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MOTTO 

“Hanya ada dua pilihan untuk memenangkan kehidupan : keberanian, atau keikhlasan. Jika 

tidak berani, ikhlaskanlah menerimanya. Jika tidak ikhlas, beranilah mengubahnya” 

(Lenang Manggala) 
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ABSTRAK 

AGUSTINUS WARUWU, NIM : 1812100003, Fakultas Keguruan Dan Ilmu 

Pendidikan, Universutas Widya Dharma Klateh, 2022. Skripsi : Hubungan Antara Pola Asuh 

Demokratis Dengan Motivasi Belajas IPS Siswa/i kelas VIII SMP Pangudi Luhur Wedi, 

Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pola asuh demokrtais dengan 

motivasi belajar IPS Siswa/i SMP Pangudi Luhur Wedi, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yaitu penelitian dengan 

menggunakan data-data numerik atau angka yang dianalisis secara statistik dengan 

menggunakan SPSS versi 25. Populasi yang sekaligus dijadikan sampel dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa/i kelas VIII SMP Pangudi Luhur Wedi dengan jumlah 69 orang siswa. 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menyebar angket kepada setiap siswa. 

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,464 dan nilai P 

sebesar 0,000 (P < 0,05) yang berarti ada hubungan yang signifikan antara pola asuh demokratis 

dengan motivasi belajar IPS. Maka hipotesis yang menyatakan ada hubungan yang positif antara 

pola asuh demokratis dengan motivasi belajar IPS dapat diterima. Hal ini berarti bahwa semakin 

kuat pola asuh demokratis yang diberikan maka semakin kuat motivasi belajar IPS siswa, begitu 

juga sebaliknya semakin lemah pola asuh yang diberikan maka semakin lemah juga motivasi 

belajar IPS siswa. 

Kata kunci : Pola asuh demokratis, Motivasi belajr IPS 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Motivasi belajar merupakan modal penting bagi siswa agar dapat berhasil 

meraih prestasi belajar (Cleary dan Kitsantas, 2017; Hattie, 2008). Motivasi belajar 

tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal siswa saja, tetapi juga dipengaruhi oleh 

faktor external siswa yang berasal dari keluarga dan lingkungan sekolah. Cara kontrol 

diri siswa yang tinggi yang merespon umpan balik mengenai aktivitas belajarnya akan 

menampilkan inisiatif , motivasi instrinsik, serta tanggung jawab yang akan berdampak 

pada pencampaian keberhasilan akademik (Zimnerman, 2013). Maka untuk 

membentuk  motivasi belajar yang lebih kuat, harus ada stimulus dari luar atau faktor 

eksternal yang memacu siswa mencapai kesuksesan. 

Di dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, seorang individu akan 

menghadapi masa krisis diri, dalam arti sedang mencari jati diri atau identitas diri 

(Erikson, 1994). Dalam menemukan jati diri, anak sangat membutuhkan dukungan dari 

kelurga (Luyckx, Schwartz, Rassart,  dan Klimstra, 2016) sebab di dalam lingkungan 

keluarga merupakan tempat yang menyenangkan, tempat berbagi kasih dan perhatian. 

Namun, hal tersebut sering tidak didapatkan oleh anak karena dihalangi oleh kesibukan 

orang tua dalam melakukan pekerjaanya. 

Keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak. Anak akan belajar sejak 

dilahirkan ke dunia hingga dewasa. Kelurga akan banyak memberikan pengaruh 

terhadap karakter anak, gaya berpikir anak, hingga apa yang dilakukan anak dalam 

kehidupannya sehari-hari. Peran keluarga sangat penting dalam menentukan 

keberhasilan seseorang dalam hidupnya. Karena kelurga merupan teman pertama dalam 

kehidupnya yang lebih tau segala apa yang seseorang itu lakukaan. Adanya komunikasi 
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yang baik juga mampu memberikan strategi keberhasilan tersendiri bagi seseorang dan 

memberikan dukungan positif. Keluarga yang merupakan lingkaran kecil dalam 

kehidupan seseorang pastilah amat berharga dan berpengaruh. 

Cindi Marisa (2018), mengatakan bahwa orang tua bertanggung jawab dalam 

hal asih, asah, asuh. Asih adalah orang tua bertanggung jawab memberikan kasih 

sayang terhadap anaknya. Asah adalah orang tua mengeksporasi kemampuan anak 

sesuai bakatnya. Sedangkan asuh adalah orang tua mendidik anak sehingga memiliki 

perilaku yang sesuai dengan tingkat perkembangannya. Pola asuh yang sesui dengan 

anak akan memungkinkan dukungan positif diterima oleh anak tersebut. 

Pola asuh orang tua merupakan interaksi antara orang tua dan anak dalam 

berkomunikasi, mendidik, mengasuh, dan terus berkelanjutan secara terus-menerus. 

Sehingga penerapan pola asuh yang tepat dapat diharpkan membentuk pribadi anak 

menjadi pribadi yang baik dan penuh semangat Lesrari (2009). Hurlock (1996) 

menyatakan, bahwa setiap orang tua memiliki perbedaan dalam menerapkan sikap dan 

perilaku mereka terhadap anaknya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa sikap yang 

mereka pelajari di dalam mengasuh dan mendidik anak mereka. 

