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ABSTRAK 
Sadani, Krisda Rofa. 2016. Hubungan Tingkat Pendidikan dan Pola Asuh Orang Tua 

dengan Hasil Belajar Siswa Kelas IV di SDN Gugus Erlangga Pecangaan 
Jepara. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, 

Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing: Drs. Jaino, M. Pd. dan Sutji 

Wardhayani, S.Pd., M.Kes. 

Perbedaan tingkat pendidikan masing-masing orang tua dan pola asuh yang 

diterapkan masing-masing orang tua menyebabkan hasil belajar antar siswa berbeda satu 

dengan lainnya. Orang tua yang berpendidikan rendah dan kurang memperhatikan 

kebutuhan belajar anak berakibat pada hasil belajar siswa yang rendah. Rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat 

pendidikan orang tua dengan hasil belajar siswa kelas IV di SDN Gugus Erlangga 

Pecangaan Jepara?; (2) Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara pola asuh orang 

tua dengan hasil belajar siswa kelas IV di SDN Gugus Erlangga Pecangaan Jepara?; (3) 

Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan pola asuh orang 

tua dengan hasil belajar siswa kelas IV di SDN Gugus Erlangga Pecangaan Jepara? Dari 

rumusan masalah tersebut, peneliti ingin mencari tahu hubungan antara tingkat 

pendidikan dan pola asuh orang tua dengan hasil belajar siswa.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasi ganda dengan metode kuantitatif. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SDN Gugus Erlangga 

Pecangaan Jepara tahun ajaran 2015/2016 sebanyak 157 siswa. Teknik pengambilan data 

menggunakan angket tingkat pendidikan dan pola asuh orang tua, serta dokumentasi hasil 

belajar siswa. Analisis data yang digunakan, yaitu analisis deskriptif dan inferensial (uji 

validitas dan reliabilitas, analisis regresi linier, korelasi sederhana dan ganda, uji F 

dengan taraf signifikan 0,05 yang dibantu dengan  menggunakan program SPSS 16,0 for 
windows).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Terdapat hubungan positif dan 

signifikan tingkat pendidikan orang tua terhadap hasil belajar siswa (rx1y sebesar 0,695 > 

rtabel 5% sebesar 0,176); (2) Terdapat hubungan positif dan signifikan pola asuh orang tua 

terhadap hasil belajar siswa (rx2y sebesar 0,867 > rtabel 5% sebesar 0,176); (3) Terdapat 

hubungan positif dan signifikan antara tingkat pendidikan dan pola asuh orang tua secara 

bersama-sama terhadap hasil belajar siswa dengan koefisien korelasi (R) sebesar 0,877, 

koefisien determinansi (R)
2
 sebesar 0,765 dan Fhitung sebesar 199,487 (Fhitung sebesar 

199,487 > Ftabel 5% sebesar 3,09).   

Simpulan dari penelitian ini yaitu, semakin tinggi tingkat pendidikan dan semakin 

baik pola asuh orang tua, maka semakin baik pula hasil belajar anak. Bagi orang tua 

siswa, meskipun tingkat pendidikannya rendah, hendaknya tetap dapat memperhatikan 

kebutuhan anak, sehingga anak dapat semangat dalam mencapai keberhasilan belajar. 

Kata kunci: Hasil Belajar; Pola Asuh Orang Tua; Tingkat Pendidikan Orang Tua. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi bagi 

kehidupan manusia. Tanpa adanya pendidikan, suatu kelompok manusia mustahil 

untuk dapat berkembang sejalan dengan cita-cita untuk maju, sejahtera, dan 

bahagia sesuai pandangan hidup mereka. Menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 1 ayat 1, 

pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar pesrta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mengembangkan potensi diri 

mereka itulah, maka pendidikan  menjadi sarana utama yang perlu dikelola secara 

sistematis. Pendidikan yang dikelola secara sistematis yaitu pendidikan yang 

dilakukan secara terorganisasi, terencana, dan berlangsung terus-menerus 

sepanjang hayat untuk membina peserta didik menjadi manusia seutuhnya, 

dewasa, dan berbudaya. Untuk menempuh pendidikan, dapat dilakukan melalui 

pendidikan formal. Menurut PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 1 ayat 6, pendidikan formal adalah jalur 

pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, 

pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 
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Pelaksanaan pendidikan erat kaitannya dengan belajar dan proses 

pembelajaran. Menurut Ahmad (2015: 4), belajar merupakan suatu aktivitas yang 

dilakukan seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh 

suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru sehingga memungkinkan se-

seorang terjadinya perubahan perilaku yang relatif tetap baik dalam berpikir, 

merasa, maupun dalam bertindak. Bagi peserta didik, belajar merupakan sebuah 

proses interaksi antara berbagai potensi diri siswa (fisik, nonfisik, emosi, dan 

intelektual), interaksi siswa dengan guru, siswa dengan siswa lainnya, serta 

lingkungan dengan konsep dan fakta, interaksi dari berbagai stimulus dengan 

berbagai respons terarah untuk melahirkan perubahan. Perubahan-perubahan yang 

terjadi pada diri siswa tersebut yang selanjutnya dimaknai dengan hasil belajar. 

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah, hasil belajar merupakan 

alat untuk mengukur seberapa pemahaman siswa. Hasil belajar yang diperoleh 

siswa bervariasi, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hal ini senada dengan 

pendapat Wasliman (dalam Ahmad, 2015: 12) yang mengemukakan bahwa hasil 

belajar yang dicapai oleh peserta didik merupakan hasil interaksi antara berbagai 

faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal 

merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri peserta didik, yang mem-

pengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor internal ini meliputi kecerdasan, minat 

dan perhatian, motivasi belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. Sedangkan 

faktor eksternal yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keadaan keluarga 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Keluarga yang kurang kecukupan 

keadaan ekonominya, pertengkaran orang tua, perhatian orang tua yang kurang 
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terhadap anaknya, serta kebiasaan sehari-hari berperilaku yang kurang baik dari 

orang tua dalam kehidupan sehari-hari berpengaruh terhadap hasil belajar peserta 

didik. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik tersebut 

adalah lingkungan keluarga. Menurut Fuad (2011: 17), keluarga merupakan ling-

kungan pertama bagi anak, di lingkungan keluarga pertama-tama anak mendapat-

kan pengaruh sadar. Keluarga inti terdiri dari orang tua dan anak. Ayah dan ibu di 

dalam keluarga sebagai pendidiknya, dan anak sebagai terdidiknya. Dalam hal ini, 

ayah dan ibu memiliki kedudukan yang sama dalam keluarga yaitu sebagai orang 

tua.  

Dalam keluarga pasti terjadi sikap sosialisasi. Dalam bersosialisasi di 

lingkungan keluarga, setiap orang tentu membutuhkan ilmu untuk menjalankan 

setiap kegiatannya, termasuk ayah dan ibu sebagai orang tua. Dengan ilmu yang 

dimiliki orang tua, maka orang tua dapat memberikan tauladan, nasehat, tingkah 

laku, budi pekerti, dan kebiasaan sehari-hari yang baik dalam kehidupan anak. 

Untuk mendapatkan ilmu tersebut, salah satunya adalah melalui pendidikan, mulai 

dari tingkat pendidikan yang rendah sampai tingkat pendidikan yang tinggi. 

Tingkat pendidikan orang tua akan menentukan cara orang tua dalam 

membimbing dan mengarahkan anaknya dalam hal pendidikan. Tingkat 

pendidikan yaitu jenjang pendidikan yang telah ditempuh, baik formal maupun 

nonformal. Sikap yang terbentuk pada masing-masing individu untuk setiap 

jenjang pendidikan formal akan berbeda-beda antara lulusan sekolah dasar, 

lulusan sekolah menengah pertama, lulusan sekolah menengah atas, dan lulusan 
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perguruan tinggi. Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat Zahara (dalam 

Herlina, 2014), yang menyatakan bahwa keberhasilan pendidikan seorang anak 

terutama yang menyangkut pencapaian prestasi belajar yang baik dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, salah satunya adalah bagaimana cara orang tua mengarahkan cara 

belajar anaknya. Hal inilah yang menjadi latar belakang tingkat pendidikan orang 

tua menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi orang tua dalam mendidik, 

membimbing, dan mengarahkan anaknya.  

Dalam mendidik anak, setiap orang tua memiliki pola asuh yang berbeda-

beda. Menurut Djamarah (2014: 51), pola asuh orang tua dalam keluarga berarti 

kebiasaan orang tua, ayah dan atau ibu dalam memimpin, mengasuh, dan mem-

bimbing anak dalam keluarga. Pola asuh orang tua sangat berpengaruh terhadap 

sikap dan perilaku anak, utamanya pada tahun-tahun awal kehidupan. Anak-anak 

yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang demokratis, barangkali akan 

melakukan penyesuaian yang paling baik. Mereka aktif secara sosial dan mudah 

bergaul. Sehingga dapat menciptakan pribadi anak yang terdidik, terbina, dan 

belajar dari pengalaman langsung yang diperoleh dari orang tua. Selain itu, anak 

akan dapat berkomunikasi, bersosialisasi, dan dapat berhubungan baik dengan 

lingkungannya. Sebaliknya, mereka yang dimanjakan cenderung menjadi tidak 

aktif dan menyendiri. Anak-anak yang dididik dengan cara otoriter, cenderung 

menjadi pendiam dan tidak suka melawan, keingintahuan dan kreativitas mereka 

terhambat oleh tekanan orang tua. Hal tersebut akan berpengaruh pada hasil 

belajar anak sebagai siswa di sekolah. 
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Kebiasaan bersikap dan perilaku peserta didik terutama untuk anak Sekolah 

Dasar, salah satunya adalah akibat pengaruh dari lingkungan keluarga. Terutama 

orang tua, yaitu ayah dan ibu sebagai lingkungan pertama bagi anak dari lahir 

sampai tumbuh dan berkembang. Sehingga, tingkat pendidikan yang dimiliki ayah 

dan ibu juga akan berpengaruh pada hasil belajar siswa. Semakin tinggi tingkat 

pendidikan seseorang, maka semakin banyak pendidikan yang telah dia lalui, dan 

akan semakin banyak ilmu yang dia miliki sebagai bekal untuk menjalankan 

setiap aktivitasnya. Begitu juga semakin tinggi tingkat pendidikan ayah dan ibu, 

akan semakin dapat menciptakan anak yang memiliki pribadi yang terbina dan 

terdidik, termasuk di dalamnya adalah anak yang dapat mendapatkan hasil belajar 

yang baik di sekolah.  

Ilmu yang dimiliki orang tua, dapat menjadi tauladan yang baik bagi anak, 

dan juga dapat menciptakan lingkungan belajar yang baik untuk anak. Sehingga 

perbedaan tingkat pendidikan yang dimiliki dan pola asuh yang diberikan oleh 

masing-masing orang tua siswa berpengaruh terhadap perolehan hasil belajar 

siswa. Pola asuh orang tua juga akan mempengaruhi hasil belajar anak. Terdapat 

beberapa macam tipe pola asuh orang tua, pada dasarnya yang paling baik yaitu 

tipe pola asuh demokratis. Maka dari itu, tingkat pendidikan dan pola asuh orang 

tua yang kurang baik akan mengakibatkan komunikasi dengan anak menjadi 

kurang, sehingga anak di rumah bersikap seenaknya dan tak acuh. Anak kurang 

mendapatkan perhatian orang tua, anak bersikap manja di sekolah, sehingga 

mengakibatkan hasil belajar siswa rendah. 
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Faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa di sekolah merupakan 

salah satu objek kajian yang selalu menarik untuk diteliti. Begitu juga ke-

mungkinan yang mempengaruhi hasil belajar siswa di SDN Gugus Erlangga 

Kecamatan Pecangaan. Berdasarkan hasil observasi di SDN Gugus Erlangga, 

yaitu SD Negeri 1, 2, 3, 4, dan 5 Pecangaan, hasil belajarnya masih rendah. 

Ditunjukkan dengan data keseluruhan siswa kelas IV tersebut, dari 157 siswa, 

lebih dari setengah banyaknya siswa yaitu sebanyak 89 siswa (56,69%) 

mendapatkan nilai rata-rata kurang dari 70 dari beberapa mata pelajaran di 

antaranya mata pelajaran IPS, Matematika, PKn, Bahasa Indonesia, dan IPA yang 

diambil dari nilai rapor semester I. Sedangkan sisanya,  68 siswa (43,31%)

nilainya sama dengan atau di atas 70.  

Berdasar beberapa akar permasalahan teridentifikasi sebagai berikut: 

rendahnya hasil belajar siswa adalah pengaruh dari berbagai faktor, salah satu 

faktor yang mempengaruhi yaitu faktor keluarga dalam hal ini adalah orang tua 

yang berperan penting dalam mendidik anaknya. Gambaran umum permasalahan 

menurut pengamatan terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat 

pendidikan orang tua, maka semakin baik pengawasan belajar anak dan tentu pola 

asuh yang diberikan akan semakin baik. Begitu juga dengan orang tua dari siswa 

SD Negeri Gugus Erlangga Kecamatan Pecangaan terutama siswa kelas IV yang 

memiliki latar belakang tingkat pendidikan orang tua yang berbeda-beda, dari 

tingkat pendidikan yang rendah sampai tingkat pendidikan tinggi, serta ada 

kemungkinan pola asuh masing-masing orang tua berbeda antara satu orang tua 

dengan orang tua lainnya, ada kemungkinan siswa yang bersikap manja di kelas 



7

 
 

karena dengan latar belakang pendidikan orang tua yang tinggi mengakibatkan 

orang tua sibuk bekerja sehingga siswa ada yang terindikasi kurang perhatian, 

siswa kurang memperhatikan penjelasan guru, ada juga siswa yang kurang aktif 

pada saat pembelajaran, yang kesemuanya itu mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Permasalahan tersebut di atas adalah permasalahan umum yang terdapat 

pada dunia pendidikan, khususnya di SDN Gugus Erlangga Kecamatan Pecangaan 

Kabupaten Jepara. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti berasumsi bahwa 

terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dan pola asuh orang tua terhadap 

hasil belajar siswa. Hasil penelitian yang memperkuat peneliti untuk melakukan 

penelitian tentang hubungan tingkat pendidikan dan pola asuh orang tua terhadap 

hasil belajar siswa tersebut di antaranya adalah penelitian yang dilakukan Dasmo, 

dkk. (2012) dengan judul “Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pola Asuh Orang 

Tua terhadap Prestasi Belajar IPA”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) 

terdapat pengaruh yang signifikan antara jenjang pendidikan orang tua terhadap 

prestasi belajar IPA siswa (0,047 < 0,05), 2) terdapat pengaruh yang signifikan 

antara pola asuh orang tua terhadap prestasi belajar IPA siswa (0,010 < 0,05), 3) 

tidak terdapat pengaruh interaksi tingkat pendidikan dan pola asuh orang tua 

terhadap prestasi belajar IPA siswa (0,438 > 0,05).  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Lilis Maghfiroh (2014) dengan judul 

“Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Prestasi Belajar Anak SDN 1 Kabalan 

Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro” diperoleh nilai 0,742 dengan taraf 

signifikan 0,00 (p < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa antara pola asuh orang tua 

dengan prestasi belajar mempunyai hubungan yang sangat kuat, dengan arah 
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korelasi positif. Kemudian, penelitian lain yang dilakukan oleh Rana Muhammad 

Asad khan (2015) dengan judul “The influence of Parents Educational level on 

Secondary School Students Academic achievements in District Rajanpur” 

ditemukan bahwa nilai Z-test untuk membandingkan nilai rata-rata kinerja siswa 

dengan tingkat pendidikan orang tua adalah 3,87. Nilai tersebut dibandingkan 

dengan taraf signifikan 0,05. Nilai Z-test 3,87 lebih besar dari 0,05 (3,87 > 0,05). 

