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ABSTRAKSI 
 

PERBEDAAN  KEDISIPLINAN BELAJAR SISWA DITINJAU  
DARI POLA ASUH  ORANGTUA 

 
 
 
Masalah kedisiplinan belajar merupakan masalah yang patut diperhatikan, sebab 

tidak adanya kedisiplinan belajar bukan hanya sekedar menunjukkan indikasi turunnya 
semangat dan kegairahan belajar tetapi dapat mempengaruhi  pencapaian tujuan belajar. 
Namun aktivitas belajar siswa tidak selamanya dapat berlangsung seperti yang 
diharapkan, terkadang timbul berbagai kesulitan yang tidak selalu disebabkan faktor 
inteligensi yang rendah, akan tetapi juga disebabkan faktor non inteligensi. Salah satu 
faktor dalam pembentukan kedisiplinan belajar yaitu orangtua.  Peran orangtua dalam 
pendidikan anak-anaknya sangat besar.  

Tujuan penelitian ini adalah  untuk mengetahui perbedaan antara kedisiplinan 
belajar siswa ditinjau dari pola asuh orangtua. Hipotesis yang diajukan adalah ada 
perbedaan kedisiplinan belajar ditinjau dari pola asuh orangtua. Kedisiplinan belajar anak 
yang menerima pola asuh demokratis lebih tinggi dari pada anak yang menerima pola 
asuh permisif dan otoriter. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 2 SMU Muhammadiyah 1 
Kudus berjumlah 110 siswa. Alat pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
skala pola asuh orangtua dan kedisiplinan belajar.  

Hasil analisis menggunakan Anava diperoleh nilai F sebesar 47,248 dengan  
p <  0,01. Hasil ini berarti ada perbedaan yang sangat signifikan kedisiplinan belajar 
antara pola asuh demokratis, otoriter dan permisif, dimana rerata kedisiplinan belajar 
pada pola asuh demokratis sebesar 76,79, pola asuh otoriter sebesar 97,36 dan pola asuh 
permisif sebesar 72, dengan demikian kedisiplinan belajar subjek dengan pola asuh 
otoriter lebih tinggi dibandingkan pola asuh demokratis dan permisif. Subjek dengan pola 
asuh demokratis memiliki kedisiplinan belajar tergolong rendah ditunjukkan dengan 
rerata empirik 76,79, pola asuh otoriter memiliki kedisiplinan belajar tergolong tinggi 
dengan rerata empirik  97,36, dan subjek dengan pola asuh permisif memiliki 
kedisiplinan belajar tergolong rendah dengan rerata empirik 72,00. Rerata hipotetik 
kedisiplinan belajar = 87,5. Dengan demikian kedisiplinan belajar subjek dengan pola 
asuh otoriter lebih tinggi dibandingkan pola asuh demokratis dan permisif. 

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah ada perbedaan 
kedisiplinan belajar ditinjau dari pola asuh orangtua. Kedisiplinan belajar anak yang 
menerima pola asuh otoriter lebih tinggi dari pada anak yang menerima pola asuh 
demokratis dan permisif. 



1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Kualitas sumber daya manusia sangat diperlukan untuk menunjang 

keberhasilan pembangunan bangsa Indonesia yang saat ini dilanda krisis 

multidimensi.  Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat ditempuh melalui jalur 

pendidikan. Seberapa besar kontribusi pendidikan dalam meningkatkan sumber daya 

manusia dapat diketahui dari keberhasilan pendidikan yang telah dilakukan.  

Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal yang mempunyai proses belajar 

terencana, teratur, terawasi dan dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab serta 

memiliki tujuan tertentu yang akan dicapai.  Keberhasilan pendidikan khususnya 

pendidikan formal dapat dilihat dari pencapaian prestasi yang diperoleh. 

Hampir semua pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku manusia dibentuk, 

diubah dan berkembang karena belajar. Kegiatan belajar akan berlangsung di mana 

saja, di rumah, di sekolah dan di masyarakat luas. Dapat dikatakan bahwa “Living is 

Learning”, merupakan suatu gambaran bahwa belajar merupakan hal yang sangat 

penting (Havighurst dalam Walgito, 1995).  

Aktivitas belajar bagi setiap individu tidak selamanya dapat berlangsung 

seperti yang diharapkan, terkadang timbul berbagai kesulitan yang tidak selamanya 
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disebabkan faktor inteligensi yang rendah, akan tetapi juga disebabkan faktor non 

inteligensi. Faktor non inteligensi tersebut menurut Winkel (1992) antara lain: 

a. Faktor fisiologis. Kondisi fisiologis dari siswa sangat berpengaruh 

terhadap kedisiplinan belajar pada diri siswa. Orang yang dalam keadaan segar 

jasmaninya akan berlainan belajarnya dari orang yang dalam keadaan lelah atau sakit. 

Anak yang kekurangan gizi, kedisiplinan belajarnya tidak sebaik dengan anak yang 

sehat, mereka akan lebih lekas lelah, mudah mengantuk. Kondisi fisiologis terutama 

kondisi panca indera pendengaran dan penglihatan sangat memegang peranan penting 

dalam proses belajar. Orang belajar dilakukan dengan melihat contoh atau model 

lewat membaca, melakukan observasi, mengamati hasil eksperimen, mendengarkan 

penjelasan guru, mendengar ceramah, diskusi, dan sebagainya. Karena besarnya 

peranan dari penglihatan dan pendengaran ini maka proses belajar mengajar dalam 

lingkungan pendidikan formil banyak dipergunakan alat peraga yang dapat dilihat 

dan didengar. Dengan kondisi panca indera yang baik maka kedisiplinan belajar pada 

anak tidak akan terganggu. 

b. Faktor psikologis. Faktor psikologis mencakup kemauan, motivasi, bakat, 

kecerdasan, dan minat. Kemauan adalah kesanggupan untuk melakukan suatu 

kemampuan dalam mempersepsi, mengingat, dan berfikir. Persepsi adalah 

pengalaman tentang objek, peristiwa dan hubungan-hubungan yang diperoleh dengan 

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. 
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Selain faktor fisiologis dan psikologis, terdapat pula faktor lingkungan, baik 

itu lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah dan faktor orang tua. Seperti yang 

dikemukakan oleh Lestari (2002) perhatian orangtua sebenarnya membawa dampak 

bagi individu terutama dalam masalah belajar. Banyak anak yang mengalami 

kesulitan belajar karena suasana rumah yang kurang mendukung .  

Di Indonesia pada tahun 1998 Pusbang Kurrandik (Pusat Pengembangan 

Kurikulum dan Sarana Pendidikan) Balitbang Dikbud melakukan  penelitian terhadap 

4994 siswa sekolah menengah atas di provinsi Jabar, Lampung, Kalbar dan Jatim, 

mendapatkan hasil bahwa 696 dari siswa SLTA (13,94 %)  tersebut mengalami 

kesulitan dalam aktivitas belajar umum, dan 479 diantaranya disebabkan oleh 

gangguan tingkah laku misalnya anak nakal, sulit diatur, suka melawan, sering 

membolos dan berperilaku antisosial. Anak dengan gangguan tingkah laku ini 

seringkali mempunyai prestasi akademik di bawah taraf yang diperkirakan  (Wiguna, 

2000) 

 Gordon (Malik, 2003) mengemukakan bahwa bagaimana corak perilaku anak 

kelak sangat dipengaruhi oleh bagaimana hubungan yang terjadi antara orangtua 

dengan anak. Hal ini berarti bahwa relasi orangtua dengan anak dalam lingkungan 

keluarga akan memberikan kontribusi dalam memberikan proses perkembangan anak 

pada umumnya dan perkembangan sosial (kecerdasan sosial) anak. 

 Masalah kedisiplinan belajar merupakan masalah yang patut diperhatikan, 

sebab adanya kedisiplinan belajar bukan hanya sekedar menunjukkan indikasi 

turunnya semangat dan kegairahan belajar tetapi dapat mempengaruhi  pencapaian 
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tujuan belajar. Menurut Sinungan (Amriany, dkk. 2004) disiplin adalah suatu sikap, 

tingkah laku atau perbuatan yang sesuai dengan peraturan, baik yang tertulis maupun 

tidak.  

Menurut  Nitisesmito (1991) kedisiplinan merupakan salah satu sarana dan 

kunci untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan, untuk itu perlu ditimbulkan 

kesadaran dari individu tentang perlunya kedisiplinan diri terhadap segala sesuatu 

yang harus dilakukan.  

Kedisiplinan berperan penting dalam pencapaian keberhasilan seseorang 

dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Begitu pula kedisiplinan belajar sangat 

diperlukan bagi seorang siswa untuk mencapai tujuan yang diharapkan selama proses 

belajar. Oleh karena itu kedisiplinan belajar akan membawa dampak positif bagi 

siswa yang mampu menjalankannya. 

Salah satu faktor dalam pembentukan kedisiplinan belajar yaitu orangtua.  

Peran orangtua dalam pendidikan anak-anaknya sangat besar. Komunikasi yang 

efektif antara anak dengan orangtuanya akan menjalin hubungan yang baik diantara 

keduanya, sehingga persoalan-persoalan remaja termasuk problem belajar maupun 

kesulitan di sekolah mudah diselesaikan.  Hal ini akan menunjang kelancaran proses 

belajar dan diharapkan akan meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Penelitian Bled dan Canger (Syafroni, 1999) menunjukkan bahwa anak yang 

mempunyai interaksi positif dengan keluarga mempunyai pengaruh dalam 

keberhasilan pendidikannya. Anak–anak yang mempunyai potensi di atas rata-rata 

pada siswa SLTA yang berprestasi tinggi dan rendah menunjukkan bahwa remaja 
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yang berprestasi  tinggi sering berinteraksi dengan keluarga dibandingkan remaja 

yang berprestasi rendah. Bentuk interaksi tersebut diantaranya rekreasi bersama, ada 

kesamaan ide artinya saling memberi, saling menerima yang ditandai dengan saling 

pengertian, saling percaya, mencintai dan memberi semangat dalam meraih prestasi 

belajar. Keluarga mempunyai pengaruh yang cukup penting terhadap pola belajar 

anak. Pada umumnya anak masih tinggal bersama kedua orangtuanya dan saudara-

saudaranya sehingga dengan demikian orangtua merupakan faktor utama bagi anak 

dalam menyelesaikan problemnya.   

Interaksi dalam keluarga membutuhkan keterlibatan secara intensif dari 

orang-orang yang melakukan interaksi tersebut. Seringkali kesibukan orangtua 

dijadikan alasan timbulnya ketidakhangatan hubungan antara anggota keluarga.  Hal 

ini tidak seluruhnya benar karena bukan frekuensi pertemuan yang menentukan tetapi 

kualitas dari pertemuan itulah yang memberi pengaruh pada suasana keluarga 

(Purwanto, 1990). 

