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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan bukan lagi kebutuhan sekunder. Saat ini pendidikan 

merupakan kebutuhan primer yang wajib didapatkan oleh setiap anak. 

Tanpa pendidikan yang layak, kesempatan anak untuk mengembangkan 

diri mencapai masa depan yang cerah semakin kecil. Ditambah lagi untuk 

mendapatkan penghidupan yang layak saat ini kebanyakan pencari 

tenaga kerja menambatkan syarat minimal pendidikan yang harus 

ditempuh oleh seseorang sebagai tanda bahwa orang itu memenuhi 

standar minimal kompetensi dan ilmu dasar yang dibutuhkan. Maka dari 

itu pendidikan menjadi hal penting yang perlu kita jadikan fokus 

bersama.  

Saat ini pemerintah mempunyai program wajib belajar dua belas 

tahun yang mewajibkan anak bersekolah dari sekolah dasar (SD) hingga 

kelas 10 sekolah menengah pertama (SMP) yang dijalankan oleh 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Repulik Indonesia. Melalui 

sekolah milik pemerintah atau sekolah negeri, pemerintah memberikan 

kebebasan membayar SPP bulanan untuk siswa SD-SMP dan memberi 
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dana bantuan sekolah ke sekolah-sekolah milik swasta. Fasilitas untuk 

pendidikan dasar sekarang mendapat perhatian pemerintah, diperbaiki 

dan semakin ditingkatkan aksesnya sehingga kebutuhan anak untuk 

mendapatkan pendidikan dasar bisa didapatkan oleh masyarakat umum. 

Upaya tersebut dilakukan pemerintah semata-mata untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945. Dengan 

kemudahan anak mendapatkan pendidikan saat ini, apakah anak-anak 

juga memiliki semangat dan motivasi untuk bersekolah dan meraih 

prestasi untuk masa depan mereka sendiri? Apa yang mempengaruhi 

motivasi anak-anak untuk berprestasi?  

Selain usaha dari pemerintah dalam mengejawantahkan UUD 1945 

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, muncul gerakan-gerakan yang 

berasal dari masyarakat maupun dari orang-orang yang peduli dan sadar 

akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Gerakan ini biasanya 

bersifat nonprofit, bergerak berdasarkan kesadaran dan kepedulian untuk 

meningkatkan taraf dan kualitas hidup anak-anak yang berada dalam 

situasi lingkungan sosial menengah ke bawah. Melalui gerakan ini, salah 

satunya Pelayanan Sosial “GARAM” (PS GARAM) yang menyasar 

anak-anak dengan keadaan ekonomi dan kemampuan akademik 

menengah ke bawah sesuai dengan buku pedoman PS GARAM.  Hampir 

semua anak-anak dalam bimbingan PS GARAM berada dalam sosial 

ekonomi menengah ke bawah, sehingga kedua orangtua sibuk untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan kurang memberi perhatian 

kepada anak-anak mereka. Bahkan tidak jarang ketika berada di rumah 



3 

 

 

 

pun diwarnai dengan cekcok yang membuat hubungan dalam keluarga 

menjadi kurang harmonis.  

Ketika seminggu sekali para pendamping dari PS GARAM datang 

dan mengadakan pendampingan dengan anak-anak, tidak semua anak-

anak di tempat dampingan memberikan respon yang positif. Ada di 

beberapa tempat dampingan anak-anak sangat antusias untuk belajar dan 

mengikuti kegiatan dengan maksimal. Ketika diajak untuk lomba pun 

mereka bersemangat dan berjuang untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal. Sedangkan di tempat lain ditemukan anak-anak menghindar 

ketika diajak belajar, bahkan cenderung menolak dan memilih bermain 

atau mengobrol dengan temannya, atau hanya sekedar datang bermain 

telepon gengam dan tidak mau terlibat dalam dinamika pendampingan.   

Dari hasil wawancara dengan pendamping dan pengurus PS Garam 

diperoleh informasi bahwa belum ada kesadaran dan kebutuhan dari 

anak-anak pendampingan untuk belajar dan meraih prestasi yang positif. 

Mereka punya cita-cita, ingin memiliki hidup yang lebih baik dari sisi 

ekonomi dan kualitas hidup, tetapi sebagian  belum mengerti bahwa 

mendapatkan ilmu pengetahuan berguna bagi masa depan mereka 

nantinya. Sampai di sini dapat dikatakan bahwa masih banyak anak-anak 

dalam kondisi lingkungan sosial seperti yang dijelaskan di atas kurang 

memiliki kesadaran dan motivasi untuk belajar serta mengembangkan 

diri yang justru sebenarnya bisa membantu diri mereka sendiri keluar dari 

kesusahan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup. 

