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ABSTRAK 

 

Rieny Kharisma Putri. 2017. Perbedaan Motivasi Belajar Siswa Ditinjau Dari 

Pola Asuh Orang Tua pada Kelas XI SMA Teuku Umar Semarang Tahun 

Pelajaran 2016/2017.. Skripsi. Jurusan Bimbingan dan Konseling. Fakultas Ilmu 

Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Kusnarto Kurniawan, 

M.Pd., Kons dan Dra. Maria Theresia Sri Hartati, M.Pd, Kons.,  

Kata Kunci : motivasi belajar, Pola Asuh Orang Tua, 

Motivasi belajar sangat penting, yang memberikan semangat, arah, dan 

kegigihan dalam proses belajar disekolah. Pemberian pola pengasuhan yang tepat 

harusnya juga diikuti motivasi belajar anak yang bagus. Namun pada kenyataanya 

motivasi belajar yang dimiliki anak cenderung bervariasi, siswa yang memiliki 

motivasi yang tinggi maupun yang rendah dalam suatu kondisi yang sama. Hal ini 

salah satunya dipengaruhi oleh pola asuh orang tua. Oleh karena itu perlu 

diadakan penelitian tentang perbedaan motivasi belajar ditinjau dari pola asuh 

orang tua.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah perbedaan motivasi 

belajar siswa ditinjau dari pola asuh orang tua pada kelas XI SMA Teuku Umar 

Semarang. Metode yang digunakan adalah metode penelitian Ex post facto dengan 

jenis komparatif. Penelitian ini menggunakan penelitian populasi dengan subjek 

penelitian sebanyak 102 siswa. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah skala motivasi belajar dan skala pola asuh orang tua. Pengujian validitas 

dan reliabilitas menggunakan rumus product moment dan rumus alpha.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 63% siswa diasuh dengan pola asuh 

demokratis dengan motivasi belajar 75,1% (tinggi), 19,6% siswa diasuh dengan 

pola asuh otoriter dengan motivasi 68,1%(sedang) dan 16,7% diasuh dengan pola 

asuh permisif dengan motivasi 65,8% (sedang). Berdasarkan uji homogenitas dan 

normalita, dinyatakan bahwa data homogen dan berdistribusi normal, sehingga 

menggunajan uji hipotesis anava. Berdasarkan hasil uji anava diperoleh nilai 

Fhitung = 17,371 dengan sig = 0,000 , maka dihasilkan bahwa F hitung 17,37 > 

dari F tabel 2,46  maka H0 ditolak, dengan kata lain dapat disimpulkan terdapat 

perbedaan motivasi belajar siswa antara siswa yang diasuh dengan pola asuh 

otoriter, demokratis dan permisif. 

Simpulan: terdapat perbedaan motivasi belajar siswa antara siswa yang 

diasuh dengan pola asuh otoriter, demokratis dan permisif. Siswa yang diasuh 

dengan pola asuh demokratis memiliki motivasi belajar tertinggi. Motivasi belajar 

siswa dengan pola asuh otoriter  termasuk dalam kategori sedang. Motivasi belajar 

siswa dengan pola asuh permisif adalah dalam kategori sedang. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar belakang  

Motivasi dalam proses belajar siswa sangat penting. Adanya motivasi 

mendorong semangat belajar siswa dan apabila siswa memiliki motivasi yang 

rendah akan melemahkan semangat belajar siswa. Siswa yang belajar dengan 

motivasi yang rendah tidak akan berhasil dengan maksimal . Pentingnya motivasi 

belajar adalah sebagai penentu kedudukan pada awal belajar, proses dan hasil 

akhir, mengarahkan kegiatan belajar, serta meningkatkan semangat belajar siswa. 

Motivasi belajar sangat erat sekali hubungannya dengan prilaku siswa disekolah, 

dapat membangkitkan dan mengarahkan peserta didik untuk mempelajari sesuatu 

yang baru tercermin dari ketekunan yang tidak mudah patah untuk mencapai 

sukses meskipun dihadang oleh berbagai kesulitan.  

Menurut Santrock (2007:510), motivasi adalah proses yang memberi 

semangat, arah, dan kegigihan perilaku. Artinya, perilaku yang  memiliki motivasi 

adalah perilaku yang penuh energi, terarah, dan bertahan lama. Dalam kegiatan 

belajar, maka motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di 

dalam diri siswa yang menimbulkan  kegiatan belajar, yang menjamin 

kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, 

sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai 

(Sardiman, 2014) 

Menurut Uno (2007:23) Seseorang yang memiliki motivasi kuat akan 

mempunyai banyak energi untuk belajar. Hal ini menunjukkan bahwa anak 
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yang memiliki motivasi belajar akan dapat meluangkan waktu belajar lebih 

banyak dan lebih tekun dari pada mereka yang kurang memiliki mempunyai 

motivasi belajar. Siswa memperoleh hasil dari belajar sesuai dengan usaha yang 

mereka lakukan. Dengan kata lain, belajar sedikit hasilnya sedikit, belajar banyak 

hasilnya banyak. 

Menurut Uno (2007:23) siswa yang memiliki motivasi tinggi dapat dilihat 

dari beberapa ciri, diantaranya siswa tekun menghadapi tugas, siswa ulet 

menghadapi kesulitan belajar, siswa senang dalam pembelajaran, siswa 

memperhatikan saat guru menerangkan, siswa rajin mengikuti pelajaran, siswa 

tidak cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin, siswa memiliki keinginan berhasil 

yang tinggi, siswa berani mempertahankan pendapat selagi merasa benar dan 

yakin, siswa tidak mudah menyerah mengerjakan soal-soal latihan yang dianggap 

sulit, siswa percaya diri bertanya tentang materi yang belum dikuasai. Apabila 

terdapat ciri-ciri tersebut dapat dikatakan telah memiliki motivasi belajar tinggi. 

Pada dasarnya motivasi dipengaruhi oleh keluarga yang dalam hal ini 

adalah pola asuh orang tua. Sikap orang tua yang terbuka dan selalu menyediakan 

waktu akan membantu anak dalam memahami dirinya yang terus mengalami 

perubahan juga akan membantu anak meningkatkan semangat belajarnya. Anak 

merasa tidak terpaksa untuk sekolah dan semangat belajarnya pun akan tumbuh 

terus. Dengan adanya sikap yang positif, maka anak akan merasa lebih mudah 

untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Anak akan mengoptimalkan potensi 

berpikirnya di sekolah dan selalu berusaha untuk mengerjakan tugas-tugas 

sekolahnya dengan tepat.  
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Dari latar belakang keluarga yang berbeda akan membentuk pola asuh orang 

tua yang berbeda-beda dan diprediksikan dari pola asuh orang tua yang berbeda-

beda itu mempengaruhi motivasi siswa dalam belajar.  Menurut Djamarah 

(2014:67) bahwa dalam sebuah keluarga orang tua bertanggung jawab 

memberikan pendidikan kepada anaknya dengan pendidikan yang baik. Ada 

beberapa orang tua yang menyepelekan tanggung jawab atau perannya tersebut. 

Orang tua yang di dalamnya adalah ayah dan ibu tidak memberikan pendidikan 

yang baik untuk menunjang pendidikan dan belajar anak . 

Djamarah (2014: 51) berpendapat, “pola asuh orang tua dalam keluarga 

berarti kebiasaan orangtua, ayah dan atau ibu, dalam memimpin, mengasuh, dan 

membimbing anak dalam keluarga”. Mengasuh dalam arti menjaga dengan cara 

merawat dan mendidiknya. Membimbing dengan cara membantu, melatih, dan 

sebagainya.  

Hurlock (1973:204) menyatakan bahwa pola asuh ada 3 macam yaitu: 

demokratis, otoriter dan permisif. Ketiga tipe pola asuh tersebut berbeda dalam 

cara-cara menerapkan kontrol perilaku remaja oleh orangtua. Orangtua dengan 

pola asuh otoriter adalah dicirikan sebagai orangtua yang mengharapkan remaja 

patuh pada aturan-aturan yang dibuat tanpa menjelaskan terlebih dahulu mengapa 

dan apa tujuannya remaja harus mematuhinya. Orang tua dengan pola asuh 

otoriter mengakibatkan anak cenderung memiliki rasa percaya diri yang rendah 

dan selalu bergantung pada orang lain dikarenakan adanya perintah dan paksaan 

dari orang tua yang mengakibatkan anak merasa tertekan dalam belajar.  
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Pola asuh orangtua demokratis adalah dicirikan sebagai orangtua 

yang  lebih  melihat  pada  pentingnya  remaja  mengetahui  mengapa  suatu 

peraturan dibuat, remaja juga diberikan kesempatan untuk berbicara atau memberi 

alasan ketika melanggar aturan. Orang tua dengan pola asuh demokratis 

mengakibatkan anak cenderung memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Anak 

merasa dihargai dan merasa diberikan kepercayaan dalam bertindak. Anak dapat 

merasa termotivasi dan ingin selalu berprestasi disekolah. 