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara 

tingkat pendidikan orang tua dan prestasi akademik siswa. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti ingin mencari tahu 

hubungan antara tingkat pendidikan dan pola asuh orang tua terhadap hasil belajar 

siswa. Oleh karena itu, peneliti bermaksud melaksanakan penelitian dengan judul 

“Hubungan Tingkat Pendidikan dan Pola Asuh Orang Tua dengan Hasil Belajar 

Siswa Kelas IV di SDN Gugus Erlangga Pecangaan Jepara.”

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka secara spesifik 

masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1.2.1 Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan 

orang tua dengan hasil belajar siswa kelas IV di SDN Gugus Erlangga 

Pecangaan Jepara? 

1.2.2 Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara pola asuh orang tua 

dengan hasil belajar siswa kelas IV di SDN Gugus Erlangga Pecangaan 

Jepara? 
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1.2.3 Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan 

pola asuh orang tua terhadap hasil belajar siswa kelas IV di SDN Gugus 

Erlangga Pecangaan Jepara? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diketahui tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Untuk mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan 

hasil belajar siswa kelas IV di SDN Gugus Erlangga Pecangaan Jepara. 

1.3.2 Untuk mengetahui hubungan antara pola asuh orang tua dengan hasil 

belajar siswa kelas IV di SDN Gugus Erlangga Pecangaan Jepara. 

1.3.3 Untuk mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan dan pola asuh 

orang tua dengan hasil belajar siswa kelas IV di SDN Gugus Erlangga 

Pecangaan Jepara. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoretis 

dan manfaat praktis, berikut penjelasannya. 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

1.4.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka 

mendukung teori yang berkaitan dengan hubungan tingkat pendidikan dan 

pola asuh orang tua dengan hasil belajar siswa. 
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1.4.1.2 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memperluas 

pengetahuan di bidang pendidikan yang terkait dengan hubungan tingkat 

pendidikan dan pola asuh orang tua terhadap hasil belajar siswa. Wawasan 

pengetahuan ini juga dapat menjadi wacana pengetahuan bagi mahasiswa 

di lingkungan pendidikan, khususnya di Universitas Negeri Semarang. 

1.4.1.3 Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan peneliti-peneliti selanjutnya 

yang mempunyai obyek penelitian sama. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Orang Tua 

Dapat mengerti tentang pentingnya pendidikan bagi anak, dan 

dapat menerapkan pola asuh yang baik dan benar sesuai kebutuhan dan 

kondisi anak. 

1.4.2.2 Bagi Sekolah 

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan informasi 

tentang hubungan tingkat pendidikan dan pola asuh orang tua terhadap 

hasil belajar siswa sehingga dapat membantu pihak sekolah untuk 

memantau dan memperhatikan peserta didik dalam hasil belajar, serta 

bekerjasama dengan orang tua peserta didik. 

1.4.2.3 Bagi Peneliti 

Dengan adanya penelitian ini, peneliti dapat menambah dan 

meningkatkan wawasan, pengetahuan yang berkaitan dengan hubungan 

tingkat pendidikan dan pola asuh orang tua terhadap hasil belajar siswa. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Tingkat Pendidikan Orang Tua 

2.1.1.1 Pengertian Pendidikan 

Langeveld (dalam Achmad Munib, 2012: 25) seorang ahli pedagogik dari 

Negeri Belanda mengemukakan batasan pengertian pendidikan, bahwa pendidikan 

adalah suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang 

belum dewasa untuk mencapai tujuan, yaitu kedewasaan. Pendidikan menurut 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1 

(Dinn Wahyudin, dkk., 2008: 4) adalah usaha sadar dan terencana untuk me-

wujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Ahmad Susanto 

(2015: 85), pendidikan merupakan upaya yang terorganisasi, berencana dan 

berlangsung secara terus-menerus sepanjang hayat untuk  membina anak didik 

menjadi manusia paripurna, dewasa, dan berbudaya. Achmad Munib (2012: 5) 

menyatakan, bahwa pendidikan dapat dikatakan sebagai segala pengalaman 

belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan berlangsung sepanjang 

hayat.  
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Menurut Dinn Wahyudin, dkk. (2008: 1.1), pendidikan adalah humanisasi, 

yaitu upaya memanusiakan manusia agar mampu mewujudkan diri sesuai dengan 

martabat kemanusiaannya. Sebab manusia menjadi manusia yang sebenarnya jika 

ia mampu merealisasikan hakekatnya secara total maka pendidikan hendaknya 

merupakan upaya yang dilaksanakan secara sadar dengan bertitik tolak pada 

asumsi tentang hakekat manusia. Oleh karena itu, pendidikan berarti upaya 

membantu manusia untuk menjadi apa, mereka dapat dan seharusnya menjadi apa. 

Dictionary of Education (dalam Fuad Ihsan, 2011: 4), menyebutkan bahwa 

pendidikan adalah proses di mana seseorang mengembangkan kemampuan sikap 

dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat di mana ia hidup, 

proses sosial di mana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih 

dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah), sehingga dia dapat 

memperoleh atau mangalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan 

individu yang optimum. Pendidikan jika ditelusuri lebih jauh adalah segala usaha 

orang dewasa dalam pergaulannya dengan anak-anak untuk memimpin 

perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan (Djamarah, 2014: 3). 

Pengertian pendidikan juga dikemukakan oleh Fuad Ihsan (2011: 5), yang 

menyatakan bahwa pendidikan dapat diartikan sebagai: 

1) Suatu proses pertumbuhan yang menyesuaikan dengan lingkungan; 

2) Suatu pengarahan dan bimbingan yang diberikan kepada anak dalam per-

tumbuhannya; 

3) Suatu usaha sadar untuk menciptakan suatu keadaan atau situasi tertentu yang 

dikehendaki oleh masyarakat; 
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4) Suatu pembentukan kepribadian dan kemampuan anak dalam menuju 

kedewasaan. 

Berdasarkan berbagai pengertian tentang pendidikan tersebut di atas dapat 

disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana yang 

dilakukan oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa melalui 

pengarahan, bimbingan, serta pembentukan kepribadian dan kemampuan anak 

yang dilakukan secara terus-menerus sepanjang hayat yang bertujuan untuk 

memanusiakan manusia sebagai mestinya. 

2.1.1.2 Tingkat Pendidikan Orang Tua 

Tingkat pendidikan orang tua adalah suatu tatanan, jenjang pendidikan, 

yang diselesaikan oleh orang tua semasa menempuh bangku pendidikan. Menurut 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 8, 

jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan 

tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan 

yang dikembangkan. Fuad Ihsan (2011: 22) menyatakan, jenjang pendidikan 

adalah tahap pendidikan yang berkelanjutan, yang ditetapkan berdasarkan tingkat 

perkembangan peserta didik, tingkat kerumitan bahan pengajaran dan cara 

menyajikan bahan pengajaran. Jenjang pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan 

dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi (UU Sisdiknas No. 20 Tahun 

2003 Pasal 1 Ayat 11). 

2.1.1.2.1 Pendidikan Dasar 

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang 

pendidikan menengah. Pendidikan dasar adalah pendidikan yang memberikan 
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pengetahuan dan keterampilan, menumbuhkan sikap dasar yang diperlukan dalam 

masyarakat, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan 

menengah. Pendidikan dasar pada prinsipnya merupakan pendidikan yang 

memberikan bekal dasar bagi perkembangan kehidupan, baik untuk pribadi 

maupun untuk masyarakat. Karena itu, bagi setiap warga negara harus disediakan 

kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar (Fuad Ihsan, 2011: 22). 

Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

atau bentuk lain yang sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 

Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. (UU Sisdiknas No. 

20 Tahun 2003 Pasal 17 Ayat 2). 

Sekolah dasar sebagai satu kesatuan dilaksanakan dalam masa program 

belajar selama 6 tahun. Jenjang ini merupakan unit terminal yang mempunyai 

kesinambungan dengan terminal lainnya. Dengan pembagian ini maka jenjang 

sekolah dasar adalah 6 tahun, yang dapat dilihat dalam bagan berikut: 

       SD      SMP 

7 tahun --------------------------- 13 tahun 

(Fuad Ihsan, 2011: 26) 

Gambar 2.1 Jenjang Sekolah Dasar 

2.1.1.2.2 Pendidikan Menengah 

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan 

menengah adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik mejadi anggota 

1 2 3 4 5 6 
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masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubunga timbal-balik dengan 

lingkungan sosial budaya, dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan 

kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. Pendidikan 

menengah terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah 

kejuruan. Pendidikan menengah umum diselenggarakan selain untuk 

mempersiapkan peserta didik mengikuti pendidikan tinggi, juga untuk memasuki 

lapangan kerja. Pendidikan menengah kejuruan diselenggarakan untuk memasuki 

pendidikan keprofesian pada tingkat yang lebih tinggi. Pendidikan menengah 

berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk 

lain yang sederajat. (UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 18 Ayat 3) 

Menurut Fuad Ihsan (2011: 27), pendidikan menengah terdiri dari sekolah 

menengah umum dan sekolah menengah kejuruan. Sekolah menengah umum dan 

sekolah menengah kejuruan diselenggarakan dengan masa program belajar 3 

tahun. Bagan dan jenjang ini adalah sebagai berikut: 

         SMP / sederajat           SMA / sederajat                   PT

(Fuad Ihsan, 2011: 26) 

Gambar 2.2 Jenjang Pendidikan Menengah 

2.1.1.2.3 Pendidikan Tinggi 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3, 

pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah 

1 2 3 
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yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan 

doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi adalah 

pendidikan yang memersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat 

yang memiliki tingkat kemampuan tinggi yang bersifat akademik dan atau 

profesional sehingga dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam rangka pembangunan nasional dan 

meningkatkan kesejahteraan manusia. 

Berdasarkan Permendikbud No. 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi Pasal 1 Ayat 2-

5 menyatakan bahwa dalam pendidikan tinggi terdapat pendidikan akademik, 

pendidikan vokasi, pendidikan profesi, dan pendidikan spesialis. Pendidikan 

akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang 

diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. 

Pendidikan vokasi yaitu pendidikan tinggi yang diarahkan untuk memiliki 

keahlian tertentu. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah 

program sarjana yang diarahkan untuk memiliki keahlian profesi tertentu. 

Pendidikan spesialis adalah pendidikan tinggi setelah program profesi yang 

diarahkan untuk memiliki spesialisasi keahlian tertentu. Pasal 11 Ayat 1 

menyatakan bahwa penulisan gelar untuk lulusan pendidikan tinggi terdiri atas: 

a) Ahli Pratama, ditulis di belakang nama lulusan program studi Diploma I, 

dengan mencantumkan huruf “AP.” dan diikuti dengan inisial gelar;

b) Ahli Muda, ditulis di belakang nama lulusan program studi Diploma II, dengan 

mencantumkan huruf “AM.” dan diikuti dengan inisial gelar;
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c) Ahli Madya, ditulis di belakang nama lulusan program studi Diploma III, 

dengan mencantumkan huruf “Amd.” dan diikuti dengan inisial gelar;

d) Sarjana, ditulis di belakang nama lulusan program studi Sarjana dengan 

mencantumkan huruf “S.” dan diikuti dengan inisial gelar; 

e) Sarjana Terapan, ditulis di belakang nama lulusan program studi Diploma IV 

dengan mencantumkan huruf “S.Tr.” dan diikuti dengan inisial gelar; 

f) Magister, ditulis di belakang nama lulusan program studi Magister, dengan 

mencantumkan huruf “M.” dan diikuti dengan inisial gelar; 

g) Magister Terapan, ditulis di belakang nama lulusan program studi Magister 

Terapan, dengan mencantumkan huruf “M.Tr.” dan diikuti dengan inisial gelar;

h) Doktor, ditulis di belakang nama lulusan program studi Doktor, dengan 

mencantumkan huruf “Dr.” dan diikuti dengan inisial gelar;

i) Doktor Terapan, ditulis di belakang nama lulusan program studi Doktor 

Terapan, dengan mencantumkan huruf “Dr.Tr.” dan diikuti dengan inisial 

gelar; 

j) Gelar untuk lulusan pendidikan profesi atau spesialis ditulis di depan atau di 

belakang nama yang berhak dengan mencantumkan inisial gelar. 