Keluarga adalah lembaga pertama dalam kehidupan anak, tempat belajar 

sebagai mahluk sosial juga merupakan dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral 

dan pendidikan anak. Interaksi di dalam keluarga akan menentukan pula tingkah laku 

terhadap orang lain dalam masyarakat. Orangtua sangat besar peranan dan 

tanggungjawabnya dalam mendidik dan membimbing anak-anaknya. Menurut 

Hurlock (1992) secara umum ada tiga macam pola asuh orangtua terhadap anak yaitu, 

tipe pola asuh pertama demokratis, tipe pola asuh kedua adalah permisif, tipe pola 
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asuh ketiga adalah otoriter. Ketiga pola asuh orangtua tersebut memiliki karakteristik 

yang berbeda-beda 

Gaya pengasuhan yang berbeda-beda terhadap anak akan menghasilkan sikap 

dan perilaku berbeda-beda pula. Pada umumnya pola pengasuhan orangtua dibedakan 

menjadi tiga. pertama pola asuh demoktratis; kedua pola asuh otoriter; ketiga pola 

asuh permisif. (Kartono, 1992) 

Menurut Hurlock (1992) pola asuh demokrasi adalah salah satu teknik atau 

cara mendidik dan membimbing anak, di mana orangtua  bersikap terbuka terhadap 

tuntutan dan pendapat yang dikemukakan anak, kemudian mendiskusikan hal tersebut 

bersama-sama. Pola ini lebih memusatkan perhatian pada aspek pendidikan daripada 

aspek hukuman, orangtua  memberikan peraturan yang luas serta memberikan 

penjelasan tentang sebab diberikannya hukuman serta imbalan tersebut. pola asuh 

demokrasi ditandai dengan sikap menerima, responsif, berorientasi pada kebutuhan 

anak yang disertai dengan tuntutan, kontrol dan pembatasan. Jadi penerapan pola 

asuh demokrasi dapat memberikan keleluasaan anak untuk menyampaikan segala 

persoalan yang dialaminya tanpa ada perasaan takut, keleluasaan yang diberikan 

orangtua  tidak bersifat mutlak akan tetapi adanya kontrol dan pembatasan 

berdasarkan norma-norma yang ada. 

 Berlawanan dengan pola asuh demokratis, terdapat pola asuh otoriter. 

Menurut Kartono (1992) pola asuh otoriter ditandai dengan ciri-ciri sikap orangtua  

yang kaku dan keras dalam menerapkan peraturan-peraturan maupun disiplin. 

Orangtua bersikap memaksa dengan selalu menuntut kepatuhan anak, agar bertingkah 
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laku seperti yang dikehendaki oleh orangtuanya. Karena  orangtua  tidak mempunyai 

pegangan mengenai cara bagaimana mereka harus mendidik, maka timbullah 

berbagai sikap orang  tua yang  mendidik  menurut apa yang dinggap terbaik oleh 

mereka sendiri, diantaranya adalah dengan hukuman dan sikap acuh  tak  acuh, sikap 

ini dapat menimbulkan ketegangan dan ketidak nyamanan, sehingga memungkinkan 

kericuhan di dalam rumah 

 Pola asuh yang sering diterapkan selain pola asuh demokratis dan otoriter 

yaitu pola asuh permisif. Menurut Kartono (1992) dalam pola asuh permisif, orangtua 

memberikan kebebasan sepenuhnya dan anak diijinkan membuat keputusan sendiri  

tentang langkah apa yang akan dilakukan, orangtua  tidak pernah memberikan 

pengarahan dan penjelasan kepada anak tentang apa yang sebaiknya dilakukan anak, 

dalam pola asuh permisif hampir tidak ada komunikasi antara anak dengan orangtua  

serta tanpa ada disiplin sama sekali. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan Mahmud (2003), diketahui tidak ada 

hubungan antara gaya pengasuhan authoritarian (mengarah ke otoriter) dengan 

tingkah laku prososial; 2) ada hubungan negatif antara  gaya pengasuhan permisif 

dengan tingkah laku prososial; 3) ada hubungan positif antara  gaya pengasuhan 

authoritative  (mengarah demokratis) dengan tingkah laku prososial. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa pola asuh yang demokratis lebih berpengaruh positif 

dibandingkan pola asuh otoriter ataupun permisif.  

Nadeak (1991) berpendapat bahwa untuk membina hubungan timbal-balik 

yang harmonis diantara orangtua  dan anak remajanya, orangtua  perlu menciptakan 
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suasana agar remaja itu merasa terbuka untuk menyelesaikan masalah mereka dengan 

baik. Suasana yang kondusif bagi orangtua dan anak dapat tercipta jika orangtua  

mampu menerapkan pola asuh yang positif bagi perkembangan anak. 

Sebagai pengasuh dan pembimbing dalam keluarga, orangtua sangat berperan 

dalam meletakkan dasar-dasar perilaku bagi anak-anaknya. Sikap, perilaku, dan 

kebiasaan orangtua selalu dilihat, dinilai, dan ditiru oleh anaknya yang kemudian 

semua itu secara sadar atau tak sadar diresapinya dan kemudian menjadi kebiasaan 

pula bagi anak-anaknya. Hal demikian disebabkan karena anak mengidentifikasikan 

diri pada orangtuanya sebelum mengadakan identifikasi dengan orang lain (Bonner 

dalam Tarmudji, 2001). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat dijelaskan bahwa orangtua tentunya 

berharapan atau menginginkan anak-anaknya memiliki kedisiplinan belajar yang 

tinggi. Namun pada kenyataannya orangtua terkadang menggunakan pola asuh yang 

kurang sesuai dalam menerapkan kedisiplinan bagi anak-anaknya, penggunaan pola 

asuh seperti ini merupakan penghalang bagi terciptanya kedisiplinan belajar pada 

anak, sehingga banyak dijumpai meskipun orangtua merasa telah memberikan 

perhatian dan pola asuh yang baik namun ternyata kedisiplinan belajar anak belum 

memuaskan seperti yang diharapkan.  

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di 

atas maka dapat dibuat pertanyaan penelitian : “Apakah ada perbedaan kedisiplinan 

belajar siswa ditinjau dari pola asuh orangtua?”. Berdasarkan pertanyaan penelitian 
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tersebut peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Perbedaan 

Kedisiplinan Belajar Siswa Ditinjau Dari Pola Asuh Orangtua”. 

C.  Tujuan Penelitian 

Pada dasarnya penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui : 

1. Perbedaan antara kedisiplinan belajar siswa ditinjau dari pola asuh orangtua 

2. Tingkat kedisiplinan belajar siswa 

D.  Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang didapat dalam penelitian ini adalah : 

1. Manfaat secara teoritik 

Manfaat secara teoritik dalam penelitian ini adalah dapat menjadi masukan bagi 

para ilmuwan psikologi khususnya pendidikan yang berkaitan dengan 

kedisiplinan belajar siswa dengan pola asuh orangtua. 

2. Manfaat secara praktis 

a. Bagi orangtua sebagai bahan informasi tentang penanaman kedisiplinan 

belajar siswa, sehingga diharapkan pada orangtua dapat bersikap tepat dalam 

memberikan pola asuh kepada anaknya. 

b. Bagi guru dapat dijadikan bahan informasi tentang kedisiplinan belajar siswa 

dengan pola asuh orangtua, sehingga diharapkan mereka dapat memberikan 

bimbingan serta arahan kepada anak didiknya agar keberhasilan bisa dicapai. 

c. Bagi kepala sekolah dapat dijadikan bahan informasi tentang kedisiplinan 

belajar siswa dengan pola asuh orangtua, sehingga diharapkan dapat 

memberikan kebijakan yang tepat dalam penanaman kedisiplinan belajar 

siswa di sekolah.  
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BAB II 
LANDASAN TEORI 

 

 

A. Kedisiplinan Belajar 

1. Pengertian kedisiplinan belajar 

      a. Pengertian kedisiplinan. Soedjono (1983) mengemukakan bahwa dalam 

pembicaraan sehari-hari disiplin biasanya dikaitkan dengan keadaan tertib. Artinya 

sesuatu keadaan dimana perilaku seseorang mengikuti pola-pola tertentu yang telah 

ditetapkan terlebih dahulu. Manullang (1981) berpendapat bahwa disiplin berarti 

sanggup melakukan apa yang sudah disetujui, baik persetujuan tertulis, lisan maupun 

berupa peraturan-peraturan atau kebiasaan.   

Disiplin menurut Hodges  (Helmi, 1996) dapat diartikan sebagai sikap  

seseorang atau kelompok yang berniat untuk mengikuti aturan-aturan yang telah 

ditetapkan. Dalam kaitannya dengan belajar, pengertian disiplin belajar adalah suatu 

sikap dan tingkah laku yang menunjukkan ketaatan siswa terhadap peraturan  

di sekolah.       

 Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan kedisiplinan adalah 

keadaan dimana perilaku seseorang mengikuti pola-pola tertentu yang telah 

ditetapkan atau disetujui terlebih dahulu baik persetujuan tertulis, lisan maupun 

berupa peraturan-peraturan atau kebiasaan.  
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 b. Pengertian belajar.  Belajar adalah suatu aktivitas manusia yang menuju 

arah tertentu dan merupakan suatu proses perubahan baik lahir maupun batin 

(Mustaqim, 1991). Slameto (1995) menyatakan belajar adalah suatu proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan sebagai pengalamannya sendiri dalam interaksinya dengan 

lingkungan. 

Belajar merupakan aktifitas seseorang yang sangat kompleks sehingga 

menimbulan pengertian yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut karena adanya 

pandangan yang berbeda dalam usaha memahami arti belajar. Kiranya tidaklah 

berlebihan apabila  dinyatakan  bahwa  belajar merupakan hal yang sentral bagi setiap 

manusia. Pada umumnya setiap orang dapat menyebutkan  kata  belajar, tetapi  tidak 

setiap orang dapat memahami apa arti belajar yang sebenarnya. Kesatuan pendapat 

mengenai belajar sampai  kini belum ada, dan andai kata ditanyakan kepada banyak 

orang tentang belajar, jawabannya akan sekian banyak pula. 

Menurut Winkel (1992), belajar merupakan salah satu proses mental yang 

mengarah kepada penguasaan pengetahuan, kecakapan, kebijaksanaan, atau sikap 

yang diperoleh, disimpan, dan dilaksanakan sehingga menimbulkan tingkah laku 

yang progresif dan adaptif. Dalam hal tersebut apa yang terjadi pada diri orang yang 

sedang belajar, tidak dapat diketahui secara langsung oleh orang lain, yang dapat 

diamati adalah tingkah laku dan hasilnya.  Dalam proses belajar siswa menggunakan 

kemampuan mentalnya untuk mempelajari bahan belajar. Kemampuan-kemampuan 

kognitif, afektif, psikomotorik yang dibelajarkan dengan bahan belajar menjadi 
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semakin rinci dan menguat. Adanya informasi tentang sasaran belajar, adanya 

penguatan-penguatan adanya evaluasi dan keberhasilan belajar menyebabkan siswa 

semakin sadar akan kemampuan dirinya. Hal ini akan memperkuat kedisiplinan 

siswa. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan belajar adalah proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan sebagai pengalamannya sendiri dalam interaksinya 

dengan lingkungan  yang mengarah kepada penguasaan pengetahuan, kecakapan, 

kebijaksanaan. 

c. Pengertian kedisiplinan belajar.  Dari uraian sebelumnya kedisiplinan 

diartikan sebagai perilaku seseorang mengikuti pola-pola tertentu yang telah 

ditetapkan atau disetujui terlebih dahulu baik persetujuan tertulis, lisan maupun 

berupa peraturan-peraturan atau kebiasaan. Adapun belajar diartikan sebagai proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan sebagai pengalamannya sendiri dalam interaksinya 

dengan lingkungan  yang mengarah kepada penguasaan pengetahuan, kecakapan, 

kebijaksanaan. 

