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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Proses pendidikan dapat digolongkan menjadi tiga yaitu pendidikan 

di dalam keluarga, sekolah dan masyarakat. Dari ketiga pendidikan tersebut, 

pendidikan keluarga adalah yang pertama diterima oleh anak. Anak 

termasuk individu unik yang mempunyai hak untuk tumbuh dan 

berkembang secara optimal sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. 

Masa kehidupan anak sebagian besar berada pada ruang lingkup keluarga. 

Orang tua mempunyai tanggung jawab penting dalam menentukan 

keberhasilan anak (Hidayah, 2009:15). 

Pendidikan yang diberikan orang tua di lingkungan keluarga 

terhadap anak dapat terjadi dari pola pengasuhan orang tua yang di berikan 

kepada anak. Pola pengasuhan  yang diberikan harus sesuai dengan 

kebutuhan anak sehingga anak dapat berkembang dengan baik dan 

maksimal. Keluarga merupakan lingkungan paling pertama dan utama yang 

nantinya akan memberikan pengaruh terhadap aspek perkembangan anak, 

termasuk diantaranya adalah perkembangan sosial. 

Orang tua memegang peranan penting dalam proses sosialiasi yang 

dijalani seorang anak. Sebagaimana yang diungkapkan Arnett (dalam 

Lestari, 2012:121), proses sosialisasi merupakan proses seorang anak 

belajar tentang perilaku dan keyakinan tentang dunia tempat dia tinggal. 

Seiring dengan tumbuh kembangnya anak mulai mengenal dunia yang lebih 

luas selain keluarga, sehingga sumber sosialisasi bagi anak pun semakin 

beragam. Selain keluarga, anak mulai mengenal 
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teman sebaya, media, sekolah, komunitas, sistem hukum dan sistem 

keyakinan dalam budaya.  

Menurut Walgito (dalam putri, 2012:4) bentuk pola asuh orang tua 

ada tiga macam yaitu, pola asuh otoriter, demokratis, dan permisif. Dari 

masing-masing pola pengasuhan tersebut mempunyai peranan yang 

berbeda-beda bagi perkembangan anak. Pola asuh yang baik dan sikap yang 

positif lingkungan serta penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak 

akan menumbuhkan konsep diri positif bagi anak dalam menilai diri sendiri 

berdasarkan apa yang dialami dan mendapat dari lingkungan keluarga. 

Dengan demikian sebagai orang tua harus dapat menerapkan pola 

pengasuhan yang tepat kepada anak-anaknya sehingga dapat membantu 

anak dalam proses pembelajaran dan yang akan menghasilkan hasil belajar 

anak yang memuaskan. 

Secara sederhana, yang dimaksud dengan hasil belajar siswa adalah 

kemampuan yang diperoleh anak setelah memalui kegiatan belajar. Karena 

belajar itu sendiri merupakan proses dari seseorang yang berusaha untuk 

memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap. Anak 

yang berhasil dalam belajar adalah yang berhasil mecapai tujuan-tujuan 

pembelajaran (Susanto, 2013:5).  

Hasil belajar merupakan gambaran tentang apa yang harus digali, 

dipahami, dan di kerjakan oleh anak. Hasil belajar ini merefleksikan 

keluasa, kedalaman, kerumitan dan harus digambarkan secara jelas serta 

dapat diukur dengan teknik-teknik penilaian tertentu. Pola asuh orang tua 

mempunyai peranan penting  terhadap hasil belajar anak. Menurut Blom 
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(dalam jihat,dkk, 2009:14) tiga ranah hasil belajar meliputi ranah kognitif, 

afektif dan psikomotor. Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan 

pencapain bentuk perubahan tingkalaku yang cenderung menetap dari ranah 

kognitif, afektif dan psikomotor dari proses belajar yang dilakukan dalam 

waktu tertentu.  

Pada kenyataanya diketahui banyak anak tidak mengerjakan tugas 

sekolah karena orang tua kurang memperhatikan cara belajar anak dirumah, 

sehingga guru menganggap anak tersebut malas karena kurang mengikuti 

pembelajaran dan mempengaruhi hasil belajarnya. Sehingga dalam hal ini 

bukan berarti anak tersebut malas, tetapi anak tidak mendapata perhatian 

atau bimbingan dengan baik dari orang tua.  