Mengenai tingkat sarjana muda (S1) terdapat dua pandangan. Pandangan 

pertama mengemukakan bahwa tingkat atau gelar sarjana muda masih perlu 

dipertahankan, karena tidak semua mahasiswa dapat menyelesaikan studinya 

sampai ke tingkat sarjana, sehingga dari segi civil effect yang berlaku sekarang, 

penghapusan tingkat atau gelar itu akan sangat merugikan. Pandangan ke dua 

berpendapat bahwa tingkat atau gelar sarjana muda sebaiknya ditiadakan, 
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mengingat pendidikan pada tingkat pendidikan tinggi harus merupakan satu 

kesatuan yang terpadu, kekhawatiran ditinjau dari segi civil effect dapat diatasi 

dengan menyesuaikan sistem kepegawaian. 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat 

pendidikan orang tua adalah tingkat pendidikan menurut jenjang pendidikan yang 

telah ditempuh, melalui pendidikan formal di sekolah dari tingkat pendidikan 

yang paling rendah sampai tingkat pendidikan tinggi. Tingkat pendidikan orang 

tua diukur dari tingkat pendidikan formal terakhir yang sudah ditempuh orang tua 

baik dari tingkat SD, SMP, SMA, sampai Perguruan Tinggi. Untuk memperoleh 

data tentang Tingkat Pendidikan Orang Tua dilakukan dengan menggunakan 

angket. Penskoran dilakukan dengan menghitung lama tahun menempuh 

pendidikan. Dalam penelitian ini, skor Tingkat Pendidikan Orang Tua adalah rata-

rata pendidikan ayah dan ibu. Asumsinya bahwa antara ayah dan ibu sudah 

menyamakan pandangan dan persepsi untuk mengarahkan dan membimbing 

anaknya dalam hal pendidikan. 

Adapun indikator Tingkat Pendidikan Orang Tua dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 
Indikator Tingkat Pendidikan Orang Tua 

Variabel Penelitian Sub Variabel Indikator

Tingkat Pendidikan 

Orang Tua

Pendidikan formal 

terakhir yang telah dilalui 

orang tua

Tingkat pendidikan orang 

tua dari SD/MI sederajat, 

SMP/SLTP sederajat, 

SMA/SLTA sederajat, D1, 

D2, D3, D4/S1, S2, S3
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2.1.1.3 Konsep Keluarga dan Pendidikan 

Keluarga dan pendidikan merupakan dua istilah yang tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain. Sebab, jika ada keluarga tentu terdapat pendidikan di 

dalamnya. Ketika orang tua ingin mendidik anaknya, maka pada waktu yang 

bersamaan anak mendapatkan pendidikan dari orang tua. Dari sini muncul istilah 

“pendidikan keluarga”. Artinya, pendidikan berlangsung dalam keluarga yang 

dilaksanakan oleh orang tua sebagai tugas dan tanggung jawabnya dalam 

mendidik anak (Djamarah, 2014: 2). 

Pendidikan keluarga disebut pendidikan utama, karena di dalam 

lingkungan ini segenap potensi yang dimiliki manusia terbentuk dan sebagian 

dikembangkan. Bahkan ada beberapa potensi yang telah berkembang dalam 

pendidikan keluarga. Padahal para pakar pendidikan sepakat bahwa kemampuan 

pendidikan hanya pada batas potensi yang dimiliki manusia. Menurut Djamarah 

(2014: 3), konsep keluarga dapat ditinjau dari berbagai aspek, tergantung dari 

sudut mana melihatnya. Salah satunya, keluarga adalah: (1) ibu, bapak, dengan 

anak-anaknya; seisi rumah; (2) orang seisi rumah yang menjadi tanggungan, 

batih; (3) sanak saudara, kaum kerabat; (4) satuan kekerabatan yang sangat 

mendasar dalam masyarakat. Berdasarkan hubungan darah, keluarga merupakan 

suatu kesatuan yang diikat oleh hubungan darah antara satu dengan lainnya. 

Berdasarkan hubungan sosial, keluarga adalah suatu kesatuan yang diikat oleh 

adanya saling berhubungan atau interaksi dan saling mempengaruhi antara satu 

dengan lainnya, walaupun di antara mereka tidak ada hubungan darah. Dalam 

perspektif yang lain, keluarga disebut juga sebagai sebuah persekutuan antara ibu, 
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bapak, dengan anak-anaknya yang hidup bersama dalam sebuah institusi yang 

terbentuk karena ikatan perkawinan yang sah menurut hukum, yang mana di 

dalamnya ada interaksi (saling berhubungan dan mempengaruhi) antara satu 

dengan lainnya. 

Dalam keluarga, pasti terdapat interaksi sosial antara anggota keluarga satu 

dengan anggota lainnya. Interaksi sosial yang berlangsung dalam keluarga tidak 

terjadi dengan sendirinya, tetapi karena ada tujuan atau kebutuhan bersama antara 

ibu, ayah, dan anak. Adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai atau kebutuhan 

yang berbeda menyebabkan mereka saling berhubungan dan berinteraksi. 

Keinginan untuk berhubungan dan berinteraksi tidak terlepas dari kegiatan 

komunikasi antara orang tua dan anak. Karena itulah, komunikasi adalah suatu 

kegiatan yang pasti berlangsung dalam kehidupan keluarga sampai kapan pun. 

Tanpa adanya komunikasi, sebagian kehidupan keluarga akan terasa hilang, 

karena di dalamya tidak ada kegiatan berbicara, berdialog, bertukar pikiran, dan 

sebagainya. Oleh karena itu, komunikasi merupakan sesuatu yang penting dalam 

kehidupan keluarga. 

Dalam rangka mengakrabkan hubungan keluarga, komunikasi yang 

harmonis perlu dibangun secara timbal balik dan silih berganti antara orang tua 

dan anak dalam keluarga. Untuk terjalinnya hubungan baik itu, tentu saja banyak 

faktor lain yang mempengaruhinya. Misalnya, faktor pendidikan, kasih sayang, 

profesi, pemahaman terhadap norma agama, dan mobilitas orang tua. Hubungan 

yang baik antara orang tua dan anak tidak hanya diukur dengan pemenuhan 

kebutuhan materiil saja, tetapi kebutuhan mental spiritual merupakan ukuran 
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keberhasilan dalam menciptakan hubungan tersebut. Masalah kasih sayang orang 

tua yang diberikan kepada anaknya adalah faktor yang sangat penting dalam 

keluarga. Tidak terpenuhinya kebutuhan kasih sayang dan seringnya orang tua 

tidak berada di rumah menyebabkan hubungan dengan anaknya kurang intim. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan sebuah institusi 

pendidikan yang utama, pertama, dan bersifat kodrati yang di dalamnya terdapat 

komunikasi antar anggota keluarga satu dengan anggota lainnya. 

2.1.1.4 Peranan Keluarga dalam Pendidikan 

Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama dalam 

masyarakat, karena dalam keluargalah manusia dilahirkan, berkembang menjadi 

dewasa. Bentuk dan isi serta cara-cara pendidikan di dalam keluarga akan selalu 

mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya watak, budi pekerti dan kepribadian 

tiap-tiap manusia. Pendidikan yang diterima dalam keluarga inilah yang akan 

digunakan oleh anak sebagai dasar untuk mengikuti pendidikan selanjutnya di 

sekolah. 

Tugas dan tanggung jawab orang tua dalam keluarga terhadap pendidikan 

anak-anaknya lebih bersifat pembentukan watak dan budi pekerti, latihan 

keterampilan dan pendidikan kesosialan, seperti tolong-menolong, bersama-sama 

menjaga kebersihan rumah, menjaga kesehatan dan ketentraman rumah tangga, 

dan sejenisnya. Peranan keluarga sebagai lembaga pendidikan utamanya adalah 

dalam penanaman sikap dan nilai hidup, pengembangan bakat dan minat, serta 

pembinaan bakat dan kepribadian (Fuad Ihsan, 2011: 57). Jadi, orang tua memiliki 

peran penting dalam pembentukan sikap dan kepribadian anak. 
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Dalam keluarga, orang tua dalam hal ini adalah sebagai pendidik dalam 

pendidikan keluarga. Menurut Noor Syam (dalam Achmad Munib, 2012: 75), 

dasar tanggung jawab keluarga terhadap pendidikan anaknya meliputi hal-hal 

berikut: 

a. Motivasi cinta kasih yang menjiwai hubungan orang tua dengan anak. Cinta 

kasih ini mendorong sikap dan tindakan untuk menerima tanggung jawab dan 

mengabdikan hidupnya untuk sang anak. 

b. Motivasi kewajiban moral, sebagai konsekuensi kedudukan orang tua terhadap 

keturunannya. Tanggung jawab moral ini meliputi nilai-nilai religius spiritual 

untuk memelihara martabat dan kehormatan keluarga. 

c. Tanggung jawab sosial sebagai bagian dari keluarga, yang pada gilirannya juga 

menjadi bagian dari masyarakat. 

Orang tua dan anak adalah satu ikatan dalam jiwa. Ikatan tersebut dalam 

bentuk hubungan emosional antara anak dan orang tua yang tercermin dalam 

perilaku. Meskipun suatu saat misalnya, ayah dan ibu mereka sudah bercerai 

karena suatu sebab, tetapi hubungan emosional antara orang tua dan anak tidak 

pernah terputus. Sejahat-jahat ayah adalah tetap orang tua yang harus dihormati. 

Lebih-lebih lagi terhadap ibu yang telah melahirkan dan membesarkan. Bahkan 

dalam perbedaan keyakinan agama sekalipun antara orang tua dan anak, maka 

seorang anak tetap diwajibkan menghormati orang tua sampai kapan pun.  

Setiap orang tua yang memiliki anak, akan selalu ingin memelihara, 

membesarkan, dan mendidiknya. Orang tua dan anak dalam suatu keluarga 

memiliki kedudukan yang berbeda. Dalam pandangan orang tua, anak adalah buah 
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hati dan tumpuan di masa depan yang harus dipelihara dan dididik. Memelihara-

nya dari segala marabahaya dan mendidiknya agar menjadi anak yang cerdas dan 

berbudi pekerti baik. Itulah sifat fitrah orang tua. Sedangkan sifat-sifat fitrah 

orang tua lainnya, seperti diungkapkan oleh M. Thalib (dalam Djamarah, 2014: 

44) adalah senang mempunyai anak, senang anak-anaknya salih, sedih melihat 

anaknya lemah atau hidup miskin, memohon pada Allah bagi kebaikan anaknya, 

lebih memikirkan keselamatan anak daripada dirinya pada saat terjadi bencana, 

senang mempunyai anak yang bisa dibanggakan, cenderung lebih mencintai anak 

tertentu, menghendaki anaknya berbakti kepadanya, bersabar menghadapi 

perilaku buruk anaknya. 

Orang tua bertanggung jawab terhadap pendidikan anak dalam keluarga. 

Dalam konteks pendidikan keluarga, orang tua adalah pendidik pertama dan 

utama. Bagi anak, orang tua adalah model yang harus ditiru dan diteladani. 

Sebagai model, orang tua seharusnya memberikan contoh yang terbaik bagi anak 

dalam keluarga. Sikap dan perilaku orang tua harus mencerminkan perilaku yang 

baik. 

Pendidikan dalam keluarga memiliki nilai strategis dalam pembentukan 

kepribadian anak. Sejak kecil anak sudah mendapat pendidikan dari kedua orang 

tuanya melalui keteladanan dan kebiasaan hidup sehari-hari dalam keluarga. Baik 

tidaknya keteladanan yang diberikan dan bagaimana kebiasaan hidup orang tua 

sehari-hari dalam keluarga akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak. 

Keteladan dan kebiasaan yang orang tua tampilkan dalam bersikap dan ber-

perilaku tidak terlepas dari perhatian dan pengamatan anak. Meniru kebiasaan 
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hidup orang tua adalah suatu hal yang sering anak lakukan, karena memang pada 

masa perkembangannya. Anak selalu ingin menuruti apa-apa yang orang tua 

lakukan. Anak selalu ingin meniru ini, dalam  pendidikan dikenal dengan istilah 

anak belajar melalui imitasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa orang tua 

mempunyai peranan dan tanggung jawab yang besar dalam memberikan 

pendidikan kepada anak-anaknya. Orang tua juga berperan untuk mendidik, 

membimbing, merawat dan membesarkan anak, serta memberikan tauladan yang 

baik agar tercipta jiwa anak yang terdidik, dan berperilaku baik, sehingga dapat 

bermanfaat bagi keluarga, masyarakat dan bangsa. Selain itu, dapat dikatakan 

bahwa pengaruh pendidikan orang tua terhadap anak dalam mencetak kepribadian 

dan karakter anak sangatlah besar karena orang tua merupakan pendidikan 

pertama dan utama bagi anak. 

2.1.2 Pola Asuh Orang Tua 

2.1.2.1 Pengertian Pola Asuh Orang Tua 

Cara mendidik anak dalam keluarga, dapat juga dikatakan sebagai pola 

asuh. Menurut Djamarah (2014: 51), pola asuh orang tua adalah pola perilaku 

yang diterapkan pada anak dan bersifat relatif konsisten dari waktu ke waktu. Pola 

perilaku ini dapat dirasakan oleh anak dan bisa memberi efek negatif maupun 

positif. Sedangkan menurut Sugihartono (2007: 31), pola asuh orang tua 

merupakan pola perilaku yang digunakan untuk berhubungan dengan anak-anak. 

Sejalan dengan pendapat tersebut, Casmini (2007:47) mengemukakan bahwa 

pengasuhan atau sering disebut dengan pola asuh berarti bagaimana orang tua 
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memperlakukan anak, mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta 

melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan, hingga kepada upaya 

pembentukan norma-norma yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. 

Orang tua memiliki cara dan pola tersendiri dalam mengasuh dan 

membimbing anak. Cara dan pola tersebut tentu akan berbeda antara satu keluarga 

dengan keluarga yang lainnya. Pola asuh orang tua merupakan gambaran tentang 

sikap dan perilaku orang tua dengan anak dalam berinteraksi, berkomunikasi 

selama mengadakan kegiatan pengasuhan. Dalam kegiatan memberikan 

pengasuhan ini, orang tua tentu akan memberikan perhatian, peraturan, disiplin, 

hadiah dan hukuman, serta tanggapan terhadap keinginan anaknya. Sikap, 

perilaku, dan kebiasaan orang tua selalu dilihat, dinilai, dan ditiru oleh anaknya 

yang kemudian semua itu secara sadar atau tidak sadar akan diresapi, kemudian 

menjadi kebiasaan bagi anak-anaknya. 

Pembentukan kepribadian, perilaku, sikap, dan watak anak bermula atau 

berawal dari keluarga. Menurut Olds and Feldman (dalam Helmawati, 2014: 138), 

pola asuh orang tua terhadap anak-anaknya sangat menentukan dan mempe-

ngaruhi kepribadian (sifat) serta perilaku anak. Anak menjadi baik atau tidak baik 

(buruk) semua tergantung dari pola asuh orang tua terhadap anak. Jadi, agar 

terbentuk perilaku, kepribadian, sikap dan watak anak yang baik, maka perlu juga 

memberikan pola asuh yang baik terhadap anak. 

