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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Belajar adalah kegiatan berproses yang ditandai dengan diperolehnya 

kebiasaan,sikap dan pengetahuan yang baru. Perbuatan belajar terjadi karena 

interaksi seseorang dengan lingkunganya yang akan menghasilkan perubahan 

tingkah laku pada berbagai aspek diantaranya penegetahuan,sikap dan 

keterampilan. Perubahan yang terjadi disadari, berkesinambungan dan akan 

berdampak bagi kehidupan siswa, belajar yang bermakna terjadi bila siswa 

berperan secara aktif dalam proses belajar dan akhirnya mamapu memutuskan apa 

yang di pelajarianya. 

Hasil belajar merupakan tujuan akhir dilaksanakannya kegiatan 

pembelajaran di sekolah. Hasil belajar dapat ditingkatkan melalui usaha sadar 

yang dilakukan secara sistematis mengarah kepada perubahan yang positif yang 

kemudian disebut dengan proses belajar. Akhir dari proses belajar adalah 

perolehan suatu hasil belajar siswa. Seseorang dapat dikatakan telah berhasil 

dalam belajar jika ia mampu menunjukkan adanya perubahan dalam dirinya. 

Perubahan-perubahan tersebut diantaranya dari segi kemampuan berpikirnya, 

keterampilannya, atau sikapnya terhadap suatu objek. Hal ini sama seperti apa 

yang dikatakan oleh Warsito (Depdiknas, 2006: 125) mengemukakan bahwa hasil 

dari kegiatan belajar ditandai dengan adanya perubahan perilaku ke arah positif 

yang relatif permanen pada diri orang yang belajar. 
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Memiliki masa depan yang  cerah merupakan impian setiap orang, untuk 

hal itu setiap orang selalu berusaha untuk mengejar masa depan yang cerah 

tersebut, salah satu yang dilakukan manusia adalah dengan belajar. Karena dengan 

belajar orang akan mendapatkan hasil belajar yaitu berupa perubahan 

pengetahuan,keterampilan, nilai dan sikap. Ketiga hal ini sangat diperlukan dalam 

kehidupan manusia, karena jika seseorang memiliki ketiga hal ini seseorang itu 

akan mudah untuk menjalani hidupnya karena sudah memiliki bekal. Pada zaman 

sekarang ini pengetahuan dan keterampilan ini merupakan hal yang dikejar oleh 

orang-orang, karena dengan memiliki pengetahuan yang cakap maka mereka akan 

bisa bersaing di dunia kerja, disamping itu nilai dan sikap juga sangat lah perlu, 

karena jika hanya dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan tanpa adanya 

nilai dan sikap maka akan sia-sia. 

Hasil belajar mengacu pada perolehan hasil secara kuantitatif dan 

kualitatif,  hasil secara kuantitatif dapat dilihat dari nilai mata pelajaran yang di 

peroleh siswa sedang kan hasil secara kualitatif dapat dilihat dari sikap perilaku 

siswa di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, memiliki hasil belajar yang 

baik berarti memiliki pengetahuan dan sikap yang baik, pengetahuan yang baik itu 

berarti memiliki nilai kognitif yang baik, dapat dilihat dari nilai pelajaran yang 

telah dicapai, sedangkan jika memiliki nilai dan sikap yang baik berarti memiliki 

nilai afekktif dan psikomotor yang baik dapat dilihat dari perilaku siswa di 

lingkungan dan dari cara-cara siswa bertindak dalam suatu hal. 

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan guru kelas yaitu 

ibu Siringo pada tanggal 27 Desember 2014, bahwa di kelas V dan VI SD N 

036409 Lumban Toruan masih banyak ditemukan anak-anak yang hasil 
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belajarnya rendah. Hal tersebut dapat dilihat melalui hasil ujian semester I tahun 

ajaran 2014/2015 yaitu dari 33 jumlah siswa terdapat 10 % siswa yang memiliki 

nilai dibawah KKM, 60 % siswa memiliki nilai standar KKM dan 30 % persen 

siswa memiliki nilai diatas KKM. selain itu bisa juga di nilai dari pola tingkah 

laku siswa di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat.  

Hasil belajar yang rendah sepenuhnya bukan karena kemampuan siswa 

yang kurang. Hasil belajar tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar itu sendiri. Menurut Slameto (2010:54) faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar, sebagai berikut: 

a. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang  

belajar. Faktor internal  meliputi: faktor jasmaniah, faktor psikologis dan 

faktor kelelahan. 

b. Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu. Faktor eksternal 

meliputi: faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. 