Pola asuh orang tua mempunyai hubungan penting dalam 

menentukan hasil belajar anak. Sehingga dalam penilitan ini peneliti akan 

membuktikan berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan 

pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 di SDN Dilem 02 Kepanjen Kab 

Malang pada kelas atas yaitu setiap anak memiliki hasil belajar yang sangat 

berbeda-beda dan mendapat pola asuh yang berbeda juga kebanyakan dari 

orang tua hanya sibuk bekerja tanpa memperhatikan perkembangan belajar 

anaknya, ada juga orang tua yang menerapkan pola asuh yang keras 

terhadap anaknya tanpa mengerti karakter anak dan minat belajar anak, 

sehingga hasil belajar yang dicapai kurang memuaskan dalam hal ini guru 

kurang begitu memahami apa yang menyebabkan hasil belajar anak kurang, 

guru tidak pernah mengidentifikasi ada tidaknya hubungan pola asuh orang 

tua dengan hasil belajar. Berdasarkan uraian permasalahan di atas peneliti 
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ingin mengetahui pola asuh mana yang memberikan kontribusi penting 

terhadap hasil belajar siswa agar nantinya bisa memberikan pengarahan 

kepada orang tua agar lebih memberikan perawatan agar anak dapat tumbuh 

dan kembang dengan baik. Berdasarkan uaraian di atas, maka peneliti 

tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dalam suatu penelitian 

yang berjudul “Hubungan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Hasil Belajar 

Siswa Kelas Atas di SDN Dilem 02 Kepanjen-Kab Malang”.     

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

rumusan masalah yang akan diteliti ini adalah sebagai berikut: 

Bagaimana hubungan pola asuh orang tua dan hasil belajar siswa kelas atas 

di SDN Dilem 02 Kepanjen Kab Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan peneliti adalah 

sebagi berikut : 

Mendeskripsikan hubungan pola asuh orang tua terhadap hasil belajar siswa 

kelas atas di SDN Dilem 02 Kepanjen Kab Malang. 

D. Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang berada di atas 

, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 : Tidak ada hubungan yang positif dan signifikan antara pola asuh orang  

tua terhadap hasil belajar siswa kelas atas di SDN Dilem 02. 

   

 : Ada hubungan yang Positif dan signifikan antara pola asuh orang tua 

terhadap hasil belajar siswa kelas atas di SDN Dilem 02.   
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E. Manfaat Penelitian  

Hasil peneliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagai 

berbagai pihak, yaitu sebagai berikut : 

1. Teoritik  

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai berbagai pola asuh 

orang tua, serta penerapan pola asuh orang tua yang mampu mendukung 

pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

2. Praktis 

Menerapkan pola asuh kepada anak harus melihat apa yang 

diinginkan anak sehingga pada tahap pertembuhan anak dapat maksimal 

selain itu menerapkan pola asuh secara baik  dan benar dapat menghasilkan 

hasil belajar yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. 

a. Bagi guru dan orang tua 

Penelitian ini dapat membantu tenaga pengajar sebagai reverensi 

dalam proses pembelajaran tentang hasil belajar dan untuk orang tua 

lebih mengetahui menerapkan pola asuh yang sesuai dengan karakter 

anak sehingga dapat mendukung tumbuh dan kembangnya anak secara 

baik. 

b. Peneliti  

Manfaat bagi peneliti sendiri yaitu mengetahu pola asuh mana 

yang baik diterapkan oleh orang tua dan mendapat  hasil belajar yang 

baik. Sehingga pada nantinya peneliti bisa menerapkan pola asuh yang 

sesuai dengan kriteria anak  



6 

F. Definisi Operasional

1. Hubungan : Hubungan adalah dua individu atau lebih yang saling

keterkaitan untuk melakukan sebuah komunikasi untuk mempererat

suatu hubungan yang melakukan interaksi untuk kepentingan social

maupun dindividu

2. Pola Asuh : Pola asuh yaitu perawat yang diberikan orang tua terhadap

anak agar apa yang di inginkan orang tua untuk mendidik dan tumbuh

kembang anak tercapai sesuai dengan keinginan orang tua.

3. Hasil Belajar : Perolehan yang telah dicapai anak dalam proses belajar

untuk memperoleh hasil yang diinginkan  atau perubahan perilaku yang

sebelumnya belum pernah dialami berupa sikap, kecerdasan dan

keteramp.


