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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, (1) Bagaimana upaya meningkatkan 

motivasi belajar anak berhadapan dengan hukum di Pantisosial Marsudi Putra (PSMP) 

Paramita Mataram; (2) Faktor pendukung dan penghambat apasaja yang mempengaruhi 

upaya peningkatan motivasi belajar anak berhadapan dengan hukum di Panti Sosial 

Marsudi (PSMP) Paramita Mataram. Penelitian ini menggunakan pendekata penelitian 

kualitatif dengan metode deskriptif. Temuan dalam penelitian ini yaitu (1) PSMP 

Paramita Mataram berupaya meningkatkan motivasi belajar anak berhadapan dengan 

hukum dengan cara mengadakan kegiatan dan keterampilan di dalam panti; (2) Jenis 

kegiatan yang diberikan di dalam PSMP Paramita Mataram adalah (a) kultum pagi yang 

di laksanakan setiap pagi jam 05;40 (b) morning meting yang dilakukan setiap hari 

senin jam 07;15 (c) static group yang dilaksanakan setiap hari selasa pagi jam 08;15, (d) 

terapi community yang dilakukan setiap hari selasa pagi jam 09;00 (e) permildas 

dilaksanakan setiap sore hari (f) bimbingan malam (3) Keterampilan yang diberikan di 

dalam PSMP Paramita Mataram dilaksanakan mulai hari Senin – Kamis jam 08.45-

11.45  dengan jenis keterampilan yaitu: keterampilan las produksi, desain grafis dan 

sablon, otomotif sepeda motor; AC, pertukangan kayu, musik, dan mixfarming.(4) 

Faktor pendukung upaya meningkatkan motivasi belajar keterampilan antara lain 

kekuatan fisik masih bagus namun perlu dikembangkan, adanya rasa ingin tahu, adanya 

dukungan dari orang tua, prasarana dan sarana yang lengkap; dan (5) Faktor 

penghambat upaya meningkatkan motivasi belajar keterampilan antara lain masih 

adanya rasa malas dalam diri anak dan teman belajar yang tidak serius saat belajar. 

 

Kata Kunci: Motivasi Belajar, Anak Berhadapan Dengan Kasus Hukum. 
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ABSTRACK 

The  study aims to describe,(1). How to improve the children’s learning motivation in 

dealing with the law in Panti Sosial Marsudi Putra Paramita (PSMP) Mataram. (2). 

What supporting and inhibiting factors that influence efforts to increase children's 

learning motivation in dealing with the law in  Panti Sosial Marsudi Putra Paramita 

(PSMP) Mataram. The study approach using qualitative approach with descriptive 

method. Finding in this study.(1). PSMP Paramita Mataram Trying to increase 

children’s learning motivation in dealing with the law by make same activities and skills 

in Panti Sosial Marsudi Putra Paramita (PSMP) Mataram.(2). types of activities that are 

given in Panti Sosial Marsudi Putra Paramita (PSMP) Mataram are (a) Kultum Morning 

every 05.40 o’clock (b) Morning meeting every 07.16  o’clock (c) static group that is 

done every Tuesday morning in 08.15 o’clock (d) therapy community   that is done 

Tuesday morning every 09.00 O’clock (e) Permildas that is done in afternoon and (f) 

night lessons.(3). The skills given in Panti Sosial Marsudi Putra Paramita (PSMP) 

Mataram implemented starting from Monday to Thursday in 08.45 to 11.45 o’clock 

with types of skills are  mechanic production, design graphic and screen printing,  

motorcycle automotive, AC, Carpenter, music and mix farming (4) supporting factors to 

increase motivation to learn skills are physical strength that is still good but needs to be 

stretched, curiosity about something,  support  from  parents, complete facilities and 

infrastructure (5) inhibiting factors of efforts to increase skills learning motivation are 

still a sense of laziness in children and friends who are not serious. 

Key Words : Learning Motivation, children’s in dealing with the law 
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PENDAHULUAN. 

Angka kejahatan di Indonesia semakin meningkat dari waktu ke waktu. 

