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ABSTRAK 
 
Amalia, Titah. 2017. "Hubungan Pola Asuh Orang Tua dan Motivasi Belajar 

terhadap Hasil Belajar PKn Siswa Kelas V SDN Gugus HM. Sarbini 
Kabupaten Kebumen”. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 

Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dr. Eko 

Purwanti, M.Pd., Pembimbing II Drs. A. Busyairi, M.Ag. 313 halaman. 
 

Laporan Depdiknas tahun 2007 menunjukkan adanya ketidakseimbangan 

antara ranah kompetensi PKn, aspek sikap dan perilaku, proporsinya relatif lebih 

sedikit bila dibandingkan dengan ranah pengetahuan, guru juga terkadang 

mengalami kesulitan untuk memahami SK-KD dalam implementasi pembelajaran, 

sehingga pelaksanaan pembelajaran kurang optimal. Permasalahan juga terjadi di 

SDN Gugus HM. Sarbini Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen yaitu 

dari data hasil belajar PKn siswa kelas V sebanyak 81,82% siswa mendapatkan 

nilai dibawah KKM. Rumusan masalah penelitian ini untuk mencari koefisien 

hubungan pola asuh orang tua siswa dengan hasil belajar PKn, koefisien 

hubungan motivasi belajar dengan  hasil belajar PKn, dan koefisien hubungan 

pola asuh orang tua dan motivasi belajar terhadap hasil belajar PKn siswa kelas V 

SDN di Gugus HM. Sarbini Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan koefisien hubungan pola asuh 

orang tua siswa dengan hasil belajar PKn, koefisien hubungan motivasi belajar 

dengan  hasil belajar PKn, dan koefisien hubungan pola asuh orang tua dan 

motivasi belajar besama – sama terhadap hasil belajar PKn siswa kelas V SDN di 

Gugus HM. Sarbini Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain korelasional. 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas V SDN di  Gugus HM. Sarbini 

Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen. Populasi dan sampel penelitian 

ini adalah siswa kelas V sejumlah 92 siswa. Metode pengumpulan data 

menggunakan angket, tes, dokumentasi dan wawancara.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1 ) terdapat hubungan positif antara 

pola asuh orang tua dengan hasil belajar PKn dengan nilai koefisien korelasi 

sebesar 0,833, (2) terdapat hubungan positif antara motivasi belajar dengan hasil 

belajar PKn dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,929, (3) terdapat hubungan 

yang sangat kuat antara pola asuh orang tua dan motivasi belajar terhadap hasil 

belajar PKn dengan koefisien korelasi sebesar 0,957.  

Simpulan dari penelitian ini adalah ada hubungan yang positif antara pola 

asuh orang tua, motivasi belajar, dan hasil belajar PKn siswa kelas V SDN di 

Gugus HM. Sarbini Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen. Saran untuk 

orang tua hendaknya menerapkan pola asuh demokratis, dan untuk guru 

hendaknya membantu siswa menumbuhkan motivasi belajarnya dengan cara 

menciptakan suasana yang kondusif dalam pembelajaran. 

 
Kata Kunci:  pola asuh orang tua, motivasi belajar, hasil belajar,PKn 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan di Indonesia berakar dan berlandaskan pada Pancasila dan 

Undang – Undang Dasar 1945. Salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu bentuk usaha untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa adalah melalui pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian dirinya, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara ( UU 

Nomor 20 Tahun 2003). Agar siswa dapat mengembangkan potensinya dengan 

baik, dapat melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan 

Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada 

pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak 

dan kewajiban untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan 

berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Permendiknas No 

22 Tahun 2006). 

Salah satu upaya untuk menyiapkan generasi penerus yang berkualitas 

adalah melalui kegiatan belajar di lembaga pendidikan baik formal, informal, 

maupun nonformal. Keberhasilan belajar siswa dipengaruhi beberapa faktor. Ada 

dua faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar, yaitu faktor internal dan 
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faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan 

faktor kelelahan, untuk faktor eksternal meliputi faktor keluarga, sekolah, dan 

masyarakat (Slameto,  2013: 54-72). Faktor keluarga merupakan faktor yang 

terdekat dengan siswa. Keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan 

utama (Slameto, 2013: 61). Keluarga dikatakan lembaga pendidikan yang pertama 

karena di dalam keluargalah individu pertama kali berhubungan dengan orang lain 

yaitu anggota keluarga dan dikatakan utama karena pendidikan di dalam keluarga 

merupakan dasar dan bekal untuk perkembangan individu di masa selanjutnya. 

Keseluruhan interaksi orang tua dan anak, di mana orang tua yang 

memberikan dorongan bagi anak dengan mengubah  tingkah  laku, pengetahuan, 

dan  nilai – nilai yang dianggap paling tepat bagi orang tua agar anak bisa 

mandiri, tumbuh serta berkembang secara sehat dan optimal, memiliki rasa 

percaya diri, memiliki sifat rasa ingin tahu, bersahabat, dan berorientasi untuk 

sukses disebut dengan pola asuh orang tua (Tridhonanto, 2014: 5). Beragam 

perkembangan anak, mulai emosi, fisik, dan sosial sangat dipengaruhi oleh 

konsistensi orang tua dalam menerapkan pola asuh dalam keseharian. Bentuk – 

bentuk perilaku pengasuhan orang tua terhadap anaknya dapat berupa kontrol 

orang tua terhadap perilaku anak, dukungan terhadap perilaku anak, komunikasi 

orang tua dengan anak, kedekatan orang tua dengan anak, dan pendisiplinan anak 

(Lestari, 2012: 57-63). Jika anak telah mendapatkan kebutuhan fisik maupun non 

fisik yang diperlukan anak dalam proses belajar di rumah dengan baik yang 

diberikan oleh orang tua melalui pola asuh yang diterapkan, maka anak akan 

memiliki hasil belajar yang baik di sekolahnya. 
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 Selain faktor keluarga, faktor dari dalam diri siswa yaitu motivasi belajar 

juga sangat mempengaruhi hasil belajar siswa. Motivasi belajar merupakan 

dorongan internal dan eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk 

mengadakan perubahan tingkah laku (Hamzah B. Uno, 2016: 23). Hasil belajar 

akan optimal kalau ada motivasi yang tepat (Sardiman, 2014: 75). Motivasi 

mempunyai peranan yang strategis dalam aktivitas belajar seseorang. Tidak ada 

seorang pun yang belajar tanpa motivasi. Tidak ada motivasi berarti tidak ada 

kegiatan belajar. Jika siswa tidak memiliki motivasi belajar, siswa akan menjadi 

malas, acuh jika diingatkan untuk belajar, dan tidak mempedulikan hasil belajar 

yang diperolehnya di sekolah. Siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi 

akan berusaha secara mandiri untuk mempelajari materi dengan baik dan tekun , 

dengan harapan dapat memperoleh hasil yang baik. Dengan pemberian pola asuh 

orang tua terhadap anaknya di rumah dan dengan terus menumbuhkan motivasi 

belajar, maka akan diperoleh hasil belajar yang baik disekolah. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Depdiknas tahun 2007 

menunjukkan bahwa adanya ketidakseimbangan antara ranah kompetensi PKn, 

aspek sikap dan perilaku yang menjadi stressing PKn proporsinya relatif lebih 

sedikit bila dibandingkan dengan ranah pengetahuan.Guru terkadang mengalami 

kesulitan untuk memahami dan memaknai SK-KD dalam implementasi 

pembelajaran, kebiasaan guru yang “taken for granted” dari pusat memperlemah 

kreativitas dan inovasi mereka dalam mengembangkan pembelajaran, Beberapa 

permasalahan tersebut, mengakibatkan pembelajaran kurang terlaksana secara 

optimal. (Depdiknas, 2007:23). 
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Permasalahan pembelajaran PKn juga dijumpai di kelas V SDN Gugus 

HM. Sarbini Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen. Berdasarkan hasil 

wawancara saat studi pendahuluan diperoleh informasi bahwa kurang adanya 

media yang mendukung untuk menjelaskan, beberapa siswa masih ada yang tidak 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, motivasi belajar siswa rendah dilihat 

dari banyak siswa yang kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran, siswa 

gaduh, bermain sendiri saat pembelajaran berlangsung karena bosan,dan masih 

banyak orang tua yang sibuk bekerja di luar rumah sehingga tidak dapat 

mengasuh anaknya, tidak memperhatikan anaknya, dan tidak memantau hasil 

belajar yang diperoleh anaknya. 

Dari data Ulangan Akhir Semester 1 siswa kelas V SDN di Gugus HM. 

Sarbini Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen diketahui bahwa  di SD 

Negeri Buluspesantren, secara klasikal 18,18% siswa telah mencapai KKM dan 

81,82% masih belum mencapai KKM yang telah ditetapkan. Selanjutnya di SD 

Negeri 1 Sangubanyu 52,38% yang telah mencapai KKM dan 47,62% masih 

belum mencapai KKM. Di SD Negeri 2 Sangubanyu 21, 74% siswa yang belum 

mencapai KKM dan 78,26% siswa telah mencapai KKM. Selanjutnya di SD 

Negeri Indrosari secara klasikal 46,15% siswa belum mencapai KKM dan 53,85% 

siswa telah mencapai KKM, sedangkan di SD Negeri Arjowinangun 21,43% 

siswa belum mencapai KKM dan 78,57% siswa telah mencapai KKM.  

Hasil penelitian terdahulu yang sejenis tentang pola asuh orang tua siswa, 

motivasi belajar dan hasil belajar dimuat dalam jurnal antara lain penelitian yang 

dilakukan oleh Km. Sri Susandi Ulandari,dkk dalam Jurnal Mimbar PGSD 
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Universitas Pendidikan Ganesha (Vol. 2 No. 1 Tahun 2014) dengan judul  

“Hubungan Antara Motivasi Belajar dengan Prestasi Belajar Siswa SD Kelas V 

Semester Ganjil di Desa Buruan” menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif 

antara motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa. Selanjutnya penelitian yang 

dilakukan oleh Fitria Rahmawati,dkk dalam e-Journal MIMBAR PGSD 

Universitas Pendidikan Ganesha (Vol. 2 No. 1 Tahun 2014) dengan judul  

“Hubungan Antara Pola Asuh Orang Tua dan Kebiasaan Belajar terhadap 

Prestasi Belajar Siswa SD Kelas IV Semester Genap di Kecamatan Melaya-

Jembrana” menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan pola asuh 

orang tua terhadap prestasi belajar siswa dengan kontribusi sebesar 18,23%.  

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti melaksanakan penelitian 

korelasi dengan judul “Hubungan Pola Asuh Orang Tua dan Motivasi Belajar 

terhadap Hasil Belajar PKn Siswa Kelas V SDN di Gugus HM. Sarbini 

Kabupaten Kebumen” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

1.2.1 Guru tidak menggunakan media dalam pembelajaran. 

1.2.2 Motivasi belajar siswa rendah dilihat dari banyak siswa yang kurang fokus 

dalam mengikuti pembelajaran, siswa gaduh,  bermain sendiri saat 

pelajaran berlangsung karena bosan  

1.2.3 Siswa kurang disiplin dalam pembelajaran karena masih ada beberapa 

siswa yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 
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1.2.4 Pola asuh yang diterapkan orang tua berbeda – beda, kebanyakan orang tua 

sibuk bekerja sehingga tidak dapat mengasuh anaknya, memperhatikan 

anaknya, dan  tidak memantau hasil belajar yang diperoleh anaknya. 