Menurut Koentjaraningrat (dalam Djamarah, 2014: 52), bentuk-bentuk pola 

asuh orang tua mempengaruhi pembentukan kepribadian anak setelah ia menjadi 

dewasa. Hal ini dikarenakan ciri-ciri dan unsur-unsur watak seseorang individu 
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dewasa sebenarnya jauh sebelumnya benih-benihnya sudah ditanamkan ke dalam 

jiwa seseorang individu sejak sangat awal, yaitu pada masa ia masih kanak-kanak. 

Watak juga ditentukan oleh cara-cara anak sewaktu ia masih kecil bagaimana 

diajarkan cara makan, bagaimana cara menjaga kebersihan, disiplin, diajar cara 

main dan bergaul dengan anak lain dan sebagainya. Itulah sebabnya, pola asuh 

yang diterapkan oleh orang tua, sangat dominan dalam membentuk kepribadian 

anak sejak kecil hingga dewasa. Kepribadian itu sendiri terbentuk dari 

pengetahuan yang dimiliki anak maupun oleh berbagai perasaan, emosi, kehendak 

dan keinginan yang ditujukan kepada berbagai macam hal dalam lingkungannya. 

Dari berbagai pengertian di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa pola 

asuh orang tua dalam keluarga berarti kebiasaan orang tua, ayah dan atau ibu 

dalam memimpin, mengasuh dan membimbing anak dalam keluarga, sehingga 

terbentuk kepribadian anak.  

2.1.2.2 Model-model Pola Asuh Orang Tua 

Terdapat beberapa macam model pola kepemimpinan yang dikemukakan 

oleh Widjaja (dalam Djamarah, 2014: 56), tetapi, dalam konteks tipe pola asuh 

dalam keluarga, hanya sebagian yang diambil dan dibahas dalam kesempatan ini, 

yaitu model pola kepemimpinan antara pemimpin dan pengikut, model pola 

kepemimpinan Ki Hajar Dewantara, dan model pola kepemimpinan Pancasila. 

2.1.2.2.1 Model Pola Kepemimpinan antara Pemimpin dan Pengikut 

Pola ini sebagai hubungan yang erat antara seorang pemimpin (pemimpin) 

dan yang dipimpin (pengikut). Jika digambarkan, ibarat mata uang yang bermuka 

dua. 
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1. Pemimpin 

2. Pengikut  

2

Gambar 2.3 Model Pola Kepemimpinan antara Pemimpin dan Pengikut 

2.1.2.3.2 Model Pola Kepemimpinan Ki Hajar Dewantara 

Pola kepemimpinan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara adalah ing 

ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Maksudnya, di 

depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, di belakang memberi 

pengaruh. Jika digambarkan, terlihat seperti berikut: 

 Depan    Tengah     Belakang  

Gambar 2.4 Model Pola Kepemimpinan Ki Hajar Dewantara 

2.1.2.3.3 Model Pola Kepemimpinan Pancasila 

Kepemimpinan Pancasila mengikuti pola seimbang, selaras dan serasi 

menurut keadaan, waktu dan tempat (ketupat) atau situasi dan kondisi (sikon). 

Pola ini berdasarkan kepribadian Pancasila yang mengikuti asas dinamika 

kepemimpinan Pancasila, yaitu di depan memberi teladan, di tengah memberi 

 

           1 
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semangat, di belakang memberi pengaruh, di atas memberi pengayoman atau 

perlindungan, di bawah menunjukkan pengabdian. 

Jika dirumuskan secara singkat, maka seorang pemimpin yang taat asas, 

harus memiliki dinamika horizontal dan vertikal. Seorang pemimpin yang baik 

diharapkan mengerti dan memahami di mana dia harus menempatkan diri pada 

situasi dan kondisi tertentu menurut tuntutan keadaan waktu dan tempat. Pola ini 

jika di visualisasikan, terlihat seperti berikut: 

  Atas  

  Depan        Belakang 

 Bawah 

Gambar 2.5 Model Pola Kepemimpinan Pancasila 

Unsur keteladanan sangat memegang peranan penting dalam ke-

pemimpinan Pancasila. Seorang pemimpin harus bersikap sebagai pengasuh yang 

mendorong, menentukan dan membimbing yang dipimpinnya. Prinsip utama 

kepemimpinan Pancasila adalah: 

a. Ing ngarso sung tulodo, yang berarti bahwa seorang pemimpin harus mampu 

lewat sikap dan perbuatannya, menjadikan dirinya pola anutan dari orang-

orang yang dipimpinnya. 

 

 

   
  
 Tengah 
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b. Ing madya mangun karso, yang berarti bahwa seorang pemimpin harus mampu 

membangkitkan semangat berswakarsa dan berkreasi pada orang-orang yang 

dipimpinnya. 

c. Tut wuri handayani, yang berarti bahwa seorang pemimpin harus mampu 

mendorong orang-orang yang diasuhnya agar berani berjalan di depan dan 

sanggup bertanggung jawab. 

Sifat seorang pemimpin memberikan  pengaruh yang signifikan terhadap 

citra kepemimpinan. Seorang pemimpin yang otoriter misalnya, cenderung 

dicitrakan oleh orang lain sebagai orang yang selalu ingin memaksakan kehendak 

kepada orang yang dipimpinnya, tidak terbuka terhadap pendapat orang lain, 

sangat sulit menerima saran dan cenderung memaksakan kehendak dalam 

perbedaan, terlalu percaya pada diri sendiri sehingga menutup katup musyawarah 

dan sebagainya. Oleh sebab itu, untuk memperoleh citra kepemimpinan yang 

baik, seorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat yang baik. Karena diakui 

bahwa sifat-sifat seorang pemimpin akan banyak menentukan berhasil tidaknya 

dalam memimpin bawahannya. 

Konteksnya dengan pola asuh orang tua, maka ada sederetan sifat-sifat  

yang harus dimiliki oleh orang tua sebagai seorang pemimpin dalam keluarga, 

yaitu energi jasmani dan mental, kesadaran akan tujuan dan arah pendidikan anak, 

antusiasme (semangat, kegairahan, dan kegembiraan yang besar), ke-ramahan dan 

kecintaan, integritas kepribadian (keutuhan, kejujuran, dan ketulusan hati), 

penguasaan teknis mendidik anak, ketegasan dalam mengambil keputusan, cerdas, 
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memiliki kepercayaan diri, stabilitas emosi, kemampuan mengenal karakteristik 

anak, objektif, dan ada dorongan pribadi.  

2.1.2.4 Tipe-tipe Pola Asuh Orang Tua 

Sebagai seorang pemimpin, orang tua dituntut untuk memiliki keterampilan. 

Sedangkan kriteria kepemimpinana yang baik, memiliki beberapa kriteria, yaitu 

kemampuan membina hubungan yang serasi dengan anak, penguasaan keahlian 

teknis mendidik anak, memberikan contoh yang baik kepada anak, memperbaiki 

jika ada kesalahan dan kekeliruan dalam mendidik, membimbing, dan melatih 

anak. 

Terdapat berbagai macam tipe-tipe pola asuh orang tua dalam keluarga. 

Menurut Djamarah (2014: 60), ada lima belas macam tipe-tipe pola asuh orang 

tua dalam keluarga, yaitu: tipe otoriter, tipe demokratis, tipe laissez-faire, tipe

fathernalistik, tipe karismatik, tipe melebur diri, tipe pelopor, tipe manipulasi, tipe 

transaksi, tipe biar lambat asal selamat, tipe alih peran, tipe pamrih, tipe tanpa 

pamrih, tipe konsultan, tipe militeristik. 

Pendapat lain mengenai tipe-tipe pola asuh orang tua terhadap anak juga 

dikemukakan oleh  Helmawati (2014: 138), sebagai berikut: 

2.1.2.4.1 Pola Asuh Otoriter (Parent Oriented) 

Pola asuh otoriter pada umumnya menggunakan pola komunikasi satu arah. 

Ciri-ciri pola asuh ini menekankan bahwa segala aturan orang tua harus ditaati 

oleh anaknya. Inilah yang dinamakan win-lose solution. Orang tua memaksakan 

pendapat atau keinginan pada anaknya dan bertindak semena-mena (semaunya 

kepada anak), tanpa dapat dikritik oleh anak. Anak harus menurut dan tidak boleh 
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membantah terhadap apa-apa yang diperintahkan atau dikehendaki oleh orang tua. 

Anak tidak diberi kesempatan menyampaikan apa yang dipikirkan, diinginkan, 

atau dirasakannya. 

Dalam kondisi ini anak seolah-olah menjadi robot (penurut) sehingga 

mungkin saja pada akhirnya anak tumbuh menjadi individu yang kurang inisiatif, 

merasa takut, tidak percaya diri, pencemas, rendah diri, minder dalam pergaulan, 

hingga kurang mandiri karena segala sesuatu tergantung orang tua. Sisi negatif 

lainnya, jika anak tidak terima dengan perlakuan tersebut, anak dapat tumbuh 

mejadi orang yang munafik, pemberontak, nakal, atau melarikan diri dari 

kenyataan. 

Segi positif dari pola asuh ini yaitu anak menjadi penurut dan cenderung 

akan menjadi disiplin yakni menaati peraturan yang ditetapkan orang tua. Namun, 

mungkin saja anak tersebut hanya mau menunjukkan  disiplinnya di hadapan 

orang tua, padahal di dalam hatinya anak membangkang sehingga ketika berada di 

belakang orang tua anak akan bertindak lain. Kalau ini terjadi, maka perilaku yang 

dilakukannya hanya untuk menyenangkan hati orang tua atau untuk menghindari 

dirinya dari hukuman. Perilaku ini akhirnya membuat anak memiliki dua 

kepribadian yang bukan merupakan refleksi kepribadian sesungguhnya (anak 

menjadi munafik). 

2.1.2.4.2 Pola Asuh Permisif (Children Centered) 

Pada umumnya pola asuh permisif ini menggunakan komunikasi satu arah 

karena meskipun orang tua memiliki kekuasaan penuh dalam keluarga terutama 

terhadap anak, tetapi anak memutuskan apa-apa yang diinginkannya sendiri baik 
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orang tua setuju ataupun tidak. Pola ini bersifat children centered maksudnya 

adalah bahwa segala aturan dan ketetapan keluarga berada di tangan anak. 

Pola asuh permisif ini kebalikan dari pola asuh parent oriented. Dalam 

parent oriented semua keinginan orang tua harus diikuti baik anak setuju maupun 

tidak, sedangkan dalam pola asuh permisif orang tua harus mengikuti keinginan 

anak baik orang tua setuju maupun tidak. Strategi komunikasi dalam pola asuh ini 

sama dengan strategi parent oriented yaitu bersifat win-lose solution. Artinya, apa 

yang diinginkan anak selalu dituruti dan diperbolehkan oleh orang tua. Orang tua 

mengikuti segala kemauan anaknya. 

Anak cenderung menjadi bertindak semena-mena, ia bebas melakukan apa 

saja yang diinginkannya tanpa memandang bahwa itu sesuai dengan nilai-nilai 

atau norma yang berlaku atau tidak. Sisi negatif dari pola asuh ini adalah anak 

kurang disiplin dengan aturan-aturan sosial yang berlaku. Namun sisi positifnya, 

jika anak menggunakannya dengan tanggung jawab, maka anak tersebut akan 

menjadi seorang yang mandiri, kreatif, inisiatif, dan mampu mewujudkan 

aktualisasi dirinya di masyarakat. 

2.1.2.4.3 Pola Asuh Demokratis 

Pola asuh demokratis menggunakan komunikasi dua arah. Kedudukan 

antara orang tua dan anak dalam berkomunikasi sejajar. Suatu keputusan diambil 

bersama dengan mempertimbangkan (keuntungan) kedua belah pihak (win-win 

solution). Anak diberi kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya, apa yang 

dilakukan anak tetap harus ada di bawah pengawasan orang tua dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara moral. 
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Orang tua dan anak tidak dapat berbuat semena-mena pada salah satu pihak, 

atau kedua belah pihak tidak dapat memaksakan sesuatu tanpa berkomunikasi 

terlebih dahulu dan keputusan akhir disetujui oleh keduanya tanpa merasa 

tertekan. Sisi positif dari komunikasi ini adalah anak akan menjadi individu yang 

mempercayai orang lain, bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakannya, tidak 

munafik, dan jujur. Negatifnya adalah anak akan cenderung merongrong 

kewibawaan otoritas orang tua, kalau segala sesuatu harus dipertimbangkan antara 

orang tua dengan anak. 

2.1.2.4.4 Pola Asuh Situasional 

Dalam kenyataannya, setiap pola asuh tidak diterapkan secara kaku dalam 

keluarga. Maksudnya, orang tua tidak menetapkan salah satu tipe saja dalam 

mendidik anak. Orang tua dapat menggunakan satu atau dua (campuran pola asuh) 

dalam situasi tertentu. Untuk membentuk anak agar menjadi anak yang berani 

menyampaikan pendapat sehingga memiliki ide-ide yang kreatif, berani, dan juga 

jujur orang tua dapat menggunakan pola asuh demokratis, tetapi pada situasi yang 

sama jika ingin memperlihatkan kewibawaannya, orang tua dapat memperlihatkan 

pola asuh parent oriented.

Sugihartono (2007: 31) mengungkapkan bahwa terdapat tiga macam pola 

asuh orang tua, yaitu pola asuh otoriter, permisif, dan autoritatif. Pola asuh

otoriter adalah bentuk pola asuh yang menenkankan pada pengawasan orang tua 

kepada anak untuk mendapatkan ketaatan atau kepatuhan. Orang tua bersikap 

tegas, suka menghukum, dan cenderung mengekang keinginan anak. Hal ini dapat 

menyebabkan anak kurang inisiatif, cenderung ragu, dan mudah gugup. Oleh 
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karena sering mendapat hukuman, anak menjadi tidak disiplin dan nakal. Pola 

asuh permisif merupakan bentuk pengasuhan di mana orang tua memberi 

kebebasan sebanyak mungkin pada anak untuk mengatur dirinya, anak tidak 

dituntut untuk bertanggung jawab dan tidak banyak dikontrol oleh orang tua. 

Sementara itu, pola asuh autoritatif bercirikan adanya hak dan kewajiban orang 

tua dan anak adalah sama dalam arti saling melengkapi, anak dilatih untuk 

bertanggung jawab, dan menentukan perilakunya sendiri agar dapat berdisiplin. 