Kenakalan anakpun telah banyak yang menjurus pada pelanggaran dan 

kejahatan sehingga jumlah anak yang berhadapan dengan hukum selalu 

meningkat setiap tahun. Tahun 2016, komisi perlindungan anak Indonesia 

(KPAI) menerima laporan pelanggaran anak berhadapan dengan hukum (ABH) 

mencapai 1.002 kasus, kejahatan anak berbasis siber (cyber crim) 414 kasus, 

selanjutnya pelanggaran anak dalam pendidikan 328 kasus (www.kompas.com). 

Berbagai pemberitaan tentang kejahatan banyak dipublikasikan oleh media 

massa, baik media cetak maupun media elektronik. Dari sekian banyak pemberi-

taan tentang kejahatan tersebut, sangat terlihat bahwa bukan hanya orang dewasa 

saja, namun bahkan anak-anak pun banyak yang menjadi pelaku kejahatan, 

misalnya pencurian, menggunakan obat-obatantan terlarang, dan tawuran antar 

pelajar di jalan. Penyebab anak berhadapan dengan hukum yaitu karena 

pendidikanya terlantar disebapkan keadaan keluarga yang pecah (broken home). 

Ada juga yang karena kemiskinan atau karena orang tua yang tidak mampu 

sehingga anak melakukan tindakan kejahatan, atau karena pengaruh dari 

lingkungan, baik lingkungan dia tinggal di masyarakat atau lingkungan di mana 

ia sekolah, karena pengaruh dari lingkungan tersebutlah  anak berhadapan 

dengan hukum (Sholikhati Y, 2015:02). 

Dalam  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak Pasal 1 Angka 2, Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan 

kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak 

dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi 

dan/atau seksual, anak diperdagangkan, anak yang menjadi korban 

penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), 

anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik 

fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan 

salah dan perlantaran. 

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dicermati bahwa upaya perlindungan 

terhadap anak tidak hanya dilakukan terhadap anak sebagai korban tetapi juga 

terhadap anak sebagai pelaku, hal ini dapat ditujukan dengan tujuan PKn yaitu 

membina moral yang diharapkan, diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu 

perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang 

bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung 

kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan 

perseorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran pendapat ataupun 

kepentingan diatasi melalui musyawarah mufakat, serta perilaku yang 

mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. 

(subhandi,2015:5). 

Panti Sosial adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang 

mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial 

pada anak dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak dengan 

memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi 

http://www.kompas.com/
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kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh 

kesempatan yang luas,tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadianya 

sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita- cita 

bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan 

nasional. Panti asuhan adalah suatu lembaga pelayanan sosial yang didirikan 

oleh pemerintah maupun masyarakat, yang bertujuan untuk membantu atau 

memberikan bantuan terhadap individu, kelompok masyarakat dalam upaya 

memenuhi kebutuhan (Departemen Sosial RI, 2008: 11). 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Terdapat berbagai penelitia yang telah dilakukan  terkait dengan anak 

berhadapan dengan hukum seperti yang dilakukan oleh: 

Penelitian Yunisa (2015: 6) dengan judul “Anak Berkonflik Dengan 

Hukum (ABH), Tanggung Jawab Orang Tua Atau Negara”. Hasil penelitian 

antara lain untuk menangani ABH, semua pihak harus terlibat aktif dan 

berkonstribusi. Diperlukan juga integrasi sinergis antara psikologi dan hukum 

untuk memberikan keputusan yang terbaik bagi anak. Jika anak ABH terpaksa 

menjalani pengadilan, maka dukungan moril dari lingkungan di sekitarnya dan 

simulasi yang positif sangat dibutuhkan untuk merehabilitasi prilaku anak 

menjadi lebih baik. Dengan demikian, antara orangtua dan negara memiliki porsi 

yang sama untuk bersama-sama menangani anak berkonflik dengan hukum. 

Penelitian Mulia (2011: 15) yang berjudul “Anak Berhadapan Dengan 

Hukum Ditinjau Dari Polah Asuhnya Dalam Keluarga”. Hasil penelitian antara 

lain memberikan beberapa upaya dalam menangani anak yang berhadapan 

dengan hukum sebagai berikut: Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang 

pengasuhan anak pada keluarga yang anaknya bermasalah, seperti anak jalanan, 

anak nakal, dan anak terlatar lainya,Kepada unit operasional yang melaksanakan 

pemberdayaan keluarga. 