1.2.5 Pada mata pelajaran PKn 81,82% siswa kelas V di Gugus HM. Sarbini 

Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen belum mencapai KKM 

yang telah di tetapkan. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dari identifikasi masalah diatas peneliti akan membatasi dan fokus pada 

masalah yang terkait dengan pola asuh orang tua, motivasi belajar dan hasil 

belajar PKn siswa kelas V SDN di Gugus HM. Sarbini Kecamatan Buluspesantren 

Kabupaten Kebumen. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1.4.1 Bagaimanakah koefisien hubungan pola asuh orang tua siswa dengan hasil 

belajar PKn siswa kelas V SDN di Gugus HM. Sarbini Kecamatan 

Buluspesantren Kabupaten Kebumen? 

1.4.2 Bagaimanakah koefisien hubungan motivasi belajar dengan  hasil belajar 

PKn siswa kelas V SDN di Gugus HM. Sarbini Kecamatan Buluspesantren 

Kabupaten Kebumen? 
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1.4.3 Bagaimanakah koefisien hubungan pola asuh orang tua dan motivasi 

belajar besama – sama terhadap hasil belajar PKn siswa kelas V SDN di 

Gugus HM. Sarbini Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah : 

1.5.1 Mendeskripsikan koefisien hubungan pola asuh orang tua dengan hasil 

belajar PKn siswa kelas V SDN di Gugus HM. Sarbini Kecamatan 

Buluspesantren Kabupaten Kebumen. 

1.5.2 Mendeskripsikan koefisien hubungan motivasi belajar dengan  hasil 

belajar PKn siswa kelas V SDN di Gugus HM. Sarbini Kecamatan 

Buluspesantren Kabupaten Kebumen. 

1.5.3 Mendeskripsikan koefisien hubungan pola asuh orang tua dan motivasi 

belajar besama – sama terhadap hasil belajar PKn siswa kelas V SDN di 

Gugus HM. Sarbini Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan 

praktis, antara lain :  

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan 

dapat dijadikan bahan masukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam 
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bidang pendidikan khususnya yang berkaitan dengan pola asuh orang tua dan 

motivasi belajar siswa. 

 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1.6.2.1 Bagi Guru 

Dapat memberikan informasi tentang hubungan antara pola asuh orang tua 

dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa, sehingga dapat membantu guru 

untuk dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan dijadikan sebagai masukan 

guru agar lebih memperhatikan hubungan dengan orang tua siswa terkait dengan 

pola asuh yang diterapkan. 

1.6.2.2 Bagi Sekolah 

Dapat dijadikan sebagai masukan bagi sekolah untuk meningkatkan kerja 

sama seluruh warga sekolah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dan 

memberikan masukan pada sekolah agar memberikan informasi kepada orang tua 

siswa tentang pentingnya menerapkan pola asuh yang tepat pada anak. 

1.6.2.3 Bagi Orang Tua 

Dapat memberikan informasi tentang pola asuh sehingga dapat 

menerapkan pola asuh yang tepat untuk anaknya, dan membantu untuk 

menumbuhkan motivasi belajar siswa. 

1.6.2.4 Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan pengetahuan terutama pada bidang ilmu yang 

dikaji 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Hakikat Hasil Belajar PKn di SD 

2.1.1.1 Pengertian Belajar 

Ada banyak pendapat mengenai pengertian belajar. Slameto (2013:2) 

mengungkapkan belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Adapun ciri-

ciri perubahan tingkah laku dalam belajar adalah:  

1. Terjadi secara sadar 

Ini berarti bahwa seseorang yang belajar akan menyadari terjadinya 

perubahan itu sekurang-kurangnya ia merasakan telah terjadinya adanya suatu 

perubahan dalam dirinya. 

2. Bersifat kontinu dan fungsional 

Sebagai hasil belajar, perubahan terjadi secara berkesinambungan dan 

tidak statis. Satu perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya 

dan akan berguna bagi kehidupan atau proses belajar berikutnya. 

3. Bersifat positif dan aktif 

Positif dimaknai perubahan-perubahan yang terjadi senantiasa bertambah 

dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Aktif 

dimaknai perubahan yang terjadi tidak terjadi dengan sendirinya melainkan karena 

ada usaha individu sendiri. 
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Pendapat lain yaitu menurut Hamdani (2011:21) belajar merupakan 

perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan. Misalnya 

dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan sebagainya. Kegiatan 

tersebut merupakan rangsangan-rangsangan individu yang dikirim kepadanya oleh 

lingkungan. Darsono mengemukakan beberapa ciri – ciri belajar, yaitu : 

1. Belajar dilakukan dengan sadar dan mempunyai tujuan. Tujuan ini digunakan 

sebagai arah kegiatan, sekaligus tolak ukur keberhasilan belajar. 

2. Belajar merupakan pengalaman sendiri, tidak dapat diwakilkan kepada orang 

lain, jadi bersifat individual 

3. Belajar merupakan proses interaksi antara individu dan lingkungan. Hal ini 

berarti individu harus aktif apabila dihadapkan pada lingkungan tertentu. 

Keaktifan ini dapat terwujud karena individu memiliki berbagai potensi untuk 

belajar 

4. Belajar mengakibatkan terjadinya perubahan pada diri orang yang 

belajar.Perubahan tersebut bersifat integral, artinya perubahan dalam aspek 

kognitif,afektif, dan psikomotor yang terpisahkan satu dengan yang lainnya. 

(Hamdani, 2011: 22) 

Sedangkan menurut Sugihartono (2007: 74) belajar merupakan suatu 

proses memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam wujud perubahan tingkah 

laku dan kemampuan bereaksi yang relatif permanen atau menetap karena adanya 

interaksi individu dengan lingkungannya. Adapun tingkah laku yang 

dikategorikan sebagai perilaku belajar memiliki ciri – ciri sebagai berikut: 
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1. Perubahan tingkah laku terjadi secara sadar 

Suatu perilaku digolongkan sebagai aktivitas belajar apabila pelaku 

menyadari terjadinya perubahan atau sekurang – kurangnya merasakan adanya 

suatu perubahan dalam dirinya, misalnya menyadari pengetahuannya bertambah. 

2. Perubahan bersifat kontinu atau fungsional 

Sebagai hasil belajar,perubahan yang terjadi dalam diri seseorang 

berlangsung secara berkesinambungan dan statis. Satu perubahan yang terjadi 

akan menyebabkan perubahan berikutnya dan selanjutnya akan berguna bagi 

kehidupan atau bagi proses belajar berikutnya. 

3. Perubahan bersifat positif dan aktif 

Perubahan tingkah laku merupakan hasil dari proses belajar apabila 

perubahan – perubahan itu bersifat positif dan aktif. Dikatakan positif apabila 

perilaku senantiasa bertambah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih 

baik dari sebelumnya. Perubahan dalam belajar bersifat aktif berarti perubahan 

tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan karena usaha individu sendiri. 

4. Perubahan bersifat permanen 

Perubahan yang terjadi karena belajar bersifat menetap atau permanen, 

misalnya kecakapan anak dalam bermain sepeda setelah belajar tidak akan hilang 

begitu saja melainkan akan terus dimiliki bahkan akan makin bertambah kalau 

terus digunakan dan dilatih.  

5. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah 

Perubahan tingkah laku dalam belajar mensyaratkan adanya tujuan yang 

akan dicapai oleh pelaku belajar dan terarah kepada perubahan tingkah laku yang 
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benar – benar disadari. Misalnya seseorang belajar mengetik, sebelumnya sudah 

menetapkan apa yang mungkin dapat dicapai dengan belajar mengetik. 

6. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku 

Jika seseorang belajar sesuatu, sebagai hasilnya ia akan mengalami 

perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap, keterampilan, 

pengetahuan, dan sebagainya. (Sugihartono, 2007: 74 – 76) 

Dari beberapa pendapat tentang pengertian belajar, dapat disimpulkan 

bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu sehingga timbul 

perubahan perilaku yang diperoleh melalui interaksi dengan lingkungan dan 

terjadi secara sadar, bersifat kontinu, relatif menetap, dan mempunyai tujuan 

terarah. 

 

2.1.1.2 Prinsip – Prinsip Belajar 

Prinsip-prinsip yang telah telah dikemukakan oleh Slameto (2013: 27) 

sebagai berikut:  

1. Berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar  

1)   Dalam belajar setiap siswa harus diusahakan partisipasi aktif, 

meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai tujuan 

instruksional.  

2)   Belajar harus dapat menimbulkan reinforcement dan motivasi yang kuat 

pada siswa untuk mencapai tujuan instruksion.  
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2. Sesuai hakikat belajar 

1) Belajar itu proses kontinu, maka harus tahap demi tahap menurut 

perkembangannya. 

2) Belajar adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi dan discovery.  

3) Belajar adalah proses kontinguitas (hubungan antara pengertian yang satu 

dengan pengertian yang lain) sehingga mendapatkan pengertian yang 

diharapkan. Stimulus yang diberikan menimbulkan respon yang 

diharapkan. 

3. Sesuai materi/bahan yang harus dipelajari  

1) Belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki struktur, 

penyajian yang sederhana, sehingga siswa mudah menangkap 

pengertiannya.  

2) Belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu sesuai dengan 

tujuan instruksional yang harus dicapainya.  

4. Syarat keberhasilan belajar  

1) Belajar memerlukan sarana yang cukup, sehingga siswa dapat belajar 

dengan tenang.  

2) Repetisi dalam belajar perlu ulangan berkali-kali agar pengertian/ 

ketrampilan/ sikap itu mendalam pada siswa 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa prinsip belajar yang 

digunakan dalam upaya pembelajaran pada umumnya meliputi keterlibatan secara 

langsung, motivasi, minat, keaktifan, kontinu, bersifat keseluruhan, dan 
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pengulangan. Prinsip-prinsip belajar ini yang seharusnya ada dalam pembelajaran 

agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. 

 

2.1.1.3 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Ada banyak faktor yang mempengaruhi belajar. Terdapat 2 faktor yang 

mempengaruhi belajar yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah 

faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, sedangkan faktor 

eksternal adalah faktor yang ada di luar individu. Faktor internal meliputi: faktor 

jasmaniah dan faktor psikologis. Faktor jasmaniah meliputi faktor kesehatan dan 

cacat tubuh, sedangkan faktor psikologis meliputi intelegensi, perhatian, minat, 

bakat, motif, kematangan, dan kelelahan.  

Faktor eksternal yang berpengaruh dalam belajar meliputi faktor keluarga, 

faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Faktor keluarga dapat meliputi cara 

orangtua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan 

ekonomi keluarga, pengertian orangtua, dan latarbelakang kebudayaan. Faktor 

sekolah yang mempengaruhi belajar meliputi metode mengajar, kurikulum, relasi 

guru dengan siswa, relasi antarsiswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu 

sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah. 