Pendapat lain mengenai tipe pola asuh dikemukakan oleh teori dan model 

pengasuhan Baumrind (dalam Casmini, 2007: 48), bahwa terdapat tiga macam 

bentuk pengasuhan, yaitu (1) pengasuhan authoritarian, (2) pengasuhan 

authoritative, dan pengasuhan permissive. Bentuk pengasuhan authoritarian

memiliki ciri-ciri antara lain: orang tua dalam bertindak kepada anaknya tegas, 

suka menghukum, kurang memiliki kasih sayang, kurang simpatik. Pada tipe 

authoritarian, orang tua suka memaksa anak-anaknya untuk patuh terhadap 

aturan-aturan, berusaha membentuk tingkah laku orang tuanya serta cenderung 

mengekang keinginan anak. Orang tua tidak mendorong untuk mandiri, jarang 

memberi pujian, hak anak sangat dibatasi tetapi dituntut mempunyai tanggung 

jawab sebagaimana halnya dengan orang dewasa. Anak harus runduk dan patuh 

pada orang tua, dan orang tua sering memaksakan kehendaknya. Pengontrolan 

tingkah laku anak sangat ketat, sering menghukum anak dengan hukuman fisik, 

serta orang tua terlalu banyak mengatur kehidupan anak. 

Pengasuhan authoritative mempunyai ciri-ciri antara lain; hak dan 

kewajiban antara anak dan orang tua seimbang, mereka saling melengkapi satu 
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sama lain, orang tua sedikit demi sedikit melatih anak untuk bertanggung jawab 

dan menentukan tingkah lakunya sendiri menuju kedewasaan. Dalam bertindak 

selalu memberikan alasan kepada anak, mendorong untuk saling membantu dan 

bertindak secara objektif. Orang tua cenderung tegas tetapi hangat dan penuh 

perhatian, sehingga anak tampak ramah, kreatif dan percaya diri, mandiri dan 

bahagia serta memiliki tanggung jawab sosial. Orang tua bersikap bebas atau 

longgar, namun masih dalam batas-batas normatif. 

Adapun pengasuhan permissive memiliki ciri-ciri antara lain; orang tua 

memberikan kebebasan kepada anak seluas mungkin, ibu memberikan kasih 

sayang dan bapak bersikap sangat longgar. Anak tidak dituntut untuk belajar 

bertanggung jawab, serta anak diberikan hak yang sama dengan orang dewasa. 

Anak diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengatur dirinya sendiri, orang 

tua tidak banyak mengatur serta tidak banyak mengontrol, sehingga anak diberi 

kesempatan mandiri dan mengembangkan kontrol internalnya sendiri. 

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya 

pembentukan anak bermula atau berawal dari keluarga. Pola asuh orang tua 

terhadap anak-anaknya juga berperan dalam menentukan dan mempengaruhi 

kepribadian (sifat) serta perilaku anak. Anak menjadi baik atau tidak salah satunya 

adalah tergantung dari pola asuh orang tua dalam keluarga. Berdasarkan berbagai 

macam tipe pola asuh tersebut, peneliti hanya membatasi penelitian pada tipe pola 

asuh otoriter (authoritarian), pola asuh permisif (permissive) dan pola asuh 

demokratis (authoritative).



36

 
 

Adapun indikator Pola Asuh Orang Tua dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2.2 
Indikator Pola Asuh Orang Tua 

Variabel Penelitian Sub Variabel Indikator

Pola Asuh Orang Tua Otoriter Kurang komunikasi

Orang tua berkuasa

Orang tua suka menghukum

Orang tua selalu mengatur

Orang tua suka memaksa

Orang tua bersifat kaku

Demokratis Suka berdiskusi dengan anak

Mendengarkan keluhan anak

Memberikan tanggapan kepada 

anak

Berkomunikasi baik dengan anak

Orang tua tidak kaku/ bersikap 

luwes

Permisif Kurang membimbing

Kurang kontrol terhadap anak

Tidak pernah menghukum

Anak lebih berperan daripada orang 

tua

Orang tua memberikan kebebasan 

penuh kepada anak

2.1.2.5 Beberapa Kesalahan Pola Asuh Orang Tua 

Peran orang tua dalam keluarga untuk mendidik atau memberikan 

pendidikan yang baik berdasarkan nilai-nilai akhlak dan spiritual yang luhur bagi 
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anak adalah suatu tanggung jawab yang harus dipenuhi. Namun pada 

kenyataannya, tidak semua orang tua dapat memenuhi tanggung jawab tersebut. 

Buktinya dalam kehidupan di masyarakat sering ditemukan anak-anak yang 

bersikap dan berperilaku tidak baik seperti berkelahi, mencontek, dan sebagainya. 

Masalah tersebut tentu tidak berdiri sendiri, banyak faktor yang menjadi penyebab 

masalah tersebut yang antara lain karena keluarga. Dalam hal ini salah satunya 

adalah kesalahan orang tua dalam memberikan pola asuh kepada anak. Misalnya 

saja karena keluarga yang broken home, kurangnya pendidikan agama, miskinnya 

pendidian akhlak. 

Menurut Ali Hasan az-Zhecolany (dalam Djamarah, 2014: 70), kesalahan-

kesalahan orang tua yang menyebabkan anak tidak shaleh adalah membiarkan 

anak melakukan kesalahan, kurang apresiatif, selalu melarang anak, selalu 

menuntut anak, selalu mengabulkan permintaan anak, tidak mampu menjadi 

teladan bagi anak, melakukan kekerasan, tidak memberikan kasih sayang dan 

perhatian yang cukup, tidak sepaham antara ayah dan ibu, mengklaim buruk, 

terlalu berbaik sangka atau terlalu berburuk sangka pada anak, pilih kasih, 

mendoakan buruk terhadap anak, bertengkar dan berbuat hal yang tidak layak di 

hadapan anak, susah memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, lalai 

pada bacaan anak, membuat anak minder, tidak mendidik anak untuk bertanggung 

jawab, kesalahan mengajarkan disiplin.  

Bila dikaji lebih jauh lagi, ternyata kesalahan-kesalahan orang tua dalam 

mendidik anak cukup banyak. Misalnya, orang tua menganggap bahwa memarahi, 

menghardik, mencela, atau memberikan hukuman fisik kepada anak adalah hal 
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yang biasa, padahal perilaku tersebut merupakan kesalahan besar. Pada keluarga 

tertentu, sering ditemukan sikap dan perilaku orang tua yang memarahi, 

menghardik, mencela atau memberikan hukuman fisik sekehendak hati kepada 

anaknya jika anaknya melakukan kesalahan. Padahal penggunaan cara-cara 

tersebut secara psikologis dapat mendatangkan efek negatif bagi perkembangan 

anak yang akan mempengaruhi hasil belajar anak juga. Oleh karena itu, orang tua 

dalam mendidik anak harus didukung dengan kemampuan tentang bagaimana 

cara-cara mendidik anak yang baik. 

Kesalahan-kesalahan pola asuh orang tua dalam mendidik anak juga 

dikemukakan oleh Djamarah (2014: 70-71), sebagai berikut: 

1) Ketidaksamaan dalam menyikapi perilaku anak. 

2) Selalu menuruti keinginan anak. 

3) Kesalahan penempatan kasih sayang. 

4) Miskin sopan santun dalam bahasa dan perilaku. 

5) Pengawasan yang berlebihan terhadap anak. 

6) Penerapan norma keluarga yang terlalu ketat. 

7) Kesalahan mentradisikan budaya, norma, dan nilai. 

8) Deskriminatif dalam menyikapi prestasi belajar anak. 

9) Deskriminatif dalam memperlakukan anak. 

10) Terlalu berlebihan dalam memberikan kebebasan kepada anak. 

11) Pencitraan yang keliru terhadap perkembangan anak. 

12) Miskin keteladanan, kebiasaan yang baik, dan budaya malu. 

13) Miskin keteladanan budaya silaturrahmi. 
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14) Miskin keakraban dengan anak. 

15) Miskin budaya membaca dan penghargaan. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kesalahan pola asuh yang dilakukan oleh 

orang tua terhadap anak dari berbagai pendapat tersebut di atas, dapat 

mendatangkan efek negatif untuk perkembangan jiwa anak dalam kehidupan 

selanjutnya.  

2.1.2.6 Kerelevansian Pola Asuh Orang Tua dengan Anak SD 

Mendidik anak bukanlah perkara yang mudah semudah membalikkan 

telapak tangan. Kompleksitas masalah dunia pendidikan sangat rumit. Sebab 

orang tua bukanlah satu-satunya yang menjadi sumber utama dalam mendidik 

anak, terakses dari multisumber. Ada pihak lain, mulai dari yang bertanggung 

jawab hingga pihak yang tidak bertanggung jawab yang terlibat dalam mendidik 

anak. Berbagai keluhan muncul dari orang tua, karena sulitnya mendidik anak di 

zaman modern seperti sekarang ini. Jangankan orang tua yang miskin ilmu cara 

mendidik anak, orang tua yang berpendidikan dan mengetahui cara mendidik anak 

pun masih menemukan masalah serius dalam mendidik anak. 

Dalam medidik anak, ada sebuah dinamika yang mengiringinya. Pola asuh 

orang tua berbanding lurus dengan mutu kepercayaan kepada anak. Secara 

teoritis, semakin meningkat usia anak, semakin tinggi kepercayaan orang tua 

kepada anak. Semakin tinggi kepercayaan orang tua kepada anak, semakin 

longgar pengawasan orang tua terhadap anak. Dengan demikian, usia anak 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pola asuh yang dibangun oleh 

orang tua dalam mendidik anak. 
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Mendidik anak merupakan tanggung jawab orang tua dalam rangka 

membangun pribadi anak sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Orang tua 

sebaiknya mengondisikan lingkungan keluarga dalam suasana yang me-

nyenangkan bagi kehidupan anak dalam masa perkembangannya. Oleh karena itu, 

ada beberapa upaya yang dapat dilakukan orang tua, yaitu memperkenalkan nilai 

keagamaan melalui komunikasi, mengajak anak berbicara, melibatkan anak ketika 

beribadah, membina hubungan baik dengan anak, memberi dorongan rasa ingin 

tahu anak, membimbing anak belajar, meminimalkan ungkapan negatif dari 

pendengaran anak, sabar dan memahami perasaan anak, dan meluruskan perilaku 

negatif anak, khususnya terhadap anak usia sekolah dasar. 

Menurut Ahmad Susanto (2015: 86), masa usia sekolah dasar adalah masa 

kanak-kanak akhir yang berlangsung dari usia enam sampai kira-kira usia sebelas 

atau dua belas tahun. Sesuai dengan karakteristik anak usia sekolah dasar yang 

suka bermain, memiliki rasa ingin tahu yang besar, mudah terpengaruh oleh 

lingkungan, dan gemar membentuk kelompok sebaya. Masa ini disebut masa 

matang sekolah. Pada masa ini, anak sudah tertarik pada pekerjaan sekolah. Di 

samping itu, mereka pun memiliki kemampuan untuk mematuhi, mengikuti, dan 

menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Tanda-tanda itu merupakan ciri kematangan 

untuk belajar. 

Pola asuh orang tua yang perlu dibangun oleh orang tua untuk anak seusia 

SD tidak seperti anak usia PAUD atau TK dengan tingkat kepercayaan yang lebih 

lemah dalam perilaku tertentu dan dengan ketatnya tingkat pengawasan yang 

diberikan kepada anak disebabkan besarnya ketergantungan anak kepada orang 
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tua. Melemahnya ketergantungan anak SD kepada orang tua, itu karena anak telah 

mengambil alih sebagian peran orang tua dalam memperlakukan anak. Hampir 

sebagian besar peran yang dimainkan orang tua, diambil alih oleh anak sebelum 

masa matang sekolah. Anak sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, mandi 

sendiri, berpakaian sendiri, berjalan tidak selalu bersama-sama orang tua, pergi 

sekolah tanpa harus diantar bila masih bisa ditempuh dengan berjalan kaki, belajar 

sendiri, membersikan tempat tidur sendiri, sudah bisa berteman jauh dari rumah, 

bisa bersepeda, dan sebagainya. 

Suryosubroto (dalam Djamarah, 2014: 92), membagi masa keserasian 

sekolah menjadi dua fase, yaitu: (1) masa kelas-kelas rendah SD sekitar usia 6 

atau 7 tahun sampai dengan 9 atau 10 tahun; dan (2) masa kelas-kelas tinggi SD 

sekitar usia 9 atau 10 tahun sampai dengan sekitar 12 atau 13 tahun. Jadi, secara 

umum masa keserasian sekolah dasar berkisar antara usia 6 sampai 12 tahun.  

Pada masa usia SD, terutama untuk kelas-kelas tinggi (IV, V, VI), orang tua dapat 

melakukan dua tindakan penting, yaitu “membentuk bakat tertentu” yang belum 

dimiliki anak dan “mengembangkan bakat bawaan” anak yang gejala-gejalanya 

telah terlihat secara alamiah, sebagai bekal anak di kemudian hari. Sangat berguna 

untuk anak ketika bakat bentukan yang ingin dibentuk itu diarahkan ke wilayah 

keterampilan tertentu. 

Dalam hidup dan kehidupan ini, memang tidak pernah terlepas dari 

masalah. Demikian juga anak seusia sekolah dasar. Belajar tidak selalu berjalan 

lancar, terhindar dari berbagai kesulitan belajar, mulai tingkat kesulitan yang 

paling ringan hingga yang paling sulit. Masa-masa sulit tidak selalu dapat 
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dihadapi anak dalam suasana tenang dan damai. Tugas-tugas sekolah ditambah 

pekerjaan rumah (PR), adalah tugas anak  selama masa studi di SD. Perasaan 

bahagia akan terlihat ketika anak dapat menyelesaikan PR yang diberikan oleh 

guru di sekolah. Perasaan cemas dan tertekan tidak dapat anak sembunyikan 

ketika suatu tugas belum juga dapat diselesaikan oleh anak padahal batas waktu 

yang telah ditentukan oleh guru hampir tiba. Masa-masa sulit seperti ini kehadiran 

orang tua sangat diperlukan sebagai konsultan yang siap mendengarkan berbagai 

keluhan anak, siap membantu dan membimbing memecahkan tugas yang belum 

diselesaikan. Bila tidak, maka orang tua gagal menghantarkan anak ke dalam 

dunia yang penuh kedamaian, dalam suasana yang jauh dari himpitan kesulitan, 

aman dalam damai, damai yang ceria, ceria dalam kedamaian. Maka dari itu, 

komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak perlu dibangun agar terjalin 

hubungan yang harmonis antara orang tua dengan anak. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tua akan mempengaruhi 

perilaku anak, dalam hal ini adalah anak usia sekolah dasar. Meskipun pola asuh 

orang tua memegang peranan penting dalam pendidikan anak, tetapi efektivitas 

kepengasuhan orang tua akan berjalan dengan baik ketika komunikasi antara 

orang tua dengan anak telah terbangun. Oleh karena itu, komunikasi perlu 

dibangun dengan baik dalam mendidik anak. 