Penelitian Sidiq (2009: 126) dengan judul “Konsep Penanganan Anak 

Menurut Alexander Sutherland Neill Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan 

Islam”. Hasil penelitian antara lain menjelaskan bahwa tidak ada anak yang 

bersalah atau anak yang nakal, anak lahir dalam keadaan suci dengan membawa 

potensi baik. Anak pada perkembangannya menjadi anak bersalah adalah anak 

yang tidak mendapatkan kebahagia’an dalam kehidupan mereka, kurang merasa 

kasih sayang dari orang tua, masyarakat dan guru mereka. Anak yang 

bermasalah bisa di tangani dengan memberikan kebahagiaan kepada mereka, 

yaitu dengan memberikan kasih sayang dan kebebasan kepada mereka. Anak 

yang tumbuh dengan kebebasan kelak akan menjadi warga negara yang 

baik,cerdas percaya diri, jujur, mandiri, toleran, dan lebih mampu menghadapi 

orang yang otoritas. 

Pengertian Motivas Belajar. 

Motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai 

dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Dengan 

pengertian ini dapat dikatakan bahwa motivasi adalah sesuatu yang kompleks. 

Adapun pengertian motivasi menurut para ahli yaitu: Sudarwan (2002:2) 

mengemukakan bahwa motivasi belajar diartikan sebagai kekuatan, dorongan, 
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kebutuhan, semangat, tekanan, atau mekanisme psikologis yang mendorong 

seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai prestasi tertentu sesuai 

dengan apa yang dikehendakinya, Hakim (2007:26) mengemukakan pengertian 

motivasi belajar  adalah suatu dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang 

melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu, Huitt,W. (2001) 

mengatakan motivasi belajar adalah suatu kondisi atau status internal (kadang-

kadang diartikan sebagai kebutuhan, keinginan, atau hasrat) yang mengarahkan 

perilaku seseorang untuk aktif bertindak dalam rangka mencapai suatu tujuan, 

Gray (Winardi, 2002) mengemukakan bahwa motivasi belajar merupakan 

sejumlah proses, yang bersifat internal atau eksternal bagi seorang individu, 

yang menyebabkan timbulnya sikap antusiasme dan persistensi, dalam hal 

melaksanakan kegiatan- kegiatan tertentu. Jadi motivasi belajar adalah 

keseluruhan daya peggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan 

belajar, dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujua yag di 

kehendaki oleh subyek belajar itu bisa tercapai. 

Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar 

Proses pembelajaran akan berhasil manakala siswa mempunyai motivasi 

dalam belajar. Oleh karena itu, guru perlu menumbuhkan motivasi belajar siswa. 

Untuk memperoleh hasil belajar yang optimal, guru dituntut kreatif 

membangkitkan motivasi belajar siswa. Sardiman (2005:92) berpendapat bahwa 

upaya meningkatkan motivasi belajar anak dalam kegiatan belajar di sekolah, 

guru dapat memberikan bentuk motivasi sebagai berikut: Memberi angka-angka 

dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. Banyak siswa yang 

justru untuk mencapai angka/nilai yang baik. Sehingga yang dikejar hanyalah 

nilai ulangan atau nilai raport yang baik. Angka-angka yang baik itu bagi para 

siswa merupakan motivasi yang sangat kuat. Yang perlu diingat oleh guru, 

bahwa pencapaian angka-angka tersebut belum merupakan hasil belajar yang 

sejati dan bermakna. Harapannya angka-angka tersebut dikaitkan dengan nilai 

afeksinya bukan sekedar kognitifnya saja, Hadiah dapat menjadi motivasi yang 

kuat, dimana siswa tertarik pada bidang tertentu yang akan diberikan hadiah. 

Tidak demikian jika hadiah diberikan untuk suatu pekerjaan yang tidak menarik 

menurut siswa, Kompetisi Persaingan, baik yang individu atau kelompok, dapat 

menjadi sarana untuk meningkatkan motivasi belajar. Karena terkadang jika ada 

saingan, siswa akan menjadi lebih bersemangat dalam mencapai hasil yang 

terbaik, Menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan pentingnya 

tugas dan menerimanya sebagai tantangan. 