Faktor masyarakat dapat berupa kegiatan siswa dalam masyarakat, teman bergaul, 

bentuk kehidupan dalam masyarakat, dan media massa ( Sugihartono, 2007: 76 – 

77) .  

Faktor-faktor belajar juga dikemukakan oleh Slameto (2013: 54-72), 

faktor ini digolongkan menjadi 2, yaitu faktor intern dan faktor ekstern.  
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1. Faktor-faktor intern , terbagi menjadi 3 faktor yaitu : faktor jasmaniah, faktor 

psikologis, dan faktor kelelahan.  

1) Faktor Jasmaniah, meliputi :  

a. Faktor kesehatan  

Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan tanpa adanya 

penyakit. Karena kesehatan seseorang memiliki pengaruh terhadap 

belajarnya, dimana proses belajar akan terganggu jika orang tersebut 

mengalami gangguan pada kesehatannya. 

b. Cacat tubuh  

Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau 

kurang sempurna mengenai badan atau tubuh. Cacat tubuh ini dapat 

berupa buta, tuli, patah tangan atau patah kaki. Dimana cacat tubuh ini 

dapat mempengaruhi proses belajar.  

2) Faktor Psikologis, meliputi :  

a. Intelegensi  

Menurut J.P Chaplin :  

a) The ability to meet and adapt to novel situation quickly and effectively. 

b) The ability to utilize abstract consepts effectively. 

c) The ability to grasp relationships and to learn quickly) 

Jadi intelegensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis 

kecakapan yaitu kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan diri 

dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif, mengetahui dan 

menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif, mengetahui 
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relasi dan mempelajarinya dengan cepat. Selain itu intelegensi mempunyai 

pengaruh yang besar terhadap kemajuan belajar.  

b. Perhatian  

Untuk dapat menjamin keberhasilan terhadap hasil belajar maka 

siswa harus mempunyai perhatian terhadap apa yang sedang dipelajarinya. 

Bahan belajar yang digunakan haruslah dapat menarik perhatian siswa dan 

diusahakan bahan pelajaran tersebut sesuai dengan hobi dan bakatnya.  

c. Minat  

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk dapat 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Minat juga memiliki 

pengaruh yang besar terhadap belajar, karena apabila siswa memiliki 

minat yang kurang terhadap apa yang sedang dipelajarinya maka akan 

timbul keengganan untuk belajar dan akan memiliki rasa puas terhadap 

pelajaran tersebut.  

d. Bakat  

Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Bakat mempunyai 

pengaruh terhadap belajar. Selain itu sebaiknya siswa belajar ditempat 

yang sesuai dengan bakat yang dimilikinya. 

e. Motif 

Motif erat sekali hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai. 

Disadari atau tidak dalam menentukan tujuan, untuk mencapai tujuan itu 

diperlukan tindakan, sedangkan yang menjadi penyebab tindakan adalah 

motif itu sendiri sebagai daya penggerak atau pendorongnya. 
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f. Kematangan 

Kematangan adalah suatu tingkatan dimana dalam pertumbuhan 

seseorang alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan 

baru. 

g. Kesiapan  

Kesiapan adalah kesediaan untuk memberikan respon atau 

bereaksi. Kesiapan itu sendiri timbul dalam diri seseorang dan juga 

berhubungan dengan kematangan, karena kematangan berarti kesiapan 

untuk melaksanakan kecakapan.  

h. Faktor Kelelahan  

Faktor ini terdiri dari kelelahan jasmani dan kelelahan rohani, 

dimana kelelahan jasmani ini dapat terlihat dari lemah lunglainya tubuh 

dan menimbulkan keinginan untuk membaringkan tubuh, sedangkan 

kelelahan rohani dapat dilihat dari kelesuan atau kebosanan, sehingga 

minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang. 

2. Faktor-faktor Ekstern, dapat dikelompokkan menjadi 3 faktor yaitu : faktor 

keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. 

1) Faktor Keluarga, meliputi :  

a. Cara Orang Tua Mendidik  

Cara orang tua mendidik anaknya memiliki andil yang besar 

terhadap belajar anaknya. Orang tua yang kurang memperhatikan 

pendidikan anaknya seperti tidak perduli dengan kebutuhan, kepentingan 

dan kemajuan yang dialami oleh anaknya mungkin saja kan mendapatkan 



18 
 

 
 

hasil yang kurang maksimal terhadap hasil belajar yang diperoleh 

anaknya. 

b. Relasi Antaranggota Keluarga  

Untuk mendapatkan kelancaran dan keberhasilan anak diperlukan 

suatu hubungan atau relasi yang baik didalam keluarga anak tersebut. 

Dalam hal ini yang dimaksud dengan hubungan yang baik itu adalah 

adanya rasa saling pengertian, kasih sayang, disertai dengan bimbingan 

dan jika diperlukan adanya hukuman yang sesuai demi keberhasilan 

belajar anak tersebut. 

c. Suasana Rumah  

Situasi yang dimaksud adalah suatu situasi atau kejadian- kejadian 

yang sering terjadi di dalam keluarga di mana anak berada dan belajar. 

Suasana rumah yang tenang dan tentram sangat dibutuhkan untuk betah 

berada dirumah dan juga anak bisa belajar dengan baik. 

d. Keadaan Ekonomi Keluarga 

Keadaan ekonomi memiliki hubungan yang erat dengan belajar 

anak. Karena selain kebutuhan pokok anak tersebut, anak juga 

memerlukan fasilitas belajar untuk menunjang kegiatan belajarnya. 

e. Perhatian Orang Tua 

Perhatian orang tua memiliki peranan yang penting dimana orang 

tua wajib memberikan semangat dan dorongan jika anaknya sedang 

mengalami semangat yang rendah dan selain itu juga orang tua membantu 

anaknya jika si anak mengalami kesulitan di sekolah. 



19 
 

 
 

f. Latar Belakang Kebudayaan 

Tingkat pendidikan atau kebiasaan di dalam keluarga 

mempengaruhi sikap anak dalam belajar. Perlu menanamkan kebiasaan-

kebiasaan yang baik agar mendorong anak untuk belajar.  

2) Faktor Sekolah  

a. Metode Mengajar 

 Metode mengajar adalah suatu cara atau jalan yang harus dilalui 

dalam mengajar. Metode mengajar guru yang kurang baik akan 

mempengaruhi belajar siswa yang kurang baik pula. Metode mengajar 

yang kurang baik itu dapat terjadi dikarenakan karena guru kurang 

mempersiapkan bahan dan kurang menguasai suatu materi yang akan 

diajarkan sehingga dalam penyampaian materi tersebut kurang dapat 

tersampaikan sehingga hal tersebut dapat menyebabkan siswa menjadi 

kurang menyukai pelajaran atau terhadap gurunya.  

b. Kurikulum  

 Kurikulum diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang diberikan 

kepada siswa. Kurikulum yang tidak baik misalnya kurikulum yang terlalu 

padat, diatas kemampuan siswa, tidak sesuai dengan bakat, minat dan 

perhatian siswa. 

c. Relasi Guru dengan Siswa 

 Kegiatan belajar mengajar terjadi antara guru dengan siswa, 

dimana kegiatan tersebut dipengaruhi oleh relasi yang ada dalam proses 
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belajar mengajar. Jadi cara belajar siswa juga dipengaruhi oleh relasinya 

dengan gurunya.  

d. Relasi Siswa dengan Siswa 

Menciptakan relasi yang baik antarsiswa adalah sesuatu yang 

diperlukan agar dapat memberikan pengaruh yang baik atau pengaruh 

positif terhadap belajar siswa.  

e. Disiplin Sekolah 

 Kedisiplinan sekolah memiliki hubungan yang erat dengan 

kerajinan siswa dalam sekolah dan juga dalam belajar. Kedisiplinan 

sekolah bukan hanya semata-mata untuk guru saja akan tetapi untuk 

kepala sekolah, guru, dan para karyawan sekolah.  

f. Alat Pelajaran 

Alat pelajaran memiliki peranan yang penting dalam pembelajaran 

karena alat tersebut diperlukan oleh guru dalam penyampaian materi, 

diperlukan suatu usaha untuk dapat menyediakan alat pelajaran yang baik 

dan lengkap agar guru dapat mengajar dengan baik sehingga siswa dapat 

menerima materi yang disampaikan.  

g. Waktu Sekolah  

 Waktu sekolah adalah waktu terjadinya proses belajar mengajar di 

sekolah, waktu itu dapat pagi hari, siang hari, sore hari maupun malam 

hari. Memilih waktu sekolah yang tepat adalah hal yang penting agar dapat 

memberikan dampak positif bagi siswa. 
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h. Standar Pelajaran di Atas Ukuran 

 Setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda satu sama lain, 

sehingga guru dalam menuntut penguasaan suatu materi harus disesuaikan 

dengan kemampuan siswa tersebut.  

i. Keadaan Gedung 

Keadaan gedung yang dimiliki haruslah memadai, dalam hal ini 

gedung tersebut memiliki ruangan yang cukup untuk menampung siswa 

dan juga memiliki fasilitas untuk menunjang kegiatan belajar siswa. 

j. Metode Belajar  

 Banyak siswa yang mengalami kesalahan dalam cara belajar. Oleh 

karena itu diperlukan bimbingan atau pembinaan dari guru. Dengan cara 

belajar yang tepat akan efektif pula hasil belajar siswa tersebut. 

k. Tugas Rumah  

Waktu belajar yang utama adalah di sekolah, disamping untuk 

belajar waktu yang dimilki di rumah biarkan digunakan untuk kegiatan 

yang lain. Maka diharapkan guru jangan terlalu banyak memberikan tugas, 

sehingga anak memiliki waktu untuk kegiatan yang lain.  

3) Faktor Masyarakat  

a. Kegiatan Siswa dalam Masyarakat  

Kegiatan dalam masyarakat memiliki segi yang menguntungkan 

bagi siswa dalam perkembangan pribadinya, akan tetapi kegiatan tersebut 

haruslah seimbang karena jika telalu banyak berkegiatan di masyarakat 
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akan dapat mengganggu belajarnya terlebih jika anak tersebut kurang bisa 

membagi waktu yang dimiliki. 

b. Mass Media 

 Mass media memiliki dampak yang baik dan juga buruk, 

penggunaan mass media sebaiknya dibawah bimbingan dan kontrol yang 

cukup oleh orang-orang di sekitarnya.  

c. Teman Bergaul 

 Diusahakan siswa memiliki teman bergaul yang baik, hal ini 

dikarenakan teman bergaul memiliki pengaruh yang lebih cepat masuk 

dalam jiwanya daripada yang kita duga.  

d. Bentuk Kehidupan Masyarakat  

 Kehidupan masyarakat disekitar memiliki pengaruh yang besar 

terhadap anak. Masyarakat yang memiliki kehidupan yang buruk seperti 

memiliki kebiasaan mencuri dan berjudi akan berpengaruh kurang baik 

terhadap anak. Begitu pula sebaliknya, jika anak tinggal dalam kehidupan 

masyarakat yang terpelajar yang baik- baik akan mendapatkan dampak 

yang baik pula terhadap anak. 

