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ABSTRAK
Pada dasarnya pendidikan diperlukan oleh semua orang karena pendidikan merupakan suatu
usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan
jasmani dan rohani sesuai dengn nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.Alasan peneliti ingin
membahas masalah ini karena Kurangnya kontrol orang tua di rumah terhadap kegiatan
belajar anak, sebagian besar orang tua sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, Orang tua
hanya menyerahkan sepenuhnya pendidikan anakmereka kepada guru, sehingga menyebabkan
pendidikan anak mereka kurang kontrol, Orang tua belum berperan aktif dalam mendukung
belajar anak di sekolah, sehingga anak jarang mengerjakan tugas sekolah. Orangtua berperan
penting dalam sebuah keluarga sehingga orangtua yang selalu memberikan partisipasi
kepada anaknya akan senantiasa termotivasi untuk belajar. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui hubungan peranan orangtua dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas
IV, kelas V dan kelas VI SDN 3 Sukamukti Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut.Penelitian
ini tergolong kuantitatif.Penelitian dilakukan di SDN 3 Sukamukti Kecamatan Cisompet.
Populasi dan sampelpada penelitian ini adalah siswa kelas IV, kelas V dan kelas VI SDN 3
Sukamukti tahun ajaran 2019/2020 yang berjumlah 43 orang.Hasil penelitian ini diketahui
koefisien korelasi antara variabel peranan orangtua dan variabel motivasi belajar sebesar
0,437 dengan nilai signifikan 0,003. Sehingga hubungan dua variabel tersebut bersifat
hubungan searah dan ada hubungan yang signifikan antara variabel peranan orangtua dan
variabel motivasi belajar dan H0 ditolak H1 diterima. Dengan demikian peranan orang tua
benar – benar sangat diperlukan guna memotivasi siswa dalam belajar untuk menggapai
prestasi terbaiknya sebagai siswa disekolah. Begitupun bagi guru dan wali kelas agar disetiap
ada agenda rapat bersama orang tua siswa agar selalu memberikan arahan dan masukan bagi
orang tua tentang pentingnya memberikan motivasi pada anaknya untuk selalu belajar.
Kata Kunci : Peranan Orangtua, Motivasi Belajar
ABSTRACT
Basically education is needed by all people because education is a human effort to grow and
develop the potential of physical and spiritual innate in accordance with the values that exist
in society. The reason researchers want to discuss this issue is because of the lack of parental
control at home over children's learning activities, most parents are busy with their work,
Parents only give up their children's education entirely to the teacher, causing their children's
education to lack control. has not played an active role in supporting children's learning at
school, so children rarely do school work. Parents play an important role in a family so that
parents who always provide participation to their children will always be motivated to learn.
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This study aims to determine the relationship of the role of parents in improving student
motivation in class IV, class V and class VI SDN 3 SukamuktiCisompet District Garut
Regency. The study was conducted at SDN 3 SukamuktiCisompet District. The population and
sample in this study were students in class IV, class V and class VI SDN 3 Sukamukti in the
academic year 2019/2020, amounting to 43 people. The results of this study note the
correlation coefficient between the role of parents and learning motivation variables of 0.437
with a significant value of 0.003. So that the relationship between these two variables is a
direct relationship and there is a significant relationship between the role of parents and the
variable of learning motivation and H0 is rejected H1 is accepted. Thus the role of parents is
really very necessary to motivate students in learning to achieve their best performance as
students in school. Likewise for teachers and homeroom teachers so that each meeting
agenda with parents of students is always to provide direction and input for parents about the
importance of motivating their children to always learn.
Keywords: Role of Parents, Learning Motivation

A. PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk mengubah
tingkah aku manusia baik secara individu maupun berkelompok. Pendidikan nasional
berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan
menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan demikian,
pendidikan dapat dikatakan sebagai sebuah upaya luhur dan mulia yang dengannya anak
dicerdaskan dan keterampilannya diasah untuk menjadi manusia yang berguna dan bermutu
bagi bangsa dan negara (Selameto, 2013).
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
dirinya. Untuk itu, keterlibatan orang tua merupakan salah satu aspek penting untuk turut
meningkatkan motivasi belajar siswa.
Sekolah melakukan pembinaan pendidikan untuk peserta didiknya atas kepercayaan
dan tuntutan lingkungan keluarga dan masyarakat yang tidak mampu atau mempunyai
kesempatan untuk mengembangkan pendidikan di lingkungan masing- masing. Sekolah bisa
dalam batasan batasan tertentu bila mencetak danmembentuk kepribadian anak. Walaupun ia
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bukan satu-satunya masih ada orangtua,guru ,teman dan lingkungan (Muhammad Abdullah
Ad Duweis,2014).
Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam melakukan perubahan.Sekolah adalah
pendidikan maka sekolah memegang peranan penting di dalam aktivitas pendidikan. Sekolah
bisa dalam batasan-batasan tertentu bila mencetak dan

membentuk kepribadian anak.

Walaupun ia bukan satu-satunya masih ada orang tua, guru, teman, rumah, dan lingkungan.
Orang tua adalah orang dewasa pertama yang memikul tanggung jawab pendidikan, sebab
secara alami anak pada masa-masa awal kehidupannya berada di tengah-tengah ibu dan
ayahnya.Sehingga dari kedua orang tuanyalah anak mulai mengenal pendidikannya. Didalam
keluarga, umumnya anak berada dalam hubungan interaksi.Segala sesuatu yang diperkuat
anak mempengaruhi keluarga dan sebaliknya.Keluarga memberikan dasar pembentukan
tingkah laku, watak, moral dan pendidikan pada anak. Interaksi didalam keluarga akan
menentukan pola tingkah laku anak terhadap orang lain dan masyarakat. Sebagaimana
dijelaskan oleh Kartini Kartono bahwa “salah satu kewajiban dan hak utama dari orang tua
yang tidak dapat dipindahkan adalah mendidik anak, sebagaimana orang tua memberikan
hidup kepada anakanaknya maka mereka mempunyai kewajiban yang teramat untuk mendidik
anak mereka”. Tanggung jawab orang tua kepada anaknya menurut pernyataan Rasulullah
adalah hak anak terhadap orang tuanya.Dengan demikian orang tua harus memberikan hak itu
kepada mereka (Lestari, 2012).
Dalam pencapaian prestasi belajar yang dilakukan oleh anak di sekolah sangat erat
hubunganya atau dengan kata lain dipengaruhi oleh peran orang tuanya didalam keluarga.
Anak yang belajar di rumah dengan adanya perhatian dan orang tuanya seperti tersedianya
fasilitas belajar, adanya pengawasan, dan jadwal untuk belajar akan membantu anak lebih
berpeluang dalam mencapai prestasi yang baik. Artinya, anak akan termotivasi bilamana ada
dukungan yang positif dari kedua orang tuanya.
Namun pada kenyataannya, masih banyak anak yang kurang motivasi dalam belajar.
Mereka hanya senang menghabiskan waktu mereka untuk bermain dengan sesama temannya.
Kemudian lagi ditambah lingkungan pergaulan dengan temanteman yang tidak baik sehingga
mengakibatkan tidak adanya kepedulian untuk belajar.
Hasil study pendahuluan yang penulis lakukan yaitu dengan cara mewawancarai pada
salah satu guru di SDN 3 Sukamukti

mengenai upaya penanganan anak yang kurang

semangat dalam mengikuti proses pembelajaran yang sedang berlangsung, beliau mengatakan
bahwa sudah dilakukan upaya untuk menangani masalah tersebut.Namun, hal tersebut belum
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berhasil untuk membuat siswa semangat dalam mengikuti pelajaran. Hal itu disebabkan
kurangnya motivasi dan perhatian orangtua, orangtua hanya menyerahkan semua tanggung
jawabnya pada sekolah dan tidak ikut dalam membina serta dan memperhatikan anakanaknya.
Juga berdasarkan hasil study pendahuluan pada 10 orang siswa beserta orangtuanya
didapatkan 6 orang mengatakan tidak pernah dibimbing atau diajarkan saat pengerjaan tugas
di rumah karena kesibukan orang tuanya. Empat orang mengatakan sering disuruh belajar
oleh orang tuanya, namun anaknya lebih senang bermain daripada belajar di
rumah.Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Peranan Orangtua dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa
Kelas IV, Kelas V, Dan Kelas VI di SDN 3 Sukamukti”.