Lain halnya dengan pola asuh permisif yang memiliki ciri-ciri bahwa remaja 

diberi kebebasan sepenuhnya untuk berperilaku sesuai apa yang dipikirkan dan 

dirasakan, tidak ada keterlibatan orangtua dalam membuat aturan dan bimbingan 

maupun arahan ketika remaja menemukan kekeliruan atau salah dalam berprilaku, 

orang tua dengan pola asuh permisif cenderung membuat anak merasa kurang 

termotivasi, dikarenakan anak merasa orang tua tidak peduli atas apa yang 

dilakukan anak.  

Jelas bahwa orang tua memiliki peran yang sangat penting bagi 

pembentukan pola berfikir dan kecakapan anak. Seorang anak biasanya 

mencontoh apa yang orangtuanya lakukan, dan akan jadi seperti apa anak tersebut 

tergantung bagaimana orang tua pendidiknya tersebut. Pola pengasuhan yang 

positif akan berdampak baik pada perkembangan anak, begitu juga sebaliknya, 

pola pengasuhan yang tidak baik akan berdampak tidak baik juga pada 

perkembangan anak.  

Berdasarkan hasil wawancara guru BK di SMA Teuku Umar Semarang 

menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kelas XI memiliki motivasi belajar 
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yang bervariasi. Hal ini terlihat pada saat pembelajaran berlangsung sebagian 

siswa kurang menunjukkan ketertarikan dalam proses pembelajaran dan sebagian 

pula ada yang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Di kelas ada sebagian 

siswa yang serius mengikuti kegiatan belajar namun sebagian siswa juga lebih 

senang mengganggu temannya dari pada memperhatikan guru mengajar. Saat 

diberi tugas oleh guru, siswa juga malah sibuk sendiri dan tidak segera 

mengerjakan tugas dari guru dan sebagian siswa pula yang mengerjakan dengan 

baik ketika diberikan tugas. Di sekolah ada sebagian siswa yang menunjukan 

motivasi yang tinggi dalam belajar, hal ini dilihat dari bagaimana proses belajar di 

kelas dan hasil yang diperoleh. Namun ada beberapa siswa yang sering 

mendapatkan hukuman keluar kelas dikarenakan tidak mengerjakan tugas yang 

diberikan guru mata pelajaran.  

Menurut Guru BK SMA Teuku Umar Semarang, kelas XI merupakan 

kelas yang biasanya memiliki motivasi belajar yang beragam. Banyak siswa kelas 

XI yang mengalami penurunan motivasi belajar, namun ada beberapa siswa pula 

yang motivasi belajarnya meningkat. Siswa  yang memiliki nilai yang berbeda-

beda dengan kondisi pembelajaran yang sama. Terdapat beberapa siswa yang 

memiliki nilai yang cukup rendah dan juga terdapat siswa yang memiliki nilai 

yang sangat baik dalam kondisi pembelajaran yang sama. Hal ini yang 

menjadikan kelas XI sebagai subjek penelitian ini. 

Keberhasilan anak dalam belajar merupakan sesuatu yang diharapkan oleh 

setiap orang tua. Untuk mewujudkan harapan tersebut tentunya orang tua perlu 
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memahami anak sebagai manusia seutuhnya dan memahami dirinya agar dapat 

menyesuaikan diri dengan anak yang menjadi tanggung jawabnya.  

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti ingin melaksanakan penelitian 

yang berjudul Perbedaan Motivasi Belajar Siswa Ditinjau Dari Pola Asuh Orang 

Tua pada Kelas XI SMA Teuku Umar Semarang Tahun Pelajaran 2016/2017 

 

1.2   Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka rumusan masalah 

utama  yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu: “apakah ada perbedaan 

motivasi belajar siswa ditinjau dari pola asuh orang tua pada kelas XI SMA Teuku 

Umar Semarang.” Sedangkan secara khusus, masalah tersebut dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

(1) Bagaimana motivasi belajar siswa dengan pola asuh orang tua otoriter ? 

(2) Bagaimana motivasi belajar siswa dengan pola asuh orang tua demokratis? 

(3) Bagaimana motivasi belajar siswa dengan pola asuh orang tua permisif? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan 

utama penelitian ini adalah untuk mengatahui apakah ada perbedaan motivasi 

belajar siswa ditinjau dari pola asuh orang tua pada kelas XI SMA Teuku Umar 

Semarang. Selain untuk menjawab tujuan utama, tujuan penelitian ini adalah 

untuk menjawab beberapa rumusan masalah, yaitu :  

(1) Untuk mengetahui motivasi belajar siswa dengan pola asuh orang tua otoriter 
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(2) Untuk mengetahui motivasi belajar siswa dengan pola asuh orang tua demokratis 

(3) Untuk mengetahui motivasi belajar siswa dengan pola asuh orang tua permisif 

 

1.4 Manfaat penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Teoretis  

Peneliti ini memberikan kontribusi dalam bidang bimbingan dan konseling 

berupa skripsi tentang perbedaan motivasi belajar siswa ditinjau dari pola 

asuh orang tua pada kelas XI SMA Teuku Umar Semarang.  

1.4.2 Manfaat Praktis  

(1) Bagi Kepala sekolah  

Bagi kepala sekolah,hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan bahwa pentingnya mengikutsertakan orang tua dalam setiap 

pengambilan keputusan serta kegiatan sekolah yang dilaksanakan. 

(2) Manfaat bagi Konselor  

Bagi konselor dapat dijadikan bahan informasi tentang motivasi belajar 

siswa dengan pola asuh orang tua, sehingga diharapkan mereka dapat 

bekerjasama dan memberikan bimbingan serta arahan kepada anak 

didiknya agar keberhasilan bisa dicapai.  
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1.5   Sistematika skripsi  

  Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini meliputi : 

(1) Bagian Awal  

Bagian awal skripsi yang memuat tentang halaman judul, halaman 

pengesahan, pernyataan keaslian tulisan, motto dan persembahan, abstrak, kata 

pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar ganbar, dan daftar lampiran 

(2) Bagian Inti 

Bab 1 Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. 

Bab 2 Tinjauan Pustaka, berisi tentang penelitian terdahulu, landasan 

teoritis, dan hipotesis penelitian. 

Bab 3 Metode penelitian, berisi tentang jenis penelitian, variabel penelitian, 

populasi dan sampel, metode dan alat pengumpul data, validitas dan reliabilitas 

instrument, hasil uji coba instrument dan metode analisis data penelitian. 

Bab 4 Hasil Penelitian Dan Pembahasan, berisi hasil penelitian dan 

pembahasan penelitian. 

Bab 5 Penutup , Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-

saran yang diberikan oleh peneliti terhadap hasil penelitian.  

(3) Bagian Akhir  

Pada bagian ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang 

mendukung untuk penelitian ini.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada bab ini disajikan tentang hal mengenai penelitian terdahulu yang 

mendukung penelitian dan teori-teori yang melandasi penelitian ini. Teori-teori 

tersebut antara lain menjelaskan motivasi belajar dan pola asuh orang tua. 

 

2.1    Penelitian Terdahulu  

Untuk memperkuat penelitian ini, peneliti mengemukakan hasil-hasil 

penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang peneliti laksanakan. 

Adapun pokok bahasan yang diuraikan dalam penelitian terdahulu adalah sebagai 

berikut: 

(1) Penelitian yang dilakukan oleh Hidayah (2012) kesimpulan dari penelitian ini  

yang menunjukan bahwa terdapat hubungan yang positif antara pola 

pengasuhan yang diberikan orang tua atas motivasi belajar siswa. Semakin 

baik pola asuh, semakin baik pula motivasi belajar siswa.  

(2) Penelitian yang dilakukan oleh Aisyatinnaba’ (2015) kesimpulan penelitian 

ini menunjukan bahwa peran orang tua dalam memotivasi belajar siswa 

sangat tinggi diikuti dengan motivasi belajar yang tinggi.  