Jadi, secara umum faktor – faktor yang mempengaruhi belajar terdiri dari 

faktor intern yaitu dari dalam individu dan faktor ekstern berupa faktor yang 

mempengaruhi dari luar, kedua faktor tersebut memiliki kontribusi yang besar 

terhadap proses dan hasil belajar. 
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2.1.1.4 Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah  mata  pelajaran  yang  memfokuskan  

pada  pembentukan  karakter warga negara  yang memahami dan mampu 

melaksanakan hak-hak dan kewajibannya  untuk  menjadi  warga  negara  

Indonesia  yang  cerdas, terampil  dan  berkarakter  yang  diamanatkan  oleh  

Pancasila  dan  UUD 1945 (Permendiknas No. 22 Tahun 2006). Pendidikan 

Kewarganegaraan juga diartikan sebagai suatu bidang kajian yang mempunyai 

objek telaah kebajikan dan budaya kewarganegaraan, menggunakan disiplin ilmu 

pendidikan dan ilmu politik sebagai kerangka kerja keilmuan pokok serta disiplin 

ilmu lain yang relevan, yang secara koheren, diorganisasikan dalam bentuk 

program kurikuler kewarganegaraan, dan kajian ilmiah kewarganegaraan 

(Winarno, 2014: 7).  

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka peneliti menyimpulkan 

bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang 

membentuk moral dan pribadi siswa yang berkewarganegaraan yang baik, 

mempersiapkan siswa memiliki pengetahuan dan kemampuan dasar mengenai 

hubungan kewarganegaraan dan melaksanakan hak serta kewajiban untuk menjadi 

warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, beriman, dan berkarakter seperti 

yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. 

2.1.1.5 Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan 

Secara terperinci tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah agar siswa 

memiliki kemampuan sebagai berikut:  (1) berpikir secara kritis, rasional, dan 

kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan; (2) berpartisipasi secara aktif dan 
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bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi; (3) berkembang secara positif dan 

demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat 

Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya; (4) 

berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung 

atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

(Winarno, 2014: 18 - 19). 

 

2.1.1.6 Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan 

Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan dari SD, SMP, dan SMA 

pada dasarnya sama. Perbedaanya adalah pada penjabaran yang ditekankan, 

kedalaman, dan keluasaan ruang lingkup itu disesuaikan dengan tingkat sekolah. 

Perwujudan selanjutnya adalah pada masing-masing Standar Kompetensi (SK) 

dan Kompetensi Dasar (KD) yang ada. Rumusan SK-KD sesungguhnya secara 

implisit telah menampilkan ruang lingkup materi apa yang hendak dibelajarkan 

dan ranah belajar mana yang hendak dibelajarkan. Ruang lingkup meliputi 

delapan substansi kajian, sedangkan materi belajar merupakan jabaran dari ruang 

lingkup yang secara implisit termuat dalam rumusan Standar Kompetensi (SK) 

dan Kompetensi Dasar (KD). Berikut pemetaan ruang lingkup dan materi belajar 

PKn SD (Winarno, 2014:30): 

Tabel 2.1 Pemetaan Ruang Lingkup dan Materi Belajar PKn SD 

No. Ruang lingkup Materi 

1.  
Persatuan dan 

kesatuan bangsa 

Hidup rukun dalam perbedaan 

Cinta lingkungan 
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Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia 

Sumpah Pemuda 

Keutuhan Negara Republik Indonesia 

2.  
Norma, hukum, dan 

peraturan 

Tertib dalam kehidupan keluarga 

Tata tertib di sekolah 

Norma yang berlaku dimasyarakat 

Peraturan-peraturan daerah 

3.  Hak asasi manusia 
Hak dan kewajiban anak 

Hak dan kewajiban anggota masyarakat  

4.  
Kebutuhan warga 

negara 

Hidup bergotong royong 

Harga diri sebagai warga masyarakat 

Kebebasan berorganisasi 

Menghargai keputusan bersama 

5.  Konstitusi negara - 

6.  
Kekuasaan dan 

politik 

Pemerintahan desa dan kecamatan 

Pemerintahan daerah 

Pemerintah pusat 

7.  Pancasila 

Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara 

Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam 

kehidupan sehari-hari 

8.  Globalisasi  
Globalisasi di lingkungannya 

Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi 

 

2.1.1.7 Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SD 

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SD merupakan suatu 

proses pembelajaran yang dilakukan dalam rangka membantu siswa agar dapat 

belajar dengan baik dalam membentuk karakter bangsa. Pembentukan karakter 

tersebut diharapkan mengarah pada penciptaan suatu masyarakat yang 

menempatkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang 
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berlandaskan pada pancasila, UUD, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat 

yang diselenggarakan selama enam tahun (Susanto, 2016: 226)  

PKn harus dimulai dari SD karena usia mereka haus akan pengetahuan, 

sangat penting dan tepat untuk memberikan konsep dasar tentang wawasan 

Nusantara dan perilaku yang demokratis secara benar dan terarah, jika salah maka 

akan berdampak pada pola pikir dan perilaku pribadi yang mempengaruhi pada 

jenjang berikutnya dan juga pada kehidupan di masyarakat (Susanto, 2016: 234).   

 

2.1.1.8 Hasil Belajar PKn 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa setelah melalui 

kegiatan belajar (Susanto, 2016: 5). Menurut Nawawi hasil belajar dapat diartikan 

sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah 

yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenai materi 

pelajaran tertentu (Susanto, 2016: 5). Sedangkan Dimyati dan Mudjiono (2009:3) 

mengungkapkan bahwa hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak 

belajar dan tindak mengajar.  

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

PKn merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah melakukan 

pembelajaran materi pelajaran disekolah yang dinyatakan dalam skor yang 

diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi pelajaran PKn. 

Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal meliputi: kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi 

belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan, 
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sedangkan faktor eksternal meliputi: keluarga, sekolah, dan masyarakat (Susanto, 

2016: 12). Horward Kingslay membagi 3 macam hasil belajar, yakni (1) 

keterampilan dan kebiasaan, (2) pengetahuan dan pengertian, (3) sikap dan cita – 

cita. Menurut Gagne hasil belajar dibagi menjadi 5 kategori, yaitu (1) informasi 

verbal, (2) keterampilan intelektual, (3) strategi kognitif, (4) sikap, dan (5) 

keterampilan motoris. Sedangkan Bloom secara garis besar membagi hasil belajar 

menjadi tiga ranah, yaitu : 

1. Ranah kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, 

sintesis, dan evaluasi. 

2. Ranah afektif, berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yakni 

penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. 

3. Ranah psikomotor, berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemauan 

bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotoris, yakni gerakan refleks, 

keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, keharmonisasian atau 

ketepatan, gerakan keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan 

interpretatif. (Sudjana, 2009: 22) 

Dalam penelitian melakukan penelitian pada siswa kelas V SD semester 2 

mata pelajaran PKn dalam KD 3.1 Mendeskripsikan pengertian organisasi dan 3.2 

Menyebutkan contoh organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat.  

Hasil belajar yang akan di teliti mencakup 3 ranah, untuk ranah afektif  

karakter yang diharapkan yaitu tanggung jawab dan jujur.Tanggung jawab adalah 

suatu kewajiban untuk melakukan atau menyelesaikan tugas (ditugaskan oleh 
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seseorang atau diciptakan oleh janji sendiri atau keadaan) yang seseorang harus 

penuhi seseorang, dan memiliki konsekuen hukuman dari kegagalan (Yaumi, 

2016: 72). Karakter tanggung jawab yang perlu dimiliki dan di tanamkan dalam 

kehidupan sehari – hari adalah : (1) melakukan sesuatu yang seharusnya 

dilakukan, (2) selalu menunjukkan ketekunan, kerajinan, dan terus berusaha, (3) 

selalu melakukan yang terbaik untuk dirinya dan orang lain, (4)  selalu disiplin 

dan mengontrol diri dalam keadaan apapun, (5) selalu mengkaji, menelaah, dan 

berpikir sebelum bertindak, (6) mempertimbangkan dan memerhitungkan semua 

konsekuensi dari perbuatan (Yaumi, 2016: 74-75). Jujur adalah perilaku yang 

didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat 

dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Jika kejujuran dibawa 

kepada dimensi pendidikan, maka siswa yang jujur dapat dilihat dari indikator, 

yaitu: (1) mengatakan sesuatu yang benar walaupun itu pahit, (2) menghindari 

perbuatan menipu, menyontek, plagiat atau mencuri, (3) memiliki keberanian 

untuk melakukan sesuatu yang benar, (4) dapat dipercaya, melakukan sesuatu 

yang dikatakan, (5) menjaga reputasi dan martabat yang baik dan terpuji (Yaumi, 

2016:89). Penilaian untuk ranah psikomotor/ keterampilan yaitu peneliti 

memberikan tugas kepada siswa untuk membuat struktur organisasi kelas. 

Sedangkan untuk ranah kognitif dilakukan dengan tes, indikator yang harus 

dicapai oleh siswa sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Pemetaan Indikator Tes Hasil Belajar PKn 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator 

3. Memahami 3.1Mendeskripsikan 3.1.1Menjelaskan pengertian 
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kebebasan 

berorganisasi 

pengertian 

organisasi 

organisasi 

3.1.2 Menyebutkan ciri – ciri 

organisasi 

3.1.3 Menyebutkan unsur – 

unsur organisasi 

3.1.4 Menyebutkan tugas – 

tugas pengurus 

organisasi 

3.1.5 Menjelaskan manfaat 

organisasi 

3.2 Menyebutkan 

contoh organisasi 

di lingkungan 

sekolah dan 

masyarakat 

3.2.1 Menyebutkan contoh – 

contoh organisasi di 

sekolah 

3.2.2 Menyebutkan contoh – 

contoh organisasi di 

masyarakat 

 

2.1.2 Hakikat Pola Asuh Orang Tua  

2.1.2.1 Pengertian Pola Asuh Orang Tua 

Pendidikan umum dilaksanakan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan 

masyarakat, dengan demikian keluarga merupakan salah satu lembaga yang 

mengemban tugas dan tanggung jawab dalam pencapaian tujuan pendidikan 

umum (Sochib, 2010:2). Pembentukan anak bermula dan berawal dari keluarga. 

Keluarga merupakan tempat interaksi pertama bagi anak sebelum lingkungan 

sekolah dan masyarakat. Pola pengasuhan orang tua terhadap anak-anaknya 

sangat menentukan dan memengaruhi kepribadian (sifat) serta perilaku anak          

( Helmawati, 2014:138-140). Anak menjadi baik atau buruk semua tergantung 
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dari pola asuh orang tua dalam keluarga (Djamarah, 2014:19). Ada beberapa 

pendapat tentang pengertian pola asuh orang tua, antara lain :  

1. Pola asuh orang tua berarti suatu keseluruhan interaksi orang tua dan anak, di 

mana orang tua yang memberikan dorongan bagi anak dengan mengubah 

tingkah laku, pengetahuan, dan nilai-nilai yang dianggap paling tepat bagi 

orang tua agar anak bisa mandiri, tumbuh serta berkembang secara sehat dan 

optimal, memiliki rasa percaya diri, memiliki sifat rasa ingin tahu, bersahabat, 

dan berorientasi untuk sukses (Tridhonanto, 2014:5). 

