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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Seiring dengan terealisasinya masyarakat ekonomi ASEAN 

(MEA), semakin ketat pula persaingan di negara ASEAN. Warga 

Indonesia juga harus mempersiapan persaingan ini. Salah satu cara 

yang dapat dilakukan adalah meningkatkan sumber daya manusia 

yang berkualitas dengan pendidikan. Sumber daya yang berkualitas 

harus dipersiapkan sejak usia muda agar ketika mereka dewasa, 

mereka sudah siap menghadapi tantangan perkembangan zaman. 

Masa yang penting untuk mempersiapkan kualitas manusia 

adalah masa remaja. Masa remaja sebagai periode transisi 

perkembangan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa 

melibatkan perubahan sosioemosional, kognitif, dan biologis 

(Santrock, 2007). Pada masa remaja ini, individu akan menghadapi 

banyak konflik dan penyesuaian yang kompleks, dimulai dari 

lingkungan rumah, sekolah, sampai dengan persiapannya untuk terjun 

ke masyarakat luas. 

Menurut  Monks, Knoers, dan Haditono (2006), masa remaja 

berlangsung antara umur 12 sampai 21 tahun. Pada masa ini terdapat 

tiga fase, remaja awal (usia 12 tahun sampai dengan 15 tahun), 

remaja pertengahan (usia 15 sampai dengan 18 tahun), dan masa 

remaja akhir (usia 18 sampai 21 tahun). Pendapat yang lebih singkat, 
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disampaikan oleh Zulkifli (2009), masa remaja adalah individu yang 

berusia 12 atau 13 tahun sampai dengan 19 tahun. 

Pembelajaran di Indonesia tidak semudah yang dibayangkan. 

Beberapa kendala yang dialami oleh pelajar adalah minat baca yang 

rendah, masih rendahnya disiplin dan kurang tingginya semangat 

untuk berprestasi  (Hawadi, 2001). Untuk menggerakkan remaja agar 

mau belajar, dibutuhkan motivasi. Motivasi adalah keadaan dalam diri 

individu atau organisme yang mendorong perilaku ke arah tujuan  

(Walgito, 2010). Lebih lanjut, Walgito mengatakan motivasi dapat 

diartikan sebagai daya penggerak yang telah aktif. Lebih jauh dari 

pengertian motivasi, motivasi berprestasi adalah kebutuhan untuk 

sukses atau pencapaian keunggulan. Individu akan memenuhi 

kebutuhan mereka melalui cara-cara yang berbeda, dan didorong 

untuk berhasil karena berbagai alasan (Harackiowicz dalam  Sutha & 

Shirlin, 2017). McClelland dan Atkinson (dalam  Slavin, 2009) 

mengemukakan bahwa motivasi berprestasi adalah kecenderungan 

seseorang dalam berjuang untuk berhasil dan memilih kegiatan 

keberhasilan atau kegagalan yang berorientasi pada sasaran. 

Motivasi berprestasi terbagi menjadi dua, yaitu motivasi 

berprestasi akademik dan motivasi berprestasi non akademik. 

Motivasi berprestasi akademik adalah dorongan atau keinginan 

individu untuk berhasil mencapai tugas seorang siswa maupun 

prestasi pendidikan di sekolah sebaik-baiknya. Sedangkan motivasi 
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berprestasi non akademik dorongan untuk berhasil di luar pendidikan 

sekolah (Slavin, 2009). 

Terdapat dua faktor yang memengaruhi motivasi berprestasi 

seseorang, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik 

adalah faktor yang sumbernya berasal dari dalam individu, meliputi 

cita-cita, tujuan serta harapan yang diinginkan, besarnya harga diri 

dan potensi dasar yang dimiliki individu. Faktor ekstrinsik adalah faktor 

yang berasal dari lingkungan atau luar diri individu  (Djaali, 2008). 

Apabila faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik yang memengaruhi 

motivasi berprestasi terpenuhi, maka individu akan memiliki motivasi 

berprestasi yang tinggi. Salah satu faktor ekstrinsik adalah keluarga 

(McClelland dalam Haryani & Tairas, 2014). Tidak semua remaja 

memiliki keluarga yang utuh. Ada remaja yang yatim, piatu, yatim 

piatu, korban penelantaran orang tua, serta anak yang kehilangan 

orang tua bukan hanya karena meninggal tetapi juga karena 

perceraian orang tua maupun menjadi terlantar secara sengaja atau 

tidak sengaja. Keadaan tersebut dapat dijumpai di panti asuhan.  

