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Latar belakang masalah dalam penelitian ini: upaya orang tua memotivasi 

anaknya dalam mengikuti aktivitas belajar di Paket C di PKBM Madya Insani 

Medan. Kurangnya partisipasi warga belajar untuk mengikuti pembelajaran di 

PKBM, Kurangnya motivasi dari orang tua yang diterima warga belajar dari orang 

tuanya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilakukan anak di PKBM Madya 

Insani Medan. Sehingga kerap menimbulkan perasaan malas dan jenuh dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran di PKBM Madya Insani. Sebagian dari warga 

belajar kesetaraan paket C mengikuti program ini karena unsur kepentingan-

kepentingan strategis. Dan bahkan yang menyedihkan lagi, hanya menghendaki cara-

cara instan untuk memperoleh ijazah setara SMA.  

Teori yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah yang dikemukakan oleh 

Mc.Donald dalam Sukmadinata (2003) mengenai Memotivasi adalah perubahaan 

energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan di 

dahului dengan tanggapan terhadap tujuan”. serta Menurut Hilgard dalam 

Sukmadinata (2003) mengenai teori belajar adalah “Belajar adalah suatu proses 

dimana suatu perilaku muncul atau berubah karena adanya respons terhadap  sesuatu 

situasi”.  

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskritif  kuantitatif. 

Populasi dalam penelitian ini adalah Warga belajar dan sudah termaksud orang tua 

dari warga belajar berjumlah 35 orang, sampel diambil dengan menggunakan teknik 

srtatifikasi proporsional yang dikemukakan Sugiyono. Sampel penelitian ini 

berjumlah 32 orang. Teknik analisis data yang digunakan yaitu  
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Dari perhitungan tentang upaya orang tua menciptakan suasana yang nyaman 

untuk proses belajar secara fisik dan psikologis pada anak diperoleh hasil 56,25%. 

Selanjutnya, upaya orang tua menyediakan waktu untuk dapat membantu pelajaran 

yang diterima oleh anak diperoleh hasil 53,13%. Upaya orang tua dalam memberikan 

motivasi pada anaknya diperoleh data 56,00%. Upaya orang tua untuk menyediakan 

fasilitas belajar anak diperoleh hasil sebanyak 53,00%. Dan upaya orang tua untuk 

menciptakan komunikasi yang baik dengan anaknya diperoleh data sebanyak 57,34%. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang tua belum sepenuhnya berupaya 

memberikan kenyamanan secara fisik dan psikologis, menyediakan waktu,  

memberikan motivasi dan dorongan, menyediakan fasilitas dalam belajar serta 

menciptakan komunikasi yang terarah atau yang lebih baik pada warga belajar. 
 