2. Pola asuh orang tua atau pendidik yang diapresiasi anak sebagai undangan, 

bantuan, bimbingan, dan dorongan untuk membentuknya mengembangkan diri 

sebagai pribadi yang berkarakter adalah orang tua atau pendidik yang mampu 

memancarkan kewibawaan pada anak. Pendidik atau orang tua yang mampu 

berbuat demikian, dia senantiasa menampilkan perilaku yang konsisten antara 

bahasa lisan dan perbuatannya, menerima anak apa adanya, dan menghargai 

yang dimiliki serta perilaku anak (Sochib, 2010:15) 

3. Pola asuh orang tua dalam keluarga berarti kebiasaan orang tua, 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 (Djamarah, 

2014: 50-51). 

4. Pengasuhan adalah cara orang tua berinteraksi dengan anak yang meliputi, 

pemberian aturan, hadiah, hukuman dan pembeian perhatian, serta tanggapan 

terhadap perilaku anak (Casmini, 2007:  47) 
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 Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang 

tua adalah interaksi atau kebiasaan orang tua terhadap anaknya yang meliputi 

merawat, memenuhi kebutuhan anaknya yang bersifat fisik maupun non fisik, 

mendidik, membimbing, melindungi, dan melatih anak dalam mencapai proses 

kedewasaan sampai dengan membentuk perilaku anak sesuai dengan norma dan 

nilai yang baik yang sesuai dengan kehidupan masyarakat. 

2.1.2.2 Jenis – Jenis Pola Asuh Orang Tua 

Masing-masing orang tua tentunya memiliki cara yang berbeda - beda 

dalam mendidik anak. Helmawati (2014:138) mengemukakan jenis-jenis pola 

asuh orang tua terhadap anak yaitu sebagai berikut: 

1. Pola Asuh Otoriter (Parent Oriented) 

Pola asuh otoriter (parent oriented) pada umumnya menggunakan pola 

komunikasi satu arah (one way communication). Dalam pola asuh ini orang tua 

memaksakan pendapat atau keinginan pada anaknya dan bertindak semena-mena. 

Anak harus menurut dan tidak boleh membantah terhadap apa-apa yang 

diperintahkan atau dikehendaki oleh orang tua.  

2. Pola Asuh Permisif (Children Centered) 

Pada umumnya pola asuh permisif ini menggunakan komunikasi satu arah 

(one way communication) karena meskipun orang tua memiliki kekuasaan penuh 

dalam keluarga terutama terhadap anak tetapi anak memutuskan apa-apa yang 

diinginkannya sendiri baik orang tua setuju ataupun tidak. Pola ini bersifat 

children centered maksudnya adalah bahwa segala aturan dan ketetapan keluarga 

berada ditangan anak. 
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3. Pola Asuh Demokratis 

Pola asuh demokratis menggunakan komunikasi dua arah (two ways 

communication). Anak diberi kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya, apa 

yang dilakukan anak tetap harus ada di bawah pengawasan orang tua dan dapat 

dipertanggung- jawabkan secara moral. 

4. Pola Asuh Situasional 

Dalam kenyataannya setiap pola asuh tidak diterapkan secara kaku dalam 

keluarga. Maksudnya, orang tua tidak menetapkan salah satu tipe saja dalam 

mendidik anak. Orang tua dapat menggunakan satu atau dua (campuran pola asuh) 

dalam situasi tertentu. Untuk membentuk anak agar menjadi anak yang berani 

menyampaikan pendapat sehingga memiliki ide-ide kreatif, berani, dan juga jujur. 

Orang tua dapat menggunakan pola asuh demokratis, tetapi pada situasi yang 

sama jika ingin memperlihatkan kewibawaannya orang tua dapat memperlihatkan 

pola asuh parent oriented. 

Selanjutnya Sugihartono dkk (2007: 31) merumuskan tiga macam pola 

asuh orang tua, sebagai berikut:  

1. Pola Asuh Otoriter 

Pola asuh otoriter adalah suatu bentuk pola asuh yang menekankan pada 

pengawasan orang tua agar si anak tersebut taat dan patuh pada apa yang 

dikatakan orang tua. Pada pola asuh otoriter orang tua bersikap tegas, jika anak 

melakukan kesalahan langsung dihukum dan mengekang keinginan anak.  
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2. Pola Asuh Permisif 

Pola asuh permisif merupakan suatu bentuk pola asuh dimana orang tua 

memberi kebebasan kepada anak untuk mengatur dirinya sendiri tetapi anak 

tidak dituntut tanggungjawab dan orang tua tidak banyak mengontrol tingkah 

laku anak.  

3. Pola Asuh Autoritatif 

Pola asuh autoritatif adalah suatu bentuk pola asuh orang tua yang didalam 

pola asuh tersebut ada hak dan kewajiban dari orang tua dan anak itu sendiri, 

orangtua dan anak saling melengkapi satu sama lain. Anak diajarkan untuk 

bertanggungjawab sehingga orangtua dapat memberi kebebasan dan kepercayaan 

kepada anak. 

Sedangkan menurut Strewart dan Koch (Tridhonanto, 2014:12-17) 

membedakan pola asuh orang tua menjadi tiga, yaitu :  

1. Pola Asuh Otoriter 

Pola asuh otoriter adalah pola asuh yang lebih mengutamakan membentuk 

kepribadian anak dengan cara menetapkan standart mutlak harus dituruti, biasanya 

dibarengi dengan ancaman-ancaman. Pola asuh otoriter memiliki ciri-ciri antara 

lain: a) anak harus tunduk dan patuh pada kehendak orang tua, b) pengontrolan 

orang tua terhadap perilaku anak sangat ketat, c) anak hampir tidak pernah 

memberi pujian, d) orang tua yang tidak mengenal kompromi dan dan dalam 

komunikasi biasanya bersifat satu arah. 
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2. Pola Asuh Permisif 

Pola asuh permisif adalah pola asuh orang tua pada anak dalam rangka 

membentuk kepribadian anak dengan cara memberikan pengawasan yang sangat 

longgar dan memberikan kesempatan pada anaknya untuk melakukan sesuatu 

tanpa pengawasan yang cukup. Pola asuh permisif memiliki ciri-ciri antara lain: a) 

orang tua bersikap acceptance tinggi namun kontrolnya rendah, anak diizinkan 

membuat keputusan sendiri dan dapat berbuat sekehendaknya sendiri, b) orang tua 

memberi kebebasan kepada anak untuk menyatakan dorongan atau keinginannya, 

c) orang tua kurang menerapkan hukuman pada anak, bahkan hampir tidak 

menggunakan hukuman.  

3. Pola Asuh Demokratis  

Pola asuh demokratis adalah pola asuh orang tua yang menerapkan 

perlakuan kepada anak dalam rangka membentuk kepribadian anak dengan cara 

memprioritaskan kepentingan anak yang bersikap rasional atau pemikiran-

pemikiran. Pola asuh demokratis ini memiliki ciri-ciri yaitu: a) anak diberi 

kesempatan untuk mandiri dan mengembangkan kontrol internal, b) anak diakui 

sebagai pribadi oleh orang tua dan turut dilibatkan dalam pengambilan keputusan, 

c) menerapkan peraturan serta mengatur kehidupan anak. Saat orang tua 

menggunakan hukuman fisik, dan diberikan jika terbukti anak secara sadar 

menolak melakukan apa yang telah disetujui bersama, sehingga lebih bersikap 

edukatif, d) memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu-ragu 

mengendalikan mereka, e) bersikap realistis terhadap kemampuan anak, tidak 

berharap yang berlebihan yang melampaui kemampuan anak, f) memberikan 
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kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan, g) 

pendekatan kepada anak bersifat hangat.  

Berdasarkan pendapat yang sudah dikemukakan para ahli di atas, 

penelitian ini akan memfokuskan pada tiga jenis pola asuh yang dinilai secara 

umum, yaitu : pola asuh otoriter, permisif, dan demokratis. 

 

2.1.2.3 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh Orang Tua 

Orang tua dalam menerapkan pola asuh kepada anaknya dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua : 

1. Usia Orang Tua  

Tujuan  dari Undang-Undang Perkawinan sebagai salah satu upaya di dalam 

setiap pasangan dimungkinkan untuk siap secara fisik maupun psikososial untuk 

membentuk rumah tangga dan menjadi orang tua. Walaupun demikian, rentang 

usia tertentu baik untuk menjalankan peran pengasuhan. Bila terlalu muda atau 

terlalu tua, maka tidak akan dapat menjalankan peran-peran tersebut secara 

optimal karena diperlukan kekuatan fisik dan psikososial.  

2. Ketertlibatan Orang Tua  

Pendekatan yang digunakan dalam hubungan ayah dan bayi yang baru lahir, 

sama pentingnya dengan hubungan antara ibu dan bayi sehingga dalam proses 

persalinan, ibu dianjurkan ditemani suami dan begitu bayi lahir, suami 

diperbolehkan untuk menggendong langsung setelah ibunya mendekap dan 

menyusuinya. Dengan demikian, kedekatan hubungan antara ibu dan anaknya 
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sama pentingnya dengan ayah dan anak walaupun secara kodrati akan ada 

perbedaan, tetapi tidak mengurangi makna penting hubungan tersebut.  

3. Pendidikan Orang Tua  

Pendidikan dan pengalaman orang tua dalam perawatan anak akan 

mempengaruhi kesiapan mereka menjalankan peran pengasuhan. Agar menjadi 

lebih siap dalam menjalankan peran pengasuhan yaitu dengan terlibat aktif dalam 

setiap upaya pendidikan anak, mengamati segala sesuatu dengan berorientasi pada 

masalah anak, menjaga kesehatan anak dengan cara secara reguler memeriksakan 

dan mencari pelayanan imunisasi, memberikan nutrisi yang kuat, memperhatikan 

keamanan dan melaksanakan praktik pencegahan kecelakaan, selalu berupaya 

menyediakan waktu untuk anak dan menilai perkembangan fungsi keluarga dalam 

perawatan anak.  

4. Pengalaman Sebelumnya dalam Mengasuh Anak 

Pengalaman sebelumnya dalam merawat anak akan lebih siap menjalankan 

peran pengasuhan dan lebih tenang. Dalam hal ini, akan lebih mampu mengamati 

tanda-tanda pertumbuhan dan perkembangan anak yang normal.  

5. Stress Orang Tua 

Stress yang dialami orang tua akan mempengaruhi dalam menjalankan peran 

sebagai pengasuh, terutama dalam kaitanya dengan strategi mengahadapi masalah 

yang di miliki dalam menghadapi permasalahan anak. Walaupun demikian, 

kondisi anak juga dapat menyebabkan stress pada orang tua. Misalnya anak 

dengan tempramen yang sulit atau anak dengan masalah keterbelakangan mental. 