Berdasarkan dua pengertian di atas dapat maka dapat disimpulkan 

kedisiplinan belajar adalah suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan siswa untuk 

melakukan aktivitas belajar yang sesuai dengan keputusan-keputusan, peraturan-

peraturan dan norma-norma yang telah ditetapkan bersama, baik persetujuan tertulis 
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maupun tidak tertulis antara siswa dengan guru di sekolah maupun dengan orangtua 

di rumah untuk mendapatkan penguasaan pengetahuan, kecakapan, kebijaksanaan. 

 
2. Aspek-aspek kedisiplinan belajar 

Menurut Ahmadi (1991), aspek-aspek kedisiplinan belajar antara lain:  

a. Kemampuan pembawaan. Anak yang mempunyai pembawaan yang baik 

akan lebih mudah dan cepat berhasil di dalam belajarnya bila dibandingkan dengan 

anak yang mempunyai pembawaan yang kurang baik.  Namun dalam hal ini tidak 

berarti pembawaan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan. 

b. Kondisi fisik individu yang belajar. Apabila kondisi fisik tidak normal atau 

cacat fisik maka dengan sendirinya akan mempengaruhi anak dalam proses 

kedisiplinan belajarnya. 

c. Kondisi psikis. Kondisi psikis atau kejiwaan sangat menentukan hasil 

belajar.  Jadi kalau psikisnya terganggu otomatis akan mempengaruhi kedisiplinan 

belajar anak.  

d. Kemampuan belajar. Seseorang apabila akan belajar harus memiliki 

kemampuan untuk mempelajari sesuatu yang diinginkan. 

e. Sikap terhadap guru dan mata pelajaran. Sikap terhadap guru juga 

merupakan faktor yang sangat mempengaruhi kedisiplinan belajar.  Oleh karena itu 

apabila seseorang ingin berhasil dalam belajar maka dia harus mempunyai sikap 

senang kepada guru dan mata pelajaran yang akan dipelajari.  

Kedisiplinan siswa dalam belajar yang akan digunakan sebagai acuan adalah 

kemampuan siswa untuk melakukan aktivitas belajarnya tanpa harus bergantung pada 
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orang lain. Rubino (dalam Rudiyanto, 2006) mengemukakan setidaknya terdapat tiga 

aspek dalam kedisiplinan belajar: 

a. Adanya sikap mental siswa terhadap pelajaran yang diajarkan guru, sikap 

mental tersebut meliputi  antara lain: siswa mempunyai rasa percaya diri dan keuletan 

dalam setiap belajarnya    

b. Adanya cara–cara belajar yang digunakan oleh siswa demi meraih prestasi 

belajar yang baik. Dalam hal ini harus mengarah pada pedoman-pedoman umum 

untuk belajar dengan baik yang meliputi :  keteraturan dalam belajar, konsentrasi 

dalam belajar, penggunaan waktu dalam belajar, pemakaian sarana perpustakaan 

c.  Adanya sikap mandiri yang dimiliki oleh siswa  meliputi antara lain: tidak 

suka bergantung pada orang lain kecuali bila benar-benar memerlukan, segala 

sesuatunya dipikirkan masak-masak, individu kreatif dalam melakukan sesuatu, 

selalu mencari jalan keluar yang paling mudah, efektif dan efisien, dalam setiap 

usahanya tidak mudah putus asa dan mampu mengendalikan emosinya dan 

mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, tidak mudah terpengaruh dari luar. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan aspek-aspek kedisiplinan 

belajar yaitu: fisiologis, psikologis, kognitif, adanya sikap mental siswa terhadap 

pelajaran yang diajarkan guru, adanya cara–cara belajar yang digunakan oleh siswa 

demi meraih prestasi belajar yang baik, adanya sikap mandiri yang dimiliki oleh 

siswa. 
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3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan belajar 

Menurut Syah (1995) kedisiplinan belajar dapat dipengaruhi beberapa faktor 

antara lain : 

a. Lingkungan. Faktor lingkungan dapat berasal dari keluarga, sekolah, 

masyarakat dan kelompok teman sebaya. Faktor yang berasal dari keluarga misalnya, 

situasi rumah yang kurang mendukung meliputi kekacauan dalam rumah tangga, 

kurangnya perhatian orang tua,. Faktor yang berasal dari sekolah yaitu pendidikan 

dan bimbingan dari sekolah, hal ini tergantung bagaimana cara guru melakukan 

pendekatan dengan anak didiknya. Faktor dari masyarakat dan kelompok teman 

sebaya misalnya sikap dari lingkungan masyarakat yang kurang mendukung 

munculnya kedisiplinan, intensitas pergaulan  dengan teman sebaya yang membawa 

pengaruh negatif akan menjadikan anak kurang memiliki rasa tanggung jawab. 

b. Suasana emosional sekolah. Suasana emosional sekolah dipengaruhi oleh 

sikap guru dan jenis disiplin yang digunakan Para guru yang mempunyai hubungan 

yang baik dengan muridnya dan menggunakan disiplin yang demokratis mendorong 

sikap yang positif pada murid dibandingkan dengan mereka yang mempunyai “anak 

mas”, yang merasa bosan dengan pekerjaan, yang mengajar secara membosankan dan 

yang terlalu bersifat otoriter atau permisif dalam pengendalian situasi di kelas. 

c. Sikap terhadap pelajaran. Anak dibesarkan oleh orang tua yang berpendapat 

bahwa masa kanak-kanak harus bahagia dan bebas, biasanya mengembangkan sikap 

negatif terhadap setiap kegiatan yang menyerupai kegiatan. Selama sekolah masih 
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bermain-main saja, mereka menyukainya, tetapi dengan kenaikan kelas, lebih banyak 

upaya yang dituntut untuk membuat pekerjaan rumah, ini menimbulkan rasa tidak 

suka akan sekolah. 

d. Hubungan guru dan murid. Kedisiplinan belajar dapat dipengaruhi oleh 

sikapnya terhadap guru. Jika siswa membawa konsep yang negatif terhadap guru ke 

sekolah, yaitu konsep yang didasarkan atas kata orang tua atau saudara, gambaran 

media masa, atau bila pengalaman pribadi yang tidak menyenangkan dengan guru, 

sikap mereka terhadap semua guru cenderung akan negatif dan akan menyebaban 

siswa semakin tidak disiplin. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan belajar menurut Winkel 

(1992) meliputi : 

a. Faktor fisiologis. Kondisi fisiologis dari siswa sangat berpengaruh 

terhadap kedisiplinan belajar pada diri siswa. Orang yang dalam keadaan segar 

jasmaninya akan berlainan belajarnya dari orang yang dalam keadaan lelah atau sakit. 

Anak yang kekurangan gizi, kedisiplinan belajarnya tidak sebaik dengan anak yang 

sehat, mereka akan lebih lekas lelah, mudah mengantuk. Kondisi fisiologis terutama 

kondisi panca indera pendengaran dan penglihatan sangat memegang peranan penting 

dalam proses belajar. Orang belajar dilakukan dengan melihat contoh atau model 

lewat membaca, melakukan observasi, mengamati hasil eksperimen, mendengarkan 

penjelasan guru, mendengar ceramah, diskusi, dan sebagainya. Karena besarnya 

peranan dari penglihatan dan pendengaran ini maka proses belajar mengajar dalam 

lingkungan pendidikan formil banyak dipergunakan alat peraga yang dapat dilihat 
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dan didengar. Dengan kondisi panca indera yang baik maka kedisiplinan belajar pada 

anak tidak akan terganggu. 

b. Faktor psikologis. Faktor psikologis mencakup kemauan, motivasi, bakat, 

kecerdasan, dan minat. Kemauan adalah kesanggupan untuk melakukan suatu 

kemampuan dalam mempersepsi, mengingat, dan berfikir. Persepsi adalah 

pengalaman tentang objek, peristiwa dan hubungan-hubungan yang diperoleh dengan 

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan  

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kedisiplinan belajar antara lain: lingkungan, suasana emosional 

sekolah, sikap terhadap pelajaran dan hubungan guru dengan murid, faktor fisiologis 

dan faktor psikologis. 

 

B. Pola Asuh Orangtua 

1. Pengertia pola asuh orangtua 

Keluarga adalah lembaga pertama dalam kehidupan anak, tempat belajar 

sebagai mahluk sosial juga merupakan dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral 

dan pendidikan anak. Interaksi di dalam keluarga akan menentukan pula tingkah laku 

terhadap orang lain dalam masyarakat. Orangtua sangat besar peranan dan 

tanggungjawabnya dalam mendidik dan membimbing anak-anaknya.  

Menurut Sarwono (1997), keluarga merupakan lingkungan primer hampir 

setiap individu, hubungan antara manusia yang paling intensif dan paling awal terjadi 

dalam keluarga. Sebelum seorang anak mengenal lingkungan yang lebih luas, ia 

terlebih dahulu mengenal lingkungan keluarganya sehingga sebelum ia mengenal 
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norma-norma dan nilai-nilai dari masyarakat umum, pertama kali ia menyerap norma-

norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam keluarganya untuk dijadikan bagian dari 

kepribadiannya. 

Nadeak (1991) berpendapat bahwa untuk membina hubungan timbal-balik 

yang harmonis diantara orangtua  dan anak remajanya, orangtua  perlu menciptakan 

suasana agar remaja itu merasa terbuka untuk menyelesaikan masalah mereka dengan 

baik. Suasana yang kondusif bagi orangtua dan anak dapat tercipta jika orangtua  

mampu menerapkan pola asuh yang positif bagi perkembangan anak. 

Pola  asuh pada dasarnya diciptakan oleh orangtua dalam menjalin hubungan 

sehari-hari dengan anak-anaknya.  Pola asuh orangtua disertai tindakan dari orangtua 

untuk membentuk anak menurut yang diinginkannya, jelasnya orangtua  yang suka 

menyesuaikan  diri  dengan keadaan akan mempunyai kesempatan menghasilkan 

anak-anak yang sealiran.  

