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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar Belakang Masalah 
  
 Generasi muda merupakan modal utama pembangunan bangsa oleh 

karena itu untuk meningkatkan pembangunan harus ditingkatkan kualitas 

generasi muda yang ada. Salah satu cara yang dapat dilakukan ialah melalui 

pendidikan. Kualitas pendidikan sudah ditentukan sejak usia kanak-kanak 

dan remaja awal. Oleh karena itu pemerintah mencanangkan program wajib 

belajar sembilan tahun. Pemerintah juga memusatkan subsidi untuk 

membantu dalam bidang pendidikan.  

 Program wajib belajar yang telah dicanangkan oleh pemerintah 

diharapkan tidak hanya dilakukan sebagai kewajiban saja, sehingga 

kesuksesan dari program ini diharapkan tidak hanya ditandai dengan 

meningkatnya jumlah siswa yang terjaring program ini , tapi yang lebih 

penting adalah meningkatnya kualitas dari sekolah –sekolah, kurikulum, 

kualitas gurunya, keterlibatan orang tua dalam menunjang proses belajar 

anak yang termasuk didalamnya adalah berupa penyediaan fasilitas untuk 

anak, pemberian bimbingan dan dorongan supaya anak menekuni sekolah. 

Selain hal itu faktor motivasi berprestasi juga memegang peran yang 

penting dalam menentukan keberhasilan anak terutama dalam bidang 

akademik. 
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 Pencapaian prestasi belajar, pada dasarnya menjadi hal yang penting 

pada saat seseorang mengawali pendidikan formal. Anak mulai 

mempelajari dasar pengetahuan dan keterampilan tertentu yang berguna 

untuk keberhasilan penyesuaian dirinya di masa depan. Namun pada 

kenyataannya banyak di dalam dunia pendidikan siswa yang mengalami 

kegagalan dalam prestasi belajarnya secara intuitif, dalam kondisi yang 

setara, individu dengan motif berprestasi yang tinggi akan lebih berprestasi 

dari pada individu yang rendah motivasinya . 

 Banyak sekali fenonema yang terjadi dalam dunia pendidikan seperti 

banyaknya tawuran antara pelajar, banyaknya pelajar yang demonstrasi, 

perilaku seks bebas pada para pelajar, perilaku alkoholism pada para 

pelajar, pada penggunaan obat-obat terlarang, dan lain sebagainya. Hal 

tersebut dapat mengakibatkan turunnya prestasi belajar dari para siswa. 

Masalah yang sering terjadi meskipun hanya sebuah masalah yang tidak 

terlalu nampak, namun hal tersebut merupakan masalah yang tidak dapat 

diabaikan begitu saja, seperti mengenai masalah motivasi berprestasi. 

Chaplin (2002, h.5) mendefinisikan motivasi berprestasi sebagai suatu 

kecenderungan memperjuangkan kesuksesan atau memperoleh hasil yang 

sangat didambakan. 

 Prestasi seorang anak itu mutlak diperlukan. Prestasi inilah yang 

akan menjadikan landasan yang kuat untuk menentukan kemungkinan 

jenjang pendidikan lebih lanjut, bahkan secara tidak langsung dapat 

menjadi prediksi bagi keberhasilan karier bagi individu di masyarakat kelak 

menurut Irwanto, dkk. (1996, h.193) motivasi sebagai penggerak perilaku 

dan juga sebagai penentu (determinant) perilaku ke arah yang lebih baik 
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misalnya: prestasi, anak yang memiliki motivasi yang berprestasi yang 

tinggi, mampu belajar dan mengerjakan tugas lebih lama dibanding anak 

yang kurang memiliki motivasi berprestasi, ketika menghadapi tugas yang 

sulit, mereka berusaha untuk lebih giat lagi sampai mereka bisa 

mengerjakannya. Rasa keingintahuan anak yang memiliki motivasi 

berprestasi yang tinggi biasanya sangat kuat. Mereka sering melakukan 

kegiatan yang berguna untuk memajukan prestasinya, seperti banyak 

membaca buku di luar jam sekolah, banyak berkunjung di perpustakaan, 

rajin mengerjakan pekerjaan sekolah, aktif ketika sedang mengerjakan tugas 

di kelas, dan banyak diantara mereka yang mengikuti les di luar jam 

sekolah. 

 Anak diharapkan mempunyai karakteristik seperti tersebut di atas, 

namun kenyataannya  yang ada saat ini tidak seperti yang diharapkan. 