Dikatakan oleh McClelland (dalam Haryani dan Tairas, 2014) 

bahwa individu dengan n-ach (kebutuhan berprestasi) tinggi akan lebih 
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memilih tugas-tugas dengan tingkat kesulitan moderat, karena tugas 

tersebut memiliki unsur menantang kemampuan dan masih dalam batas-

batas kemampuan untuk dapat dikerjakan oleh seseorang. Sebaliknya, 

individu yang memiliki kebutuhan berprestasi lebih rendah memilih 

tugas dengan kesulitan tinggi atau rendah sekali. Hal ini terjadi karena 

mereka tidak menyukai situasi dimana adanya tantangan dan ancaman 

akan kemampuan mereka. Perbedaan ini juga terlihat dalam strategi 

pemecahan masalah. Individu dengan kebutuhan berprestasi tinggi 

memiliki strategi pemecahan masalah yang mendukung usahanya dalam 

mencapai hasil yang diinginkan. Sebaliknya individu dengan kebutuhan 

berprestasi rendah tidak memiliki strategi dalam pemecahan masalah, 

serta cenderung mudah putus asa dalam menghadapi kesulitan.  

Beberapa peneliti menemukan bahwa motivasi berprestasi 

berpengaruh positif terhadap prestasi akademik siswa. Contohnya 

penelitian yang dilakukan Siregar (2017) menunjukkan bahwa prestasi 

akademik 71,5 persen dipengaruhi oleh motivasi berprestasi. Jenaabadi 

dan Rigi (2014) juga melakukan penelitian tentang hubungan antara 

kelekatan, motivasi berprestasi dan prestasi belajar matematika yang 

hasilnya tidak berbeda dengan penelitian Siregar (2017). Anak dengan 

avoidant dan preoccupied attachment tinggi memiliki korelasi signifikan 

yang negatif dengan motivasi dan prestasi belajar. Sedangkan anak 

dengan secure attachment tinggi memiliki korelasi signifikan yang 

positif terhadap motivasi dan prestasi belajar.   

Tidak hanya dalam bidang akademik, semakin tinggi motivasi 

seseorang untuk berpretasi maka semakin besar peluangnya seseorang 
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untuk mengembangkan dirinya.  Penelitian lain yang dilakukan oleh 

Rahmi (2011) menunjukkan adanya dukungan orang tua dan motivasi 

belajar secara signifikan memberikan pengaruh pada prestasi belajar 

musik. Hasil ini memperlihatkan adanya kemungkinan motivasi 

berprestasi bisa membawa anak untuk mengembangkan diri lebih jauh, 

tidak sekadar dalam nilai akademik, melainkan pada bidang prestasi 

lainnya seperti musik, dan bidang kreatif lainnya seiring dengan 

perkembangan global.  

Myers dalam Siregar (2011) mengatakan motivasi berprestasi yang 

dimiliki oleh masing-masing individu berbeda dengan yang lainnya. Ada 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi motivasi berprestasi 

seseorang, faktor-faktor tersebut berupa: lingkungan keluarga, 

lingkungan belajar dan lingkungan teman. Proses terbentuknya motivasi 

berprestasi (Haryani dan Tairas, 2014) mulai muncul pada masa anak-

anak. Faktor awal yang mempengaruhi adalah faktor eksternal, yaitu 

keluarga atau sekolah/lingkungan belajar ketika di SD. Dari keberhasilan 

atau dampak yang diperoleh dari proses awal maka ketika mulai 

memasuki usia SMP muncul motivasi berprestasi dari faktor internal. 

Motivasi berprestasi individu semakin terlihat seiring dengan 

bertambahnya pengalaman (yang merupakan faktor internal).  

Melihat pentingnya lingkungan keluarga menumbuhkan motivasi 

pada anak, maka peneliti tertarik untuk melihat kelekatan anak-anak 

pendampingan PS GARAM untuk menjawab pertanyaan: “Seberapa 

berpengaruh kelekatan pada orangtua dengan motivasi berprestasi anak-

anak pendampingan Pelayanan Sosial GARAM?” 
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B. Tujuan Penelitian  

Dari uraian permasalahan di atas, peneliti ingin mengetahui 

hubungan antara kelekatan pada orangtua dengan motivasi berpretasi 

anak-anak pendampingan PS GARAM. 

  

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam pengembangan psikologi khususnya di bidang  psikologi 

pendidikan dan psikologi perkembangan.  

2. Manfaat Praktis  

Hasil dari penelitian ini bisa memberi informasi kepada 

pendamping mengenai hubungan kelekatan dan motivasi berprestasi 

anak yang didampingi PS GARAM sehingga pendamping 

mengetahui salah satu cara meningkatkan motivasi berprestasi anak-

anak pendampingan. 

  

 

  