Pola asuh menurut Dagun (Yuwanto, 2002) adalah cara atau teknik yang 

dipakai oleh orangtua  di dalam mendidik dan membimbing anak-anaknya agar kelak 

menjadi orang yang berguna dan sesuai dengan yang diharapkan. Suardiman 

(Iswantini, 2002) mengatakan pola asuh adalah suatu cara orangtua  menjalankan 

peranan yang penting bagi perkembangan anak selanjutnya, dengan memberi 

bimbingan dan pengalaman serta memberikan pengawasan agar anak dapat 

menghadapi kehidupan yang akan datang dengan sukses,  sebab di dalam keluarga 

yang merupakan kelompok sosial dalam kehidupan individu, anak akan belajar dan 
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menyatakan dirinya sebagai manusia sosial dalam hubungan dan interaksi dengan 

kelompok. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pola asuh  orangtua 

adalah cara yang dipakai oleh orangtua dalam mendidik dan memberi bimbingan dan 

pengalaman serta memberikan pengawasan kepada anak-anaknya agar kelak menjadi 

orang yang berguna, serta memenuhi kebutuhan fisik dan psikis yang akan menjadi 

faktor penentu bagi remaja dalam menginterpretasikan, menilai dan mendeskripsikan 

kemudian memberikan tanggapan dan menentukan sikap maupun berperilaku. 

 
2.  Bentuk-bentuk pola asuh orangtua 

 a. Pola asuh orangtua yang otoriter. Menurut Kartono (1992), ada beberapa 

pendekatan yang diikuti orangtua dalam berhubungan dan mendidik anak-anaknya 

 salah satu di antaranya adalah sikap dan pendidikan otoriter. Pola asuh otoriter 

ditandai dengan ciri-ciri sikap orangtua  yang kaku dan keras dalam menerapkan 

peraturan-peraturan maupun disiplin. Orangtua bersikap memaksa dengan selalu 

menuntut kepatuhan anak, agar bertingkah laku seperti yang dikehendaki oleh 

orangtuanya. Karena  orangtua  tidak mempunyai pegangan mengenai cara 

bagaimana mereka harus mendidik, maka timbullah berbagai sikap orang  tua yang 

 mendidik  menurut apa yang dinggap terbaik oleh mereka sendiri, diantaranya adalah 

dengan hukuman dan sikap acuh  tak  acuh, sikap ini dapat menimbulkan ketegangan 

dan ketidak nyamanan, sehingga memungkinkan kericuhan di dalam rumah 

b. Pola asuh orangtua yang demokratis. Hurlock (1992) berpendapat bahwa 

pola asuh demokrasi adalah salah satu tehnik atau cara mendidik dan membimbing 
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anak, di mana orangtua  bersikap terbuka terhadap tuntutan dan pendapat yang 

dikemukakan anak, kemudian mendiskusikan hal tersebut bersama-sama. Pola ini 

lebih memusatkan perhatian pada aspek pendidikan daripada aspek hukuman, 

orangtua  memberikan peraturan yang luas serta memberikan penjelasan tentang 

sebab diberikannya hukuman serta imbalan tersebut. 

Hurlock (1992) mengatakan bahwa pola asuh demokrasi ditandai dengan sikap 

menerima, responsif, berorientasi pada kebutuhan anak yang disertai dengan tuntutan, 

kontrol dan pembatasan. Jadi penerapan pola asuh demokrasi dapat memberikan 

keleluasaan anak untuk menyampaikan segala persoalan yang dialaminya tanpa ada 

perasaan takut, keleluasaan yang diberikan orangtua  tidak bersifat mutlak akan tetapi 

adanya kontrol dan pembatasan berdasarkan norma-norma yang ada. 

c. Pola asuh orangtua yang permisif. Dalam pola asuh ini anak diberi 

kebebasan yang penuh dan diijinkan membuat keputusan sendiri tanpa 

mempertimbangkan orangtua  serta bebas apa yang diinginkan. Pola asuh permisif 

dikatakan pola asuh tanpa disiplin sama sekali. Orangtua  enggan bersikap terbuka 

terhadap tuntutan dan pendapat yang dikemukakan anak.  

Menurut Kartono (1992) dalam pola asuh permisif, orangtua memberikan 

kebebasan sepenuhnya dan anak diijinkan membuat keputusan sendiri  tentang 

langkah apa yang akan dilakukan, orangtua  tidak pernah memberikan pengarahan 

dan penjelasan kepada anak tentang apa yang sebaiknya dilakukan anak. Dalam pola 

asuh permisif hampir tidak ada komunikasi antara anak dengan orangtua  serta tanpa 

ada disiplin sama sekali. 
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Mussen, (1989), mengatakan bahwa orangtua  yang memiliki pola asuh 

permisif rendah dalam penggunaan kontrol rasional. Mereka kurang hangat, kurang 

mengacuhkan, kurang mengasihi dan kurang simpatik kepada  anak-anaknya. Karena 

tidak adanya kontrol maka orangtua tidak mendorong anak-anaknya untuk 

mengemukakan ketidaksetujuan  atas  keputusan atau peraturan orangtua  dan mereka 

hanya memberikan sedikit kehangatan. 

Berdasarkan  beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa pola asuh 

permisif adalah pengasuhan tanpa adanya disiplin sama sekali dengan memberikan 

kebebasan sepenuhnya pada anak untuk membuat keputusan sendiri.  

 
3. Faktor–faktor yang mempengaruhi pola asuh orangtua 

Banyak pemikiran yang melahirkan sikap yang mengakui otoritas orangtua  

hanya karena rasa takut dan anggapan bahwa orangtua  adalah bagian dari 

kehidupannya. Akibatnya, tidak ada konformitas dan transaksional antara orangtua  

dengan anak sebagai panutan untuk mengembangkan nilai-nilai yang diharapkan. 

Menurut Nelson (Shochib, 1997), orangtua  yang tidak dapat melakukan hubungan 

intim dan penuh keterbukaan akan melahirkan kepadaman pengakuan anak terhadap 

otoritasnya. 

 Karena adanya pemikiran yang demikian, maka orangtua  memberikan 

gagasan yang sulit untuk diterima oleh anak-anaknya dan sulit untuk dihilangkan, 

bahwa orangtua  harus menggunakan kekuasaan dalam menghadapi anak-anaknya, 

penggunaan pola asuh seperti ini merupakan penghalang bagi terciptanya 

keharmonisan keluarga 
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Selanjutnya menurut Shochib (1997), secara khusus perlakuan orangtua  

terhadap anak-anaknya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut : 

a. Pengalaman masa lalu, perlakuan orangtua  terhadap anak-anaknya 

mencerminkan  perlakuan  mereka  terima waktu kecil dulu. Bila perlakuan yang 

mereka terima keras dan kejam, maka perlakuan terhadap anak-anaknya juga keras 

seperti itu. 

b. Kepribadian orangtua, kepribadian orangtua  dapat mempengaruhi cara 

mengasuhnya. Orangtua  yang berkepribadian tertutup dan konservatif cenderung 

memperlakukan anaknya dengan ketat dan otoriter. 

c. Nilai-nilai yang dianut orangtua, ada sebagian orangtua  yang menganut 

faham aqualitarian yaitu kedudukan anak sama dengan kedudukan orangtua, ini di 

negara barat sedangkan di negara timur nampaknya orangtua  masih cenderung 

menghargai keputusan anak. 

Generasi tua hidup di dalam kerangka kebijaksanaan prakmatis dan 

berdasarkan pengalaman di masa lalu, generasi remaja bertindak-tanduk selaras 

dengan idealisme yang romantis namun dinamis, keduanya dipertemukan pada realita 

yang sama, yaitu kebutuhan untuk hidup berdampingan, bukan sebagai orang asing 

yang bertentangan, tetapi sebagai pribadi-pribadi yang saling mengindahkan 

memperdulikan dan memperhatikan. Dari generasi ke generasi berikutnya jelas ada 

perubahan dalam hubungan orangtua  dan anak. Seseorang yang telah menjadi bapak 

dan ibu dari anaknya, menyadari bahwa pola hubungan antara dia dan anaknya 

berbeda dengan pola yang dia miliki dalam hubungan dengan arangtuanya. 
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Perubahan-perubahan pola asuh ini Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan 

pola asuh orangtua menurut Brouwer (1982), sebagai berikut : (a) keadaan 

masyarakat di mana keluarga itu hidup, (b) kesempatan yang diberikan oleh orangtua, 

(c) persepsi timbal balik antara orangtua  dan anak. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pola asuh orangtua yaitu : pengalaman masa lalu, kepribadian 

orangtua, nilai-nilai yang dianut orangtua, tempat tinggal, kesempatan yang diberikan 

oleh orangtua, dan persepsi timbal balik antara orangtua  dan anak. 

 
4. Aspek-aspek pengukuran pola asuh orangtua 

Tingkah laku yang tidak dikehendaki pada diri anak dapat merupakan 

gambaran dari keadaan di dalam keluarga, tidak tepatlah bila orangtua  selalu menilai 

tingkah laku anaknya dengan awal pandangan kejengkelan dan kebencian, sebaliknya 

justru sikap dan tingkah laku orang dewasalah yang sering mengawali kegelisahan  

pada diri anak.  

Menurut Timomor (Iswantini, 2002) pola asuh orangtua dapat ditunjukkan 

melalui aspek-aspek : 

a. Peraturan, penerapan aturan yang harus dipatuhi dalam kegiatan sehari-hari. 

b. Hukuman, pemberian sanksi terhadap ketentuan atau aturan yang dilanggar.  

c. Hadiah, pemberian hadiah terhadap kegiatan yang dilakukan anak. 

d. Perhatian, tingkat kepedulian orangtua  terhadap aktivitas dan kehendak anak. 
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e. Tanggapan, cara orangtua  menanggapi sesuatu dalam kaitannya dengan 

aktivitas dan keinginan anak. 

Baumrind (Kusjamilah, 2001), mengemukakan ada beberapa aspek dalam pola 

asuh orangtua, yaitu : 

a. Kontrol, merupakan usaha mempengaruhi aktivitas anak secara berlebihan 

untuk mencapai tujuan, menimbulkan ketergantungan pada anak, menjadikan anak 

agresif, serta meningkatkan aturan orangtua  secara ketat. 

b. Tuntutan kedewasaan, yaitu menekan kepada anak untuk mencapai suatu 

tingkat kemampuan secara intelektual, sosial dan emosional tanpa memberi 

kesempatan pada anak untuk berdiskusi. 

          c. Komunikasi anak dan orangtua, kurangnya komunikasi anak dan orangtua, 

yaitu orangtua tidak menanyakan bagaimana pendapat dan perasaan anak bila 

mempunyai persoalan yang harus dipecahkan. 

  d. Kasih sayang, yaitu tidak adanya kehangatan, cinta, perawatan dan perasaan 

kasih, serta keterlibatan yang meliputi penghargaan dan pujian terhadap prestasi anak 

Kesimpangsiuran hubungan orangtua  dan anak ini sebagai suatu peristiwa 

yang tidak terelakan, sebagai suatu jurang pemisah atau generation gap yang dapat 

menimbulkan konflik dalam keluarga, yang menurut Gunarsa (1995), diantaranya 

kurangnya pengertian dari pihak orangtua  yang kurang mau diajak mengikuti liku-

liku perkembangan pikiran anak. 