 

Manfaat adanya penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai salah 

satu data yang dapat memperkuat penelitian yang akan dilaksanakan.
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Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan sebelumnya, terdapat 

hubungan antara pola asuh orang tua dengan motivasi belajar di sekolah. Hasil 

pola asuh orang tua nantinya akan berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa 

disekolah. Hal ini yang nantinya akan di teliti oleh peneliti dalam penelitian ini. 

Tentang perbedaan motivasi belajar siswa ditinjau dari pola asuh orang tua. 

 

Dari kedua penelitian yang menggunakan variabel utama yaitu motivasi 

belajar dan pola asuh dapat diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi motivasi 

adalah faktor ekstrinsik. Faktor eksrinsik yang sangat mempengaruhi motivasi 

belajar berdasarkan kesimpulan dari dua penelitian sebelumnya adalah pola asuh 

orang tua. 

 

2.2  Motivasi Belajar  

Dalam pemahami motivasi belajar perlu dikaji tentang pengertian motivasi 

belajar, ciri-ciri motivasi belajar, jenis-jenis motivasi belajar dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi motivasi belajar.  

2.2.1 Pengertian Motivasi Belajar  

Motivasi belajar adalah sesuatu yang mendorong, menggerakan dan 

mengarahkan siswa dalam belajar (Endang, 2010 : 67). Motivasi belajar sangat 

erat sekali hubungannya dengan prilaku siswa disekolah. Motivasi belajar dapat 

membangkitkan dan mengarahkan peserta didik untuk mempelajari sesuatu yang 

baru. 
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Winkel (2011:169) motivasi belajar ialah keseluruhan daya penggerak 

psikis di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin 

kelangsungan kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar itu 

demi mencapai suatu tujuan. Menurut Uno (2011: 23) motivasi belajar adalah 

dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk 

mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator 

atau  unsur yang mendukung. Hal ini mempunyai peranan besar dalam 

keberhasilan seseorang dalam belajar.  

Sardiman ( 2014: 75) motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak 

baik dari dalam diri maupun dari luar siswa (dengan menciptakan serangkaian 

usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu) yang menjamin kelangsungan 

dan memberikan arah kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh 

subjek belajar itu dapat tercapai.  

Motivasi memegang peranan sangat penting dalam kegiatan belajar, 

mempengaruhi intensitas kegiatan belajar, tetapi motivasi dipengaruhi oleh tujuan 

yang akan dicapai dengan belajar. Makin tinggi tujuan belajar maka semakin 

besar motivasinya dan semakin besar motivasi belajarnya akan semakin kuat 

kegiatan belajarnya. Ketiga komponen kegaiatan atau perilaku belajar tersebut, 

saling berkaitan erat dan membentuk suatu kesatuan yang disebut sebagai proses 

motivasi belajar.  

Berdasarkan beberapa pengertian diatas tentang motivasi maka dapat 

disimpulkan bahwa motivasi belajar yaitu keseluruhan daya penggerak baik dari 

dalam diri maupun dari luar siswa (dalam menciptakan serangkaian usaha untuk 
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menyediakan kondisi-kondisi tertentu) yang menjamin kelangsungan dan 

memberikan arah pada kegiatan belajar, menghasilkan suatu perubahan tingkah 

laku sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar akan tercapai.  

 

2.2.2 Ciri-ciri Motivasi Belajar 

Motivasi belajar, pada umumnya memiliki beberapa indikator atau unsur 

yang mempunyai peranan besar dalam keberhasilan seseorang dalam belajar. 

Menurut Sardiman ( 2014: 84) seseorang yang memiliki ciri-ciri motivasi akan 

sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. Menurut Sardiman ( 2014: 83) 

ciri-ciri motivasi yang berperan penting dalam kegiatan belajar-mengajar adalah 

sebagai berikut :  

(1) Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus-menerus dalam 

waktu lama, tidak berhenti sebelum selesai)  

(2) Ulet menghadapi kesulitas (tidak lekas putus asa). Tidak 

memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik 

mungkin (tidak cepat puas dengan prestasi yang telah 

dicapainya) 

(3) Menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah “ untuk 

orang dewasa” (misalnya masalah pembangunan agama, politik, 

ekonomi, keadilan, pemberantasan korupsi, dan sebagainya) 

(4) Lebih senang bekerja mandiri  

(5) Cepat bosan pada tugas-tugas yang 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 diyakini itu  

(8) Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal  

 

Menurut teori diatas ciri-ciri motivasi belajar mengarah pada kegiatan 

belajar siswa dalam menunjukan ketekunan, keuletan, minat, dan bagaimana 

siswa dalam mengerjakan tugas-tugas atau masalah yang dihapainya serta 

keikutsertaan dalam kelompok. 
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Dalam Djaali (2008:109-110) orang yang memiliki motivasi belajar tinggi 

memiliki karakteristik sebagai berikut: 

(1) Menyukai situasi atau tugas yang menuntut tanggung jawab 

pribadi atas hasil-hasilnya dan bukan atas dasar untunguntungan, 

nasib atau kebetulan 

(2) Memilih tujuan yang realistis tetapi menantang dari tujuan yang 

terlalu mudah dicapai atau terlalu besar resikonya 

(3) Mencari sesuatu atau pekerjaan di mana ia memperoleh umpan 

balik dengan segera dan nyata untuk menentukan baik atau 

tidaknya hasil pekerjaannya. 

(4) Senang bekerja sendiri dan bersaing untuk mengungguli orang 

lain 

(5) Mampu menangguhkan pemuasan keinginannya demi masa 

depan yang lebih baik 

(6) Tidak tergugah untuk sekedar mendapatkan uang, status. Atau 

keuntungan lainnya, ia akan mencarinya apabila hal-hal tersebut 

merupakan lambang prestasi, suatu ukuran keberhasilan. (Djaali, 

2007:109-110) 
 

Menurut teori ini siswa memiliki ciri-ciri motivasi belajar dilihat dari bagaimana 

siswa menyukai tugas atau tanggung jawab yang diberikan, memiliki tujuan 

dalam belajar dan mandiri mengerjakan tugas. 

Karakteristik orang yang mempunyai motivasi tinggi berdasarkan 

penjelasan Santrock (2007:510) adalah mempunyai ketertarikan pada suatu hal 

sangat kuat, mempunyai semangat yang tinggi, gigih menghadapi tantangan, 

memiliki tekad yang kuat untuk mencapai tujuan.  

Indikator motivasi belajar menurut Uno (2012:23) dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut :  

(1) Adanya hasrat dan keinginan berhasil 

(2) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 

(3) Adanya harapan dan cita-cita masa depan 

(4) Adanya penghargaan dalam belajar  

(5) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 

(6) Adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga 

memungkinkan sesorang siswa dapat belajar dengan baik. 
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Sama dengan teori sebelumnya bahwa motivasi belajar memiliki ciri-ciri adanya 

hasrat atau energi dalam kegiatan belajar, adanya harapan , serta menciptakan 

kondisi yang baik dalam belajar seperti bergabung dalam kelompok. 

 

Dari beberapa penjelasan mengenai karakteristik orang yang mempunyai 

motivasi belajar, peneliti menarik kesimpulan bahwa karakteristik orang yang 

memiliki motivasi belajar adalah tekun mengahadapi tugas, ulet mengahadpi 

kesulitasn belajar,minat terhadap masalah belajar, belajar mandiri, bosan dengan 

tugas yang rutin, senang mencari dan memecahkan masalah, antusias tinggi 

mengendalikan perhatian dan energy pada kegiatan belajar dan ingin selalu 

bergabung dengan kelompok kelas. 

 

2.2.3 Jenis - Jenis Motivasi Belajar  

Menurut Djamarah (2011: 149-152) motivasi ada dua yaitu :  

(1) Motivasi instrinsik. Jenis motivasi ini timbul dari dalam individu 

sendiri tanpa ada paksaan doorangan dari orang lain, tetapi atas 

dasar kemauan sendiri. Misalnya keinginan untuk mendapatkan 

keterampilan tertentu, memperoleh informasi dan pengertian, 

mengembangkan sikap untuk berhasil, menyenangi kehidupan, 

keinginan diterima oleh orang lain.  

(2) 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.  
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Uno (2012: 7) menjelaskan bahwa terdapat dua jenis motivasi, yaitu 

motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik.  