2.1.3 Karakteristik Siswa Kelas IV SD 

Masa usia sekolah dasar terbagi dua yaitu: (1) masa kelas-kelas rendah dan 

(2) masa kelas tinggi. Masa kelas rendah yaitu dari kelas 1, 2, dan 3. Sedang kelas 

tinggi yaitu kelas 4, 5, dan 6. Dalam hal ini, siswa kelas 4 merupakan masa kelas 
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tinggi. Menurut Dirman dan Cicih Juarsih (2014: 59), ciri-ciri atau karakteristik 

pada masa kelas-kelas tinggi (9 atau 10 sampai 12 atau 13 tahun) adalah sebagai 

berikut: 

2.1.3.1 Minat pada kehidupan praktis sehari-hari yang konkrit. 

2.1.3.2 Amat realistik, rasa ingin tahu dan ingin belajar. 

2.1.3.3 Menjelang akhir masa ini telah ada minat kepada hal-hal atau mata 

pelajaran khusus sebagai mulai menonjolnya bakat-bakat khusus. 

2.1.3.4 Sampai usia 11 tahun peserta didik membutuhkan guru atau orang dewasa 

lainnya untuk menyelesaikan tugas dan memenuhi keinginannya. Setelah 

usia ini pada umumnya peserta didik mengahadapi tugas-tugasnya 

dengan bebas dan berusaha untuk menyelesaikannya. 

2.1.3.5 Pada masa ini peserta didik memandang nilai (angka raport) sebagai 

ukuran tepat mengenai prestasi sekolahnya. 

2.1.3.6 Gemar membentuk kelompok sebaya untuk bermain bersama. Dalam 

permainan itu mereka tidak terikat lagi dengan aturan permainan 

tradisional (yang sudah ada), mereka membuat peraturan sendiri. 

Pada masa kelas tinggi, peserta didik tengah mempersiapkan dirinya untuk 

menjadi manusia matang dan satu anggota dari masyarakatnya. Pada fase ini, 

peserta didik mulai menghilangkan kebiasaannya meniru apa yang dilakukan oleh 

orang dewasa dan mulai memperhatikan alam dan lingkungan sekitarnya. Saat 

itulah daya pikir peserta didik mulai terbuka dan mampu untuk berimajinasi dan 

menangkap banyak masalah yang tidak kasat mata. 
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Peserta didik pada kelas tinggi sudah mulai memandang dirinya sebagai 

salah satu makhluk yang hidup, berdiri sendiri, mulai berpikir tentang dirinya 

sendiri, dan memiliki kehendak yang lain dari kehendak orang lain. Cara yang 

dilakukannya untuk menunjukkan keberadaan dirinya itu seringkali berupa 

perlawanan dan pertentangan terhadap apa yang selama ini biasa ia lakukan. Ia 

berusaha untuk menempatkan jati dirinya dengan menentang dan membuat 

keluarganya marah demi menunjukkan kepada mereka bahwa ia adalah dirinya. 

Peserta didik seperti ini memilih jenis dan warna pakaiannya sendiri, ingin bebas 

menentukan pelajaran yang ia sukai, dan berhubungan dengan siapapun yang ia 

sukai dan dengan cara semaunya. 

Pada saat anak masuk dalam masa kelas tinggi, yaitu dalam hal ini adalah 

kelas IV SD, pola asuh yang diberikan orang tua sangat diperlukan. Orang tua 

harus memberikan perhatian lebih terhadap pendidikan anak karena anak tengah 

berada di awal hubungan sosialnya dalam lingkup yang lebih luas dengan 

masuknya ia ke sekolah. Karena pada saat ini sekolah juga ikut berpotensi besar 

dalam membangun kepribadian peserta didik dengan adanya peserta didik yang 

lain di sana yang masing-masing mempunyai tingkat kecerdasan tersendiri. 

Peserta didik akan tergugah untuk bersaing dengan mereka dan hal itu sangat 

berpengaruh pada karakternya. Oleh karena itu peserta didik dalam hal ini perlu 

mendapatkan perhatian yang lebih dari orang tua, namun juga memberikan 

kebebasan yang merupakan salah satu kebutuhan aslinya. Memang mendidik anak 

pada fase ini sangat sulit sehingga diperlukan usaha dan keuletan yang lebih besar 

dari orang tua dalam mendidik, menjaga, dan mengontrol setiap gerak-gerik 



45

 
 

peserta didik, termasuk pola berpikir, perasaan, dan pelajaran sekoalahnya. Selain 

itu, ayah dan ibu harus memenuhi semua keperluannya yang beraneka ragam. 

Peserta didik pada masa ini tengah membutuhkan pengarahan intensif dariorang 

tuanya, juga bimbingan mereka yang merupakan pola asuh dari orang tua. 

2.1.4 Hasil Belajar 

2.1.4.1 Pengertian Belajar 

Belajar sebagai proses manusiawi memiliki kedudukan dan peran penting 

dalam kehidupan. Menurut pengertian secara psikologis (dalam Slameto, 2013: 2), 

belajar merupakan proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil 

dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. 

Menurut Helmawati (2014: 189), secara umum dan sederhana, belajar sering kali 

diartikan sebagai aktivitas untuk memperoleh pengetahuan. Namun, dalam 

konteks ini pemahaman belajar lebih diperdalam lagi, yaitu seseorang dapat 

dikatakan belajar jika terjadi perubahan tingkah laku; dari sebelumnya tidak 

mengetahui sesuatu menjadi mengetahui sehingga mengakibatkan perubahan yang 

lebih baik.  

Menurut Ahmad Susanto (2015: 4), belajar merupakan suatu aktivitas yang 

dilakukan seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh 

suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru sehingga memungkinkan 

seseorang terjadinya perubahan perilaku yang relatif tetap baik dalam berpikir, 

merasa, maupun dalam bertindak. Dengan demikian, belajar itu bukan sekadar 

mengingat atau menghafal saja, namun lebih luas dari itu merupakan mengalami. 
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Skinner (dalam Dimyati, 2009: 9) mengemukakan bahwa belajar adalah 

suatu perilaku. Pada saat orang belajar, maka responnya menjadi lebih baik. 

Sebaliknya, bila ia tidak belajar maka responnya menurun. Jadi, dalam belajar 

ditemukan adanya kesempatan terjadinya peristiwa yang menimbulkan respons 

pebelajar, respons si pebelajar, dan konsekuensi yang bersifat menguatkan 

respons tersebut. 

 Dari beberapa pengertian belajar di atas, dapat ditarik simpulan bahwa 

belajar adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara sengaja oleh 

seseorang dengan sadar untuk mendapatkan suatu konsep, pemahaman, atau 

pengetahuan baru sehingga memungkinkan terjadinya perubahan perilaku 

seseorang yang relatif tetap baik secara kognitif, afektif, dan psikomotor (dalam 

berfikir, merasa, maupun dalam bertindak yang diperoleh dari pengalaman). 

2.1.4.2 Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Susanto (2015: 5), hasil belajar merupakan perubahan-perubahan 

yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Menurut Achmad Rifa’i (2012: 

69), hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik 

setelah mengalami kegiatan belajar. Pengertian hasil belajar juga dikemukakan 

oleh Muhibbin Syah (2009: 216), yaitu hasil belajar ideal meliputi segenap ranah 

psikologis yang berubah sebagai akibat pengalaman dan proses belajar siswa. 

Dimyati (2009: 3) mengungkapkan bahwa hasil belajar merupakan hasil dari 

suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar 

diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar 
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merupakan berakhirnya penggal dan puncak proses belajar. Hasil belajar, untuk 

sebagian adalah tindak guru, suatu pencapaian tujuan pengajaran. Pada bagian 

lain, merupakan peningkatan kemampuan mental siswa. Hasil belajar tersebut 

dapat dibedakan menjadi dampak pengajaran, dan dampak pengiring. Dampak 

pengajaran adalah hasil yang dapat diukur, seperti tertuang dalam angka rapor, 

angka dalam ijazah, atau kemampuan meloncat setelah latihan. Dampak pengiring 

adalah terapan pengetahuan dan kemampuan di bidang lain, suatu transfer belajar. 

Secara sederhana, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa adalah 

kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Karena belajar 

itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk 

memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap. Dalam 

kegiatan pembelajaran atau kegiatan instruksional, biasanya guru menetapkan 

tujuan belajar. Anak yang berhasil dalam belajar adalah yang berhasil dalam 

mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional. 

Untuk mengetahui apakah hasil belajar yang dicapai telah sesuai dengan 

tujuan yang dikehendaki, dapat diketahui melalui evaluasi. Sebagaimana 

dikemukakan oleh Sunal (dalam Ahmad, 2015: 5), bahwa evaluasi merupakan 

proses penggunaan informasi untuk membuat pertimbangan seberapa efektif suatu 

program telah memenuhi kebutuhan siswa. Selain itu, dengan dilakukannya 

evaluasi atau penilaian ini dapat dijadikan feedback atau tindak lanjut, atau 

bahkan cara untuk mengukur tingkat penguasaan siswa. Kemajuan prestasi belajar 

siswa tidak saja diukur dari tingkat penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga 

sikap dan keterampilan. Dengan demikian, hasil belajar siswa mencakup segala 
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hal yang dipelajari di sekolah, baik itu menyangkut pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diberikan kepada siswa. 

2.1.4.3 Klasifikasi Hasil Belajar 

Menurut Sudjana (2010: 22), dalam perumusan tujuan pendidikan, baik 

tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional menggunakan klasifikasi hasil 

belajar dari Benyamin Bloom yang secara garis besar membagi menjadi tiga 

ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Penjelasan ketiga 

ranah tersebut adalah sebagai berikut: 

2.1.4.3.1 Ranah Kognitif 

Bloom dalam Purwanto (2010: 50-51) membagi dan menyusun secara 

hierarkis tingkat hasil belajar kognitif mulai dari yang paling rendah dan 

sederhana sampai paling tinggi dan kompleks. Tingkatan hasil belajar kognitif 

menurut taksonomi Bloom revisi antara lain: kemampuan mengingat (C1),

memahami (C2), mengaplikasi (C3), kemampuan menganalisis (C4), kemampuan 

mengevaluasi (C5), dan mencipta (C6).

2.1.4.3.2 Ranah Afektif 

Krathwohl dalam Prasetya, (2012: 108) membagi hasil belajar afektif

menjadi lima tingkatan yaitu; penerimaan, partisipasi, penilaian, organisasi, dan 

internalisasi. Secara hierarkis hasil belajar afektif dari tingkatan yang paling 

rendah dan sederhana hingga yang paling tinggi dan kompleks. Ranah penilaian 

hasil belajar afektif adalah kemampuan yang berkenaan dengan perasaan, emosi, 

sikap/derajat penerimaan atau penilaian suatu objek. Prosedurnya yaitu penentuan 

definisi konseptual dan definisi operasional. Pemberian nilai hasil belajar afektif 
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menggunakan skala. Skala adalah alat untuk mengukur nilai sikap, minat dan 

perhatian, dan lain-lain (Sudjana, 2010: 77). 

2.1.4.3.3 Ranah Psikomotor 

Hasil belajar psikomotor tampak dalam bentuk keterampilan (skill) dan 

kemampuan bertindak individu. Gronlund dan Linn dalam Purwanto (2010: 53), 

mengklasifikasikan hasil belajar psikomotorik menjadi enam yaitu: persepsi, 

kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, dan 

kreativitas. Sementara Sudjana (2010: 30) mengklasifikasi tingkatan keterampilan 

menjadi enam yaitu: (1) gerakan refleks atau gerakan yang tidak sadar, (2) 

keterampilan gerakan dasar, (3) kemampuan perseptual untuk membedakan 

auditif dan motoris, (4) kemampuan di bidang fisik (kekuatan, keharmonisan, dan 

ketepatan), (5) gerakan skill mulai sederhana sampai kompleks dan (6) 

kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi gerakan ekspresif dan 

interprestatif. 

Jadi, dapat disimpulkan hasil belajar dapat diklasifikasikan menjadi tiga 

aspek yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Pada penelitian ini, peneliti 

hanya membatasi penelitian hasil belajar pada aspek kognitif saja. Peneliti 

membatasi pada aspek kognitif saja karena selain keterbatasan waktu, juga karena 

tipe hasil belajar kognitif lebih dominan daripada afektif dan psikomotor karena 

lebih menonjol dan mudah diukur. Sedangkan aspek afektif dan psikomotor tidak 

bisa hanya diukur dalam sehari, melainkan bertahap dan berkelanjutan. 

Adapun indikator Hasil Belajar dalam penelitian ini yaitu mencakup hasil 

belajar dari ranah kognitif saja yang meliputi kemampuan mengingat (C1), 
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memahami (C2), mengaplikasi (C3), kemampuan menganalisis (C4), kemampuan 

mengevaluasi (C5), dan mencipta (C6), yang kesemuanya terangkum dalam soal 

ulangan tengah semester pada semester genap. Adapun peneliti hanya membatasi 

pada lima mata pelajaran inti yaitu PKn, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu 

Pengetahuan Alam, dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Alasan peneliti hanya 

membatasi pada lima mata pelajaran inti adalah karena peneliti melakukan 

penelitian di SDN Gugus Erlangga Pecangaan Jepara yang terdiri dari lima SD. 