Mussen (1989), mengatakan bahwa orangtua yang memberikan pola asuh 

secara negatif lebih mengandalkan penegasan kekuasaan, disiplin keras, mereka juga 
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kurang hangat, kurang mengacuhkan, kurang mengasihi dan kurang simpatik kepada 

anak-anaknya. Karena menggunakan kontrol dan kekuasaan penuh, tidak 

memberikan kesempatan pada anak untuk mengemukakan pendapatnya, dan tidak 

mendorong anak-anaknya untuk mengemukakan ketidaksetujuan  atas keputusan atau 

peraturan orangtua  dan mereka hanya memberikan sedikit kehangatan 

Berdasarkan beberapa uraian di atas ditarik kesimpulan, aspek-aspek dalam 

pola asuh orangtua antara lain peraturan, hukuman, hadiah, perhatian dan tanggapan. 

Adapun aspek-aspek yang digunakan sebagai indikator alat ukur untuk mengungkap 

pola asuh orangtua dalam pada penilitian ini mengacu pada pendapat yang 

dikemukakan oleh Baumrind (Kusjamilah, 2001) yaitu  kontrol yang berlebihan pada 

anak, tuntutan kedewasaan yang berupa tekanan, kurangnya komunikasi dan kasih 

sayang. 

 

C. Perbedaan Kedisiplinan Belajar Siswa Ditinjau dari Pola Asuh Orangtua 

Kedisiplinan berperan penting dalam pencapaian keberhasilan seseorang 

dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Begitu pula kedisiplinan belajar sangat 

diperlukan bagi seorang siswa untuk mencapai tujuan yang diharapkan selama proses 

belajar. Oleh karena itu kedisiplinan belajar akan membawa dampak positif bagi 

siswa yang mampu menjalankannya. Menurut Slameto (1995) kedisiplinan 

merupakan salah satu sarana dan kunci untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan, 

untuk itu perlu ditimbulkan kesadaran dari individu tentang perlunya kedisiplinan diri 

terhadap segala sesuatu yang harus dilakukan. 
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 Disiplin merupakan hal yang sangat penting, terutama bagi orang-orang yang 

ingin mencapai suatu cita-cita. Orang yang terbiasa disiplin akan mempunyai 

program harian dan aturan, dan dia berkomitmen terhadap program yang telah dia 

buat tersebut. Jika belum terbiasa, tentu disiplin ini akan terasa berat, karena itulah 

disiplin ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, melainkan butuh proses yang 

cukup panjang serta perjuangan yang gigih.  Dalam belajar orang juga harus 

menerapkan kedisiplinan, terutama dalam menyusun strategi belajar. Strategi belajar 

merupakan akibat dari karakter orang. Mereka menggunakan berbagai strategi dalam 

belajar tujuannya hanya agar belajarnya dapat disiplin dan terarah sesuai dengan yang 

diharapkan. Hampir dapat dipastikan, bahwa strategi belajar akan konsisten pada 

kepentingan diri dan pertahanan diri, yang semuanya ditujukan untuk menghindarkan 

diri dari kesulitan dan ketakutan. 

Salah satu faktor yang berpengaruh dalam pembentukan kedisiplinan belajar 

yaitu orangtua.. Komunikasi yang efektif antara anak dengan orangtuanya akan 

menciptakan hubungan yang baik diantara keduanya, sehingga persoalan-persoalan 

remaja termasuk problem belajar maupun kesulitan di sekolah mudah diselesaikan.   

Orangtua sangat besar peranan dan tanggungjawabnya dalam mendidik dan 

membimbing anak-anaknya. Menurut Hurlock (1992) secara umum ada tiga macam 

pola asuh orangtua terhadap anak yaitu demokratis, permisif dan otoriter. Ketiga pola 

asuh orangtua tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda 
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Gaya pengasuhan yang berbeda-beda terhadap anak akan menghasilkan sikap 

dan perilaku berbeda-beda pula. Pada umumnya pola pengasuhan orangtua dibedakan 

menjadi tiga. pertama pola asuh demoktratis; kedua pola asuh otoriter; ketiga pola 

asuh permisif. (Kartono, 1992) 

Penelitian Mahmud (2003) tentang pola asuh  orangtua, memaparkan (1) tidak 

ada hubungan antara pola asuh  authoritarian dengan tingkah laku prososial remaja 

(r= -0.072); (2) terdapat hubungan negatif  antara pola asuh  permissif dengan tingkah 

laku prososial remaja (r= -0,341); (3) terdapat hubungan positif antara pola asuh  

autoritative dengan tingkah laku prososial remaja (r= 0,301).  

Remaja  yang menerima pola asuh otoriter dalam proses pendidikannya akan 

mendapatkan suatu keadaan yang mempengaruhi penggunaan energi dalam berfungsi. 

Menurut Watson (Kartono, 1992) pola asuh otoriter orangtua menimbulkan gejala 

kecemasan, mudah putus asa, tidak dapat merencanakan sesuatu, dan penolakan 

terhadap orang lain, sedangkan orangtua permisif memberikan kepada anak untuk 

berbuat sekehendaknya dan lemah sekali dalam melaksanakan disiplin pada anak. 

Orangtua yang permisif, kurang tegas dalam menerapkan peraturan-peraturan yang 

ada, dan anak diberikan kesempatan sebebas-bebasnya untuk berbuat dan memenuhi 

keinginannya. Anak dituntut atau sedikit sekali dituntut untuk bertanggung jawab, 

tetapi mempunyai hak yang sama seperti orang dewasa. Anak diberi kebebasan untuk 

mengatur dirinya sendiri dan orangtua tidak banyak mengatur anaknya. Pola asuh 

orangtua yang terlalu membebaskan anak dalam mengatur dirinya bisa 

mengakibatkan efek negatif bagi kedisiplinan belajar anak. Untuk mengasuh anak 
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agar memiliki kedisiplinan, kemandirian, rasa tanggung jawab perlu memperhatikan 

adanya teknik-teknik pola asuh. Salah satunya adalah teknik asuhan orangtua 

demokratis yang dapat menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan diri maupun 

mendorong tindakan-tindakan mandiri membuat keputusan sendiri. 

Berdasarkan teori-teori yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan 

bahwa orangtua yang menerapkan pola asuh otoriter memiliki karakteristik antara 

lain kaku, keras, memaksa terlalu menuntut (tidak memberi kesempatan) hal ini akan 

menyebabkan anak merasa tertekan, mudah putus asa, tidak dapat merencanakan 

sesuatu, dan penolakan terhadap orang lain. Kemudian orangtua yang menerapkan 

pola asuh demokratis akan membimbing anak dengan pola terbuka mau berdiskusi, 

memberi keleluasaan pada anak namun dengan batas dan kontrol yang sesuai dan 

menekankan aspek pendidikan sehingga anak akan belajar untuk menyampaikan 

segala persoalan yang dialaminya tanpa ada perasaan takut, belajar mandiri dan 

menyelesaikan masalahnya dengan mendapat dukungan dari orangtua, sedangkan 

sedangkan orangtua yang menerapkan pola asuh permisif  memiliki karakteristik 

terlalu bebas, kontrol rendah, acuh, kurang hangat, kurang tegas dan tertutup sehingga 

anak dituntut atau sedikit sekali dituntut untuk bertanggung jawab, tetapi mempunyai 

hak yang sama seperti orang dewasa. Anak diberi kebebasan untuk mengatur dirinya 

sendiri dan orangtua tidak banyak mengatur anaknya. Pola asuh orangtua yang terlalu 

membebaskan anak dalam mengatur dirinya bisa mengakibatkan efek negatif bagi 

kedisiplinan belajar anak 
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Berkaitan dengan kedisiplinan belajar maka penerapan pola asuh yang 

sesuai dalam hal ini adalah pola asuh demokrasi. Karena dalam penerapan pola asuh 

demokrasi adalah orangtua  bersikap terbuka terhadap tuntutan dan pendapat yang 

dikemukakan anak, kemudian mendiskusikan hal tersebut bersama-sama. Pola ini 

lebih memusatkan perhatian pada aspek pendidikan daripada aspek hukuman, 

orangtua  memberikan peraturan yang luas serta memberikan penjelasan tentang 

sebab diberikannya hukuman serta imbalan tersebut. pola asuh demokrasi ditandai 

dengan sikap menerima, responsif, berorientasi pada kebutuhan anak yang disertai 

dengan tuntutan, kontrol dan pembatasan. Jadi penerapan pola asuh demokrasi dapat 

memberikan keleluasaan anak untuk menyampaikan segala persoalan yang 

dialaminya tanpa ada perasaan takut, keleluasaan yang diberikan orangtua  tidak 

bersifat mutlak akan tetapi adanya kontrol dan pembatasan berdasarkan norma-norma 

yang ada. 

Berikut ini dipaparkan kerangka berpikir perbedaan kedisiplinan belajar 

ditinjau dari pola asuh orangtua. 
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Gambar I 
 

Kerangka Berpikir Perbedaan Kedisiplinan Belajar ditinjau  
dari Pola Asuh orangtua 
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D. Hipotesis 

Ada perbedaan kedisiplinan belajar ditinjau dari pola asuh orangtua. 

Kedisiplinan belajar anak yang menerima pola asuh demokratis lebih tinggi dari pada 

anak yang menerima pola asuh permisif dan otoriter. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Identifikasi Variabel Penelitian 

  Dalam penelitian ini akan digunakan tiga variabel penelitian yang terdiri dari: 

 1. Variabel tergantung : Kedisiplinan belajar  

 2. Variabel bebas : Pola asuh orangtua 

 

B. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Kedisiplinan belajar  

Kedisiplinan belajar adalah suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan siswa untuk 

melakukan aktivitas belajar yang sesuai dengan keputusan-keputusan, peraturan-

peraturan dan norma-norma yang telah ditetapkan bersama, baik persetujuan 

tertulis maupun tidak tertulis antara siswa dengan guru di sekolah maupun dengan 

orangtua di rumah untuk mendapatkan penguasaan pengetahuan, kecakapan, 

kebijaksanaan. Kedisiplinan belajar diungkap menggunakan skala kedisiplinan 

belajar berdasarkan aspek-aspek yang dikemukakan Rubino (Rudiyanto, 2006) 

meliputi: adanya sikap mental siswa (percaya diri dan tahu akan tujuan belajarnya) 

terhadap pelajaran yang diajarkan guru, adanya cara–cara belajar yang digunakan 

oleh siswa demi meraih prestasi belajar yang baik, adanya sikap mandiri yang 

dimiliki oleh siswa. Semakin tinggi skor yang diperoleh menunjukkan semakin 

tinggi pula kedisiplinan belajar pada siswa, begitu pula sebaliknya. 
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2. Pola asuh orangtua 

Pola asuh orangtua adalah cara yang dipakai oleh orangtua dalam mendidik dan 

memberi bimbingan dan pengalaman serta memberikan pengawasan kepada anak-

anaknya agar kelak menjadi orang yang berguna, serta memenuhi kebutuhan fisik 

dan psikis yang akan menjadi faktor penentu bagi remaja dalam 

menginterpretasikan, menilai dan mendeskripsikan kemudian memberikan 

tanggapan dan menentukan sikap maupun berperilaku. Pola asuh orangtua 

diungkap menggunakan skala pola asuh orangtua berdasarkan aspek: kontrol, 

tuntutan kedewasaan, komunikasi, dan kasih sayang. Penentuan pola asuh 

demokratis, otoriter dan permisif dengan menggunakan perbandingan nilai rata-

rata ketiga pola asuh tersebut. Semakin tinggi nilai rata-rata yang diperoleh 

menunjukkan jenis pola asuh yang paling dominan yang diterapkan orangtua. 