Motivasi intrinsik yaitu motivasi yang muncul dari dalam, seperti minat 

atau keingintahuan (curiousity), sehingga seseorang tidak lagi 

termotivasi oleh bentuk-bentuk insentif atau hukuman. Sedangkan 

motivasi ekstrinsik ialah motivasi yang disebabkan oleh keinginan 

untuk menerima ganjaran atau menghindari hukuman, moitvasi yang 

terbentuk oleh faktor eksternal berupa ganjaran atau hukuman (Anita E, 

1993 dalam Uno 2012:7) 

 

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat perbedaan yang mendasar pada 

motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi intrinsik muncul karena 

munculnya minat terhadap suatu hal tanpa pengaruh dari luar. Sedangkan motivasi 

ekstrinsik muncul karena pengaruh adanya ganjaran atau hukuman yang akan 

diberikan ketika tujuan tercapai atai tidak tercapai. Individu yang mempunyai 

motivasi intrinsik tinggi juga diidentifikasikan oleh Uno (2012:8) yaitu Apabila 

menyenangi kegiatan tersebut maka termotivasi untuk melakukan kegiatan 

tersebut, ketika menghadapi tantangan, dan merasa mampu maka akan terus 

mencoba melakukan kegiatan tersebut. Sedangkan motivasi ekstrinsik 

diidentifikasi dengan pengaruh besar atau kecilnya ganjaran atau hukuman yang 

diberikan. 

Dari pandangan diatas yang menyatakan jenis-jenis motivasi, maka terdapat 

dua jenis motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Dari 

penjelasan di atas maka motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif 

karena kebutuhan/ keinginan dari diri sendiri dan bukan dari rangsangan dari luar 

diri yang muncul untuk membimbing perilaku dalam situasi tertentu. Sedangkan 
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motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang timbul karena adanya rangsangan dari 

luar diri dan keinginan untuk menerima ganjaran atau menghindar dari hukuman. 

 

2.2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar  

Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar ada enam faktor yaitu : 

(1) sikap, (2) kebutuhan, (3) rangsangan, (4) afeksi, (5) kompetensi, (6) 

penguatan (Anni, 2006: 158). Berikut adalah penjelasan dari masing-masing 

faktor yaitu :  

(1) Sikap  

Sikap merupakan kombinasi dari konsep, informasi, dan emosi yang 

dihasilkan di dalam predisposisi untuk merespon orang, kelompok, gagasan, 

peristiwa, atau objek tertentu secara menyenangkan atau tidak 

menyenangkan. Sikap memiliki pengaruh kuat terhadap perilaku dan belajar 

siswa karena sikap itu membantu siswa dalam merasakan dunianya dan 

memberikan pedoman kepada perilaku yang dapat membantu dalam 

menjelaskan dunianya.  

(2) Kebutuhan  

Kebutuhan merupakan kondisi yang dialami oleh individu sebagai kekuatan 

internal yang memandu siswa untuk mencapai tujuan. semakin kuat seseorang 

merasakan kebutuhan, semakin besar peluangnya untuk mengatasi perasaan 

yang menekan di dalam memenuhi kebutuhannya.  

(3) Rangsangan  
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Rangsangan merupakan perubahan didalam persepsi atau pengalaman dengan 

lingkungan yang membuat seseorang bersifat aktif. Stimulus yang unik akan 

menarik perhatian setiap orang dan cenderung mempertahankan keterlibatan 

diri secara aktif terhadap stimulus tersebut. Rangsangan secara langsung 

membantu memenuhi kebutuhan belajar siswa.  

(4) Afeksi  

Konsep afeksi berkaitan dengan pengalaman emosional-kecemasan, 

kepedulian, dan pemilikan dari individu atau kelompok pada waktu belajar. 

Siswa merasakan sesuatu saat belajar, dan emosi siswa tersebut dapat 

memotivasi perilakunya kepada tujuan. afeksi dapat menjadi motivator 

instrinsik. Apabila emosi bersifat positif pada waktu kegiatan beajar 

berlangsung, maka emosi mampu mendorong siswa untuk belajar keras. 

Integritas emosi dan berfikir siswa itu dapat mempengaruhi motivasi belajar 

dan menjadi kekuatan terpadu yang positif, sehingga akan menimbulkan 

kegiatan belajar yang efektif.  

(5) Kompetensi  

Manusia pada dasarnya memiliki keinginan untuk memperoleh kompetensi 

dari lingkungannya. Teori kompetensi mengasumsikan bahwa siswa secara 

alamiah berusaha keras berinteraksi dengan lingkungannya secara efektif. 

Siswa secara intrinsik termotivasi untuk menguasai lingkungan dan 

mengerjakan tugas-tugas secara berhasil agar menjadi puas. Dalam situasi 

pembelajaran, rasa kompetensi pada siswa itu akan timbul apabila menyadari 

bahwa pengetahuan atau kompetensi yang diperoleh telah memenuhi standar 
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yang telah ditentukan. Apabila siswa mengetahui bahwa dia merasa mampu 

terhadap apa yang dipelajari, dia akan merasa percaya diri. Perolehan 

kompeten dari belajar baru itu selanjutnya menunjang kepercayaan diri, yang 

selanjutnya dapat menjadi faktor pendukung dan motivasi belajar yang lebih 

luas.  

(6) Penguatan  

Penguatan merupakan peristiwa yang mempertahankan atau meningkatkan 

kemungkinan respon penggunaan peristiwa penguatan yang efektif, seperti 

penghargaan terhadap hasil karya siswa, pujian, penghargaan sosial, dan 

perhatian, dinyatakan sebagai variabel penting didalam perancangan 

pembelajaran.  

Menurut Uno (2011: 23) motivasi belajar dapat timbul karena faktor 

intrinsik dan ekstrinsik, yaitu :  

(1) Faktor intrinsik,berupa hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan 

belajar harapan akan cita-cita 

(2) Faktor ekstrinsiknya adalah adanya penghargaan, lingkungan belajar yang 

kondusif dan kegiatan belajar yang menarik.  

Menurut faktor tersebut disebabkan oleh rangsangan tertentu, sehingga 

seseorang berkeinginan untuk melakukan aktifitas belajar yang lebih giat dan 

semangat.  

Sejalan dengan pendapat Syah  (2009:55-56) menjelaskan faktor-faktor 

yang mempengaruhi proses belajar berasal dari dalam diri individu dan dari luar 

diri individu. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Faktor 
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internal yang meliputi kesehatan, intelegensi dan bakat, minat dan motivasi, cara 

belajar. 

(1) Kesehatan, kondisi kesehatan sangat besar pengaruhnya terhadap kemampuan 

belajar. Baik kondisi kesehatan fisik maupun kesehatan mental siswa. 

(2) Inteligensi dan bakat. Dua aspek ini ikut berpengaruh terhadap hasil belajar. 

Karena orang yang beriteligensi tinggi umumnya mudah untuk belajar dan 

hasilnya cenderung baik. Apabila seseorang mempunyai inteligensi tinggi dan 

bakatnya ada dalam bidang yang dipelajari maka proses belajarnya akan 

lancar dan sukses dibanding dengan orang yang inteligensinya rendah dan 

belajar tidak sesuai dengan bakat yang dimilikinya. 

(3) Minat dan motivasi, Minat dapat timbul karena daya tarik dari luar dan juga 

datang dari dalam diri. Minat belajar yang besar cenderung menghasilkan 

prestasi yang tinggi, sebaliknya minat belajar rendah akan menghasilkan 

prestasi yang kurang. Motivasi berbeda dengan minat. 

Seperti yang dijelaskan di atas ia adalah daya penggerak/pendorong untuk 

melakukan suatu pekerjaan yang bisa berasal dari dalam diri maupun dari 

luar. Kuat lemahnya motivasi belajar seseorang turut mempengaruhi 

keberhasilannya. 

(4) Cara belajar, cara belajar seseorang juga turut mempengaruhi pencapaian 

hasil belajarnya. Belajar tanpa memperhatikan teknik dan faktor fisiologis, 

psikologis dan ilmu kesehatan akan memperoleh hasil yang kurang 

memuaskan. 
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Sedangkan faktor luar diri yang mempengaruhi belajar meliputi keluarga, 

sekolah, masyarakat dan lingkungan sekitar. 