Ada tiga pola pengasuhan anak yang dikemukakan oleh Baumrind (1975) yaitu 

pola asuh otoriter, pola asuh permisif, dan pola asuh demokratis. Pola asuh otoriter 

adalah pola pengasuhan yang cenderung menetapkan standar yang mutlak yang harus 

dituruti dan dibarengin dengan ancaman-ancaman. Pola asuh permisif adalah pola asuh 

yang meberikan kesempatan kepada anak untuk untuk melakukan sesuatu tanpa 

pengawasan yang cukup dari orang tua. Sedangkan pola asuh demokratis adalah pola 

asuh yang memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu-ragu 

mengendalikan mereka (Baumrind 1999). 
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Gaya asuh yang diberikan orang tua terhadap anaknya akan sangat berpengaruh 

pada motivasi belajar siswa, hal ini dikarenakan pendidikan keluarga lebih utama 

didapat oleh anak dibanding dengan pendidikan di sekolah. Menurut Purwanto (2007: 

71), motivasi adalah pendorong suatu usaha yang di dasari untuk mempengaruhi 

tingkah laku seseorang agar ia tergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu 

sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu.  

Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Belajar 

adalah perubahan tingkah laku secara relatif permanen dan secara potensial terjadi 

sebagai hasil dari praktek atau penguatan (reinforced practice) yang dilandasi tujuan 

untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan 

sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan, menjamin 

kelangsungan dan memberikan arah kegiatan belajar, sehingga diharapkan tujuan dapat 

tercapai (H. Uno, n.d.). 

Motivasi merupakan faktor penentu dan berfungsi untuk menimbulkan, 

mendasari dan mengarahkan perbuatan belajar. Santrock (2010: 514) menyatakan 

motivasi dilihat dari sifatnya yakni motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah 

motivasi internal untuk melakukan sesuatu demi sesuatu itu sendiri (tujuan itu sendiri). 

Sedangkan motivasi lainnya adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah 

dorongan terhadap perilaku seseorang yang ada diluar perbuatan yang dilakukannya 

sala satunya adalah pola asuh orang tua. 

Motivasi terkandung adanya keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, 

menyalurkan dan mengarahkan sikap dan perilaku individu belajar. sBagi siswa dan 

guru motivasi belajar itu sangat penting. Pentingnya motivasi belajar bagi siswa adalah 

sebagai berikut : (1) menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar yang 

dibandingkan dengan teman sebaya, (2) mengarahkan kegiatan belajar, (3) memberi 
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semangat belajar dan (4) memberi tahu tentang adanya pendidikan dan dunia kerja 

(Hidayat, 2008: 88). 

Menurut Ahmad Tasrif (2008: 2), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan 

himpunan pengetahuan tentang kehidupan sosial dari bahan realitas kehidupan sehari-

hari dalam masyarakat. Di dalam pengetahuan ilmu sosial, dihimpun semua materi yang 

berhubungan langsung dengan masalah penyusunan dan pengembangan masyarakat 

serta menyangkut pengembangan pribadi manusia sebagai masyarakat yang berguna 

yang ditandai dengan adanya hubungan interaksi sosial antara yang satu dengan yang 

lain. 

Juraik (Djhari, 1984) juga mengatakan bahwa hakikat IPS adalah harapan untuk 

mampu membina suatu masyarakat yang baik dimana para anggotanya benar-benar 

berkembang sebagai insan yang berkembang dan memiliki rasional serta bertanggung 

jawab. Sedangkan hakikat IPS pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah untuk 

mengembangkan kesadaran, kepedulian terhadapap lingkungan sebagaimana yang 

tertuang dalam Permendiknas No. 22 tahun 2006 (Supriyadi, 2010: 185). 

Oleh karena itu, pola asuh demokratis merupakan pola asuh yang dianggap tepat 

yang dapat diterapkan oleh orang tua dalam memberikan mtoivasi terhadap anaknya 

dalam  belajar IPS. Karena 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 (Tridhonanto, 2014). 

Di dalam penerapan pola asuh  demokratis, keberadaan orang tua sangat 

diharapkan oleh anak. Karena keberadaan orang tua mengandung aspek-aspek yang 

mampu memberikan kenyamanan, kebebasan, sehingga dapat diterima anak dan 

menghargai anak sebagai individu yang utuh. Sikap demokratis orang tua terhadap anak 
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menjadi cerminan dari pola asuh yang baik dan memberikan jaminan akan masa depan 

anak serta memotivasi anak dalam belajar (Ilahi, 2013). 