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar diatas, 

peneliti akan lebih terfokus pada faktor eksternal yaitu faktor keluarga terutama 

pada pola asuh yang di terapkan oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Siswa 

yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga salah satunya adalah 

pengaruh cara orang tua mendidik anak, hal ini sama seperti apa yang di 

ungkapkan oleh Slameto dengan pernyataanya yaitu cara orang tua mendidik 

besar pengaruhnya terhadap belajar anaknya (Slameto 2010:60). 

Keluarga merupakan pusat pendidikan yang pertama dan terpenting 

karena sejak timbulnya adab kemanusiaan sampai kini, keluarga selalu 

mempengaruhi pertumbuhan budi pekerti tiap-tiap manusia, pengaruh keluarga 
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dalam pembentukan dan perkembangan kepribadian sangatlah besar artinya, 

pendapat ini di dukung oleh Dalyono (2008:238) yang  mengatakan bahwa 

“lembaga pendidkan pertama bermakna bahwa sebelum anak menerima 

pendidikan dari lingkungan lain seperti sekolah atau masyarakat,terlebih dahulu 

anak akan menerima pendidikan di lingkungan keluarga”. Sebagai lembaga 

pendidikan utama, pola asuh yang di terapkan oleh orang tua akan banyak 

mempengaruhi keberhasilan anak di sekolah. 

Pola asuh orang tua merupakan interaksi anatara anak dan orang tua 

selama mengadakan kegiatan pengasuhan. Pengasuhan ini berarti orang tua 

mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan anak, serta melindungi anak untuk 

mencapai kegiatan hasil belajar anak yang cukup baik menurut orang tua, Banyak 

orang tua yang keliru dalam menerapkan pola asuh terhadap anaknya. Mereka 

menganggap bahwa mereka telah memberikan yang terbaik bagi anaknya, tanpa 

mereka sadari pada kenyataanya mereka telah melakukan kesalahan dalam 

mengasuh anaknya. Orang tua harus memberikan pola asuh yang tepat kepada 

anak-anaknya,sehingga anak akan merasa aman dan nyaman dan memiliki 

motivasi belajar yang baik sehingga hasil belajarnya pun akan baik. Sebaliknya, 

jika pola asuh orang tua kurang tepat, anak akan merasa tidak aman dan nyaman 

sehingga motivasi belajar anak akan berkurang. 

Sesuai yang saya amati pola asuh yang  di terapkan orang tua siswa SD N 

036409 Lumban Toruan cukup beraneka ragam. Hal ini di tunjukkan dari 

beraneka ragamnya karakteristik siswa di sekolah ini dan prinsip serta harapan 

orang tua dalam bidang pendidikan anak. Ada orang tua yang menginginkan 

anaknya lebih banyak diberi kebebasan dalam berpikir maupun bertindak, ada 
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orang tua yang selalu melindungi anaknya, dan bahkan ada yang berikap acuh 

terhadap anaknya. Ada juga orang tua yang mengadakan suatu jarak dengan anak 

dan ada orang tua yang menganggap anak sebagai teman. 

Ada orang tua yang menetapkan standar yang mutlak harus dituruti, 

biasanya diikuti dengan ancaman-ancaman mislalnya, kalau tidak mau makan, 

maka tidak akan diajak bicara. Orang tua cenderung memaksa, memerintah dan 

menghukum. Apabila anak tidak mau melakukan apa yang dikatakan oleh orang 

tua, maka orang tua tidak segan menghukum anak. Orang tua juga tidak mengenal 

kompromi dan dalam berkomunikasi biasanya bersifat satu arah.. Misalnya,  

anaknya harus menutup pintu kamar mandi ketika mandi tanpa penjelasan,  anak 

laki-laki tidak boleh bermain dengan anak perempuan, melarang anak bertanya 

kenapa dia lahir, anak dilarang bertanya tentang lawan jenisnya. Dalam hal ini 

tidak mengenal kompromi. Anak suka atau tidak suka, mau atau tidak mau harus 

memenuhi target yang ditetapkan orang tua. Anak adalah obyek yang harus 

dibentuk orang tua yang merasa lebih tahu mana yang terbaik untuk anak-

anaknya, perilaku yang seperti ini terhadap anak akan membuat anak menjadi 

anak yang anak yang penakut, pendiam, tertutup, tidak berinisiatif, gemar 

menentang, suka melanggar norma, berkepribadian lemah, cemas dan menarik 

diri. 