Banyak orang tua yang merasa prihatin, mengeluh yang terjadi pada 

anaknya, anak malasan–malasan untuk belajar dan kurang memiliki 

motivasi untuk berprestasi, sehingga anak kurang memiliki keinginan untuk 

menguasai setiap materi  pelajaran yang diajarkan di sekolah, dan anak 

lebih suka menghabiskan waktunya untuk bermain dari pada belajar,  

Crutchfied Balachey ( dalam Gunarsa, 1989, h.103) menyatakan bahwa 

motivasi berprestasi dipengaruhi oleh pengalaman akan pemenuhan 

kebutuhan, perasaan dan pikiran dari dalam individu, dan lingkungannya. 

 Banyak kasus yang mengindikasikan bahwa motivasi berprestasi 

akademik diri para siswa sudah mulai menurun atau berkurang. Penelitian 

ini akan diadakan di SMU Negri 2 Tegal. Melalui observasi dan hasil 
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wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti didapatkan data sebagai 

berikut : 

a. Banyak murid yang absent / tidak hadir tanpa sebab. 

b. Jarang mengunjungi perpustakaan. 

c. Datang terlambat ke sekolah. 

d. Mengerjakan pekerjaan rumah pada jam pelajaran sekolah. 

e. Kurang aktif di dalam kelas. 

f. Keluar pada jam pelajaran sekolah. 

g. Sering mengobrol dikelas. 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Megawangi (2004,h.9) 

didapatkan data dari 5 SMK-TI Bogor menunjukan kurangnya motivasi 

berprestasi adalah : 

a. 87% sering tidak mengerjakan PR. 

b. 75% sering membolos. 

c. 33% keluyuran dengan kawan pada waktu jam sekolah. 

d. 57% gemar duduk-duduk dipinggir jalan. 

 Melihat kenyataan seperti tersebut di atas, jelaslah bahwa masalah 

yang dihadapi anak sudah memprihatikan, sehingga dibutuhkan kesadaran 

dari dalam dan bimbingan dari orang yang paling dekat dengan anak untuk 

dapat melepaskan diri dari masalah-masalah tersebut, supaya anak dapat 

menjadi anak yang mempunyai tanggung jawab yang baik terhadap 

pendidikannya, dan memiliki motivasi berprestasi akademik yang tinggi  

Keluarga merupakan satuan unit perkumpulan terkecil dimana 

individu-individu yang terlibat didalamnya mempunyai ikatan baik secara 

hukum maupun agama, biologis, psikologis, serta sosial ekonomi yang 
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dilandasi oleh cinta kasih, dan rasa tanggung jawab. Keluarga yang terdiri 

dari ayah, ibu, serta anak-anak merupakan lingkungan awal anak, karena 

dasar hubungan pribadi diperoleh pertama kali dalam hubungannya dengan 

orang tua. Anak mulai belajar untuk mengenal lingkungannya, pertama kali 

dalam keluarga. Anak dibentuk serta berkembang di dalamnya melalui 

interaksi antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain, hingga pada 

gilirannya anak akan menyadari dirinya, bahwa ia berfungsi sebagai 

individu dan juga sebagai mahluk sosial. 

 Tentu saja tidak ada masalah bila orang tua untuk berharap agar anak 

melakukan hal yang terbaik. Namun, tanpa disadari, keinginan untuk 

membuat anak sesuai dengan harapannya, orang tua melakukan tekanan 

yang berlebih kepada anak. Menurut Paulson (Maya, 2000, h.3) ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi akademik dari 

para siswa. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhinya adalah persepsi 

anak terhadap harapan orang tua mereka yang menginginkan agar anaknya 

dapat menjadi yang terbaik. Persepsi menurut Irwanto, dkk (1996, h.71) 

adalah stimulus-stimulus yang diterima menyebabkan sesuatu pengertian 

terhadap lingkungan. Proses diterimanya rangsangan yang dapat berupa 

obyek, kualitas, hubungan antar gejala, maupun peristiwa, sampai stimulus 

disadari dan dimengerti disebut persepsi, karena persepsi bukan sekedar 

penginderaan, maka dapat dikatakan bahwa persepsi sebagai the 

interpretation of experience atau penafsiran pengalaman. 