Stress sebagai suatu perasaan yang tertekan disertai dengan meningkatnya emosi 
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yang tidak menyenangkan yang dirasakan oleh orang tua, seperti marah yang 

berlangsung lama, gelisah, cemas dan takut. Setiap orang tua mengalami stress 

yang berbeda-beda. Orang tua yang mengalami stress akan mencari kenyamanan 

atas kegelisahan jiwanya.  

6. Hubungan Suami Istri  

Hubungan yang kurang harmonis antara suami dan istri akan berpengaruh 

atas kemampuan mereka dalam menjalankan perannya sebagai orang tua dan 

merawat serta mengasuh anak dengan penuh rasa bahagia karena  satu sama lain 

dapat saling memberikan dukungan dan menghadapi segala masalah dengan 

strategi yang positif (Tridhonanto, 2014:24-28). 

 

2.1.2.4 Dimensi Pola Asuh Orang Tua 

Dalam menerapkan pola asuh terdapat unsur-unsur penting yang dapat 

mempengaruhi pembentukan pola asuh pada anak. Dimensi pola asuh orang tua 

menurut Diana Baumrind (Tridhonanto, 2014: 5 - 10) ada dua, yaitu dimensi 

kontrol dan dimensi kehangatan. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

1. Dimensi Kontrol 

Dimensi kontrol memiliki lima aspek, yaitu : 

1) Pembatasan 

  Pembatasan berfungsi sebagai tindakan pencegahan terhadap sesuatu yang 

ingin dilakukan anak. Keadaan ini ditandai dengan banyaknya larangan yang 

diberikan pada anak tanpa disertai dengan penjelasan mengenai apa yang boleh 

dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. 



38 
 

 
 

2) Tuntutan 

 Adanya tuntutan berarti orang tua mengharapkan dan berusaha agar anak 

dapat memenuhi standar tingkah laku, sikap, dan tanggung jawab sosial yang 

tinggi atau yang telah ditetapkan. 

3) Sikap Ketat 

 Sikap yang ketat dari orang tua menunjukkan bahwa orang tua berusaha tegas 

menjaga anak agar selalu mematuhi aturan dan tuntutan yang diberikan.  

4) Campur Tangan 

 Orang tua yang ikut campur dalam kegiatan anak menyebabkan anak kurang 

mempunyai kesempatan untuk mengembangkan diri. Akibatnya anak berkembang 

menjadi apatis, pasif, kurang inisiatif, kurang termotivasi, bahkan mungkin dapat 

timbul perasaan depresi. 

5)   Kekuasaan yang Sewenang-wenang 

 Orang tua memiliki kontrol yang tinggi dalam menegakkan aturan dan 

batasan-batasan. Orang tua merasa berhak menggunakan hukuman bila tingkah 

laku anak tidak sesuai dengan yang diinginkan. Akibatnya anak- akan kurang 

sosialisasi dengan teman sebayanya, kurang mandiri, dan menarik diri.  

2. Dimensi Kehangatan 

Kehangatan berarti orang tua mampu menciptakan suasana yang 

menyenangkan dalam kehidupan keluarga. Dimensi kehangatan memiliki 

beberapa aspek yang berperan, antara lain: 

1) Perhatian orang tua terhadap kesejahteraan anak 

2) Responsivitas orang tua terhadap kebutuhan anak 
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3) Meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan bersama dengan anak 

4) Menunjukkan rasa antusias pada tingkah laku yang ditampilkan anak 

5) Peka terhadap kebutuhan emosional anak. 

Perilaku dan pengasuhan anak sangatlah penting untuk membentuk 

kepribadian dan perilaku anak. Bentuk perilaku dan pengasuhan ini bisa dilihat 

dari bagaimana hubungan antara orang tua dan anak (Lestari, 2012: 57-63) 

sebagai berikut:  

1. Kontrol dan Pemantauan  

Dalam kontrol dan pemantauan, sangatlah perlu bagi orang tua untuk 

mengontrol anak, karena anak memerlukan petunjuk, aturan, dan rambu-rambu 

bagi tumbuh kembang mereka. Pemantuan merupakan salah satu cara orang tua 

untuk mengembangkan kontrol pada anak. Dengan melakukan pemantauan orang 

tua memiliki pengetahuan tentang aktivitas yang dilakukan oleh anak. 

2. Dukungan dan Keterlibatan  

Dalam hal ini, dukungan dan keterlibatan orang tua yang mencerminkan 

bagaimana orang tua selalu tanggap terhadap kebutuhan anak dan selalu peduli 

kepada anak dalam hal apapun.  

3. Komunikasi 

Orang tua harus berkomunikasi secara baik dengan anak, karena pada 

dasarnya komunikasi orang tua-anak sangat penting bagi orang tua dalam 

mengontrol, pemantauan, dan dukungan pada anak. Tindakan orang tua untuk 

mengontrol, memantau, dan memberikan dukungan dapat dipersepsi positif atau 

negatif oleh anak, diantaranya dipengaruhi oleh cara orang tua berkomunikasi.   
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4. Kedekatan 

Kehangatan dalam pengasuhan memberikan akibat positif bagi perkembangan. 

Kedekatan dalam keluarga merupakan aspek penting dalam kehangatan yang 

memberikan kepuasan pengasuhan dalam keterlibatan anak dalam keluarga.  

5. Pendisiplinan  

Pendisiplinan merupakan salah satu bentuk dari upaya orang tua untuk 

melakukan kontrol terhadap anak. Pendisiplinan biasanya dilakukan orang tua 

agar anak dapat menguasai suatu kompetensi, melakukan pengaturan diri, dapat 

menaati aturan, dan mengurangi perilaku-perilaku menyimpang atau beresiko. 

Dalam penelitian ini, bentuk perilaku dan pengasuhan yang dilihat dari 

bagaimana hubungan antara orang tua dan anak (Lestari, 2012: 57-63) akan 

dijadikan indikator untuk mengukur pola asuh orang tua, terdapat 5 indikator 

yaitu: 

1. Kontrol orang tua terhadap perilaku anak 

2. Dukungan terhadap perilaku anak 

3. Komunikasi orang tua dengan anak 

4. Kedekatan orang tua dengan anak 

5. Pendisiplinan anak 

 

2.1.2.5 Dampak Pola Asuh Orang Tua 

Adapun dampak yang ditimbulkan di setiap pola asuh yang diterapkan 

orang tua. Berikut dampak dari setiap pola asuh orang tua yang akan 

mempengaruhi sikap dan sifat anak  (Tridhonanto, 2014: 13-17), antara lain :  
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1. Pola Asuh Otoriter  

1) Mudah tersinggung  

2) Penakut  

3) Pemurung dan merasa tidak bahagia  

4) Mudah terpengaruh  

5) Mudah stress  

6) Tidak mempunyai arah masa depan yang jelas  

7) Tidak bersahabat  

2. Pola Asuh Permisif  

1) Sikap agresif  

2) Suka memberontak  

3) Kurang percaya diri dan pengendalian diri  

4) Suka mendominasi  

5) Tidak jelas arah hidupnya  

6) Prestasi rendah  

3. Pola Asuh Demokratis  

1) Memiliki rasa percaya diri  

2) Berikap bersahabat  

3) Mampu mengendalikan diri  

4) Mau bekerja sama  

5) Rasa ingin tahu tinggi  

6) Arah dan tujuan hidup jelas  

7) Berorientasi pada prestasi 
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2.1.3 Hakikat Motivasi Belajar 

2.1.3.1 Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang 

ditandai dengan timbulnya afektif (perasaan) dan reaksi untuk mencapai tujuan 

(Kompri, 2015:229). Selanjutnya Eysenck berpendapat bahwa motivasi 

merupakan suatu proses yang menentukan tingkatan kegiatan, intensitas, 

konsistensi, serta arah umum dari tingkah laku manusia, merupakan konsep yang 

rumit dan berkaitan dengan konsep-konsep lain seperti minat, konsep diri, sikap, 

dan sebagainya (Slameto, 2013: 170). 

Motivasi belajar merupakan segi kejiwaan yang mengalami perkembangan 

artinya terpengaruh oleh kondisi fisiologis dan kematangan psikologis siswa 

(Dimyati dan Mudjiono, 2009: 97). Sedangkan menurut Hamzah B. Uno (2016: 

23) motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada peserta didik 

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. indikator motivasi 

belajar 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. 
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6. Adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan 

seseorang peserta didik dapat belajar dengan baik. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar 

adalah dorongan atau penggerak yang berasal dari dalam diri peserta didik 

maupun dari luar yang dapat merubah tingkah laku, memberikan arah atau tujuan 

perilaku peserta didik dalam belajar dengan melakukan suatu tindakan, mengatasi 

segala tantangan atau hambatan dalam usahanya mencapai tujuan pembelajaran 

yang telah ditentukan. 

 

2.1.3.2 Macam – Macam Motivasi Belajar 

    Macam – macam motivasi ada dua, yaitu motivasi primer dan motivasi 

sekunder.  Motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif – motif 

dasar, yang berasal dari segi biologis atau jasmani manusia. Sedangkan motivasi 

sekunder adalah motivasi yang dipelajari atau motivasi sosial. Motivasi sekunder 

meliputi, keinginan memperoleh pengalaman baru, berprestasi, memperoleh rasa 

aman, memperoleh kasih sayang, memperoleh penghargaan, medapatkan 

kekuasaan dan kebebasan (Dimyati dan Mudjiono, 2009 : 86 ). 

Selanjutnya Sardiman (2014 :86) menyebutkan macam – macam motivasi 

dari empat sudut pandang, yaitu : 

1. Motivasi dilihat dari dasar pembentukkannya, yaitu : Motif – motif bawaan, 

dan Motif – motif yang dipelajari.  

2. Motivasi menurut pembagiannya dari Woodworth dan Marquis, yaitu motif 

atau kebutuhan organis, motif – motif darurat, dan motif – motif objektif. 
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3. Motivasi jasmaniah dan rohaniah. Motivasi jasmaniah meliputi reflex, insting 

otomatis, dan nafsu, sedangkan motivasi rohaniah yaitu kemauan. 

4. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik  merupakan motif- motif 

yang ada di dalam diri peserta didik atau dorongan yang muncul dari dalam diri 

peserta didik untuk melakukan sesuatu, sedangkan motivasi ekstrinsik  

merupakan muncul dari luar diri peserta didik. 

 

2.1.3.3 Unsur – Unsur yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

Dimyati dan Mudjiono (2009: 97-99) mengemukakan beberapa unsur yang 

mempengaruhi motivasi belajar, yakni : 

1. Cita – Cita atau Aspirasi Siswa 

Keberhasilan mencapai keinginan menumbuhkan kemauan bergiat, bahkan 

di kemudian hari menimbulkan cita-cita dalam kehidupan. Timbulnya cita – cita 

dibarengi oleh perkembangan akal, moral, kemauan, bahasa, nilai – nilai 

kehidupan, dan kepribadian. Cita – cita akan memperkuat motivasi belajar 

intrinsik maupun ekstrinsik sebab tercapainya suatu cita – cita akan mewujudkan 

aktualisasi diri.(Monks, 1989: 241 – 260; Schein, 1991: 87-110; Singgih Gunarsa, 

1990: 183 – 199). 