B. TINJAUAN TEORITIS
Menurut Abuddin Nata (2010), Yang disebut orang tua adalah ayah dan atau ibu
kandung, atau orang yang dianggap orang tua atau dituakan (cerdik, pandai,ahli dan
sebagainya) atau orang-orang yang disegani dan dihormati di kampung/kota. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa yang disebut orang tua adalah ayah dan ibu atau anggota
masyarakat secara keseluruhan.
Peran orang tua dalam membangkitkan motivasi seorang anak dapat dikategorikan
sebagai sesuatu yang penting dimana orang tua berperan merangsang atau menumbuhkan rasa
motivasi dalam diri anak. Dalam buku 99 cara agar anak anda kerajingan mengerjakan
pekerjaan rumah (PR), terdapat sepuluh kiat utama yang harus diperhatikan orang tua sebagai
mentor di rumah dan salah satunya yaitu :Kemampuan berkerja mandiri, keasyikan dan minat
mengerjakan tugas-tugas akademik, harus menjadi tujuan terpenting dalam urusan PR anak
anda (Mary Leonhardt,1999).
Menurut Lestari (2012:153) “peran orang tua merupakan cara yang digunakan
oleh orang tua berkaitan dengan pandangan mengenai tugas yangharus dijalankan dalam
mengasuh anak”. Hadi (2016:102) menyatakan bahwa“orang tua memiliki kewajiban
dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak”.
Menurut

Nur (2015:22-23), peran

orang

tua

sangat

menentukan

keberhasilan

pendidikan anak-anaknya, di antaranya orang tua berperan sebagai : pendidik ( edukator),
pendorong, fasilitator, pembimbing.
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Hamzah B.uno (2012) mengungkapkan istilah motivasi berasal dari kata motif
yang

dapat

diarikan

sebagai

kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang

menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. Sedangkan menurut Nur (2010)
menyatakan

bahwa“motivasi

merupakan

pendorong

bagi

setiap

individu

untuk

berperilaku”. Dan Hamalik (2011) menyatakan bahwa “motivasi merupakan perubahan
energi dalam diri seseorang yang menimbulkan perasaan dan reaksi untuk mencapai
tujuan”.
Motivasi
Sardiman

dan

(2012:75)

belajar

merupakan

menyatakan

dua

hal

bahwa “motivasi

yang

belajar

saling mempengaruhi.
adalah keseluruhan daya

penggerak baik dari dalam diri maupun dari luar siswa yang menjamin kelangsungan
dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh
subjek belajar itu dapat tercapai”.
Uno (2013:23) menyatakan bahwa“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”.
Motivasi belajar merupakan daya penggerak yang mendorong siswa untuk rajin
belajar. Sardiman (2014;85-86) menyatakan bahwa “ada tiga fungsi motivasi, yaitu :
mendorong manusia untuk berbuat, menentukan arah perbuatan atau arah tujuan yang
hendak dicapai, menyeleksi perbuatan.
Dengan demikian maka penulis menyimpulkan bahwa motivasi merupakan dorongan
yang menggerakan seseorang sehingga menimbulkan reaksi untuk mencapai suatu tujuan.
Motivasi dipengaruhi oleh tujuan yang akan dicapai dengan belajar. Sedangkan motivasi
belajar yaitu dorongan internal dan eksternal pada siswa yang menimbulkan perubahan
dan memberikan

arah

dalam

kegiatan

belajar

sehingga

tujuan

yang

diinginkan

tercapai.
Selain itu,Oemar Hamalik (2011: 108),menyebutkan fungsi motivasi itu meliputi :
mendorong timbulnya kelakuan/ suatu perbuatan, motivasi
artinya