(1)  Keluarga, faktor keluarga sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan 

siswa dalam belajar. Tinggi rendahnya pendidikan orang tua, pola 

pengasuhan orang tua, besar kecilnya penghasilan, cukup atau kurang 

perhatian dan bimbingan orang tua, rukun atau tidaknya kedua orang tua dan 

hubungan dengan anak-anaknya, serta situasi di dalam rumah turut 

mempengaruhi pencapaian hasil belajar. 

(2) Sekolah, keadaan sekolah tempat belajar, kualitas guru, metode pengajaran, 

fasilitas/perlengkapan di sekolah, dan sebagainya juga turut mempengaruhi 

keberhasilan belajar. 

(3) Masyarakat, keadaaan masyarakat juga mempengaruhi prestasi belajar. Bila 

di sekitar tempat tinggal keadaan masyarakatnya terdiri dari orang orang yang 

berpendidikan tinggi, moralnya baik, hal ini akan mendorong anak lebih giat 

belajar. 

(4)  Lingkungan sekitar, keadaaan lingkungan tempat tinggal juga sangat penting 

dalam mempengaruhi prestasi belajar. Seperti keadaan lingkungan, bangunan 

rumah, suasana sekitar, iklim dan sebagainya. 

Berdasarkan beberapa teori diatas tentang factor yang mempengaruhi 

motivasi belajar terdiri dari dari factor internal serta factor eksternal. Faktor 

internal merupakan faktor yang berasal dari diri dan kondisi sendiri seperti 

kesehatan, intelegensi dan bakat, minat dan motivasi, cara belajar. Sedangkan 

faktor eksternal merupakan factor dari luar individu yang yang dapat 
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mempengaruhi motivasi belajar siswa seperti lingkungan sekitar, masyarakat, 

teman, sekolah serta yang paling berpengaruh adalah keluarga, khususnya pola 

asuh orang tua.  

 

2.3   Pola Asuh Orang tua  

Dalam pemahami pola asuh orang tua perlu dikaji tentang pengertian pola 

asuh orang tua, dan jenis-jenis pola asuh orang tua.  

2.3.1 Pengertian Pola Asuh Orang Tua 

Dalam kehidupan sehari-hari di rumah, seperti telah diketahui terdapat 

bermacam-macam pola pendidikan atau pola asuh yang diterapkan oleh orang tua. 

Secara bahasa, pola asuh terdiri dari dua kata, yaitu “pola” dan “asuh”. Pola yaitu 

suatu bentuk, keteraturan dari suatu hal, sedangkan asuh berarti suatu sikap 

mendidik. Pola asuh adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terpadu dalam 

jangka waktu yang lama oleh orang tua kepada anaknya, dengan tujuan untuk 

membimbing, membina dan melindungi anak. 

Pengasuhan orang tua atau yang lebih dikenal dengan pola asuh orang tua, 

menurut Casmini (2007: 47) yaitu bagaimana orang tua memperlakukan anak, 

mendidik, membimbing dan mendisiplinkan serta melindungi anak dalam 

mencapai proses kedewasaan, hingga kepada upaya pembentukan norma-norma 

yang diharapkan oleh masyarakat secara umum. Pola asuh pada prinsipnya 

merupakan parental control. Pola asuh merupakan kontrol orang tua terhadap 

anak. Orang tua berperan dalam pengawasan, pemeriksaan, dan pengendalian 

anak. Pengawasan orang tua diperlukan agar anak bertindak sesuai dengan nilai 
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dan norma yang berlaku. Orang tua juga memeriksa tindakan anak, jika tindakan 

anak dirasa kurang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku maka orang tua 

berperan untuk mengendalikan anak agar semakin melenceng dari nilai. 

Pengendalian anak dapat dilakukan dengan memberikan penguatan kepada anak. 

Penguatan tersebut dapat berupa penguatan positif dan negatif. Penguatan positif 

diwujudkan melalui hadiah dan penguatan negatif ditunjukkan dengan hukuman.  

Kohn dalam Casmini (2007: 47) menyatakan bahwa pengasuhan merupakan 

cara orang tua berinteraksi dengan anak yang meliputi pemberian aturan, hadiah, 

hukuman, dan pemberian perhatian, serta tanggapan terhadap perilaku anak. 

Sedangkan menurut Gunarsa (2007: 82), “pola asuh orang tua merupakan cara 

mendidik anak sesuai dengan sifat dan titik berat orang tua dalam hubungan antar 

orang tua dan anak”. 

Sementara itu Djamarah (2014: 51) berpendapat, “pola asuh orang tua 

dalam keluarga berarti kebiasaan orangtua, ayah dan atau ibu, dalam memimpin, 

mengasuh, dan membimbing anak dalam keluarga”. Mengasuh dalam arti 

menjaga dengan cara merawat dan mendidiknya. Membimbing dengan cara 

membantu, melatih, dan sebagainya.  

Sedangkan menurut Ahmat Tafsir dalam Djamarah (2014: 51), pola asuh 

berarti pendidikan. Dengan demikian pola asuh orangtua adalah upaya orangtua 

yang konsisten dan persisten dalam menjaga dan membimbing anak dari sejak 

dilahirkan hingga remaja. Pola asuh orang tua adalah pola perilaku yang 

diterapkan pada anak dan bersifat relatif konsisten dari waktu ke waktu. Pola 
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perilaku ini dapat dirasakan oleh anak dan bisa memberi efek negatif maupun 

positif.  

Dari beberapa pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa pola 

asuh merupakan perilaku yang diterapkan orang tua dalam mengasuh, mendidik, 

berinteraksi, dan mengontrol anak secara konsisten dari waktu ke waktu.  

 

2.3.2 Jenis - Jenis Pola Asuh Orang Tua 

Menurut Santrock (2003: 257), terdapat tiga jenis pola asuh yaitu: 

(1) Authoritarian Parenting (Pola Asuh Otoriter) 

Pola asuh orang tua yang autoritarian atau sering disebut pola asuh 

otoriter adalah pola asuh dimana orangtua yang memberikan batasan-

batasan tertentu dan aturan yang tegas terhadap anaknya, seperti yang 

dikemukakan Santrock (2003: 185): 

“Authoritarian parenting adalah gaya yang membatasi dan 

bersifat menghukum yang mendesak remaja untuk mengikuti 

petunjuk orang tua dan untuk menghormati pekerjaan dan usaha. 

Orang tua yang bersifat authoritarian membuat batasan dan 

kendali yang tegas terhadap remaja dan hanya melakukan 

sedikit komunikasi verbal. Pengasuhan authoritarian berkaitan 

dengan perilaku sosial remaja yang tidak cakap. Sebagai contoh, 

seorang orang tua authoritarian bisa berkata, “Kamu harus 

melakukan apa yang saya katakan. Tidak ada tawar-menawar!”. 

Remaja yang orang tuanya otoriter seringkali merasa cemas 

akan perbandingan sosial, tidak mampu memulai suatu kegiatan, 

dan memiliki kemampuan komunikasi yang rendah”. 

 

Biasanya pola asuh ini memiliki kontrol yang kuat, sedikit 

komunikasi, membatasi ruang gerak anak, dan berorientasi pada hukuman 

fisik maupun verbal agar anak patuh dan taat. Hal ini sesuai dengan apa 

yang disampaikan oleh Djamarah (2014: 60), bahwa orangtua dalam 
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mempengaruhi anak sering menggunakan pendekatan yang mengandung 

unsur paksaan dan ancaman. Ada ketakutan yang tinggi dalam diri orangtua 

terhadap anaknya karena adanya pertentangan dalam kemauan dan 

keinginan. Jadi anak-anak ini seringkali tidak bahagia, ketakutan, dan cemas 

dibandingkan dengan anak lain, gagal memulai suatu kegiatan, menarik diri 

karena tidak puas dan memiliki komunikasi yang lemah.  

Menurut Shapiro (2003: 27), orangtua otoriter memberlakukan 

peraturan-peraturan yang ketat dan menuntut agar peraturan-peraturan itu 

dipenuhi. Mareka yakin bahwa anak-anak harus berada di tempat yang telah 

ditentukan dan tidak boleh menyuarakan pendapatnya.  

Pola asuh otoriter menganggap orangtua sebagai posisi sentral. 

Artinya adalah segala ucapan, perkataan, maupun kehendak orangtua 

dijadikan patokan (aturan) yang harus ditaati oleh anak. Orangtua bertindak 

semena-mena tanpa dapat dikontrol oleh anak. Anak harus menurut dan 

tidak boleh membantah terhadap apa yang diperintahkan oleh orang tua 

(Dariyo, 2004: 206).  