2. Kemampuan Siswa 

Keinginan seseorang anak perlu dibarengi dengan kemampuan atau 

kecakapan untuk mencapainya. Misalnya keinginan membaca perlu dibarengi 

dengan kemampuan mengenal dan mengucapkan bunyi huruf- huruf. Kemampuan 
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akan memperkuat motivasi anak untuk melaksnakan tugas – tugas 

perkembangan.(Monks, 1989: 21; Singgih Gunarsa, 1990: 49). 

3. Kondisi Siswa  

Kondisi siswa meliputi kondisi jasmani dan rohani. Misalnya, seorang 

siswa yang sedang sakit, lapar, sedih, akan mengurangi motivasi belajar siswa. 

Sebaliknya seorang siswa yang kenyang, sehat, sedang gembira maka akan lebih 

punya motivasi dalam belajar. 

4. Kondisi Lingkungan Siswa 

Kondisi lingkungan siswa dapat berupa alam, lingkungan tempat tinggal, 

pergaulan sebaya, kehidupan bermasyarakat, ancaman teman yang nakal, 

kerukunan hidup, akan mengganggu kesungguhan belajar. Sebaliknya, kampus 

sekolah yang indah, teman yang rukun akan membawa motivasi semangat untuk 

lebih belajar. 

5. Unsur-Unsur Dinamis dalam Belajar dan Pembelajaran 

Siswa memiliki perasaan, perhatian, kemauan, ingatan, dan pikiran yang 

mengalami perubahan hidup. Surat kabar, majalah, televisi, radio, merupakan 

unsur-unsur dinamis yang dapat memotivasi siswa dalam belajar. 

6. Upaya Guru dalam Membelajarkan Siswa  

Seorang guru harus dapat memotivasi belajar siswa dengan membina 

disiplin belajar dalam setiap kesempatan. Selain itu, juga dapat memberikan 

pemahaman tentang diri siswa dalam rangka kewajiban tertib belajar. 
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2.1.3.4 Fungsi Motivasi dalam Belajar 

Motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian 

prestasi. Seseorang melakukan suatu usaha karena adanya motivasi. Adanya 

motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik. Sehubungan 

dengan hal tersebut ada tiga fungsi motivasi (Sardiman, 2014: 85), yaitu:  

1. Mendorong manusia untuk berbuat. Motivasi dalam hal ini merupakan motor 

penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 

2. Menentukan arah perbuatan, yaitu kearah yang hendak dicapai, dengan 

demikian motivasi dapat memberi arah dan kegiatan yang harus dikerjakan 

sesuai dengan rumusan tujuannya. 

3. Menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus 

dikerjakan yang sesuai guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan 

perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. 

Motivasi dapat membantu dalam memahami dan menjelaskan perilaku 

individu.  Hal tersebut didukung oleh pendapat para ahli. Dalam proses belajar 

motivasi mempunyai beberapa peran penting, Hamzah B. Uno ( 2016 : 27 ) 

menyebutkan peran motivasi dalam belajar yaitu : 

1. Menentukan hal –hal yang dapat dijadikan penguat belajar. 

2. Memperjelas tujuan belajar yang hendak dicapai. 

3. Menentukan ragam kendali terhadap rangsangan belajar . 

4. Menentukan ketekunan belajar 
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2.1.3.5 Cara Menumbuhkan Motivasi Belajar 

Ada beberapa bentuk dan cara yang menumbuhkan motivasi dalam 

kegiatan belajar di sekolah (Sardiman, 2014: 92 – 95) yakni:  

1. Memberi angka 

Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. Banyak 

siswa belajar hanya untuk mencapai angka/nilai yang baik, angka-angka yang 

baik itu bagi para siswa merupakan motivasi yang sangat kuat. 

2. Hadiah 

Hadiah dapat juga dikatakan sebagai motivasi, tetapi tidak selalu demikian. 

Karena hadiah untuk suatu pekerjaan, mungkin tidak akan menarik bagi 

seseorang yang tidak senang dengan pekerjaan tersebut. 

3. Saingan/kompetisi 

Kompetisi dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk mendorong belajar 

siswa. Persaingan, baik persaingan individual maupun persaingan kelompok dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

4. Ego-involvement 

Menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan pentingnya tugas dan 

menerimanya sebagai tantangan sehingga bekerja keras dengan mempertaruhkan 

harga diri, adalah sebagai salah satu bentuk motivasi yang cukup penting. 

Seseorang akan berusaha dengan segenap tenaga untuk mencapai prestasi yang 

baik dengan menjaga harga dirinya. 
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5. Memberi ulangan 

Siswa akan menjadi giat belajar kalau mengetahui akan ada ulangan. Oleh 

karena itu, memberi ulangan ini juga merupakan sarana motivasi. 

6. Mengetahui hasil 

Dengan mengetahui hasil pekerjaan, apalagi kalau terjadi kemajuan, akan 

mendorong siswa untuk lebih giat belajar. Semakin mengetahui bahwa grafik 

hasil belajar meningkat, maka ada motivasi pada diri siswa untuk belajar, dengan 

suatu harapan hasilnya terus meningkat. 

7. Pujian 

Pujian adalah bentuk reinforcement yang positif sekaligus merupakan 

motivasi yang baik. Dengan pujian yang tepat akan memupuk suasana yang 

menyenangkan dan mempertinggi gairah belajar sekaligus akan membangkitkan 

harga diri. 

8. Hukuman 

Hukuman adalah bentuk reinforcement negatif tetapi kalau diberikan secara 

tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi. Oleh karena itu guru harus memahami 

prisip-prinsip pemberian hukuman.  

9. Hasrat untuk belajar 

Hasrat untuk belajar, berarti ada unsur kesengajaan, ada  maksud untuk 

belajar. Hasrat untuk belajar berarti pada anak itu ada motivasinya untuk belajar, 

sehingga sudah barang tentu hasilnya akan lebih baik.   

10. Minat 
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Proses belajar itu akan berjalan lancar apabila disertai minat. Minat dapat 

dibangkitkan dengan cara membangkitkan adanya suatu kebutuhan, 

menghubungkan dengan pengalaman lampau, memberi kesempatan untuk 

mendapat hasil yang baik, menggunakan berbagai macam bentuk mengajar. 

11. Tujuan yang diakui 

 Rumusan tujuan yang diterima baik oleh siswa merupakan alat motivasi yang 

penting. Sebab dengan memahami tujuan yang harus dicapai maka akan timbul 

gairah untuk terus belajar. 

 

2.1.3.6 Ciri – Ciri Siswa yang Memiliki Motivasi Belajar 

 Beberapa siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi mempunyai ciri-ciri 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Mempunyai rasa ketertarikan pada guru dalam arti tidak bersikap acuh tak 

acuh. 

2. Selalu memperhatikan dengan antusias yang tinggi yaitu tidak pernah berbuat 

yang bisa mengganggu kegiatan belajar. 

3.  Ingin identitasnya diakui dan diketahui yaitu selalu aktif dalam artian 

menanyakan hal yang belum dimengerti atau menjawab pertanyaan dari guru. 

4. Selalu mengingat pelajaran dan mengulanginya kembali sewaktu di rumah. 

5. Mempunyai kebiasaan moral yang terkontrol. 

6. Tekun dalam menghadapi tugas-tugas, selalu berusaha. 

7. Dapat bekerja dalam waktu yang lama yaitu tidak cepat bosan dalam 

melakukan sesuatu. 
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8. Ulet dalam menghadapi kesulitan dan tidak mudah puas dengan apa yang 

diperolehnya. Apabila seseorang memiliki ciri-ciri seperti diatas, berarti orang 

itu selalu memiliki motivasi yang cukup kuat. (Sardiman, 2014: 83) 

 

2.2 Kerangka Teoritis 

Berdasarkan data nilai yang diperoleh di SDN se- Gugus HM. Sarbini 

Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen diketahui hasil belajar PKn 

masih relatif rendah. Rendahnya hasil belajar PKn siswa kelas V diduga 

dipengaruhi oleh faktor pola asuh orang tua dan motivasi belajar siswa. Slameto 

(2013:2) mengungkapkan belajar yaitu suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Proses belajar yang efektif akan menghasilkan hasil belajar yang 

baik. Hasil belajar siswa adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar (Susanto. 2016: 5).  

Menurut aliran behavioristik dalam belajar dikemukakan bahwa hasil 

belajar (perubahan perilaku) itu tidak disebabkan oleh kemampuan internal 

manusia (insight), tetapi karena faktor stimulus yang menimbulkan respons (Rifa’i 

dan Anni, 2015: 121 – 122). Motivasi belajar erat kaitannya dengan suatu prinsip 

bahwa perilaku yang diperkuat (reinforced) di masa lalu adalah lebih mungkin 

diulangi lagi dibandingkan dengan perilaku yang tidak diperkuat atau dihukum ( 

Rifa’i dan Anni, 2015: 108). Motivasi belajar merupakan dorongan internal dan 

eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah 
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laku, indikator motivasi belajar, yaitu 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, adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan 

seseorang siswa dapat belajar dengan baik (Hamzah B. Uno. 2016: 23).  

Para pakar behaviorisme menyatakan bahwa tidak perlu memisahkan teori 

belajar dengan motivasi, karena merupakan produk dari sejarah penguatan. Siswa 

diperkuat untuk belajar ( seperti mendapat ranking nilai terbaik dari pendidik) 

akan termotivasi untuk belajar, yang tidak mendapatkan penguatan dalam belajar 

tidak termotivasi ( Rifa’i dan Anni, 2015: 108).  Siswa yang memiliki motivasi 

belajar yang tinggi akan berusaha secara mandiri untuk mempelajari materi 

dengan baik dan tekun , dengan harapan dapat memperoleh hasil yang baik. 

Belajar tidak hanya berlangsung di sekolah, melainkan di tiga lingkungan yaitu 

lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

Keluarga adalah  lembaga pendidikan yang pertama dan utama (Slameto. 

2013: 61). Peran orang tua sangat dominan untuk menjadikan anak yang cerdas, 

sehat, dan memiliki penyesuaian sosial yang baik. Orang tua harus memantau dan 

memberikan pengasuhan yang baik pada anaknya. Anak menjadi baik atau buruk 

tergantung pada pola asuh orang tua yang diterapkan kepada anaknya. Pola asuh 

berarti suatu  keseluruhan interaksi orang tua dan anak, di mana orang tua yang 

memberikan dorongan bagi anak dengan mengubah  tingkah  laku, pengetahuan, 

dan  nilai – nilai yang dianggap paling tepat bagi orang tua agar anak bisa 

mandiri, tumbuh serta berkembang secara sehat dan optimal, memiliki rasa 
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percaya diri, memiliki sifat rasa ingin tahu, bersahabat, dan berorientasi untuk 

sukses (Tridhonanto. 2014: 5). Bentuk – bentuk perilaku pengasuhan orang tua 

terhadap anaknya dapat berupa kontrol orang tua terhadap perilaku anak, 

dukungan terhadap perilaku anak, komunikasi orang tua dengan anak, kedekatan 

orang tua dengan anak, dan pendisiplinan anak (Lestari, 2012: 57-63).  