mengarah

berfungsi

sebagai

pengarah,

pada perbuatan ke pencapaian tujuan yang diinginkan, motivasi

berfungsi sebagai penggerak, artinya sebagai motor penggerak dalam kegiatan belajar.
Sedangkan menurut Uno (2013:23) indikator motivasi belajar 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, dan adanya lingkungan belajar yang kondusif.
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C. METODOLOGI PENELITIAN
Berdasarkan rumusan tujuan sebelumnya, penelitian ini termasuk Metode penelitian
kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013:13), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan
sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk
meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya
dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis
data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
1. Waktu Dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Junni s/d September tahun 2019. Sedangkan
tempat Penelitian Adalah SDN 3 Sukamukti.
2. Populasi Dan Sampel
Populasi target dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SDN 3 Sukamukti kelas
IV, kelas V dan kelas VI

yang terdaftar pada tahun ajaran 2019/2020 yang

berjumlah 43 siswa.Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total
sampling atau sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila
semua anggota populaasi digunakan sebagai sampel.Alasan mengambil total
sampling karena menurut Sugiyono (2010), jumlah populasi yang kurang dari 100
seluruh populasi dijadikan sampel penelitian semuanya. Sampel dalam penelitian
ini adalah 43 siswa.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Penelitian
Hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat dilihat lebih rinci sebagai berikut :
a. Distribusi Frekuensi Peranan Orangtua
Distribusi Hasil Frekuensi Variabel Peranan Orangtua
No
1
2
3

Kategori
Baik
Cukup
Kurang
Total

Frekuensi Frekuensi (%)
7
16,3
26
60,5
10
23,3
43
100,0

Berdasarkan diatas lebih dari setengah responden peranan orangtua siswa
kelas IV, kelas V, dan kelas VI SDN 3 Sukamukti tahun ajaran 2019/2020 cukup
yaitu sebanyak 26 siswa atau sebesar 60,5%.
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b. Distribusi Frekuensi Motivasi Belajar
Distribusi Hasil Frekuensi Variabel Motivasi Belajar
No
1
2
3

Kategori
Tinggi
Cukup
Rendah
Total

Frekuensi
7
31
5
43

Frekuensi (%)
16,3
72,1
11,6
100,0

Berdasarkan tabel diatas setengah responden motivasi belajar siswa kelas
IV, kelas V, dan kelas VI SDN 3 Sukamukti tahun ajaran 2019/2020 cukup yaitu
sebanyak 31 siswa atau sebesar 72,1%.

c. Hubungan Peranan Orangtua dengan Motivasi Belajar
Hasil Uji Analisis Bivariat Variabel X (Peranan Orangtua) Dan Variabel Y
(Motivasi Belajar)
No

Variabel

Koefisien Korelasi

Sig (2-tailed)

N (responden)

1

X –Y

0,437

0,003

43

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh angka korelasi koefisien sebesar 0,437.
Artinya tingkat kekuatan hubungan (korelasi) antara variabel peranan orangtua
dengan motivasi belajar adalah sebesar 0,437 atau cukup baik. Angka kofisien
korelasi pada hasil diatas bernilai positif. Sehingga hubungan dua variabel
tersebut bersifat searah (jenis hubungan searah). Dengan demikian dapat
dikatakan semakin tinggi peranan orangtua maka semakin tinggi pula motivasi
belajar. Dari tabel tersebut juga diketahui nilai signifikansi atau Sig. (2-tailed)
sebesar 0,003. Karena nilai Sig.(2-tailed) 0,003 lebih kecil dari 0,05 atau 0,01,
maka artinya ada hubungan yang signifikan antara variabel peranan orangtua dan
variabel motivasi belajar sehingga H0 ditolak H1 diterima.