 

METODE PENELITIAN 

penelitian ini menggunakan penedekatan kualitatif dengan metode 

deskriptif, karena penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana upaya 

meningkatkan motivasi belajar anak berhadapan dengan kasus hukum Dipanti 

Sosial Marsudi Putra Paramita Mataram dan faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi motivasi belajar anak Berhadapan Dengan Hukum Dipanti Sosial 

Marsudi Putra Paramita Mataram, hal ini sejalan dengan tujuan penelitian 

dengan metode deskriptif yaitu penelitian yang berisi ungkapan gejala secara 
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menyeluruh dan sesuai dengan konteks (holistic-kontekstual) melalui 

pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri sebagai peneliti 

sebagai instrument kunci (Dwiloka, 2005:11). Tempat penelitian, penelitian ini 

dilakukan di panti Sosial Marsudi Putra Paramita Kota Mataram,yang beralamat 

di Jl. Tgh. Saleh Hambali Bengkel Labuapi-Lombok Barat. Waktu penelitian 

Penelitian akan di lakukan selama 2 bulan, yaitu selama bulan April dan Mei 

2018. 

Tehik pengumpulan data adalah cara-cara yang di gunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang akan di gunakan 

dalam penelitian ini: Teknik Wawancara Menurut Esterberg ( Sugiyono, 2015: 

72), wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk menukar 

informasi dan ide melelui Tanya jawab sehingga dapat di konstryksikan makna 

dalam satu topik tertentu. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk 

mendapatkan informasi dengan cara wawancara langsung dengan kepala Panti 

Sosial Marsudi Putra Paramita Mataram sebagai informan, menggunakan 

pedoman wawancara yang telah di susun sebelumnya untuk mengetahui upaya 

meningkatkan motivasi belajar Anak yang Berhadapan dengan kasus Hukum. 

Tehnik Dokumentasi Menurut Suharmisi Arikunto (2006: 231), dokumentasi 

yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip 

nilai, atau raport untuk mengetahui motivasi belajar Anak yang Berhadapan 

dengan kasus Hukum. Tehnik Observasi menurut Satori dan Komariah (2010: 

105) opservasi merupakan suatu proses yang tersusun dari berbagai proses 

biologis.   

Adapun langkah-langkah dalam analisis data menurut Miles dan 

Huberman(2007: 16) yaitu: Reduksi data merupakan tahap awal dalam 

menganalisis data kualitatif. Tujuanya yaitu untuk memudahkan pemahaman 

terhadap data yang di peroleh. Dalam mereduksi data dapat dibantu dengan 

menggunakan symbol atau kode.  Penyajian data setelah data di reduksi, maka 

langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian 

data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, phie chard, pictogram dan 

sejenisnya. Menarik Kesimpulan/Verifikasi menurut Miles dan Huberman 

(2007: 18), kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan 

masalah yang di rumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti 

telah di kemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian 

kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian 

masuk kelapangan. Validasi data dilakukan apabila data dari subyek penelitian 

di hadapkan dengan data informan, apabila data subyek penelitian sama dengan 

data inforna maka peneliti melanjutkan membuat deskripsi data, apabila data 

dari subyek penelitian tidak sama dengan data informan maka peneliti 

melakukan trianggulasi dngan mendapatkan data dari informan lainya. Setelah 

sama maka peneliti selanjutnya mendeskripsikan data. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi data hasil penelitian akan disajikan sesuai rumusn masalah 

penelitian. Data-data yang dimaksud meliputi data hasil wawancara, observasi, 

dan dokumentasi, sebagaimana berikut ini. 

Apakah anak yang berhadapan dengan kasus hukum ini diberikan 

motivasi seperti angka atau simbol nilai oleh bapak di PSMP?   

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada informan 1 (Bapak 

Syahrunnadlir, SH) selaku Kasub Bagian TU mengatakan bahwa upaya PSMP 

Paramita Mataram dalam meningkatkan motivasi belajar anak berhadapan 

dengan kasus humkum dengan memberikan angka atau nilai, sebagai berikut: 
“Ya secara umum kami meberikan nilai sebagai bentuk motivasi yang kami namakan 

riwad dan vanisme artinya memberikan pujian atau hadiah dalam bentuk materi maupun 

non materi baik secara kelompok maupun secara individu, sebagai simbol motivasi 

belajar anak berhadapan dengan kasus hukum.” ( wawancara pada tanggal 15 Mei 

2018,)  

MF selaku anak berhadapan dengan kasus hukum PSMP Paramita 

Mataram sebagai responden menuturkan: Ya pada saat kami berkegiatan, ( 

wawancara pada tanggal 27 Mei 2018)  