Pola asuh ini dapat menyebabkan anak menjadi kurang inisiatif, 

merasa takut, tidak percaya diri, minder dalam pergaulan, tetapi disisi lain 

anak bisa memberontak, nakal atau melarikan diri dari kenyataan, beresiko 

terkena depresi, misalnya dengan menggunakan narkoba. Dari segi 

positifnya anak yang dididik dalam pola asuh ini cenderung akan menjadi 

disiplin, yakni mentaati peraturan. Akan tetapi bisa jadi, ia hanya mau 

menunjukkan kedisiplinan dihadapan orang tua, tujuannya untuk 
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menyenangkan hati orangtua. Jadi anak cenderung memiliki kedisiplinan 

dan kepatuhan yang semu (Dariyo, 2004: 98). Pola asuh otoriter sangat 

cocok untuk anak PAUD dan TK dan masih bisa digunakan untuk anak SD 

dalam kasus-kasus tertentu.  

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pola asuh otoriter 

adalah pola asuh dimana kontrol terhadap anak bersifat kaku, komunikasi 

bersifat memerintah dimana anak harus patuh, penekanan pada pemberian 

hukuman dan Disiplin pada orang tua bersikap kaku. 

(2) Authoritative Parenting (Pola Asuh Demokratis) 

Pola asuh yang bergaya authoritatif atau sering disebut dengan pola 

asuh demokratis yaitu jenis pola asuh dimana orang tua mendorong anak-

anak agar mandiri tetapi masih menetapkan batas-batas dan pengendalian 

atas tindakan-tindakan mereka. Tipe ini adalah tipe pola asuh orangtua yang 

tidak banyak menggunakan kontrol terhadap anak. Musyawarah verbal yang 

ekstensif dimungkinkan, dan orangtua memperlihatkan kehangatan serta 

kasih sayang kepada anak (Santrock, 2002: 258). Adanya sikap orangtua 

yang hangat dan bersifat membesarkan hati anak, dan komunikasi dua arah 

yang bebas membuat anak semakin sadar dan bertanggungjawab secara 

sosial. Hal ini disebabkan karena orangtua dapat merangkul dan mencarikan 

solusi untuk masa depan.  

Seperti yang diungkapkan Dariyo (2004: 208) bahwa pola asuh 

demokratis merupakan gabungan antara pola asuh permisif dan otoriter, 

kedudukan antara orangtua dan anak sejajar, suatu keputusan diambil 
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bersama dengan pertimbangan kedua belah pihak. Anak diberi kebebasan 

yang bertanggungjawab, artinya apa yang dilakukan anak tetap harus 

dibawah pengawasan orangtua dan dapat dipertanggungjawabkan secara 

moral.  

Pola asuh ini memandang bahwa kebebasan pribadi untuk memenuhi 

keinginan dan kebutuhannya baru bisa tercapai dengan sempurna apabila 

anak mampu mengontrol dan mengendalikan diri serta menyesuaikan diri 

dengan lingkungan baik keluarga dan masyarakat.  

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pola asuh 

demokratis adalah pola asuh dimana kontrol terhadap anak bersifat longgar 

atau dengan kata lain orang tua mendorong anak untuk bebas tetapi tetap 

memberikan batasan dan mengendalikan tindakan-tindakan mereka dengan 

memberikan hukuman sesuai tingkat kesalahan anak, komunikasi dua arah, 

dan disiplin terbentuk atas komitmen bersama. 

(3) Permisive Parenting (Pola Asuh Permisif) 

Pola asuh permisif menekankan ekspresi diri dan self regulation anak. 

Orangtua yang permisif membuat beberapa aturan dan mengijinkan anak-

anaknya untuk memonitor kegiatan mereka sebanyak mungkin. Menurut 

Shapiro (2003: 27-28), orangtua permisif berusaha menerima dan mendidik 

sebaik mungkin, tetapi cenderung snagat pasif ketika sampai ke masalah 

penetapan batas-batas atau menanggapi ketidakpatuhan. Orang tua permisif 

tidak terlalu menuntut, juga tidak menetapkan sasaran yang jelas bagi 
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anaknya karena yakin bahwa anak-anak seharusnya berkembang sesuai 

dengan kecenderungan alamiahnya.  

Sifat pola asuh ini yaitu children centered, yakni segala aturan dan 

ketetapan keluarga ada ditangan anak. Orangtua yang permisif tidak 

memberikan struktur dan batasan-batasan yang tepay bagi anak mereka. Apa 

yang dilakukan anak diperbolehkan orangtua. Orangtua menuruti segala 

kemauan anak. Anak juga cenderung bertindak semena-mena tanpa 

pengawasan orangtua. Ia bebas melakukan apa saja yang dia inginkan 

(Dariyo, 2004: 98). 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pola asuh 

permisif adalah pola asuh dimana kontrol terhadap anak lemah atau sangat 

longgar karena orangtua kurang tegas terhadap aturan yang telah dibuat, 

orangtua cenderung menuruti segala kemauan anak, komunikasi dua arah, 

tetapi orangtua lebih mendengarkan apa yang menjadi kemauan anaknya 

dan disiplin terhadap anak sangat longgar, orangtua bersifat bebas.    

Jenis pengasuhan oleh orang tua menurut Baumrind dalam Casmini 

(2007:48) menjelaskan bahwa pendekatan tentang pengasuhan orang tua 

yang paling banyak digunakan yaitu dengan membagi pola asuh menjadi 

tiga bentuk, yaitu pola asuh authoritarian, pola asuh authoritative, dan pola 

asuh permissive. 

 

Baumrind dalam Casmini (2007: 48-51) mengatakan bahwa setiap pola asuh 

mempunyai ciri-ciri, diuraikan sebagai berikut: 



28 

 

 
 

(1) Pengasuhan authoritarian memiliki ciri-ciri: orang tua dalam bertindak 

kepada anaknya tegas, suka menghukum, kurang memiliki kasih sayang, 

kurang simpatik. Orang tua tipe authoritarian sering memaksa anak untuk 

patuh terhadap aturan-aturan, berusaha membentuk perilaku yang sesuai 

dengan orang tua serta mengekang keinginan anak. Anak tidak didorong 

untuk mandiri, jarang memberi pujian, hak anak sangat dibatasi namun 

dituntut untuk mempunyai tanggung jawab seperti orang dewasa. 

Kesimpulan ciri-ciri dari pola asuh otoriter yaitu: orang tua memberi nilai 

tinggi pada kepatuhan, cenderung lebih suka menghukum dan penuh 

disiplin, orang tua meminta anak harus menerima segala sesuatu tanpa 

pertanyaan, anak diberi aturan dan standar yang tetap oleh orang tua, serta 

tidak mendorong tingkah laku anak secara bebas dan membatasi otonomi 

anak.  

(2) Pola asuh authoritative mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: hak dan 

kewajiban anak dan orang tua seimbang serta saling melengkapi satu sama 

lain, orang tua sedikit demi sedikit mengajarkan anak untuk bertanggung 

jawab dan menentukan tingkah lakunya sendiri menuju kedewasaan. Anak 

diberi kejelasan alasan dalam bertindak serta didorong untuk saling 

membantu. Orang tua cenderung tegas namun tetap hangat dan penuh 

perhatian. Sikap yang ditunjukkan orang tua yaitu memberikan kebebasan 

atau kelonggaran, namun masih dalam batas-batas normatif. Orang tua yang 

menerapkan pola asuh authoritative mempunyai ciri-ciri: bersikap hangat 

namun tegas, mengatur standar agar anak dapat melaksanakan sesuatu serta 
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memberikan harapan yang konsisten terhadap kemampuan dan kebutuhan 

anak, memberi kesempatan kepada anak untuk dapat mengembangkan diri 

namun harus bertanggung jawab, serta menghadapi anak secara rasional. 

(3) Pengasuhan permissive memiliki ciri-ciri antara lain: orang tua memberikan 

kebebasan kepada anak seluas mungkin, ibu memberikan kasih sayang dan 

bapak bersikap sangat longgar. Anak tidak dituntut untuk belajar 

bertanggung jawab serta diberi hak seperti orang dewasa. Orang tua 

memberikan kebebasan seluasluasnya untuk mengatur dirinya sendiri. 