Panti asuhan adalah lembaga usaha kesejahteraan sosial yang 

bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial 

kepada anak-anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan 

pengentasan anak-anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti 

fisik mental, sosial pada anak asuh sehingga memperoleh 

kesempatan luas, tepat, memadai bagi perkembangan kepribadiannya 
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sesuai yang diharapkan sebagai insan yang akan turut serta aktif di 

dalam bidang pembangunan nasional. Panti asuhan juga berfungsi 

untuk melaksanakan fungsi keluarga dan masyarakat dalam 

perkembangan dan kepribadian anak-anak (Departemen Sosial, 

2007). Jumlah panti asuhan yang terdapat di kota Semarang menurut 

data Badan Pusat Statistik Jawa Tengah pada tahun 2013 sebanyak 

116 dengan jumlah anak yang tinggal di panti asuhan 20.991 anak 

(jateng.bps.go.id).  

Yayasan “X” adalah salah satu yayasan yang memiliki panti 

asuhan dan SMP. SMP “X” adalah sekolah Islam yang berada di 

bawah Departemen Pendidikan Nasional, namun memiliki jam agama 

lebih banyak. Di sekolah ini murid mempunyai jam pendidikan agama 

Islam lebih banyak dibanding dengan sekolah negeri. 

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala 

yayasan “X” Semarang yang dilakukan pada hari Selasa 26 Juni 2018, 

didapatkan informasi bahwa remaja yang tinggal di panti asuhan 

tersebut tidak hanya remaja yang ayah atau ibunya meninggal, namun 

juga remaja yang memiliki kesulitan ekonomi. Panti asuhan “X” 

memiliki jadwal rutin dari bangun tidur sampai istirahat malam. Setiap 

pagi mereka bangun jam 3 untuk melaksanakan ibadah sholat tahajud 

yang dilanjutkan dengan piket dan bersih diri. Sebelum berangkat 

sekolah, mereka mengikuti pengajian. Sore hari sekitar jam 4, mereka 

mengikuti pengajian lagi. Setelah maghrib para remaja panti asuhan 
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berkegiatan setoran hafalan Al Qur’an. Pukul 20.00 hingga 21.00 

mereka mempunyai jadwal rutin pengajian. Siswa panti asuhan disana 

hanya memiliki jam belajar mata pelajaran di sekolah setelah pukul 

21.00.  

Dengan kegiatan religi yang sangat padat, remaja panti asuhan 

“X” Semarang tidak memiliki waktu yang cukup untuk belajar pelajaran 

sekolah. Mereka kurang memiliki waktu untuk mengembangkan diri. 

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada remaja yang 

tinggal di panti asuhan “X” Semarang pada hari Selasa 24 Juli 2018, 

mereka lebih senang menghafal Al Qur’an daripada belajar pelajaran 

sekolah. Waktu yang ada untuk belajar pelajaran sekolah di malam 

hari, sehingga mereka terkadang tidak mengerjakan pekerjaan rumah 

dikarenakan lelah dan ingin langsung istirahat. Hal ini menyebabkan 

prestasi mereka tidak setinggi prestasi siswa yang tinggal bersama 

orang tua. 

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada guru dan 

kepala sekolah SMP “X” Semarang pada hari Selasa 10 Juli 2018, 

mendapatkan hasil bahwa sekitar 40 siswa panti asuhan kebanyakan 

mendapat nilai di bawah rata-rata dan sering mengikuti remidi karena 

nilai ulangannya dibawah nilai minimal ketuntasan. Kepala sekolah 

menceritakan bahwa mereka lebih senang dengan pelajaran agama. 