Apakah bapak memberikan hadiah dalam rangka memberikan motivasi 

belajar pada anak yang berhadapan dengan kasus hukum.? Berdasarkan hasil 

wawancara peneliti pada informan 2 (Samsul Hadi, S,Pd selaku Kasi 

Rehabilitasi Sosial PSMP Paramita Mataram) mengatakan bahwa upaya PSMP 

Paramita Mataram dalam meningkatkan motivasi belajar anak berhadapan 

dengan kasus humkum dengan memberikan angka atau nilai, sebagai berikut: Ya 

terkadang tergantung suasana dan waktu, misalnya pada saat mereka lagi belajar disitu 

kami memberikan hadiah dalam bentuk materi maupun non materi ( wawancara pada 

tanggal 24 Mei 2018) 

SP selaku anak berhadapan dengan kasus hukum PSMP Paramita 

Mataram sebagai responden menuturkan: Ya kami diberikan  hadiah sebagai bentuk 

penghargaan. (wawancara pada tanggal 27 Mei 2018,) 

Apakah bapak mengadakan kegiatan sebagai bentuk menumbuhkan 

kesadaran anak yang berhadapan dengan kasus hukum.? Berdasarkan hasil 

wawancara peneliti pada informan 3 (Bapak Darmaputra selaku pekerja sosial 

penyelia mengatakan bahwa upaya PSMP Paramita Mataram dalam 

meningkatkan motivasi belajar anak berhadapan dengan kasus humkum dengan 

memberikan angka atau nilai, sebagai berikut:  Ya seperti kegiatan keagamaan  

money mething, terapi community dlapangan foli,dan olaragah bersama setiap hari 

jumat pagi.( wawancara pada tanggal 9 Juni 2018) 

MH selaku anak berhadapan dengan kasus hukum PSMP Paramita 

Mataram sebagai responden menuturkan: Ya kami diberikan  hadiah sebagai bentuk 

penghargaan.( wawancara pada tanggal 27 Mei 2018)  

Apakah menuru bapak tempat pelaksanaan belajarar anak yang 

berhadapan dengan kasus hukum sudah cukup memberikan motivasi belajar 

pada anak? Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada informan 4 (Bapak 

sufani selaku pengasuh ABH mengatakan bahwa upaya PSMP Paramita 

Mataram dalam meningkatkan motivasi belajar anak berhadapan dengan kasus 

humkum dengan memberikan angka atau nilai, sebagai berikut: Ya karna di 
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PSMP ada kelasikal didalam kelas, kelas yang suasananya bersih juga akan memberikan 

semangat belajar untuk Anak Berhadapan dengan kasus Hukum. ( wawancara pada 

tanggal 10 Juni 2018) 

MD selaku anak berhadapan dengan kasus hukum PSMP Paramita 

Mataram sebagai responden menuturkan: Ya karna tempat belajar yang membuat 

saya senang untuk berada disini sambil belajar (wawancara pada tanggal 27 Mei 

2018).  

 

HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan deskriptif data di atas terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh 

PSMP Paramita Mataram dalam meningkatkan motivasi belajar Anak 

Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah dengan cara memberikan riwot dan 

vanismen. Yang dimaksut dengan riwat adalah pemberian hadiah atau pujian 

oleh PSMP Paramita Mataram terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum 

(ABH).   

riwat dan vanismen itu diberkan pada saat mereka melaksanakan 

kegiatan di pagi hari  baik dilapangan foli maupun didalam ruangan, adapun 

kegiatan-kegiatan yang dimaksut yaitu sebagai berikut: 

Kultum pagi yaitu ceramah singkat dari Pembina terhadap Anak Berhadapan 

dengan Hukum (ABH), Static Group yaitu membentuk suatu kelompok, 

Morning Meeting yaitu rapat pagi, Bimbingan keterampilan, Bimbingan 

permildas, Bimbingan malam. 