 

C. Subjek Penelitian 

1. Populasi  

 Populasi adalah keseluruhan fakta dari hal yang diteliti disebut  sebagai 

populasi, sedangkan kalau dari semua fakta yang dianggap dapat mewakili 

seluruhnya disebut sebagai sampel. Pada penelitian sampel yang diambil harus dapat 

mewakili keseluruhan populasi yang diambil, oleh karena itu pemilihan sampel harus 

diusahakan sedemikian rupa sehingga sampel itu bisa menunjukan gambaran keadaan 

keseulurah populasi (Subagyo, 2003). Populasi dalam penelitian adalah siswa siswi 

SMU Muhammadiyah 1 Kudus 
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2. Sampel   

 Sampel haruslah dipilih dengan menggunakan metode yang tepat sehingga 

anggota populasi mempunyai kesempatan dan peluang yang sama untuk dipilih 

sebagai sampel (Singarimbun dan Effendi, 1995).  Sampel dalam penelitian ini yaitu 

siswa siswi kelas 2 SMU Muhammadiyah 1 Kudus. Alasan penelitian di sekolah 

tersebut  antara lain:1) menurut informasi yang diperoleh penulis, di sekolah tersebut 

belum pernah diadakan penelitian yang mengungkap tentang perbedaan kedisiplinan 

belajar ditinjau dari pola asuh orangtua dan; 2) lokasi sekolah sudah penulis kenal 

dengan baik sehingga akan memudahkan dalam proses pengambilan data; 3) secara 

teoretis  ingin mengetahui apakah ada permasalahan yang berkaitan dengan 

kedisiplinan belajar pada siswa di sekolah tersebut. 

  

3. Sampling 

Masalah sampling atau pengambilan sampel tidak kalah pentingnya dalam 

penelitian, tanpa teknik sampling yang benar pelaksanaan penelitian akan mengalami 

penyimpangan. Sampling menurut Subagyo (2003) adalah cara yang digunakan untuk 

mengambil sampel. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah cluster random sampling, karena dalam sampel terdiri dari kelas-kelas dan 

kelas-kelas tersebut mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel 

penelitian. 
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Adapun cara yang digunakan untuk merandom kelas dalam penelitian ini 

adalah menggunakan undian. Langkah-langkah random sampling dengan cara undian 

menurut Hadi (1994), yaitu : 

1. Buat daftar yang bersisi masing-masing klas yang ada dalam populasinya. 

2. Buat kode yang berupa angka untuk tiap-tiap kelas. 

3. Tulis kode-kode itu kedalam kertas kecil. 

4. Gulung kertas itu baik-baik 

5. Kocok  baik-baik tempat gulungan kertas itu. 

6. Ambil gulungan kertas itu sebanyak yang diperoleh. 

 
D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang dipakai oleh peneliti untuk 

memperoleh data yang diselidiki. Kualitas data ditentukan oleh kualitas alat 

pengambilan data atau alat ukur pengukurannya (Suryabrata, 1990). 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan 

pengukuran terhadap subjek penelitian. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah skala kedisiplinan belajar dan pola asuh orangtua. Penggunaan skala pada 

penelitian ini didasarkan atas karakteristik skala sebagai alat ukur psikologi yang 

dikemukakan oleh Azwar (1999), yaitu: 

a. Stimulusnya berupa pertanyaan atau pernyataan yang tidak langsung mengungkap 

atribut yang hendak diukur melainkan indikator perilaku dari atribut yang 

bersangkutan.  
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b. Atribut psikologis diungkap secara tidak langsung lewat indikator-indikator 

perilaku yang diterjemahkan dalam bentuk aitem-aitem.  

c. Respon subjek tidak diklasifikasikan sebagai jawaban “benar” atau “salah”. 

Semua jawaban dapat diterima sepanjang diberikan secara jujur dan sungguh-

sungguh. 

1. Skala kedisiplinan belajar   

Kedisiplinan belajar diungkap menggunakan skala kedisiplinan belajar 

berdasarkan aspek-aspek kedisiplinan belajar yaitu : adanya sikap mental siswa 

terhadap pelajaran yang diajarkan guru, adanya cara–cara belajar yang digunakan 

oleh siswa demi meraih prestasi belajar yang baik, adanya sikap mandiri yang 

dimiliki oleh siswa (Rubino dalam Rudiyanto, 2006). 

 

2. Skala Pola asuh orangtua Orangtua 

 Skala pola asuh orangtua orangtua yang digunakan merupakan modifikasi dari 

skala pola asuh orangtua yang disusun oleh Satriawan (2002) dengan mengacu pada 

pendapat yang dikemukakan oleh Baumrind (Satriawan, 2002) yaitu aspek  kontrol, 

tuntutan kedewasaan, komunikasi, dan  kasih sayang. 

a. Aspek kontrol, yaitu aspek dalam penerapan pola asuh sebagai usaha untuk 

mempengaruhi perbuatan anak untuk mencapai tujuan memodifikasi perilaku, 

ketergantungan, agresivitas, tingkah laku bermain serta meningkatkan internalisasi 

aturan orang tua. 
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b. Aspek tuntutan kedewasaan, yaitu aspek yang menekankan pada anak untuk 

mencapai suatu tingkat kemampuan secara intelektual, sosial dan emosional sesuai 

dengan yang diharapkan. 

 c.  Aspek komunikasi orang tua dengan anak, yaitu aspek yang berupa proses 

timbal-balik antara orang tua dengan anak dengan menggunakan penalaran dalam 

menyelesaikan masalah, menanyakan pendapat dan perasaan anak. 

   d. Aspek kasih sayang, yaitu aspek yang meliputi kehangatan hubungan orang 

tua dengan anak, cinta dan perasaan kasih, keterlibatan orang tua terhadap anak, 

memberikan penghargaan terhadap prestasi anak. 

Sistem penilaian skala menggunakan skala empat yang terdiri empat alternatif 

jawaban. Penilaian jawaban mempunyai penyebaran skor yang interval atau berjarak 

sama yaitu bergerak satu sampai dengan empat, seperti berikut : 

a. Aitem yang bersifat favorable 

1. Sangat Sesuai (SS)  dinilai 4 

2. Sesuai (S)   dinilai 3 

3. Tidak Sesuai (TS)  dinilai 2 

4. Sangat Tidak Sesuai  dinilai 1 
 

b. Aitem yang bersifat unfavorable 

1. Sangat Sesuai (SS)  dinilai 1 

2. Sesuai (S)   dinilai 2 

3. Tidak Sesuai (TS)  dinilai 3 

4. Sangat Tidak Sesuai   dinilai 4 
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E. Validitas dan Reliabilitas 

1. Validitas 

Validitas seringkali dikonsepkan sebagai sejauhmana ketentuan dan 

kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya atau memberikan hasil 

ukur sesuai dengan maksud dilakukan pengukuran tersebut (Azwar, 2005). 

Prinsip validitas adalah mengkorelasikan antara nilai penjumlahan aitem 

maupun faktor dengan kriterianya.  Dalam penelitian ini validitas alat ukur dicari 

dengan menggunakan kriteria dalam, yaitu dengan cara menguji korelasi antara skor 

aitem dengan skor total aitem.  Teknik korelasi yang digunakan adalah korelasi 

product moment dari Pearson, dengan rumus : 

(ΣX) (ΣY) 
                       ΣXY -  
                                            N  
      rxy  =        
                                    (ΣX)2                         (ΣY)2 
                 ΣX2 -                   ΣY2 -  
                                       N                       N        

Keterangan : 
            rxy     =  indeks korelasi aitem skor aitem dengan skor total aitem 
            N       =  jumlah subjek 
            ΣX     =  jumlah skor tiap-tiap aitem 
            ΣY     =  jumlah skor total aitem  
            ΣX2    =  jumlah kuadrat nilai tiap-tiap aitem 
            ΣY2     =  jumlah kuadrat total aitem   (Hadi, 2000) 

 

Hasil korelasi dengan rumus product moment masih berupa angka kasar, 

sehingga koefisien korelasi tersebut belum dapat dijadikan koefisien validitas alat 

ukur yang sebenarnya karena hasil validitas yang diuji dengan korelasi product 
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moment terjadi over estimate. Maka untuk lebih cermat dalam mendapatkan nilai 

validitas dikoreksi menggunakan part whole correction, dengan rumus sebagai 

berikut : 

(rxy)  (SBY) – SBx                         
       rbt  =        

      [(Vy
  + Vx) – 2 (rxy) (SBy )( SBx)] 

 

keterangan : 
rxy =  korelasi momen tangkar 
SBy =  simpang baku total (komposit) 
SBx =  simpang baku bagian (butir) 
Vy =  variansi total 
Vx      =  variansi bagian (butir)                             (Hadi, 2000) 

 

2. Reliabilitas  

Untuk mengetahui reliabilitas alat ukur dalam penelitian ini, digunakan 

analisis varian (Anava) dari Hoyt. Keuntungan pemakaian koefisien reliabilitas dari 

Hoyt ini adalah dapat dikenakan pada skor dikotomi (nilainya 1 dan 0), maupun skor 

non dikotomi (nilainya 1,2,3,4) dan dapat dikenakan pada skala yang jumlah 

aitemnya genap maupun ganjil serta dapat digunakan untuk power test maupun speed 

test. Adapun rumusnya adalah : 

             Mke 
 rt t = 1 -  
                 Mks 

Keterangan : 

rt t           = reliabilitas alat pengukur 
MKe = mean kuadrat kesalahan total 
MKs = mean kuadrat antar subyek 
1 = bilangan konstan                               
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F. Metode Analisis Data 

Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui perbedaan 

kedisiplinan belajar ditinjau dari pola asuh orangtua asuh otoriter, demokratis dan 

permisif menggunakan teknik analisis varian satu jalur. Rumus analisis varian satu 

jalur menurut Supraktinya (2000) sebagai berikut : 

 Mkantar 
F  =  
 Mkdalam 

Keterangan : 
F  =  Nilai perbedaan interaksi kelompok 
Mkantar  =  Mean kuadrat antar kelompok 
Mkdalam =  Mean kuadrat dalam kelompok 



 

BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Persiapan Penelitian 

1. Orientasi tempat penelitian  

Persiapan penelitian diawali dengan menentukan lokasi yang akan dijadikan 

tempat penelitian. Adapun lokasi yang akhirnya dipilih adalah SMA Muhammadiyah 

Kudus yang berlokasi di Jl. KHR. Asnawi No.19 Kudus. SMA Muhammadiyah 

Kudus memiliki 37 kelas yaitu kelas X sebanyak sepuluh kelas, kelas XI sebanyak 

delapan kelas dan kelas XII sebanyak sembilan kelas.  Khusus kelas tiga terbagi atas 

tiga jurusan yaitu IPA, IPS dan Bahasa. 

