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Pola asuh orang tua merupakan faktor penting yang berhubungan dengan tingkat 

kedisiplinan siswa, dari latar belakang keluarga yang berbeda akan membentuk pola asuh 

orang tua yang berbeda-beda dan diprediksikan dari pola asuh orang tua yang berbeda-beda 

itu membentuk tingkat kedisiplinan yang berbeda juga terhadap siswa. Di SD Negeri 106178 

Desa Baru Kecamatan Batang Kuis belum pernah diadakan penelitian tentang hubungan pola 

asuh orang tua dikaitkan dengan tingkat kedisiplinan siswa. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui hubungan pola asuh orang tua dengan tingkat kedisiplinan siswa. 

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu pola asuh orang tua dimana teori ini 

dikemukakan oleh Baumrind (Ega:2010) dan di dalam teori tersebut terdapat empat jenis pola 

asuh orang tua yaitu: 1) pola asuh demokratis, 2) pola asuh otoriter, 3) pola asuh pemanjaan, 

4) pola asuh penelantar. Variabel ke dua yaitu kedisiplinan (y) yang merupakan teori dari 

Hurlock (Nurbaeti:2010) yang menyatakan bahwasannya terdapat unsur-unsur penting dalam 

disiplin, diantaranya: 1) peraturan, 2) etika, 3) konsistensi waktu. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian korelasional menggunakan metode deskriptif 

kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas V di SD Negeri 106178 Desa 

Baru Kecamatan Batang Kuis seluruhnya berjumlah 34 orang. Sampel dalam penelitian ini 

adalah keseluruhan dari populasi yaitu 34 orang. Pengumpulan data penelitian dilakukan 

dengan menggunakan angket yaitu angket pola asuh orang tua (X) dan angket tingkat 

kedisiplinan siswa (Y). Teknik analisis data menggunakan statistik korelasi Product Moment 

dan uji-t. 

Hasil penelitian dan analisis data menunjukkan pola asuh orang tua cenderung 

tergolong baik dengan rata-rata skor sebesar 53,35 dan data tingkat kedisiplinan siswa juga 

cenderung tergolong baik dengan rata-rata skor sebesar 49,74. Hasil perhitungan korelasi di 

peroleh nilai rxy = 0,513 > rtabel = 0,339 dan hasil pengujian hipotesis diperoleh thitung = 3,382 

> ttabel = 1,696. Dengan demikian disimpulkan  bahwa terdapat  hubungan yang signifikan 

antara pola asuh orang tua dengan tingkat kedisiplinan siswa kelas V di SD Negeri 106178 

Desa Baru Kecamatan Batang Kuis 2012/2013”. 

 

 

 

 

 

 

 


