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Abstraksi :
Keberhasilan anak dalam kegiatan belajar pada masa usia sekolah sangat
dipengaruhi oleh berbagai motivasi, dan salah satu diantaranya adalah motivasi
belajar. Menurut Brophy dalam Woolfolk (2004), motivasi belajar adalah suatu
kecenderungan siswa untuk melakukan kegiatan akademi yang berarti dan
berguna, untuk meraih hasil yang baik dari kegiatan tersebut. Dengan motivasi
belajar, setiap anak memotivasi dirinya untuk belajar bukan hanya untuk
mengetahui tetapi lebih kepada untuk memahami hasil pembelajaran tersebut.
Motivasi belajar anak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Wlodkowski
dan Jaynes (2004), diantaranya adalah budaya sebagai dasar ataupun acuan yang
dipegang dari setiap individu untuk berperilaku di lingkungannya, keluarga
tempat individu bernanung dan berinteraksi dengan anggota keluarga yang
memberikan pengaruh satu dengan lainnya, sekolah atau institusi yang
merupakan tempat dimana terjadinya proses pembelajaran, dan kepribadian dari
individu tersebut. Intensitas komunikasi merupakan tingkat kedalaman
penyampaian pesan dari individu sebagai anggota keluarga kepada yang lainnya
(Djamarah, 2004). Intensitas komunikasi mencakup aspek-aspek seperti :
kejujuran, keterbukaan, pengertian, percaya, yang mutlak diantara kedua belah
pihak dan dukungan (Olson, 1992). Intensitas komunikasi dapat diukur dari
apap-apa dan siapa yang dibicarakan, pikiran, perasaan, objek tertentu, orang
lain atau dirinya sendiri. Intensitas komunikasi dalam keluarga adalah penting,
karena dapat mempererat hubunganhubungan keluarga dan dapat memberikan
rasa aman pada mereka, situasi demikian juga dapat membantu perkembangan
motivasi belajarnya ( Gunarsa, 2004) Oleh karena fenomena ini sangat dekat
dengan keseharian peneliti karena berada dalam ruang lingkup dunia pendidikan
maka peneliti ingin menguji apakah iv . ada hubungan antara intensitas
komunikasi orang tua dan anak dengan motivasi belajar anak. Subjek dalam
penelitian ini adalah siswa kelas VI SD Negeri Kalimulya I Depok berjumlah 60
orang. Metode p[engumpulan data dilakukan dengan metode angket yaitu skala

intensitas komunikasi dan skala motivasi belajar dengan menggunakan teknik
analisis korelasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan program
SPSS Ver.11.5 for Windows Berdasarkan hasil penelitian diketahui hasil
analisis data yang dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi Product
Moment dari Pearson (1-Tailed), diketahui bahwa koefisien korelasi yang
diperoleh r = 0,364 dengan taraf signifikansi sebesar 0, 002 (P<0,05) hasil
tersebut menunjukkan ada korelasi positif yang signifikan yang menyatakan
bahwa ada hubungan antara intensitas komunikasi orang tua dan anak dengan
motivasi belajar anak.