Hasil wawancara lebih lanjut yang dilakukan dengan kepala 

sekolah SMP “X” Semarang yang dilakukan pada hari Selasa 10 Juli 
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2018, di dapatkan informasi bahwa SMP “X” Semarang memiliki 

perbedaan dengan SMP swasta yang lain. Di sekolah ini tidak hanya 

pelajaran agama 2 jam dalam seminggu, namun terdapat pelajaran 

tambahan yaitu fiqih, bahasa Arab, AL Qur’an hadis serta aqidah 

akhlak. Remaja SMP “X” Semarang yang tinggal di panti asuhan tidak 

memiliki prestasi yang menonjol di sekolah. Rata-rata mereka berasal 

dari keluarga yang memiliki latar belakang ekonomi yang rendah. Jika 

mereka diberi pekerjaan rumah, terkadang mereka belum selesai 

mengerjakan dengan alasan sibuk di panti asuhan. Kebanyakan 

remaja panti asuhan yang bersekolah di SMP “X” tidak mengikuti 

ekstrakulikuler di sekolah karena terdapat kegiatan panti asuhan di 

sore hari. Guru di SMP “X” termasuk guru yang terbuka dengan 

siswanya. Hal ini bisa terlihat bahwa guru selalu menjawab 

pertanyaan yang diberika oleh murid. Terkadang beberapa guru 

membantu proses belajar di panti asuhan. Di sisi lain, siswa yang 

tinggal di panti asuhan menunjukkan bahwa mereka tetap berprestasi 

meski memiliki jadwal kegiatan panti yang cukup padat.  

Motivasi berprestasi akademik memiliki peran yang penting 

bagi individu karena individu akan berusaha untuk selalu unggul 

dalam setiap tugas serta dalam komunitasnya. Hasil penelitian Indah 

(2017) menunjukkan hasil bahwa individu yang memiliki motivasi 

berprestasi yang tinggi akan mengerjakan tugas-tugasnya dengan 

baik. Hal ini bisa terlihat dari prestasinya yang baik, memiliki keinginan 
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yang keras untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, dan mau 

menyelesaikan dengan usaha yang maksimal. Santrock (2003) 

mengemukakan bahwa siswa yang memiliki motivasi berprestasi 

rendah, akan memiliki keinginan sukses yang rendah pula. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sutha dan Shirlin (2017) 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara iklim 

sekolah dan motivasi berprestasi pada siswa SMA di desa 

Kanyakumari, India. Prestasi siswa di kelas tidak hanya dipengaruhi 

oleh motivasi para guru tetapi juga oleh iklim sekolah yang positif yang 

berlaku di sekolah. Penelitian ini telah mengungkapkan bahwa jenis 

kelamin, media pengajaran, pekerjaan orang tua memainkan peran 

penting dalam iklim sekolah dan motivasi berprestasi. 

Iklim sekolah dan motivasi berprestasi telah muncul sebagai 

komponen penting dari pendidikan (Hacrtel, dalam  Sutha & Shirlin, 

2017). Menurut Sergiovanni dan Starratt (dalam Hadiyanto, 2004) 

iklim sekolah adalah sebuah karakteristik yang menunjukkan ciri-ciri 

psikologis sebuah sekolah, menunjukkan perbedaan karakteristik 

antar sekolah, memengaruhi tingkah laku perasaan psikologis guru 

dan peserta didik di sekolah.  

Menurut Jerome (2005), sekolah yang sehat yaitu sekolah yang 

terlindungi dari komunitas yang tidak baik dan terhindar dari tekanan 

orangtua. Prinsip dari sekolah yang sehat yaitu adanya pemimpin 

yang dinamis, pemimpin berorientasi pada aturan dan hubungan 
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sosial, guru-guru memiliki kemampuan untuk mengoperasikan 

sekolah, guru berkomitmen untuk mengajar dan mendidik, guru 

menciptakan tujuan yang bisa dicapai oleh siswa, dapat menciptakan 

lingkungan belajar yang kondusif, para siswa mengerjakan tugas 

dengan baik, memiliki motivasi yang tinggi dan menghargai siswa satu 

sama lain, perlengkapan belajar mengajar di sekolah disediakan 

dengan teknologi baru, guru saling percaya, antusias dalam bekerja, 

dan bangga terhadap sekolah. 

Iklim sekolah yang berkembang dan tumbuh di sekolah 

digunakan oleh siswa sebagai media belajar. Siswa menjadikan iklim 

yang kondusif sebagai suatu perilaku, nilai-nilai, sikap dan cara hidup 

untuk melakukan penyesuaian terhadap lingkungan, sekaligus cara 

untuk memandang persoalan dan struktur yang melibatkan sejumlah 

orang dengan tugas melaksanakan suatu fungsi untuk memenuhi 

suatu kebutuhan pendidikan (Sutisno, 2013). 