Selain itu, di SMP Pangudi Luhur Wedi, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, 

peneliti belum menemukan bukti empirik yang menyatakan bahwa pola asuh orang tua 

secara demokratis berhubungan dengan motivasi belajar IPS peserta didik. Tetapi 

berdasarkan hasil pengamatan sementara dalam wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti di lokasi penelitian, bahwa motivasi belajar IPS siswa SMP Pangudi Luhur 

Wedi, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten pada tahun terakhir masih banyak yang 

berada pada ketegori tidak termotivasi atau motivasi siswa rendah. Hal itu dapat dilihat 

dari keterlibatan anak dalam melakukan interaksi sosial, hasil angka ulangan harian, 

ujian tengah semester, dan ujian akhir semeter. 

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui 

lebih lanjut tentang “Hubungan Antara Pola Asuh Demokratis Dengan Motivasi Belajar 

IPS Siswa/I Kelas VIII SMP Pangudi Luhur Wedi, Kecamatan Wedi, Kabupaten 

Klaten”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah pada pada 

hubungan antara pola asuh demokratis dengan motivasi belajar IPS siswa/i kelas VIII 

SMP Pangudi Luhur Wedi sebagai berikut : 

1. Perhatian orang tua dalam menerapkan pola asuh demokratis kepada anak yang 

membawa anak semakin semangat dalam belajar. 

2. Perhatian siswa dalam mempelajari mata pelajaran IPS yang semakin tidak 

bersemangat karena penerapan pola asuh orang tua yang tidak sesuai. 

3. Motivasi siswa dalam belajar mata pelajaran IPS yang semakin menurun karena 

pengaruh pola asuh orang tua. 
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D. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, masalah penelitian dibatasi pada : 

1. Hubungan antara pola asuh demokratis dengan motivasi belajar IPS siswa/i kelas 

VIII SMP pangudi Luhur Wedi, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dijelaskan sebelumya, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah ada hubungan antara pola asuh demokratis dengan motivasi belajar IPS 

siswa/i kelas VIII SMP Pangudi Luhur Wedi, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten? 

F. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui hubungan antara pola asuh demokratis dengan motivasi belajar 

IPS siswa/i kelas VIII SMP Pangudi Luhur Wedi. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Sebagai bahan evaluasi bagi orang tua dan sekolah SMP Pangudi Luhur Wedi 

terhadap hubungan antara pola asuh demokratis dengan motivasi belajar IPS. 

2. Sebagai bahan informasi dan pengetahuan bagi orang tua SMP pangudi Luhur Wedi 

terhadap hubungan antara pola asuh demokratis dengan motivasi belajar IPS. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa ada hubungan antara pola asuh demokratis dengan motivasi belajar 

pada siswa/i  kelas VIII SMP Pnagudi Luhur Wedi, Kecamatan Wedi, Kabupaten 

Klaten. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil analisis menunjukkan koefisien korelasi 

sebesar 0,464, dan nilai P sebesar 0,000 (P < 0,005), yang berarti ada hubungan yang 

signifikan antara pola asuh demokratis dengan motivasi belajar IPS. Maka hipotesis 

yang menyatakan ada hubungan yang positif antara pola asuh demokratis dengan 

motivasi belajar IPS dapat diterima. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pola asuh 

yang diberika orang tua kepada anak maka semakin tinggi pula motivasi belajar IPS 

anak, demikian juga sebaliknya semakin rendah pola asuh yang dierikan orang tua 

kepada anak maka semakin rendah motivasi belajar IPS anak. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti meberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Kepada peneliti selanjutnya 

Diharapkan lebih mengembangkan variabel lain dan sampel lain yang 

berhubungan dengan pola asuh demokratis maupun motivasi belajar IPS. 

2. Kepada siswa/i kelas VIII SMP Pangudi Luhur Wedi 

Diharapkan siswa/i dapat mengenali dan mampu menganalisa kemampuan pada 

diri sendiri yang dimiliki oleh siswa/i mengenai motivasi belajar IPS pada 
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khususnya dengan cara : memberikan perhatian, hubungan, rasa percaya diri, dan 

kepuasan dalam meningkatkan kualitas nilai akademik maupun non akademik. 

Selain itu diharapkan juga dapat menyingkapi tentang pola asuh yang diberikan 

oleh orang tua kepada anak secara demokratis agar lebih bermanfaat dalam 

kehidupan anak. 

3. Kepada pengajar di SMP Pangudi Luhur Wedi 

Diharapkan mampu memberikan motivasi positif dan kemampuan serta 

kekuatan untuk dapat menjalani kegiatan secara bijaksana dan mampu memberikan 

inspirasi terhadap para siswa/i dalam segala bidang pendidikan. Baik motivasi 

belajar IPS maupun kemampuan untuk bertahan dari masalah atau kejadian yang 

telah dialami. 

4. Kepada orang tua 

Diharapkan supaya lebih memahami putra-putrinya, dan memahami pentingnya 

pola asuh atau pengasuhan terhadap anak-anaknya bagi perkembangan dan 

pembentukan kepribadian anak pada masa yang akan datang. Selain itu, diharapkan 

mampu untuk menjelaskan dan memahami pentingnya penerapan pol asuh pada diri 

anak. Penerapan pola asuh pada diri anak diharapkan mampu untuk meberikan dan 

menumbuhkan sikap positif terhadap perkembangan dan kepribadian anak. 
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