SMA Muhammadiyah Kudus mempunyai kondisi fisik yang baik, yaitu 

adanya fasilitas-fasilitas yang menunjang seperti ruang belajar (kelas), laboratorium 

IPA, mushola, perpustakaan, lapangan olahraga serta kantin. Kegiatan ekstra 

kurikuler yang tersedia antara lain pramuka, PMR, pecinta alam, taekwondo, INKAI, 

voli, sepak bola, bahasa Inggris dan karya ilmiah remaja (KIR). 

Faktor yang menjadi pertimbangan penulis untuk melaksanakan penelitian di 

SMA Muhammadiyah Kudus antara lain: 

a. Jumlah siswa di sekolah tersebut cukup besar dan cukup memadai untuk 

pengambilan sampel penelitian sesuai dengan karakteristik populasi, sehingga 

memenuhi persyaratan untuk menjadi subjek penelitian. 

b. Sekolah yang bersangkutan bersedia memberikan ijin untuk dijadikan 

tempat penelitian. 
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2. Persiapan alat pengumpul data  

 Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala pola asuh 

orangtua dan skala kedisiplinan belajar.  

a. Skala pola asuh orangtua  

 Skala pola asuh orangtua orangtua yang digunakan merupakan modifikasi dari 

skala pola asuh orangtua yang disusun oleh Satriawan (2002) dengan mengacu pada 

pendapat yang dikemukakan oleh Baumrind (Satriawan, 2002) yaitu aspek  kontrol, 

tuntutan kedewasaan, komunikasi, dan  kasih sayang. 

Jumlah aitem dalam skala ini sebanyak 50 butir, yang terdiri dari 24 aitem 

favorable dan 26 aitem unfavorable. Skala pola asuh orangtua ini terdiri dari 4 pilihan 

jawaban yaitu : sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS) dan sangat tidak 

sesuai (STS). Penilaian aitem favorable bergerak dari skor 4 (sangat sesuai), 3 

(sesuai), 2 (tidak sesuai), 1 (sangat tidak sesuai). Sedangkan penilaian aitem 

unfavorable bergerak dari skor 1 (sangat sesuai), 2 (sesuai), 3 (tidak sesuai), 4 (sangat 

tidak sesuai).  Susunan aitem skala pola asuh orangtua sebelum uji coba dapat dilihat 

pada tabel 1. 

Tabel 1 
Susunan Aitem Skala Pola Asuh Orangtua 

Sebelum Uji Coba 
 

 

No. 
 

Aspek 
Nomor Aitem  

Jumlah 

1. Kontrol 6,8,18,31,39,47,2,5,21,22,43,48,50 13 
2. Kedewasaan 1,3,17,27,35,42,15,19,24,32,38,45 12 
3. Komunikasi 4,13,20,23,26,36,7,9,16,33,37,41,49 13 
4. Kasih sayang 12,25,29,30,34,46,10,11,14,28,40,44 12 

Jumlah 50 50 
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b. Skala kedisiplinan belajar 

Kedisiplinan belajar diungkap menggunakan skala kedisiplinan belajar 

berdasarkan aspek-aspek kedisiplinan belajar yaitu : adanya sikap mental siswa 

terhadap pelajaran yang diajarkan guru, adanya cara–cara belajar yang digunakan 

oleh siswa demi meraih prestasi belajar yang baik, adanya sikap mandiri yang 

dimiliki oleh siswa (Rubino, 1990). 

Jumlah aitem dalam skala ini sebanyak 40 butir, yang terdiri dari 18 aitem 

favorable dan 12 aitem unfavorable. Skala kedisiplinan belajar ini terdiri dari 4 

pilihan jawaban yaitu : sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS) dan sangat 

tidak sesuai (STS). Penilaian aitem favorable bergerak dari skor 4 (sangat sesuai), 3 

(sesuai), 2 (tidak sesuai), 1 (sangat tidak sesuai). Sedangkan penilaian aitem 

unfavorable bergerak dari skor 1 (sangat sesuai), 2 (sesuai), 3 (tidak sesuai),  

4 (sangat tidak sesuai).  Susunan aitem skala kedisiplinan belajar sebelum uji coba 

dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2 
Susunan Aitem Skala Kedisiplinan Belajar 

Sebelum Uji Coba 
 

Nomor aitem   
No.  

 
Aspek  Favorable Unfavorable 

 
Jumlah  

 
1.  Sikap mental siswa terhadap 

pelajaran yang diajarkan guru 
1,3,5,7,9,11 13,15,17,19,21,23 12 

2.  Adanya cara–cara belajar yang 
digunakan oleh siswa demi 
meraih prestasi 

25,27,29,31,33,35 37,39,2,4,6,8,10 13 

3.  Sikap mandiri 
 

12,14,16,18,20,22 24,26,28,30,32,34
,36,38,40 

15 

Jumlah  18 12 40 
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3. Pelaksanaan uji coba  

 Uji coba alat ukur dilakukan setelah alat ukur yang akan dipergunakan telah 

siap. Uji coba alat ukur dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2007 dengan cara non 

random, yaitu mengambil satu kelas dari delapan kelas yang ada, yaitu kelas XIb yang 

terdiri dari 38 siswa. Adapun alat ukur yang diujicobakan adalah skala pola asuh 

orangtua dan skala kedisiplinan belajar. 

Dari 38 eksemplar skala pola asuh orangtua dan skala kedisiplinan belajar 

yang dibagikan semuanya terkumpul kembali dan memenuhi syarat untuk diskor dan 

dianalisis. Data inilah yang dipergunakan untuk menghitung validitas dan reliabilitas 

dari alat ukur tersebut. 

 

4. Uji validitas dan reliabilitas  

Uji validitas dan reliabilitas pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan 

bantuan komputer program Statistical Product and Service  Solution (SPSS) versi 

11.0.  Validitas skala pola asuh orangtua dan kedisiplinan belajar diukur dengan 

korelasi aitem terhadap total skor menggunakan formula korelasi pearson product-

moment. Hasilnya kemudian dikoreksi dengan teknik korelasi bagian total.  Seleksi 

atau dasar pengambilan keputusan aitem yang valid dengan cara membandingkan 

nilai rhitung dengan nilai rtabel.  

a. Skala pola asuh orangtua. Uji validitas aitem menunjukkan dari 50 

aitem yang diujicobakan terdapat 46 aitem yang valid dan 4 aitem yang dinyatakan 

gugur yaitu aitem nomor 38,42,45,50. Aitem yang valid mempunyai koefisien 

validitas (item-total correlation) sebesar 0,3341 sampai 0,8058 dengan batas kritis 
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(rtabel) sebesar 0,329 dan koefisien reliabilitas Alpha sebesar 0,9463. Susunan aitem 

skala pola asuh orangtua yang valid dan gugur dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3 
Susunan Aitem Skala Pola Asuh Orangtua 

yang Valid dan Gugur Setelah Uji Coba  

Nomor Aitem 
Aspek 

Valid Gugur  
Jml. 

Kontrol 6,8,18,31,39,47 
2,5,21,22,43,48 

- 
50 

13 

Kedewasaan 1,3,17,27,35 
15,19,24,32 

42 
38,45 

12 

Komunikasi 4,13,20,23,26,36 
7,9,16,33,37,41,49 

- 
- 

13 

Kasih sayang 12,25,29,30,34,46 
10,11,14,28,40,44 

- 
- 

12 

 

Jumlah 46 4  

50 

 
Tabel 4 

Distribusi Aitem Skala Persepsi terhadap Pola Asuh Orangtua Berdasarkan 
Tipe Pola Asuh Otoriter, Demokratis dan Permisif yang Valid dan Gugur 

 
Nomor Aitem  Tipe Pola 

Asuh Valid Gugur  

 

Jumlah 

Otoriter 5,6,16,19,22,24,32,37,40,41,44,49 50 13 
Demokratis 1,3,4,12,13,18,20,23,25,26,27,29,30,31,34, 

35,36,39,46,47 
42,45 22 

Permisif 2,7,8,9,10,11,14,15,17,21,28,33,43,48 38 15 
Jumlah 46 4 50 

 

b. Skala kedisiplinan belajar. Uji validitas menunjukkan dari 40 aitem yang 

diujicobakan terdapat 35 aitem yang valid dan 5 aitem yang gugur yaitu aitem nomor 

8,12,16,27,39. Aitem yang valid mempunyai koefisien validitas (item-total 

correlation) sebesar 0,3378 sampai 0,8973 dengan batas kritis (rtabel) sebesar 0,329 
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dan koefisien reliabilitas Alpha sebesar 0,9460. Susunan aitem skala kedisiplinan 

belajar yang valid dan gugur dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5 
Susunan Aitem Skala Kedisiplinan belajar  

yang Valid dan Gugur  
 
 

Nomor Aitem 
Valid Gugur  Aspek 

Fav  Unf Fav Unf 
Jml. 

Sikap mental siswa terhadap 
pelajaran yang diajarkan guru 

1,3,5,7,9,
11 

13,15,17,19,2
1,23 

- - 12 

Adanya cara–cara belajar yang 
digunakan oleh siswa demi meraih 
prestasi 

25,29,31,
33,35 

2,4,6,10,37 27, 39 8 13 

Sikap mandiri 
 

14,18,20,
22 

24,26,28,30,3
2,34,36,38,40 

12, 16 - 15 

15 20 4 1  

Jumlah 
35 5 

 

40 
 

5. Penyusunan alat ukur untuk penelitian 

Setelah melakukan uji validitas dan reliabilitas, langkah selanjutnya butir-

butir aitem yang sahih dipergunakan untuk mengambil data dalam penelitian untuk 

menguji hipotesis, sedangkan butir-butir yang gugur tidak diikutsertakan dalam 

pengambilan data penelitian karena tidak memenuhi syarat validitas. Adapun susunan 

ulang skala setelah uji coba dapat dilihat pada tabel 6 dan 7. 
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Tabel 6 
Susunan Aitem Skala Pola Asuh Orangtua 
Untuk Penelitian dengan Nomor Urut Baru 

 
 

No. 
 