Satu faktor lain yang memengaruhi motivasi berprestasi 

akademik adalah lingkungan keluarga. Keluarga memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan motivasi berprestasi 

siswa (Soto, 2013). Keluarga yang memiliki fungsi dengan baik akan 

menumbuhkan seorang remaja yang mampu menjadi pribadi yang 

sulit terpengaruh dengan pergaulan serta menjadi pribadi yang stabil 

dikarenakan remaja tersebut mempunyai perasaan bahwa 

keluarganya paling bisa dipercaya, sehingga nilai-nilai yang diajarkan 



 

9 

 

pada keluarga tersebut akan menjadi panutan utama dalam hidup 

(Nayana, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa keberfungsian keluarga 

memiliki peran yang penting dalam meningkatkan motivasi 

berprestasi. 

Keberfungsian keluarga adalah bagaimana seluruh anggota 

keluarga mampu memecahkan masalah bersama-sama, memiliki 

frekuensi yang sedikit untuk terlibat dalam pertengkaran dan 

menunjukkan perhatian satu sama lain (Blake & Slate, dalam Lian, 

2008). Salah satu fungsi panti asuhan adalah melaksanakan fungsi 

keluarga (Departemen Sosial Republik Indonesia, 2007). 

Keberfungsian keluarga ini akan dirasakan oleh anak-anak dari 

keluarga tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Dahraei dan 

Adlparvar (2016) menunjukkan hubungan positif yang signifikan 

antara fungsi keluarga, motivasi berprestasi dan gaya pengambilan 

keputusan rasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi 

keluarga memainkan peran penting dalam meningkatkan harga diri, 

motivasi berprestasi dan menciptakan gaya pengambilan keputusan 

yang rasional pada anak-anak. 

Hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa guru di 

SMP “X” pada hari Rabu, 27 Juni 2019 dapat disimpulkan bahwa para 

guru berpendapat, siswa yang tinggal bersama orang tua memiliki 

motivasi berprestasi tinggi. Sedangkan para guru melihat siswa yang 

tinggal di panti asuhan memiliki motivasi berprestasi yang rendah. 
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Siswa yang tinggal di panti asuhan sering mengeluh jika mendapat PR 

banyak. Jika siswa panti asuhan mengerjakan soal yang sulit, mereka 

mudah menyerah. 

Hasil wawancara yang dilakukan dengan siswa SMP “X” yang 

tinggal di panti asuhan hari Selasa 24 Juli 2018 menunjukkan bahwa 

semangat untuk mencapai target di sekolah tidak maksimal. Mereka 

berfikir hanya cukup mendapat nilai yang sesuai dengan kriteria 

ketuntasan minimal (KKM). Mereka kurang tertarik mengerjakan soal-

soal yang sulit.  

Orang tua asuh jarang mengontrol perkembangan nilai di 

sekolah. Orang tua asuh biasanya mengecek keadaan di sore hari 

sekitar jam 17.30. Meski jarang mengontrol, orang tua asuh 

memberikan fasilitas guru les kepada siswa yang tinggal di panti 

asuhan. Biasanya siswa yang tinggal di panti asuhan dengan jenjang 

pendidikan lebih tinggi akan membantu belajar siswa yang tinggal di 

panti asuhan dengan jenjang pendidikan di bawahnya. Jika ada siswa 

yang sakit, orang tua asuh akan lebih sering memperhatikan siswa 

yang sedang sakit. 

Melihat fenomena yang terjadi pada siswa SMP “X” yang 

tinggal di panti asuhan, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian di yayasan tersebut dengan melihat apakah ada hubungan 

iklim sekolah dan keberfungsian keluarga dengan motivasi berprestasi 

akademik pada siswa SMP “X” yang tinggal di panti asuhan.  
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B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan iklim 

sekolah dan keberfungsian keluarga terhadap motivasi berprestasi 

akademik pada siswa SMP “X” yang tinggal di panti asuhan. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam 

usaha pengembangan bidang ilmu psikologi, khusunya psikologi 

pendidikan mengenai hubungan iklim sekolah dan keberfungsian 

keluarga terhadap motivasi berprestasi pada siswa yang tinggal di 

panti asuhan. 

 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan informasi dan ilmu kepada pengajar, yayasan, 

dan orang tua asuh sebagai salah satu bahan refrensi untuk 

mengkaitkan motivasi berprestasi akademik khususnya pada 

siswa SMP yang tinggal di panti asuhan. 

 