2. Pembahasan
a. Peranan Orangtua
Orangtua adalah orang dewasa pertama yang memikul tanggung jawab
pendidikan, sebab secara alami anak pada masa-masa kehidupannya berada ditengah-
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tengah ibu dan ayahnya. Sehingga dari kedua orangtuanyalah anak memulai
pendidikannya (Rusmini,2011).
Menurut Lestari (2012) peran orangtua adalah cara-cara yang digunakan oleh
orangtua terkait erat dengan pandangan orangtua mengenai tugas-tugas yang mesti
dijalankan dalam mengasuh anak. Sedangkan menurut Nur (2015) peranan orangtua
sangat menentukan keberhasilan pendidikan anak-anaknya diantaranya orangtua
dapat berperan sebagai :
1) Pendidik (Edukator)
Pendidik dalam islam yang pertama dan utama adalah orangtua yang
bertanggungjawab terhadap anak didik dengan mengupayakan perkembangan
seluruh potensi anak didik, baik potensi afektif, potensi kognitif dan potensi
psikomotorik.
2) Pendorong (Motivator)
Motivasi adalah daya penggerak atau pendorong untuk melakukan sesuatu
pekerjaan. Yang berasal dari dalam diri (intrinsik) yaitu dorongan yang datang
dari hati sanubari, umumnya karena kesadaran pentingnya sesuatu. Dan motivasi
yang berasal dari luar (ekstrisik) yaitudorongan yang datang dari luar diri
(lingkungan ), misalnya dari orangtua, guru, teman-teman dan anggota
masyarakat.
3) Fasilitator
Anak yang sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya juga
membutuhkan fasilitas belajar seperti ruang belajar, meja, kursi, penerangan,alat
tulis dan lain-lain. Jadi orangtua berkewajiban memenuhi fasilitas belajar agar
proses belajar berjalan dengan lancar.
4) Pembimbing
Sebagai orangtua tidak hanya berkewajiban memberikan fasilitas dan biaya
sekolah saja akantetapi selain hal itu dan yang terpenting bagi anak adalah
motivasi dan bimbingan dari kedua orangtuanya.
Penelitian yang dilakukan penulis di SDN 3 Sukamukti diketahui bahwa lebih
dari setengah responden peranan orangtua siswa kelas IV, kelas V dan kelas VI SDN
3 Sukamukti tahun 2019 cukup yaitu sebanyak 26 siswa atau sebesar 60,5%. Dengan
demikian teori dan hasil penelitian ini sesuai dan sangat berkaitan erat antara peranan
orang tua bagi siswa dalam upaya meningkatkan motivasi belajar siswa. Selain itu
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orang tus harus bisa dan mampu berperan sebagai pendidik, pendorong, fasilitator dan
pembimbing agar dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam meningkatkan
prestasi belajar disekolah.

b. Motivasi Belajar
Hamzah B Uno (2013:23) menyatakan bahwa “ motivasi belajar adalah
dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang edang belajar untuk
mengadakan peerubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator
atau unsur yang mendukung”. Penelitian yang dilakukan penulis di SDN 3 Sukamukti
diketahui bahwa lebih dari setengah responden motivasi belajar siswa kelas IV, kelas
V dan kelas VI di SDN 3 Sukamukti tahun 2019 dikategorikan cukup yaitu sebanyak
31 siswa atau sebesar 72,1%.
Dengan demikian teori dan hasil penelitian ini sesuai. Bahwa motivasi belajar
dari orang tua dan keluarga adalah merupakandorongan internal dan eksternal harus
selalu ada pada diri siswa sebelum atau sesudahnya selesai sekolah untuk
memperoleh hasil pada perubahan tingkah laku yang positif, sehingga akan dapat
membentuk karakter penerus bangsa pada masa dewasa yang optimis, kreatif, dan
inovatif serta terbentuk karakter yang baik dan selalu menjadikan orang tua sebagai
sosok pigur yang harus kita sayangi dan hormati.