Dalam kegiatan ini PSMP Paramita Mataram memberikan hadian seperti 

riwat dan vanismen untuk meningkatkan motivasi belajar Anak Berhadapan 

dengan Hukum (ABH). Dalam kegiatan ini semua Anak Berhadapan dengan 

Hukum (ABH) terlibat untuk melaksanakan semua kegiatan tersebut, misalnya 

pada saat kegiatan Morning Meeting salah satu kelompok yang sudah dibagi 

dalam kegiatan tersebut harus bisa membacakan ikrar siswa dan teman 

kelompoknya yang lain harus mengikuti bacaan yang di bacakan oleh kelompok 

yang mempunyai tugas tersebut. 

Faktor Aapasaja Yang Mempengaruhi Upaya Dalam Meningkatkan Motivasi 

Belajar Belajar Anak Berhadapan Dengan Kasus Hukum Di Panti Sosial 

Marsudi Putra Paramita Mataram. 

Faktor internal. 

faktor internal ini muncul dari dirinya sendiri berkat motivasi dirinya 

dengan berkeinginan untuk belajar tanpa ada suruhan atau motivasi dari orang 

lain, tetapi motivasi itu muncul sendiri dari diri pribadi, karna rasa ingin tahu 

dalam dirinya sangat mempengaruhi tingkat motivasi belajar anak berhadapan 

dengan kasus hukum di PSMP Paramita Mataram. 

 Faktor Internal 

Faktor internal memiliki peranan yang penting dalam mendorong 

kesuksesan belajar anak berhadapan dengan kasus hukum, dengan adanya 

bimbingan dan perhatianr pembina untuk mendorong semangat anak berhadapan 

dengan kasus hukum untuk mengembangkan bakat yang dimilikinya. 
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Faktor eksternal 

Teman sebaya merupakan lingkungan sosial pertama yang 

mempengaruhi minat belajar anak, dan berinteraksi dengan orang lain selain 

anggota keluarga, hubungan teman sebaya lebih dekat ketimbang dengan 

keluarganya sendiri, hal itu dikarenakan anak lebih sering berada diluar rumah 

untuk menghabiskan waktunya untuk bermain-main, karna fisiknya masih muda, 

intelegensi, cerdas namun perlu diasah 

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan 

utama, karena dalam keluarga inilah anak pertama tama mendapatkan didikan 

dan bimbingan disitulah peran penting orang tua sebagai guru pertama bagi anak 

karna dengan bimbingan yang diberikan oleh orangtua maka anak tersebut 

bersikap sopan, tapi jika orang tua bercerai, anak tinggal dengan nenek atau 

orang lain, maka anak tersebut akan mengenal lingkungan diluar. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal 

sebagai berikut: 

Terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh PSMP Paramita Mataram 

dalam meningkatkan motivasi belajar anak berhadapan dengan kasus hukum 

meliputi beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut: (a) Menumbuhkan kesadaran 

dengan mengadakan kegiatan dalam bentuk statis group, terapi komuniti, dan 

bimbingan konseling (bimbingan individu). (b) Memberikan hadiah berupa mi 

instan, snack, dan pujian dalam beberapa kegiatan seperti Static Group, Morning 

Meeting, permildas, dan lain-lain. (c) Menyediakan tempat keterampilan belajar 

yang bersih, prasarana dan sarana yang cukup menunjang kegiatan belajar. (d) 

Mengasah pengetahuan melalui bimbingan agama yaitu di malam hari setelah 

sholat bagrib. 

Terdapat berbagai faktor-faktor yang mempenaruhi upaya dalam 

meningkatkan motivasi belajar anak berhadapan dengan kasus hukum di PSMP 

Paramita Mataram yaitu meliputi faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal (1) adanya rasa ingin tahu, (2) kesadaran anak yang ingin 

menjadi lebih baik, (3) ingin mendapatkan simpati dari orang lain. 

Adapun faktor pendukung eksternal dalam upaya meningkatkan motivasi 

belajar anak berhadapan dengan kasus hum, antara lain: (1) adanya dukungan 

dari orang tua, (2) prasarana dan sarana yang lengkap, (3) tutor yang 

berkompeten, (4) adanya motivasi dari pihak PSMP Paramita Mataram. 

Faktor penghambat internal dalam meningkatkan motivasi belajar yaitu 

masih adanya rasa malas dalam diri anak. 

 

Faktor penghambat eksternal dalam meningkatkan motivasi belajar anak 

antara lain: (1) anak masih terbawa lingkungan sebelumnya, (2) teman belajar 

yang tidak serius (bermain-main), dan (3) hadiah yang diberikan kurang 

menarik. 
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