Dengan pemberian pengasuhan yang baik maka terbentuk pribadi atau 

perilaku anak yang baik pula. Perlu adanya kerjasama antara orang tua dan 

sekolah agar siswa dapat memperoleh hasil belajar yang baik. Kerangka teoritis 

dapat dilihat pada bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Teoritis 

2.3 Kerangka Berpikir 

Kerangka Berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

Adanya perubahan perilaku 

Pola Asuh Orang Tua  Motivasi Belajar 

Teori Belajar Behavioristik 

Belajar 

Hasil Belajar 
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yang penting (Sugiyono, 2015: 91). Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara 

yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi 

warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan 

oleh Pancasila dan UUD 45 (Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006). Dalam proses 

pendidikan akan terjadi kegiatan belajar / pembelajaran. Pembelajaran adalah 

proses yang diselenggarakan oleh guru untuk membelajarkan siswa dalam belajar 

bagaimana belajar memperoleh dan memproses pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap. ( Dimyati dan Mudjiono, 2009: 157).  

Dari studi pendahuluan diketahui beberapa masalah yang terkait dengan 

pembelajaran PKn, yaitu sebanyak 81,82% siswa kelas V SDN di Gugus HM. 

Sarbini belum mencapai KKM yang telah di tetapkan, guru tidak menggunakan 

media dalam pembelajaran, motivasi belajar siswa rendah dilihat dari banyak 

siswa yang kurang fokus dalam mengikuti pelajaran, siswa gaduh,  bermain 

sendiri saat pelajaran berlangsung karena bosan, siswa kurang disiplin dalam 

pembelajaran karena masih ada beberapa siswa yang tidak mengerjakan tugas 

yang diberikan oleh guru, pola asuh yang diterapkan orang tua berbeda – beda, 

kebanyakan orang tua sibuk bekerja sehingga tidak dapat mengasuh anaknya, 

memperhatikan anaknya, dan  tidak memantau hasil belajar yang diperoleh 

anaknya. 

 Faktor – faktor yang mempengaruhi hasil belajar antara lain faktor dari 

dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). Rendahnya hasil belajar PKn siswa 

kelas V diduga dipengaruhi oleh faktor pola asuh orang tua dan motivasi belajar 



54 
 

 
 

siswa. Peran orang tua sangat dominan untuk menjadikan anak yang cerdas, sehat, 

dan memiliki penyesuaian sosial yang baik. Orang tualah yang berperan menjadi 

pendidik yang pertama dan utama bagi anak untuk mengembangkan potensinya. 

Pola asuh orang tua berarti suatu keseluruhan interaksi orang tua dan anak, 

dimana orang tua yang memberikan dorongan bagi anak dengan mengubah 

tingkah laku, pengetahuan, dan nilai-nilai yang dianggap paling tepat bagi orang 

tua agar anak bisa mandiri, tumbuh serta berkembang secara sehat dan optimal, 

memiliki rasa percaya diri, memiliki sifat rasa ingin tahu, bersahabat, dan 

berorientasi untuk sukses (Tridhonanto, 2014:5). Pola asuh orang tua dapat berupa 

kontrol orang tua terhadap perilaku anak, dukungan terhadap perilaku anak, 

komunikasi orang tua dengan anak, kedekatan orang tua dengan anak, dan 

pendisiplinan anak (Lestari, 2012: 57-63). Jika anak telah mendapatkan kebutuhan 

fisik maupun non fisik yang diperlukan anak dalam proses belajar di rumah 

dengan baik yang diberikan oleh orang tua melalui pola asuh yang diterapkan, 

maka anak akan memiliki hasil belajar yang baik di sekolah.  

Selain faktor keluarga, faktor dari dalam diri siswa yaitu motivasi belajar 

juga sangat mempengaruhi hasil belajar siswa. Motivasi belajar merupakan 

dorongan internal dan eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk 

mengadakan perubahan tingkah laku , beberapa indikatornya antara lain:  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, adanya lingkungan belajar yang 

kondusif, sehingga memungkinkan seseorang siswa dapat belajar dengan baik ( 
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Hamzah B.Uno, 2016: 23). Siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi 

akan berusaha secara mandiri untuk mempelajari materi dengan baik dan tekun , 

dengan harapan dapat memperoleh hasil yang baik.  

Motivasi belajar terdiri dari dorongan internal dan eksternal. Dorongan 

internal yaitu hal atau keadaan yang berasal dari dalam diri siswa sendiri dalam 

melakukan tindakan belajar, sedangkan dorongan eksternal yaitu hal atau keadaan 

yang datang dari luar siswa yang mendorong untuk melakukan tindakan belajar, 

misalnya pujian dan hadiah, peraturan/ tata tertib sekolah, dan suri tauladan orang 

tua dan guru. Perlu adanya kerjasama antara orang tua dan sekolah agar siswa 

dapat memperoleh hasil belajar yang baik. Orang tua memberikan kebutuhan fisik 

maupun non fisik yang diperlukan anak dalam proses belajarnya dengan 

menerapkan pola asuh di rumah, sedangkan di sekolah untuk menumbuhkan 

motivasi belajar siswa diserahkan kepada pihak sekolah atau guru.  

Berdasarkan data awal yang diperoleh dan dukungan teori, maka peneliti 

akan meneliti hubungan pola asuh orang tua dan motivasi belajar terhadap hasil 

belajar PKn siswa kelas V SDN di Gugus HM.Sarbini Kecamatan Buluspesantren 

Kabupaten Kebumen. Kerangka berpikir dapat dilihat pada bagan berikut: 
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Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

di mana rumusan masalah penelitian telah dirnyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan (Sugiyono, 2015: 96). Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 

hipotesis asosiatif  yaitu hipotesis yang dirumuskan untuk memberikan jawaban 

pada permasalahan yang bersifat hubungan antara dua variabel atau lebih.  

PEMBELAJARAN 

Identifikasi masalah: 

1. Hasil belajar PKn rendah 

2. Guru tidak menggunakan media dalam pembelajaran. 

3. Motivasi belajar siswa rendah  

4. Siswa kurang disiplin dalam pembelajaran  

5. Orang tua sibuk bekerja sehingga tidak dapat mengasuh anaknya, memperhatikan 

anaknya, dan  tidak memantau hasil belajar yang diperoleh anaknya. 

Hubungan pola asuh orang tua dan motivasi belajar terhadap hasil belajar PKn siswa kelas V 

SDN di Gugus HM. Sarbini Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen 

Hipotesis : 
1. Ada hubungan antara pola asuh orang tua dengan hasil belajar PKn siswa kelas V SDN di Gugus HM. Sarbini 

Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen.  

2. Ada hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar PKn siswa kelas V SDN di Gugus HM. Sarbini 

Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen.  

3. Ada hubungan antara pola asuh orang tua dan motivasi belajar bersama - sama  terhadap hasil belajar PKn 

siswa kelas V SDN di Gugus HM. Sarbini Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen. 

POLA ASUH ORANG TUA MOTIVASI BELAJAR 

HASIL BELAJAR PKn 
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Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang akan di uji kebenarannya 

dalam penelitian ini adalah hubungan antara pola asuh orang tua dan motivasi 

belajar terhadap hasil belajar PKn siswa kelas V SDN di Gugus HM. Sarbini 

Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen. Adapun hipotesis dalam 

penelitian ini adalah :  

Ho 1 : Tidak ada hubungan antara pola asuh orang tua dengan hasil belajar PKn 

siswa kelas  V SDN di Gugus HM. Sarbini Kecamatan Buluspesantren 

Kabupaten Kebumen.  

Ha 1 : Ada hubungan antara pola asuh orang tua dengan hasil belajar PKn siswa 

kelas V SDN di Gugus HM. Sarbini Kecamatan Buluspesantren 

Kabupaten Kebumen.  

Ho 2 : Tidak ada hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar PKn siswa 

kelas  V SDN di Gugus HM. Sarbini Kecamatan Buluspesantren 

Kabupaten Kebumen.  

Ha 2 : Ada hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar PKn siswa kelas 

V SDN di Gugus HM. Sarbini Kecamatan Buluspesantren Kabupaten 

Kebumen. 

Ho 3 : Tidak ada hubungan antara pola asuh orang tua dan motivasi belajar 

bersama - sama  terhadap hasil belajar PKn siswa kelas V SDN di Gugus 

HM. Sarbini Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen.  

Ha 3 :  Ada hubungan antara pola asuh orang tua dan motivasi belajar bersama - 

sama  terhadap hasil belajar PKn siswa kelas V SDN di Gugus HM. 

Sarbini Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Siswa kelas V SDN di Gugus HM. Sarbini sebagian besar mengalami pola 

asuh demokratis. Hasil belajar siswa khususnya pada mata pelajaran PKn dapat 

meningkat karena adanya penerapan pola asuh orang tua terhadap anaknya. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara pola asuh orang 

tua dengan hasil belajar PKn dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,833.  

2. Siswa kelas V SDN di Gugus HM. Sarbini sebagian besar memiliki motivasi 

belajar dengan kategori baik, karena siswa sudah memiliki hasrat dan 

keinginan berhasil, dorongan dan kebutuhan dalam belajar , dan harapan dan 

cita – cita masa depan, adanya penghargaan dalam belajar ,dan adanya kegiatan 

yang menarik dalam belajar. Hasil belajar siswa khususnya mata pelajaran PKn 

dapat meningkat jika siswa dapat menumbuhkan motivasi belajarnya. Hasil 

penelitian menunjukkan terdapat hubungan positif antara motivasi belajar 

dengan hasil belajar PKn dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,929.  

3. Pemberian pola asuh orang tua dan motivasi belajar dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa khususnya pada mata pelajaran PKn. Hasil penelitian 

menunjukkan nilai  korelasi ganda yang didapat antara variabel pola asuh 

orang tua dan motivasi belajar bersama – sama terhadap hasil belajar PKn 
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sebesar 0,957 , artinya korelasi antara variabel pola asuh orang tua dan 

motivasi belajar bersama – sama terhadap hasil belajar PKn terjalin hubungan 

yang sangat kuat.  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka saran yang dapat diberikan sebagai 

berikut : 

1. Orang tua hendaknya menerapkan pola asuh demokratis karena penerapan  

pola asuh demokratis yaitu anak diberi kebebasan yang bertanggung jawab.  

2. Guru hendaknya membantu siswa dalam menumbuhkan motivasi belajarnya 

dengan menciptakan lingkungan yang kondusif dalam pembelajaran yaitu 

lingkungan belajar yang nyaman, tidak terdapat suara – suara yang sifatnya 

mengganggu, dan tidak banyak orang yang berlalu – lalang. 

3. Sekolah hendaknya mengadakan buku penghubung, sehingga guru dan orang 

tua siswa dapat berkerja sama / berkoordinasi untuk mengawasi aktivitas 

belajar anak di sekolah dan di rumah. 
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