c. Hubungan Peranan Orangtua Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar
Hasil penelitian ini menunjukan hubungan yang positif dan signifikan
dari variabel peranan orangtua dengan motivasi belajar siswa kelas IV, kelas V dan
kelas VI di SDN 3 Sukamukti dapat dilihat nilai koefisien korelasi sebesar 0,437.
Artinya tingkat kekuatan hubungan (korelasi) antara variabel peranan orangtua
dengan motivasi belajar dengan nilai 0,437 adalah cukup baik. Nilai koefisien
korelasi 0,437 berada pada interval 0,40 – 0,599 dalam pedoman interpretasi
koefisien korelasi yang artinya cukup.
Jika dilihat dari angka kofisien korelasi yang bernilai positif, maka hubungan
variabel peranan orangtua dan motivasi belajar bersifat searah (jenis hubungan
searah). Dengan demikian dapat dikatakan semakin tinggi peranan orangtua maka
semakin tinggi pula motivasi belajar.Dan diketahui juga nilai signifikansi atau Sig. (2tailed) sebesar 0,003. Karena nilai Sig.(2-tailed) 0,003 lebih kecil dari 0,05 atau 0,01,
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maka artinya ada hubungan yang signifikan antara variabel peranan orangtua dan
variabel motivasi belajar.
Orangtua harus memberikan peranan pada anak akan kebutuhan dalam
pendidikan maupun kebutuhan dukungan moral perhatian pada tugas–tugas sekolah,
kesulitan–kesulitan yang dialami siswa selama belajar di sekolah ataupun
hadiah atau pujian sebagai bentuk motivasi belajar anak. Dalam membangun motivasi
belajar pada anak di sekolah, sebenarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab
guru semata, namun peranan orangtua pun memberi andil dalam memberikan
dorongan pada siswa untuk belajar lebih baik. Dorongan tersebut dapat berupa
perhatian pada prestasi siswa, maupun dorongan moral pada siswa yang mempunyai
masalah dalam proses belajar mengajar. Sinergi antara guru dan orang tua akan
menjadi sebuah kekuatan dalam memotivasi siswa untuk belajar.
Dengan terpenuhinya semua itu maka akan menunjang keberhasilan anak
dengan motivasi belajar yang tingi. Hal ini dapat diperkuat pula pada hasil penelitian
bahwa terdapat hubungan yang positif dengan motivasi belajar.

E. KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Peranan Orangtua
Berdasarkan hasil pengolahan angket peranan orangtua siswa dapat dilihat
bahwa

orangtua Kelas IV, Kelas V dan Kelas VI SDN 3 Sukamukti Tahun 2019

memberikan

peranan yang cukup sebesar 60,5%.Peranan orangtua

yang

baik

akan menumbuhkan dorongan atau motivasi belajar siswa yang baik pula. Peranan
yang dapat diberikan orangtua kepada anaknya selain dirumah seperti mendukung
anaknya mengikuti kegiatan
sekolahnya, memberikan
yang

ekstrakurikuler yang diadakan sekolah diluar jam

reward/hadiah

kepada

anak

jika

mendapat

nilai

bagus dan memotivasi anak secara positif ketika mendapat nilai minimal itu

akan menumbuhkan motivasi belajar yang baik bagi anak.
2. Motivasi Belajar
Hasil penelitian dan pengolahan angket motivasi belajar siswa Kelas IV, Kelas V dan
Kelas VI SDN 3 Sukamukti Tahun Ajaran 2019/2020 adalah cukup baik dengan
frekuensi sebanyak 72,1%.

Jurnal Ilmiah Ilmu Tarbiyah dan Ekonimi Syariah

10

Al-Karimah

Volume 07 / Nomor 12 / Februari 2020

ISSN : 2356-3400
3. Hubungan Peranan Orangtua dengan Motivasi Belajar
Hasil penelitian menunjukan adanya hubungan yang positif atau signifikan antara
peranan orangtua dengan motivasi belajar siswa kelas IV, kelas V dan kelas VI SDN
3 Sukamukti tahun 2019 dengan nilai koefisien korelasi 0,437. Artinya tingkat
kekuatan hubungan (korelasi) antara variabel peranan orangtua dengan motivasi
belajar dengan nilai 0,437 adalah cukup baik. Nilai koefisien korelasi 0,437 berada
pada interval 0,40 – 0,599 dalam pedoman interpretasi koefisien korelasi yang artinya
sedang atau cukup baik.
Dan diketahui juga nilai signifikansi atau Sig. (2-tailed) sebesar 0,003. Karena nilai
Sig.(2-tailed) 0,003 lebih kecil dari 0,05 atau 0,01, maka artinya ada hubungan yang
signifikan antara variabel peranan orangtua dan variabel motivasi belajar siswa IV,
kelas V dan kelas VI SDN 3 Sukamukti tahun 2019. Ini berarti semakin baik peranan
orangtua maka semakin meningkat pula motivasi belajar siswa.
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