 Dari sikap orang tua yang ditunjukkan kepada anaknya, maka 

menimbulkan suatu persepsi didalam diri siswa. Persepsi siswa yang satu 

terhadap yang lainnya berbeda. Karena persepsi dipengaruhi oleh banyak 
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faktor, antara lain faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar 

dirinya, diantaranya orang tua (Hurlock, 1994, h.95). Harapan orang tua 

dalam belajar dapat dikatakan sebagai keinginan atau kehendak dari orang 

tua agar anaknya mencapai tujuan yang secara aktif dan terarah sesuai 

dengan tujuan yang ditentukan. Berdasarkan hasil penelitian dari Setiawan 

(1997, h.139) menunjukan ada korelasi yang sangat signifikan antara 

harapan orang tua akan prestasi anak dengan motif berprestasi dengan 

mengendalikan inteligensi. 

 Siswa yang mempersepsikan harapan orang tua terhadap prestasi 

akademik yang terlalu tinggi dapat mengalami pertentangan dalam dirinya. 

Mereka akan membuat imajinasi negatif dari keadaan ini. Dari sinilah 

timbul rasa takut yang semakin lama semakin besar. Mereka tidak 

mempunyai kemampuan apa-apa untuk melawan keinginan orang tuanya, 

dan tetap harus melakukan semua harapan orang tuanya. Hal seperti itu 

dapat mempengaruhi motivasi berprestasi akademik siswa. Apabila semua 

siswa memiliki persepsi yang positif maka hal tersebut dapat menjadi faktor 

yang memicu diri mereka untuk dapat menjadi lebih baik. 

 Tidak dapat dipungkiri bahwa rasa takut merupakan bagian dari 

pertumbuhan anak menuju kedewasaan. Semua orang pasti pernah 

mengalami rasa takut. Selain persepsi terhadap harapan orang tua faktor 

rasa takut gagal dalam belajar juga mempengaruhi motivasi  berprestasi 

akademik para siswa menurut Hermans (dalam Purwanto 1998, h.97). Rasa 

takut gagal dapat menyebabkan ketegangan yang mengakibatkan hasil yang 

diperoleh tidak maksimal. Para siswa biasanya merasakan ketakutan yang 

tinggi apabila harapannya tidak dapat dipenuhi. Para siswa biasanya 
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mengalami ketakutan pada saat menghadapi ujian. Menurut Hall (1997, h.5) 

rasa takut atau cemas adalah emosi yang sebenarnya normal dan alami. 

Pembebasan hormon adrenalin memberi sinyal respon melawan atau 

mundur, tergantung otak mengintepretasikan sesuatu. Selanjutnya Hall 

(1997, h.11) menyatakan perasaan takut atau cemas dalam derajat tertentu 

bermanfaat kalau mendorong untuk melakukan sesuatu dengan sebaik-

baiknya. Sebagai misalnya, saat berbicara di depan umum, degup jantung di 

dalam dada sering kali memberi sinyal perasaan senang dan bersemangat 

atau perasaan takut yang mengerikan. 

 Perasaan takut dalam belajar biasanya terjadi karena siswa 

mempunyai harapan yang lebih tinggi daripada yang dapat dipenuhi, siswa 

tersebut sering mengalami kegagalan, siswa tersebut mempunyai perasaan 

cemas yang berlebihan, dan juga mengalami perasan negatif yang kuat. 

Berdasarkan hasil penelitian Bong (2001, h.30) menyatakan bahwa ada 

hubungan yang signifikan dan positif antara rasa takut gagal dalam belajar 

dengan motivasi berprestasi siswa. 

 Berdasarkan pemikiran yang dikemukakan di atas maka timbul 

pertanyaan apakah ada hubungan antara persepsi terhadap harapan orang 

tua dan rasa takut gagal dalam belajar dengan motivasi berprestasi pada 

siswa? 
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B. Tujuan Penelitian 

 
 Tujuannya diadakan penelitian ini adalah untuk menguji secara 

empirik hubungan antara persepsi terhadap harapan orang tua dan rasa takut 

gagal dalam belajar dengan motivasi berprestasi akademik. 

 
C. Manfaat Penelitian 

 
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi 

ilmiah dalam lingkup psikologi pendidikan tentang hubungan 

persepsi terhadap harapan orang tua dan rasa takut gagal dalam 

belajar dengan motivasi berprestasi akademik para siswa. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para guru dan 

orang tua serta siswa karena dapat memberikan masukan untuk 

mengatasi masalah motivasi berprestasi akademik. 
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