliki motivasirendah.  

4.  Pada saat belajar tentunya memiliki pengawasanakan tetapi masih 

terdapat sebahagian siswa yang  kurang tertib dalam mengikuti 

pembelajaran.  

5. keseriusan dalam belajar sangat memiliki pengaruh pada hasil, akantetapi 

tidak dapat dipungkiri  masih terdapat siswa yang tidur ketika di kelas. 



 
 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi  masalah yang telah diuraikan, maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:  

1. Bagaimana tingkat pola asuh orang tua terhadap anak dalam belajar di 

SMP IT Al-Hijrah-2 Percut Sei Tuan. 

2. Bagaimana tingkat motivasi belajara siswa di SMP IT Al-Hijrah-2 

Percut Sei Tuan. 

3. Apakah ada hubungan yang positif dan signifikan antara pola asuh 

orang tua dengan motivasi belajar siswa di SMP IT Al-Hijrah-2 Percut 

Sei Tuan. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang 

menjadi tujuan penelitian pada penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui tingkat pola asuh orang tua di SMP IT Al-Hijrah-2 

Percut Sei Tuan. 

2. Untuk mengetahui tingkat motivasi belajar siswa di SMP IT Al-Hijrah-

2 Percut Sei Tuan. 

3. Untuk mengetahui hubungan antara pola asuh orang tua dengan 

motivasi belajar siswa di SMP IT Al-Hijrah-2 Percut Sei Tuan. 

 

 



 
 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi kepada siswa tentang pentingnya hubungan antara 

orang tua dengan anak, sehingga diharapkan mereka lebih menghargai dan 

menghormati orang tua.  

2. Mengetahui pentingnya hubungan antara pola asuh orang tua dalam 

mengembangkan motivasi belajar siswa SMP IT Al-Hijrah-2 Deli Serdang 

3. Menjadi bahan kajian dalam menambah ilmu pengetahuan bagi para 

pembaca, khususnya buat penulis. 

4. Bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang berniat meneliti masalah yang 

sama. 

5. Untuk penulis sendiri sebagai persyaratan untuk memenuhi gelar sarjana 

(S1) dalam Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Pada Universitas Islam Negeri 

Sumatera Utara.



 
 

 

 