Dari lima SD tersebut memiliki mata pelajaran muatan lokal yang berbeda-beda 

antara SD satu dengan lainnya. Sehingga, peneliti hanya membatasi pada lima 

mata pelajaran inti tersebut. Ruang lingkup dari lima mata pelajaran tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menurut Ahmad Susanto (2015: 

226-227) adalah pendidikan yang memberikan pemahaman dasar tentang 

pemerintahan, tata cara demokrasi, tentang kepedulian, sikap, pengetahuan 

politik yang mampu mengambil keputusan politik secara rasional, sehingga 

dapat mempersiapkan warga negara yang demokratis dan partisipatif melalui 

suatu pendidikan yang berorientasi pada pengembangan berpikir kritis dan 

bertindak demokratis. Jadi, pendidikan kewarganegaraan dimaksudakan agar 

siswa secara aktif mengembangkan diri untuk memiliki kecerdasan, 

keterampilan serta kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga 

negara, menghargai hak-hak asasi manusia, demokrasi, dan tanggung jawab 

sosial, serta taat kepada hukum. 
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Hasil Belajar PKn diambil dari nilai rapor semester II dengan SK 3. 

Mengenal sistem pemerintahan tingkat pusat, yang mencakup KD 3.1 

Mengenal lembaga-lembaga negara dalam susunan pemerintahan tingkat pusat, 

seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK, dan BPK; dan KD 3.2 Menyebutkan 

organisasi pemerintahan tingkat pusat seperti Presiden, Wakil Presiden, dan 

para Menteri. 

b. Bahasa Indonesia 

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP, 2006: 81), tentang 

standar isi bahasa Indonesia menyatakan sebagai berikut: “pembelajaran 

bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik 

untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik 

secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya 

kesastraan manusia Indonesia.” Jadi, mata pelajaran bahasa Indonesia 

mencakup empat keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis, yang bertujuan agar siswa memiliki kegemaran 

membaca, meningkatkan karya sastra untuk meningkatkan kepribadian, 

mempertajam kepekaan, perasaan, dan memperluas wawasan kehidupannya. 

Selain itu, juga untuk melatih keterampilan mendengar, berbicara, membaca, 

dan menulis yang masing-masing erat hubungannya. 

Hasil belajar Bahasa Indonesia diambil dari nilai rapor semester II 

dengan SK 7. Memahami teks melalui membaca intensif, membaca nyaring, 

dan membaca pantun, yang mencakup KD 7.1 Menemukan kalimat utama pada 
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tiap paragraf melalui membaca intensif; KD 8.3 membuat pantun anak yang 

menarik tentang berbagai tema sesuai dengan ciri-ciri pantun. 

c. Matematika 

Matematika menurut Susanto (2015: 189) adalah cara berpikir logis yang 

dipersentasikan dalam bilangan, ruang, dan bentuk dengan aturan-aturan yang 

telah ada yang tidak lepas dari aktivitas sehari-hari. Artinya, matematika memiliki 

kegunaan yang praktis dalam kehidupan sehari-hari, seperti masalah kehidupan 

yang membutuhkan pemecahan secara cermat dan teliti, dapat diselesaikan 

dengan matematika. Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006, mata 

pelajaran matematika bertujuan agar siswa memahami konsep matematika, 

menggunakan penalaran pada pola dan sifat, memecahkan masalah yang yang 

meliputi kemampuan memahami masalah, mengkomunikasikan gagasan dengan 

simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah, 

memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, 

serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah (Depdiknas, 2006). 

Hasil belajar Matematika diambil dari nilai rapor semster II dengan SK 6. 

Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah, yang mencakup KD 6.2 

Menyederhanakan berbagai bentuk pecahan; KD 6.3 Menjumlahkan pecahan; KD 

6.4 Mengurangkan pecahan; 6.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

pecahan. 
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d. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Konsep IPA di sekolah dasar merupakan konsep yang masih terpadu, karena 

belum dipisahkan secara tersendiri, seperti mata pelajaran kimia, biologi, dan 

fisika. Menurut Ahmad Susanto (2015: 170-171), pembelajaran IPA merupakan 

pembelajaran berdasarkan pada prinsip-prinsip, proses yang mana dapat 

menumbuhkan sikap ilmiah siswa terhadap konsep-konsep IPA. Oleh karena itu, 

pembelajaran IPA di sekolah dasar  dilakukan dengan penyelidikan sederhana dan 

bukan hafalan terhadap kumpulan konsep IPA. Tujuan pembelajaran IPA di 

sekolah dasar dalam BSNP 2006, dimaksudkan untuk memperoleh keyakinan 

terhadap kebesaran Tuhan YME berdasarkan keberadaan, keindahan, dan 

keteraturan alam, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep 

IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, 

mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat, mengembangkan keterampilan proses, meningkatkan kesadaran 

untuk berperan serta dalam menjaga kelestarian alam. 

Hasil belajar IPA diperoleh dari nilai rapor semester II dengan SK 8. 

Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam kehidupan 

sehari-hari, yang mencakup KD 8.1 Mendeskripsikan energi panas dan bunyi 

yang terdapat di lingkungan sekitar serta sifat-sifatnya; KD 8.2 Menjelaskan 

berbagai energi alternatif dan cara penggunaannya; KD 8.4 Menjelaskan 

perubahan energi bunyi melalui penggunaan alat musik. 
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e. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Ilmu pengetahuan sosial, yang sering disingkat dengan IPS adalah ilmu 

pengetahuan yang mengkaji berbagai disiplin ilmu sosial serta kegiatan dasar 

manusia yang dikemas secara ilmiah dalam rangka memberi wawasan dan 

pemahaman yang mendalam kepada peserta didik, khususnya di tingkat dasar. 

Pendidikan IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang dapat memberikan 

wawasan pengetahuan yang luas mengenai masyarakat lokal maupun global 

sehingga dapat hidup bersama-sama dengan masyarakat lainnya. Tujuan utama 

pembelajaran IPS ialah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka 

terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif 

terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi 

setiap masalah yang terjadi di kehidupan sehari-hari (Susanto, 2015: 145). Oleh 

karena itu, pendidikan IPS sebagai bidang studi yang diberikan pada jenjang 

pendidikan di lingkungan sekolah dasar, bukan hanya memberikan bekal 

pengetahuan saja, tetapi juga memberikan bekal nilai dan sikap serta keterampilan 

dalam kehidupan peserta didik di masyarakat, bangsa, dan negara dalam berbagai 

karakteristik. 

Hasil belajar IPS diperoleh dari nilai rapor semester II dengan SK 2. 

Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di 

lingkungan kabupaten/kota dan propinsi; yang mencakup KD 2.1 Mengenal 

aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam dan potensi lain di 

daerahnya; KD 2.2 Mengenal pentingnya koperasi dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat; KD 2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, 
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komunikasi, dan transportasi serta pengalaman menggunakannya; KD 2.4 

Mengenal permasalahan sosial di daerahnya. 

2.1.4.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut teori Gestalt (dalam Achmad Susanto, 2015: 12), belajar me-

rupakan suatu proses perkembangan. Artinya bahwa secara kodrati jiwa raga anak 

mengalami perkembangan. Perkembangan sendiri memerlukan sesuatu baik yang 

berasal dari diri siswa sendiri maupun pengaruh dari lingkungannya. Berdasarkan 

teori ini, hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua hal, siswa itu sendiri dan 

lingkungannya. Pertama, siswa; dalam arti kemampuan berpikir atau tingkah laku 

intelektual, motivasi, minat, dan kesiapan siswa, baik jasmani maupun rohani. 

Kedua, lingkungan; yaitu sarana dan prasarana, kompetensi guru, kreativitas guru, 

sumber-sumber belajar, metode serta dukungan lingkungan, keluarga, dan 

lingkungan. 

Pendapat yang senada dikemukakan oleh Wasliman (dalam Achmad Rifa’i, 

2015: 12), hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik merupakan hasil interaksi 

antara berbagai faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal maupun faktor 

eksternal. Secara perinci, uraian mengenai faktor internal dan eksternal, sebagai 

berikut: 

2.1.4.4.1 Faktor internal 

Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri peserta 

didik, yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor internal ini meliputi: 

kecerdasam, minat dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan 

belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. 
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2.1.4.4.2 Faktor eksternal  

Faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang mempengaruhi hasil 

belajar yaitu keluarga, sekolah, dan msyarakat. Keadaan keluarga berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa. Keluarga yang berantakan keadaan ekonominya, 

pertengkaran suami istri, perhatian orang tua yang kurang terhadap anaknya, serta 

kebiasaan sehari-hari berperilaku yang kurang baik dari orang tua dalam 

kehidupan sehari-hari berpengaruh dalam hasil belajar peserta didik. 

Menurut Achmad Rifa’i (2012: 81), faktor-faktor yang memberikan 

kontribusi terhadap proses dan hasil belajar adalah kondisi internal dan eksternal 

peserta didik. Kondisi internal mencakup kondisi fisik, seperti kesehatan organ 

tubuh; kondisi psikis, seperti kemampuan intelektual, emosional; dan kondisi 

sosial, seperti kamampuan bersosialisasi dengan lingkungan. Sedangkan beberapa 

faktor eksternal seperti variasi dan tingkat kesulitan materi belajar (stimulus) yang 

dipelajari (direspon), tempat belajar, iklim, suasana lingkungan, dan budaya 

belajar masyarakat akan mempengaruhi kesiapan, proses, dan hasil belajar. 

Faktor yang mempengaruhi hasil belajar juga dikemukakan oleh Djaali 

(2013: 99), yaitu sebagai berikut:  

2.1.4.6.1 Faktor dari dalam diri 

a. Kesehatan 

Apabila orang selalu sakit (sakit kepala, pilek, demam, dan sebagainya) 

mengakibatkan tidak bergairah belajar dan secara psikologi sering mengalami 

gangguan pikiran dan perasaan kecewa karena konflik. Hal ini dapat 

mempengaruhi hasil belajar. 
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b. Inteligensi 

Faktor inteligensi dan bakat besar sekali pengaruhnya terhadap kemajuan 

belajar. 

c. Minat dan motivasi 

Minat yang besar (keinginan yang kuat) terhadap sesuatu merupakan modal 

besar untuk mencapai tujuan. Motivasi merupakan dorongan diri sendiri, 

umumnya karena kesadaran akan pentingnya sesuatu. Motivasi juga dapat berasal 

dari luar dirinya yaitu dorongan dari lingkungan, misalnya guru dan orang tua. 

d. Cara belajar 

Perlu diperhatikan teknik belajar, bagaimana bentuk catatan yang dipelajari 

dan pengaturan waktu belajar, tempat serta fasilitas belajar lainnya. 

2.1.4.6.2 Faktor dari luar diri 

a. Keluarga 

Situasi keluarga (ayah, ibu, saudara, adik, kakak, serta famili) sangat 

berpengaruh terhadap keberhasilan anak dalam keluarga. Pendidikan orang tua, 

status ekonomi, rumah kediaman,  persentase hubungan orang tua, perkataan, dan 

bimbingan orang tua, mempengaruhi pencapaian hasil belajar anak. 

b. Sekolah 

Tempat, gedung sekolah, kualitas guru, perangkat instrumen pendidikan, 

lingkungan sekolah, dan rasio guru serta murid per kelas (40-50 peserta didik), 

mempengaruhi kegiatan belajar siswa. 

c. Masyarakat 
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Apabila di sekitar tempat tinggal keadaan masyarakat terdiri atas orang-

orang yang berpendidikan, terutama anak-anaknya rata-rata bersekolah tinggi dan 

moralnya baik, hal ini akan mendorong anak lebih giat belajar. 

d. Lingkungan sekitar 

Bangunan rumah, suasana sekitar, keadaan lalu lintas, dan iklim dapat 

mempengaruhi pencapaian tujuan belajar, sebaliknya tempat-tempat dengan iklim 

yang sejuk, dapat menunjang proses belajar. 

Jadi, dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua 

faktor yang mempengaruhi hasil belajar anak, yaitu faktor dari dalam diri 

(internal) dan faktor dari luar diri (eksternal). Salah satu faktor yang cukup 

berkontribusi dalam mempengaruhi hasil belajar yaitu faktor keluarga. Keluarga 

merupakan tempat di mana individu belajar untuk pertama kalinya. Siswa yang 

belajar akan menerima pengaruh dari keluarga. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat 

berupa cara orang tua mendidik, tingkat pendidikan orang tua, hubungan antar 

anggota keluarga, suasana di dalam rumah, dan keadaan ekonomi keluarga. 

2.1.5 Hubungan Tingkat Pendidikan dan Pola Asuh Orang Tua terhadap 

Hasil Belajar Siswa 

Pendidikan dalam keluarga memiliki nilai strategis dalam pembentukan 

kepribadian anak. Sejak kecil anak sudah mendapat pendidikan dari kedua orang 

tuanya melalui keteladanan dan kebiasaan hidup sehari-hari dalam keluarga. Baik 

tidaknya keteladanan yang diberikan dan bagaimana kebiasaan hidup orang tua 

sehari-hari dalam keluarga akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak. 

Keteladan dan kebiasaan yang orang tua tampilkan dalam bersikap dan 
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berperilaku tidak terlepas dari perhatian dan pengamatan anak. Meniru kebiasaan 

hidup orang tua adalah suatu hal yang sering anak lakukan, karena memang pada 

masa perkembangannya. Anak selalu ingin menuruti apa-apa yang orang tua 

lakukan. Anak selalu ingin meniru ini, dalam  pendidikan dikenal dengan istilah 

anak belajar melalui imitasi.

Pendapat tersebut di atas pada kemungkinannya sukar dibantah, karena 

memang pada kenyataannya anak suka meniru sikap dan perilaku orang tua dalam 

keluarga. Dorothy Law Nolte (dalam Djamarah, 2014: 54) misalnya, sangat 

mendukung pendapat tersebut. Melalui sajaknya yang berjudul “Anak Belajar dari 

Kehidupan” dia mengatakan bahwa: Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia 

belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. 

Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak 

dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan 

dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, 

ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. 

Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan, ia belajar keadilan. Jika 

anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. Jika anak 

dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi dirinya. Jika anak dibesarkan 

dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam 

kehidupan. 

Dalam kehidupan sehari-hari, orang tua tidak hanya secara sadar, tetapi juga 

terkadang secara tidak sadar memberikan contoh yang kurang baik kepada anak. 

Misalnya, meminta tolong kepada anak dengan nada mengancam, tidak mau 
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mendengarkan cerita anak tentang sesuatu hal, memberi nasehat tidak pada 

tempatnya dan tidak pada waktu yang tepat, berbicara kasar kepada anak, terlalu 

mementingkan diri sendiri, tidak mau mengakui kesalahan padahal apa yang telah 

dilakukan adalah salah, mengaku serba tahu padahal tidak mengetahui banyak 

tentang sesuatu, terlalu mencampuri urusan anak, membeda-bedakan anak, kurang 

memberikan kepercayaan kepada anak untuk melakukan sesuatu, dan sebagainya. 