Penerapan aturan dan kontrol terhadap anak diberikan secara minimal 

sehingga anak diberi kesempatan untuk mandiri dan mengembangkan 

kontrol internalnya sendiri.  

 

Kesimpulan yang diperoleh dari penjelasan mengenai pola asuh oleh para 

ahli di atas yaitu pola asuh orang tua secara umum terbagi menjadi tiga, yaitu pola 

asuh authoritarian (otoriter), authoritative (demokratis), dan permissive 

(permisif).  

(1) Pola asuh otoriter merupakan pengasuhan yang dilakukan dengan otoritas 

penuh pada orang tua. Ciri-ciri yang ditunjukkan berdasarkan pernyataan para 

ahli tersebut yaitu orang tua tipe otoriter: a) kontrol terhadap anak bersikap 

kaku , b) komunikasi bersikap memerintah, c) penekanan pada pemberian 

hukuman dan d) disiplin pada orang tua bersikap kaku 

(2) Pola asuh demokratis memberikan kesempatan kepada anak untuk 

merundingkan aturan yang diberlakukan dalam keluarga, anak diberi 

kebebasan dalam berinteraksi sosial namun harus positif, serta anak cenderung 
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lebih banyak diberi penghargaan daripada hukuman dalam mendukung 

perbuatan positif. Ciri dari pola asuh demokratis adalah: a) kontrol terhadap 

anak termasuk longgar, b) komunikasi dua arah, c) hukuman yang diberikan 

sesuai dengan tingkat kesalahan anak dan d) disiplin terbentuk atas komitmen 

bersama 

(3) Pola asuh permisif memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada anak dalam 

menentukan aturan. Berikut ini adalah ciri-ciri pola asuh permisif: a) kontrol 

terhadap anak lemah atau sangat longgar, b) komunikasi sangat tergantung 

pada anak, c) hukuman atau konsekuensi sangat bergantung pada anak dan d) 

disiplin terhadap anak sangat longgar, orang tua bersikap bebas 

Pada hakikatnya orang tua berhak memilih pola asuh yang sesuai dengan 

pribadi serta kondisi keluarga. Kebanyakan orang tua tidak menggunakan satu 

bentuk pola asuh sepenuhnya. Pola asuh disesuaikan dengan kondisi dan situasi 

yang sedang berlangsung atau situasional, namun setiap orang tua pasti memiliki 

kecenderungan pola asuh yang digunakan. Orang tua selalu menginginkan yang 

terbaik untuk anak, jadi pilihan pola asuh merupakan tindakan terbaik menurut 

masing-masing orang tua.  

Setiap pola asuh yang diterapkan orang tua mempunyai pengaruh bagi 

anak. Pengaruh tersebut timbul karena orang tua merupakan model bagi anak. 

Perlakuan dari orang tua kepada anak menjadi pengalaman dan melekat pada anak 

dalam perkembangannya menjadi dewasa. Setiap pola asuh mempunyai 

kekurangan dan kelebihan yang harus diketahui serta dipahami orang tua. Orang 
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tua harus selektif dalam memilih pola asuh yang dapat memberikan pengaruh 

positif bagi keluarga. 

2.4 Motivasi Belajar Ditinjau Dari Pola Asuh Orang Tua 

Dalam memahami motivasi belajar siswa ditinjau dari pola asuh orang tua, 

maka motivasi belajar akan dijelaskan per-jenis pola asuh orang tua, yaitu otoriter, 

demokratis dan permisif.  

 

2.4.1 Motivasi Belajar Anak Dengan Pola Asuh Otoriter 

Pengasuhan otoriter (authoritarian parenting) adalah suatu gaya 

pengasuhan yang membatasi dan menuntut anak untuk mengikuti perintah-

perintah orang tua. 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. 

Melarang anak dengan mengorbankan otonomi anak. Orang tua ini tidak 

mendorong sikap memberi dan menerima (give and take). Mereka menganggap 

bahwa seharusnya anak-anak menerima otoriter orang tua tanpa pertanyaan dan 

cenderung keras.  

Anak dari orang tua yang 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 rendah dibandingkan dengan  anak-

anak lain. Mudah tersinggung, penakut, pemurung/tidak bahagia, mudah 
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terpengaruh, mudah stress, tidak mempunyai arah masa depan yang jelas dan tidak 

bersahabat. 

Menurut Sugihartono dkk (2007:31) pola asuh otoriter ini yang mana sikap 

dari orang tua dalam mengasuh anaknya menitik beratkan kepada kekuasaan, 

kedisiplinan dan kepatuhan kepada orang tua. Jadi dapat dikatakan bahwa sikap 

orang tua yang seperti ini anak harus selalu mengikutinya dan melaksanakan 

karena kebanyakan orang tua yang seperti ini akan memberi hukuman atau 

teguran yang cukup keras kepada anaknya sendiri apabila si anak tidak mengikuti 

aturan atau perintah orang tua. Dan anak yang dibesarkan dengan pola asuh ini 

dapat menjadi penyendiri, mengalami kemunduran dalam kematangannya, ragu 

dalam bertindak, mudah gugup, serta lambat berinisiatif. 

Dalam bidang belajar, pola asuh otoriter yang mana orang tua menuntut 

dan mengendalikan anak hanya agar anak mematuhi orang tua dan juga 

membatasi anak. Anak-anak dengan orangtua seperti ini cenderung memiliki 

kompetensi dan tanggung jawab sedang, cenderung menarik diri secara social dan 

tidak memiliki sikap spontanitas. Anak perempuan akan tergantung pada 

orangtuanya dan tidak memiliki motivasi untuk maju, anak laki-laki cenderung 

lebih agresif dibandingkan anak laki-laki yang lain.  

 

2.4.2 Motivasi Belajar Anak Dengan Pola Asuh Demokratis  

Pengasuhan demokratis adalah salah satu gaya pengasuhan yang 

memperlihatkan pengawasan ekstra ketat terhadap tingkah laku anak-anak, tetapi 

mereka juga bersikap responsif, menghargai dan menghormati pemikiran, 

perasaan, serta mengikutsertakan anak dalam pengambilan keputusan. Pengasuhan 
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otoritatif juga diasosiasikan dengan rasa harga diri yang tinggi (high self-esteem), 

memiliki moral standar, kematangan psikososial, kemandirian, sukses dalam 

belajar, dan bertanggung jawab secara sosial. Orang tua yang authoritative 

bersikap hangat tetapi juga menuntut. Orang tua yang authoritative mencoba 

menghargai kemampuan anak secara langsung pada waktu anak bertingkah laku. 

Tetapi pada waktu yang sama menunjukkan standar tingkah laku mereka sendiri, 

dan mengharapkan agar standar ini bertemu dengan standar anak.  

Baumrind dalam Desmita (2010 : 144-145)  menyimpulkan bahwa orang 

tua yang paling efektif lebih sering memilih gaya authoritative. Orang tua yang 

dapat dipercaya cenderung mempunyai anak yang mandiri, bersahabat, bekerja 

sama dengan orang tua, tegas, harga diri tinggi, dan berorientasi pada prestasi. 

Sebaliknya orang tua yang otoriter atau sangat permissive cenderung mempunyai 

anak yang kurang dalam sifat-sifat yang disebutkan sebelumnya.   

Menurut Sugihartono dkk (2007:31) pola asuh demokratis ini yang mana 

pola asuh ini sangat dianjurkan dalam mendidik anak karena dengan 

menggunakan pola asuh ini anak diajarkan cara bertanggung jawab, serta lebih 

dapat menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan baru, dapat bersikap 

fleksibel, dapat menguasai diri, mau menghargai dan menerima saran, kritik serta 

pendapat dari orang lain, bersikap aktif serta stabil. 

Dalam bidang belajar, orang tua yang menerapkan pola asuh demoktaris 

akan melibatkan anak sepenuhnya dalam pembagian tanggung jawab dirumah. 

Memiliki tingkat pengendalian yang tinggi dan mengharuskan anak-anaknya 

bertindak pada tingkat intelektual dan sosial sesuai usia dan kemampuan mereka. 
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Karena orang tua dapat bersikap realistis terhadap kemampuan yang dimiliki oleh 

anak dan tidak mengaharapkan hal yang terlalu berlebihan dan memaksakan 

kepada anak karena orang tua sampai dimana kemampuan anak. Orang tua juga 

memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan kreatifitas anak, serta 

kebebasan untuk memilih dan melakukan tindakan tapi anak juga harus 

bertanggung jawab dengan apa yang dipilihnya. Orang tua juga dalam melakukan 

pendekatan kepada anak dengan bersikap hangat sehingga anak merasa nyaman 

dan juga merasa dihargai oleh orang tua. 

