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BENY IKHSAN PURBA, NIM. 1113111008. “Hubungan Pemberian 

Motivasi Oleh Orang Tua Terhadap Semangat Belajar Siswa Kelas IV SD 

Swasta Tiara Bandar Setia Tahun Ajaran 2014/2015”. 

Motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya 

tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Artinya motivasi ini sebagai 

keseluruhan daya penggerak di dalam diri seseorang atau siswa yang 

menimbulkan semangat dalam belajar yang menjalin kelangsungan dan 

memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh 

siswa dapat dicapai. 

Semangat adalah gairah dalam diri kita yang diikuti dengan perasaan 

terinspirasi sesuatu, termotivasi untuk mewujudkan sesuatu disertai daya optimis 

dan kreativitas. Dengan adanya semangat belajar yang kuat dan mendasar siswa 

dapat mencapai mengarahkan segala tingkah laku, sifat dan pemikirannya ke arah 

belajar. Sehingga akan berdampak baik bagi hasil belajar yang akan diterima 

siswa dari proses pembelajaran. 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan 

pemberian motivasi oleh orang tua terhadap semangat belajar siswa kelas IV SD 

Swasta Tiara Bandar Setia Tahun Ajaran 2014/2015. Penelitian ini termasuk ke 

dalam penelitian korelasional yang menggunakan metode deskriptif kuantitatif. 

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SD Swasta Tiara 

Bandar Setia yang berjumlah 40 siswa. Instrumen penelitian yang digunakan pada 

variabel Pemberian Motivasi Oleh Orang Tua (X) dan Semangat Belajar Siswa 

(Y) masing-masing menggunakan angket yang berjumlah 18 pernyataan. Teknik 

analisis data menggunakan statistik korelasi product moment dan uji-t. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data pada siswa kelas IV SD 

Swasta Tiara Bandar Setia Tahun Ajaran 2014/2015 menunjukkan bahwa variabel 

pemberian motivasi oleh orang tua cenderung tergolong baik dengan skor rata-rata 

56,38 dan variabel semangat belajar siswa juga cenderung tergolong baik dengan 

skor rata-rata 58,25. Dan terbukti bahwa terdapat hubungan positif antara 

pemberian motivasi oleh orang tua terhadap semangat belajar siswa dengan besar 

koefisien korelasi r hitung > rtabel sebesar 0,86 > 0,312. Dan hipotesis yang 

ditemukan dalam penelitian adalah thitung  > ttabel  yaitu 10,39 > 2,0211. Dengan 

demikian dapat disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara pemberian 

motivasi oleh orang tua terhadap semangat belajar siswa kelas IV SD Swasta 

Tiara Bandar Setia Tahun Ajaran 2014/2015. Hal ini menunjukkan semakin tinggi 

pemberian motivasi oleh orang tua, maka semakin tinggi pula semangat belajar 

siswa. 

 

 