Beberapa contoh sikap dan perilaku dari orang tua yang dikemukakan di 

atas berimplikasi negatif terhadap perkembangan jiwa anak. Anak telah belajar 

banyak hal dari orang tuanya. Anak belum memiliki kemampuan untuk menilai, 

apakah yang diberikan oleh orang tuanya itu termasuk sikap dan perilaku yang 

baik atau tidak. Yang penting bagi anak adalah mereka telah belajar banyak hal 

dari sikap dan perilaku yang didemonstrasikan oleh orang tuanya. Efek negatif 

dari sikap dan perilaku orang tua yang demikian terhadap anak misalnya, anak 

memiliki sifat keras hati, keras kepala, manja, pendusta, pemalu, pemalas, dan 

sebagainya. Sifat-sifat anak tersebut menjadi rintangan dalam pendidikan anak 

selanjutnya.  

Semua sikap dan perilaku anak yang telah dipolesi dengan sifat-sifat 

tersebut di atas dipengaruhi oleh pola pendidikan dalam keluarga. Dengan kata 

lain, pola asuh orang tua akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Pola asuh 

orang tua di sini bersentuhan langsung dengan masalah tipe kepemimpinan orang 

tua dalam keluarga. Tipe kepemimpinan orang tua bermacam-macam, sehingga 

pola asuh orang tua terhadap anaknya juga berlainan. Pola asuh orang tua tidak 

selalu kaku dan statis memakai tipe pola asuh demokratis, bisa juga menggunakan 
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otoriter, laissez faire. Jadi, penggunaan tipe pola asuh tersebut bersifat kasuistik 

dan kontekstual. 

Sejumlah studi telah membuktikan, bahwa hubungan pribadi di lingkungan 

keluarga (rumah) yang antara lain hubungan ayah dengan ibu, anak dengan 

saudaranya, dan anak dengan orang tua, mempunyai pengaruh yang sangat kuat 

terhadap perkembangan sosial anak. Posisi anak dalam keluarga (apakah anak 

yang paling tua, anak tengah, anak bungsu, atau anak tunggal) juga sangat 

berpengaruh. Posisi anak dalam keluarga misalnya, tidak hanya mempengaruhi 

pengalaman sosial awal, tetapi juga meninggalkan bekas pada sikap sosial dan 

pola perilaku. Sebagai contoh, anak tunggal sering mendapatkan perhatian yang 

lebih dari semestinya. Akibatnya mereka mengharapkan perlakuan yang sama dari 

orang luar dan kecewa jika mereka tidak mendapatkannya. Anak yang merasa 

ditolak oleh orang tuanya atau saudaranya, mungkin mereka merasa minder dan 

tidak berguna. Anak seperti ini mungkin akan suka menyendiri dan menjadi 

introvert. Sebaliknya, penerimaan dan sikap orang tua yang penuh cinta kasih 

mendorong anak bersifat ekstrovert. 

Kebiasaan bersikap dan perilaku peserta didik terutama untuk anak Sekolah 

Dasar, salah satunya adalah akibat pengaruh dari lingkungan keluarga. Terutama 

orang tua, yaitu ayah dan ibu sebagai lingkungan pertama bagi anak dari lahir 

sampai tumbuh dan berkembang. Sehingga, tingkat pendidikan yang dimiliki ayah 

dan ibu juga akan berpengaruh pada hasil belajar siswa. Semakin tinggi tingkat 

pendidikan seseorang, maka semakin banyak pendidikan yang telah dia lalui, dan 

akan semakin banyak ilmu yang dia miliki sebagai bekal untuk menjalankan 
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setiap aktivitasnya. Begitu juga semakin tinggi tingkat pendidikan ayah dan ibu, 

akan semakin dapat menciptakan anak yang memiliki pribadi yang terbina dan 

terdidik, termasuk di dalamnya adalah anak yang dapat mendapatkan hasil belajar 

yang baik di sekolah. Karena dengan ilmu yang dimiliki orang tua, dapat menjadi 

tauladan yang baik bagi anak, dan juga dapat menciptakan lingkungan belajar 

yang baik untuk anak. Sehingga perbedaan tingkat pendidikan yang dimiliki dan 

pola asuh yang diberikan oleh masing-masing orang tua siswa berpengaruh 

terhadap perolehan hasil belajar siswa. 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Hasil penelitian yang memperkuat peneliti untuk melakukan penelitian 

tentang hubungan tingkat pendidikan dan pola asuh orang tua terhadap hasil 

belajar siswa tersebut di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nisha 

Pramawaty dan Elis Hartati (2012) dengan judul “Hubungan Pola Asuh Orang 

Tua dengan Konsep Diri Anak Usia Sekolah (10-12 Tahun)” menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan antara pola asuh orang tua dengan konsep diri anak usia 

sekolah (10-12 tahun) (x
2
=6,808; p=0,033). Pola asuh demokratis lebih banyak 

didapatkan anak dengan konsep diri positif 73,3%, sedangkan pola asuh otoriter 

dan permisif didapatkan lebih banyak anak dengan konsep diri negatif yaitu 

18,9% dan 28,4%. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sri Reskia, dkk. (2014) dengan judul 

“Pengaruh Tingkat Pendidikan Orang Tua terhadap Prestasi Belajar Siswa di SDN 

Inpres 1 Birobuli” menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 
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tingkat pendidikan orang tua siswa terhadap prestasi belajar siswa, dengan nilai 

rhitung ≥ rtabel (0,627 ≥ 0,404). Jadi, Ha diterima sedangkan H0 ditolak. 

Penelitian yang dilakukan oleh Akif Hermawan Eko Susanto dan Faridha 

Nurhayati (2013) yang berjudul “Hubungan antara Pola Asuh Orang Tua dengan 

Motivasi Berprestasi Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 1 Sangkapura Gresik” 

menunjukkan bahwa dari perhitungan melalui program SPSS versi 17.0

didapatkan bahwa Approx. Sign sebesar 0,707 > 0,05. Artinya, Ho diterima dan 

H1 ditolak. Dapat disimpulkan, bahwa pola asuh orang tua tidak memiliki 

hubungan yang signifikan dengan motivasi berprestasi siswa. Kemudian 

penelitian yang dilakukan oleh I Fenia Teviana dan Maria Anita Yusiana (2012) 

dengan judul “Pola Asuh Orang Tua terhadap Tingkat Kreativitas Anak”. Dari 

analisis menggunakan uji statistik lambda dengan tingkat kemaknaan ρ = 0,05. 

Hasilnya menunjukkan kemaknaan ρ = 0,028, yang berarti H0 ditolak, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat kreativitas anak dan 

pola asuh orang tua di TK Dharma Wanita Kelurahan Bangsal Kediri. 

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurlailia dan Joko Widodo (2014) 

dengan judul “Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pendapatan Orang Tua 

terhadap Rata-rata Prestasi Belajar Siswa Kelas XI SMK Negeri 1 Banyuwangi 

Semester Genap Tahun Pelajaran 2012/2013” menunjukkan bahwa (1) tingkat 

pendidikan dan tingkat pendapatan orang tua berpengaruh secara signifikan 

terhadap rata-rata prestasi belajar siswa Kelas XI SMK Negeri 1 Banyuwangi 

Semester Genap Tahun Pelajaran 2012/2013 sebesar 73,6% dan (2) tingkat 
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pendidikan orang tua memiliki pengaruh yang dominan terhadap rata-rata prestasi 

belajar siswa sebesar 43,2%. 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Benard Litali Ashiono dan Teresa 

B. Mwoma (2013) dengan judul “The Role of Parenting Styles in Enhancing or 

Hindering Children’s Performance in Preschool Activities” menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara pola asuh orang tua dengan aktifitas 

anak, di mana nilai r = 0,882 dan p = 0,00 < 0,01. Selanjutnya penelitian yang 

dilakukan oleh Ertugrul Sahin (2013) dengan judul “Parental Education Level 

Positively Affects Self-Esteem of Turkish Adolescents” menunjukkan bahwa 

tingkat pendidikan orang tua berpengaruh positif terhadap harga diri remaja Turki. 

2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Hasil belajar pada siswa kelas IV di SDN Gugus Erlangga Kecamatan 

Pecangaan masih tergolong rendah. Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar siswa adalah faktor lingkungan keluarga. Keluarga pada umumnya terdiri 

dari orang tua dan anak. Orang tua sebagai pendidik dan anak sebagai terdidik. 

Orang tua dalam hal ini adalah ayah dan ibu. Kedudukan ayah dan ibu pada 

dasarnya sama sebagai orang tua.  

Setiap orang tua dalam mendidik anaknya memerlukan bekal ilmu. Dengan 

ilmu yang dimiliki orang tua melalui pendidikan yang ia tempuh, orang tua juga 

memiliki tipe pola asuh yang berbeda-beda antara orang tua satu dengan yang 

lainnya. Mereka dapat memberikan tauladan, nasehat, menanamkan nilai-nilai 

yang baik dalam pergaulan sehingga anak menjadi pribadi yang terdidik dan 
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berperilaku baik di lingkungan manapun. Tingkat pendidikan masing-masing 

orang tua yang berbeda-beda, serta pola asuh yang diberikan setiap orang tua pada 

anaknya juga akan mempengaruhi hasil belajar siswa karena didikan orang tua 

yang satu dengan yang lain tentu tidak sama. Semakin tinggi tingkat pendidikan 

orang tua, dan pola asuh yang diberikan orang tua baik, maka semakin baik 

didikannya dan mengakibatkan hasil belajar anak baik.  Peneliti berasumsi bahwa 

ada hubungan yang positif antara tingkat pendidikan dan pola asuh orang tua 

dengan hasil belajar siswa.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik suatu kerangka berpikir dengan 

bagan sebagai berikut: 

                   

Gambar 2.6 Kerangka Berpikir 

Hubungan Tingkat Pendidikan dan Pola Asuh Orang Tua 

dengan Hasil Belajar Siswa

Tingkat Pendidikan 

Orang Tua (X1)

Diambil dari 

pendidikan formal 

terakhir orang tua dari 

SD, SMP, SMA, S1, 

S2, dan S3.

Pola asuh orang 

tua (X2)

� Otoriter

� Demokratis

� Permisif

Ada atau tidaknya hubungan antara tingkat pendidikan 

dan pola asuh orang tua dengan hasil belajar siswa

Hasil Belajar Siswa (Y)

Dilihat dari nilai UTS 

semester II untuk ranah 

kognitif pada mapel 

PKn, MTK, Bahasa

Indonesia, IPA, dan IPS.
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2.4 HIPOTESIS PENELITIAN 

Berdasarkan deskripsi teori dan kerangka berpikir yang telah dikemukakan, 

maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

1. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat pendidikan orang 

tua dengan hasil belajar siswa kelas IV di SDN Gugus Erlangga Kecamatan 

Pecangaan. 

2. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pola asuh orang tua 

dengan hasil belajar siswa kelas IV di SDN Gugus Erlangga Kecamatan 

Pecangaan. 

3. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat pendidikan dan 

pola asuh orang tua secara bersama-sama dengan hasil belajar siswa kelas IV di 

SDN Gugus Erlangga Kecamatan Pecangaan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini secara keseluruhan dapat 

ditarik simpulan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara tingkat 

pendidikan orang tua dengan hasil belajar siswa kelas IV di SDN Gugus Erlangga 

Pecangaan Jepara. Ditunjukkan dengan koefisien korelasi rx1y sebesar 0,695 (rx1y

sebesar 0,695 > rtabel 5% sebesar 0,176); terdapat hubungan positif dan signifikan 

antara pola asuh orang tua dengan hasil belajar siswa kelas IV di SDN Gugus 

Erlangga Pecangaan Jepara. Ditunjukkan dengan koefisien korelasi rx2y sebesar 

0,867 (rx2y sebesar 0,867 > rtabel 5% sebesar 0,176); dan juga terdapat hubungan 

positif dan signifikan antara tingkat pendidikan dan pola asuh orang tua secara 

bersama-sama dengan hasil belajar siswa kelas IV di SDN Gugus Erlangga 

Pecangaan Jepara. Ditunjukkan dengan koefisien korelasi (R) sebesar 0,877, 

koefisien determinansi (R)
2
 sebesar 0,765 dan Fhitung sebesar 199,487 (Fhitung

sebesar 199,487 > Ftabel 5% sebesar 3,09). Dengan demikian, hipotesis yang 

peneliti rumuskan telah terbukti kebenarannya. 
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5.2 SARAN  

Berdasarkan hasil simpulan di atas, maka ada beberapa saran dari penulis 

yaitu sebagai berikut: 

5.2.1 Bagi Orang Tua 

Orang tua hendaknya memberikan pola asuh yang baik pada anak, 

membimbing, mendidik, memberikan komunikasi yang baik, memotivasi agar 

anak selalu belajar, memberi kebebasan kepada anak yang bertanggung jawab, 

serta memberikan arahan tentang pendidikan kepada anaknya. Dengan adanya 

pola asuh orang tua yang demikian kepada anak, maka dapat menumbuhkan anak 

yang mempunyai hasil belajar baik dan juga berpendidikan. 

5.2.2 Bagi Sekolah 

Dengan adanya perkembangan pengetahuan tentang hubungan tingkat 

pendidikan dan pola asuh orang tua terhadap hasil belajar siswa, maka hasil 

penelitian dapat dijadikan pendukung teori yang sudah ada, dan pihak sekolah 

sebaiknya menjalin komunikasi dengan orang tua siswa. Apabila siswa 

mendapatkan masalah, sebaiknya sekolah bekerjasama dengan orang tua untuk 

mencari solusinya. 

5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini memberikan informasi bahwa Tingkat Pendidikan Orang Tua 

dan Pola Asuh Orang Tua mempunyai hubungan dengan Hasil Belajar Siswa. 

Hasil Belajar Siswa tidak hanya berhubungan dengan Tingkat Pendidikan Orang 

Tua dan Pola Asuh Orang Tua. Tetapi masih banyak faktor lain yang 

berhubungan dengan Hasil Belajar Siswa. Maka dari itu, perlu dilakukan 
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penelitian lanjutan mengenai variabel lain di luar tingkat pendidikan dan pola 

asuh orang tua yang diduga dapat mempengaruhi atau terdapat hubungan dengan 

hasil belajar siswa. 
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