Ada orang tua yang memberikan kesempatan pada anaknya untuk 

melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang cukup darinya. Mereka cenderung 

tidak menegur / memperingatkan anak apabila anak sedang dalam bahaya dan 

sangat sedikit bimbingan yang diberikan oleh mereka, sehingga seringkali disukai 

oleh anak. Misalnya anak yang masuk kamar orang tua tanpa mengetuk pintu 



6 
 

dibiarkan, telanjang dari kamar mandi dibiarkan begitu saja tanpa ditegur, 

membiarkan anak melihat gambar yang tidak layak untuk anak kecil, degan 

pertimbangan anak masih kecil. Sebenarnya, orang tua yang menerapka pola asuh 

seperti ini hanya tidak ingin konflik dengan anaknya. Hal seperti ini menghasilkan 

karakteristik anak-anak yang impulsive, agresif, tidak patuh, manja, kurang 

mandiri, mau menang sendiri, kurang percaya diri, dan kurang matang secara 

sosial. 

Seharusnya orang tua harus memprioritaskan kepentingan anak, akan 

tetapi tidak ragu dalam mengendalikan mereka. Orang tua dengan perilaku ini 

bersikap rasional, selalu mendasari tindakannya pada rasio atau pemikiran-

pemikiran. Orang tua tipe ini juga bersikap realistis terhadap kemampuan anak, 

tidak berharap yang berlebihan yang melampaui kemampuan anak. orang tua tipe 

ini  juga memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu 

tindakan dan pendekatannya kepada anak bersifat hangat. Dengan begitu anak 

akan merasa aman dan nyama namun tetap terarah, kondisi seperti ini akan samgat 

mendukung hasil belajar anak di sekolah, anak pun akan memiliki karakter yang 

baik. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti merasa betapa pentingnya penelitian 

ini di lakukan. Maka dari itu, penulis ingin meneliti lebih dalam tentang 

“Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Hasil Belajar Siswa Kelas V dan 

VI SD Negeri 036409 Lumban Toruan Kecamatan Lae Parira, Kabupaten 

Dairi Tahun Ajaran 2014/2015”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang 

menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Kurangnya kesiapan fisiologis anak dalam mengikuti pelajaran seperti 

kesehatan yang prima dan tidak dalam keadaan lelah dan capek. 

2. Kurangya motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran. 

3.  Kurangnya perhatian orang tua terhadap hasil belajar anak. 

4. Orang tua kurang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap anak. 

5. Orang tua lebih mengutamakan kepentingan pribadinya. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah di 

uraikandiatas cukup luas, maka peneliti membuat batasan masalah yaitu: “Pola 

Asuh Orang Tua dan Hubunganya Dengan Hasil Belajar Siswa”.   

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian adalah: “Apakah Ada Hubungan Antara Pola Asuh 

Orang Tua Dengan Hasil Belajar Siswa di SD N 036409 T.A 2014/2015. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan di lakukanya penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui  pola asuh orang tua terhadap hasil belajar siswa 

kelas IV di SD N 036409. 
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2. Untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas V dan VI  SD N 

036409 Lumban Toruan. 

3. Untuk mengetahui hubungan pola asuh orang tua dengan hasil 

belajar siswa kelas V dan VI  SD  N 036409 Lumban Toruan. 

 

1.6 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat akademis dan 

aplikatif bagi pengembangan keilmuan, diantaranya: 

1. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam 

pengambilan keputusan untuk peningkatan kualitas pendidikan di sekolah, 

yaitu dengan memperhatikan hubungan antara pola asuh yang di terapkan 

oleh orang tua siswa dengan hasil belajar siswa. 

2. Bagi para guru, hasil penelitian ini dapat di jadikan dasar umpan balik 

untuk dapat mengatasi masalah hasil belajar siswa supaya lebih 

meningkat. 

3. Bagi para orang tua, penelitian ini dapat di jadikan sebagai masukan agar 

lebih cerdas dalam memilih pola asuh yang di terapkan kepada anak-

anaknya. 

4. Bagi para peneliti pendidikan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

referensi dan memperkaya informasi untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut. 

 

 