 

2.4.3 Motivasi Belajar Anak Dengan Pola Asuh Permisif 

Orang tua yang memberikan kebebasan sebanyak mungkin kepada anak 

mereka dan menempatkan harapan-harapan kepada anak mereka. Orang tua yang 

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

memberi kebebasan kepada anak untuk menyatakan dorongan/keinginannya. 

Menurut Sugihartono dkk (2007:31) pola asuh permissif ini yang mana 

sikap orang tua dalam mengasuh anaknya dapat dikatakan kurang berwibawa, 

kurang tegas, terlalu membebaskan anak dan terkadang tidak peduli atau acuh 

kepada anak. Pola asuh orang tua yang seperti ini sangat tidak baik dan tidak 

dianjurkan karena anak akan menjadi semena-mena dan sesuka hatinya. Dan sifat 

dari keluarga ini biasanya bersikap agresif, tidak dapat bekerja sama dengan orang 

lain, kurang dapat beradaptasi, labil dan memiliki sikap gampang curiga dengan 

orang lain. 

Sedangkan pola asuh permissif yang mana anak menjadi tidak terkontrol 

karena anak tidak diajari untuk bertanggung jawab, hanya diberi kebebasan untuk 
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bertindak. Padahal anak pada usia remaja masih sangat membutuhkan arahan serta 

bimbingan dari orang tua dalam belajar. 

 

2.5 Kerangka berfikir  

Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar ini adalah keluarga yang 

dalam hal ini adalah pola asuh orang tua. Pola asuh yang dibiasa digunakan terdiri 

dari tiga jenis yaitu otoriter, demokratis dan permisif.   

Pertama, pola asuh otoriter yang mana orang tua menuntut dan 

mengendalikan anak hanya agar anak mematuhi orang tua dan juga membatasi 

anak. Anak-anak dengan orangtua seperti ini cenderung memiliki kompetensi dan 

tanggung jawab sedang, Anak akan tergantung pada orangtuanya dan tidak 

memiliki motivasi untuk maju, anak laki-laki cenderung lebih agresif 

dibandingkan anak laki-laki yang lain.  

Kedua, pola asuh demokratis, orang tua dapat bersikap realistis terhadap 

kemampuan yang dimiliki oleh anak dan tidak mengaharapkan hal yang terlalu 

berlebihan dan memaksakan kepada anak karena orang tua sampai dimana 

kemampuan anak. Orang tua juga memberikan kebebasan kepada anak untuk 

mengembangkan kreatifitas anak, serta kebebasan untuk memilih dan melakukan 

tindakan tapi anak juga harus bertanggung jawab dengan apa yang dipilihnya 

Ketiga, pola asuh permissif yang mana anak menjadi tidak terkontrol 

karena anak tidak diajari untuk bertanggung jawab, hanya diberi kebebasan untuk 

bertindak. Padahal anak pada usia remaja masih sangat membutuhkan arahan serta 

bimbingan dari orang tua dalam belajar. 
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Orang tua sangat memegang peranan dalam meningkatkan motivasi 

belajar anak, baik intrinsic maupun ekstrinsik. Dalam motivasi intrinsik berkaitan 

bagaimana orang tua menyadarkan anak akan kaitan antara belajar dan menjadi 

orang yang berpengetahuan. Keadaan keluarga yang kurang menguntungkan 

karena sejak kecil anak kurang diberi motivasi untuk memberi prestasi yang patut 

dibanggakan atas dasar usahanya sendiri atau karena kehidupan keluarga kurang 

harmonis sehingga stabilitas emosional anak terganggu.  

Orang tua yang efektif dalam proses pendidikan ditentukan oleh 

kemampuannya dalam membimbing dan mengarahkan serta memecahkan 

persoalan-persoalan secara tepat dan mampu membangun kreativitas anak, dalam 

bentuk pola asuh. Hal ini berarti orang tua harus selalu mengikuti perkembangan 

dan pertumbuhan anak. Orang tua mampu menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya sebagai guru bagi anaknya dalam lingkungan keluarga dalam bentuk 

pembelajaran, pembinaan dan atau pelatihan kepada anak-anaknya disertai 

keteladanan, akan sangat membantu dalam membentuk watak anak, keterampilan 

dan pengetahuan anak didiknya.  

Peran orang tua sebagai pendidik adalah korektor, inspirator, informator, 

organisator, motivator, inisiator, vasilitator dan pembimbing. Peran orang tua 

dapat terlihat dari bagaimana pola asuh dalam memotivasi anak untuk belajar. 
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Gambar 2.1  Kerangka Berfikir Motivasi Belajar Siswa Ditinjau  

dari Pola Asuh Orang Tua 

 

2.6 Hipotesis penelitian  

Berdasarkan permasalahan pada penelitian ini, maka hipotesis dari 

penelitian ini adalah “Terdapat perbedaan motivasi belajar ditinjau dari pola asuh 

orang tua pada siswa kelas XI SMA Teuku Umar Semarang Tahun Pelajaran 

2016/2017”. 

MOTIVASI 

BELAJAR 

OTORITER 

Karakteristik : 

(1) Kontrol terhadap 

anak bersikap 

kaku 

(2) Komunikasi 

bersikap 

memerintah 

(3) Penekanan pada 

pemberian 

hukuman  

(4) Disiplin pada 

orang tua bersikap 

kaku 
 

DEMOKRATIS 

Karakteristik : 

(1) Kontrol terhadap 

anak termasuk 

longgar 

(2) Komunikasi dua 

arah 

(3) Hukuman yang 

diberikan sesuai 

dengan tingkat 

kesalahan anak 

(4) Disiplin terbentuk 

atas komitmen 

bersama 

PERMISIF 

Karakteristik : 

(1) Kontrol terhadap 

anak lemah atau 

sangat longgar 

(2) Komunikasi sangat 

tergantung pada anak 

(3) Hukuman atau 

konsekuensi sangat 

bergantung pada anak 

(4) Disiplin terhadap 

anak sangat longgar, 

orang tua bersikap 

bebas 
 

POLA ASUH  
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di SMA Teuku Umar 

Semarang, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

(1) Berdasarkan uji anava diperoleh nilai Fhitung = 17,371 dengan sig = 0,000 

jadi , maka dapat dihasilkan bahwa Fhitung 17,37 > dari F tabel 2,46  maka 

H0 ditolak, dengan kata lain dapat disimpulkan terdapat perbedaan 

motivasi belajar siswa antara siswa yang diasuh dengan pola asuh otoriter, 

demokratis dan permisif.  

(2) Motivasi belajar siswa dengan pola asuh otoriter  termasuk dalam kategori 

sedang   

(3) Motivasi belajar belajar siswa dengan pola asuh demokratis  termasuk 

dalam kategori tinggi. 

(4) Motivasi belajar siswa dengan pola asuh permisif adalah dalam kategori 

sedang. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil simpulan penelitian di SMA Teuku Umar Semarang, maka 

dapat disarankan sebagai berikut. 

1) Bagi konselor sekolah hendaknya memberikan suatu layanan yang dapat 

memaksimalkan motivasi belajar siswa. Khususnya bagi siswa-siswa yang 
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masih memiliki kriteria sedang, rendah dan sangat rendah, misalnya 

memberikan layanan klasikal untuk meningkatkan motivasi belajar, konseling 

individu untuk siswa yang masih memiliki motivasi belajar sedang, rendah 

dan sangat rendah, serta bekerja sama dengan pihak lain seperti orang tua dan 

guru dalam upaya meningkatkan motivasi belajar siswa. 

2) Bagi siswa SMA Teuku Umar Semarang hendaknya dapat meningkatkan 

motivasi belajar mereka khususnya yang memiliki motivasi belajar dengan 

kategori sedang, rendah dan sangat rendah. Misalnya mengikuti kegiatan-

kegiatan yang diselenggarakan pihak sekolah yang khususnya meningkatkan 

motivasi belajar siswa seperti bimbingan dan konseling. 

3) Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya lebih memfokuskan penelitian kepada 

siswa-siswa yang memiliki motivasi rendah untuk lebih mengetahui dan 

memahami factor dan penyebab rendahnya motivasi belajar secara mendalam. 
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