Aspek 
Nomor Aitem  

Jumlah 

1. Kontrol 6(6),8(8),18(18),31(31),
39(38),47(44) 

2(2),5(5),21(21),22(22),
43(41),48(45) 

12 

2. Kedewasaan 1(1),3(3),17(17),27(27),
35(35) 

15(15),19(19),24(24), 
32(32) 

9 

3. Komunikasi 4(4),13(13),20(20), 
23(23),26(26),36(36) 

7(7),9(9),16(16),33(33),
37(37),41(40),49(46) 

13 

4. Kasih sayang 12(12),25(25),29(29), 
30(30),34(34),46(43) 

10(10),11(11),14(14), 
28(28),40(39),44(42) 

12 

Jumlah 23 23 46 
Keterangan : nomor dalam tanda kurung ( ) adalah nomor aitem baru untuk penelitian 

 

Tabel 7 
Distribusi Aitem Skala Persepsi terhadap Pola Asuh Orangtua Berdasarkan 

Tipe Pola Asuh Otoriter, Demokratis dan Permisif dengan  
nomor urut baru 

 
Tipe Pola 

Asuh 
Nomor Aitem Favourable 

  

 

Jumlah 

Otoriter 5(5),6(6),16(16),19(19),22(22),24(24),32(32), 
37(37),40(39)41(40),44(42),49(46) 

12 

Demokratis 1(1),3(3),4(4),12(12),13(14),18(18),20(20),23(23),25(25), 
26(26),27(27),29(29),30(30),31(31),34(34),35(35),36(36), 
39(38),46(43),47(44) 

20 

Permisif 2(2),7(7),8(8),9(9),10(10),11(11),14(14),15(15),17(17), 
21(21),28(28)33(33),43(41)48(45) 

14 

Jumlah 46 46 
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Tabel 8 
Susunan Aitem Skala Kedisiplinan Belajar  
Untuk Penelitian dengan Nomor Urut Baru 

 
Nomor aitem   

No.  
 

Aspek  Favorable Unfavorable 
 

Jml. 
 

4.  Sikap mental siswa 
terhadap pelajaran yang 
diajarkan guru 

1(1),3(3),5(5),7(7) 
9(8),11(10) 

13(11),15(13),17(14)
,19(16),21(18), 

23(20) 

12 

5.  Adanya cara–cara belajar 
yang digunakan oleh 
siswa demi meraih 
prestasi 

25(22),29(24),31(
27),33(29),35(31) 

2(2),4(4),6(6),10(9), 
37(33) 

9 

6.  Sikap mandiri 
 

14(12),18(15),20(
17),22(19) 

24(21),26(23),28(25)
,30(26),32(28),34(30

),36(32),38(34), 
40(35) 

13 

Jumlah  15 20 35 
Keterangan : nomor dalam tanda kurung ( ) adalah nomor aitem baru untuk penelitian 

 
B. Pelaksanaan Penelitian 

1. Penentuan subjek penelitian 

 Populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas XI SMA 

Muhammadiyah Kudus.  Subjek yang digunakan sebagai sampel penelitian terdiri 

dari tiga kelas sebanyak 110 siswa yang diambil dengan menggunakan teknik cluster 

random sampling. Adapun tiga kelas yang terpilih sebagai sampel penelitian adalah 

kelas XIc, XIe dan IIg. 

 

2. Pengumpulan data  

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2007 

di SMA Muhammadiyah Kudus. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan 

skala persepsi terhadap pola asuh orangtua dan skala kedisiplinan belajar secara 
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langsung kepada masing-masing subjek dan pengambilan skala dilakukan pada saat 

itu juga setelah skala selesai diisi. Rata-rata waktu yang digunakan subjek untuk 

mengisi seluruh skala adalah 35-60 menit. Dari 110 eksemplar yang dibagikan secara 

langsung pada subjek, seluruhnya terkumpul dan memenuhi syarat untuk dianalisis. 

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan skoring. 

 
3. Pelaksanaan skoring 

 Setelah data penelitian terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah 

memberikan skor pada masing-masing skala untuk keperluan analisis data. Skor 

untuk masing-masing skala bergerak dari satu sampai empat. Skor tertinggi dari 

masing-masing aitem adalah empat sedang nilai terendah adalah satu, kemudian skor 

yang diperoleh dari subjek penelitian tersebut dijumlahkan untuk masing-masing 

skala. Total skor dari skala yang diperoleh subjek ini akan dipakai dalam analisis 

data. 

 Penentuan tipe pola asuh pada variabel pola asuh orangtua dilakukan dengan 

cara membandingkan nilai rata-rata dari masing-masing tipe pola asuh, yaitu otoriter, 

demokratis dan permisif. Tipe pola asuh yang mempunyai nilai rata-rata paling tinggi 

atau paling besar menunjukkan kecenderungan tipe pola asuh yang paling dominan. 

Apabila terdapat nilai rata-rata yang sama untuk masing-masing pola asuh maka 

subjek tersebut digugurkan, karena tidak ada kecenderungan yang dominan ke arah 

salah satu pola asuh. 
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C. Analisis Data 

Sebelum analisis dilaksanakan, terlebih dahulu dilaksanakan uji asumsi yang 

meliputi uji normalitas dan uji homogenitas. Uji asumsi ini dilakukan dengan bantuan 

program SPSS Versi 11.0.  

a. Uji normalitas. Dari uji normalitas sebaran dapat diketahui normal atau 

tidaknya penyebaran dari data variabel penelitian. Hasil uji normalitas sebaran dari 

variabel kedisiplinan belajar memiliki sebaran yang normal dengan nilai 

Kolmogorov-Smirnov Z (KS-Z) sebesar 1,541 dengan p > 0,05. Hal ini menunjukkan 

tidak ada perbedaan yang signifikan antara frekuensi observasi (fo) dengan frekuensi 

hipotetik (fh) yang berarti variabel penelitian memenuhi distribusi normal. 

b. Uji homogenitas varians . Dilakukan untuk mengetahui perbedaan 

kedisiplinan belajar berdasarkan pola asuh orangtua. Hasil uji homogenitas 

menunjukkan nilai Levene Statistic 2,787 dengan p > 0,05. Dengan demikian 

statusnya homogen. 

c. Hasil analisis data. Hasil analisis menggunakan Anava diperoleh nilai  

F sebesar 47,248 dengan p <  0,01. Hasil ini berarti ada perbedaan kedisiplinan 

belajar yang sangat signifikan antara pola asuh demokratis, otoriter dan permisif, 

dimana rerata pola asuh demokratis sebesar 76,79, otoriter sebesar 97,36 dan permisif 

sebesar 72. Dengan demikian kedisiplinan belajar subjek dengan pola asuh otoriter 

lebih tinggi dibandingkan pola asuh demokratis dan permisif. 
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D. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data diketahui ada perbedaan yang sangat 

signifikan kedisiplinan belajar antara pola asuh demokratis, otoriter dan permisif, 

dimana rerata pola asuh demokratis sebesar 76,79, otoriter sebesar 97,36 dan permisif 

sebesar 72. Dengan demikian kedisiplinan belajar subjek dengan pola asuh otoriter 

lebih tinggi dibandingkan pola asuh demokratis dan permisif. 

Hasil penelitian ini kontradiktif dengan hipotesis yang telah diajukan, yang 

menyatakan bahwa kedisiplinan belajar anak yang menerima pola asuh demokratis 

lebih tinggi dari pada anak yang menerima pola asuh permisif dan otoriter. Selain itu 

juga bertentangan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan Mahmud (2003), yang 

menyatakan bahwa pola asuh yang demokratis lebih berpengaruh positif 

dibandingkan pola asuh otoriter ataupun permisif. 

Menurut Hadi (1994) tidak signifikannya suatu hasil penelitian atau 

ditolaknya hipotesis penelitian dapat diintepretasi oleh dua sebab. Pertama, memang 

antara variabel bebas dan variabel tergantung tidak terdapat perbedaan/korelasi yang 

signifikan. Kedua, sebenarnya antara variabel bebas dan variabel tergantung terdapat 

perbedaan atau korelasi yang signifikan, akan tetapi karena jumlah kasus yang 

diselidiki  tidak cukup banyak, maka korelasi itu tidak dapat ditemukan dalam 

perhitungan  

Menurut penulis ada beberapa faktor yang dapat menyebabkannya tidak 

diterimanya hipotesis  penelitian, antara lain: (1) Jumlah subjek. Perbandingan jumlah 

subjek otoriter, demokratis dan permisif yang sangat tidak seimbang, sehingga 
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menyebabkan skor-skor yang diperoleh subjek terutama yang jumlahnya sedikit (tipe 

pola asuh permisif) menjadi kurang variatif . (2) Tidak adanya pengontrolan terhadap 

variabel luar yang memungkinkan dapat mempengaruhi kedisiplinan belajar, 

misalnya inteligensi, minat dan bakat, tingkat pendidikan orangtua, kelengkapan 

sarana dan prasana belajar. (3) Penentuan pengkategorian atau skoring dalam tipe 

kepribadian hanya menggunakan cara manual, sehingga memungkinkan lebih banyak 

terjadinya kesalahan, seyogyanya penentuan kategori tipe kepribadian juga 

menggunakan komputer. Misalnya melakukan transformasi data dengan 

menggunakan T-Skor 

Pada dasarnya orangtua sangat besar peranan dan tanggungjawabnya dalam 

mendidik dan membimbing anak-anaknya. Menurut Hurlock (1992) secara umum ada 

tiga macam pola asuh orangtua terhadap anak yaitu, tipe pola asuh pertama 

demokratis, tipe pola asuh kedua adalah permisif, tipe pola asuh ketiga adalah 

otoriter. Ketiga pola asuh orangtua tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-

beda. 

Gaya pengasuhan yang berbeda-beda terhadap anak akan menghasilkan sikap 

dan perilaku berbeda-beda pula. Pada umumnya pola pengasuhan orangtua dibedakan 

menjadi tiga. pertama pola asuh demoktratis; kedua pola asuh otoriter; ketiga pola 

asuh permisif (Kartono, 1992) 

Berdasarkan teori-teori yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan 

bahwa orangtua yang menerapkan pola asuh otoriter memiliki karakteristik antara 

lain kaku, keras, memaksa terlalu menuntut (tidak memberi kesempatan) hal ini akan 

menyebabkan anak merasa tertekan, mudah putus asa, tidak dapat merencanakan 
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sesuatu, dan penolakan terhadap orang lain. Namun sejauh anak dapat mempersepsi 

dengan positif dan mampu mensiasati dengan baik, maka pola asuh otoriter juga 

dapat berdampak positif atau baik dalam peningkatan kedisiplinan belajar. 

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang memiliki pola asuh demokratis 

memiliki kedisiplinan belajar tergolong rendah ditunjukkan dengan rerata empirik 

76,79, pola asuh otoriter memiliki kedisiplinan belajar tergolong tinggi dengan rerata 

empirik  97,36, dan subjek dengan pola asuh permisif memiliki kedisiplinan belajar 

tergolong rendah dengan rerata empirik 72,00. Rerata hipotetik kedisiplinan belajar = 

87,5. Dengan demikian kedisiplinan belajar subjek dengan pola asuh otoriter lebih 

tinggi dibandingkan pola asuh demokratis dan permisif. 

Hasil penelitian ini dapat diindikasikan bahwa meskipun orangtua cenderung 

menerapkan pola asuh otoriter, namun masih dalam batas-batas yang masih ditolerir 

oleh anak dan tidak mengakibatkan efek negatif bagi kedisiplinan belajar anak, atau 

dapat diartikan bahwa pola asuh otoriter yang diterapkan dapat diterima anak secara 

wajar dalam tataran menekankan aspek pendidikan dan peningkatan kedisiplinan 

belajar. Dengan demikian aspek aspek yang ada dalam variabel pola asuh orangtua 

secara umum, yaitu kontrol, kedewasaan, komunikasi dan  kasih sayang dapat 

menjadi pembentuk karakter dan perilaku yang positif pada anak Misalnya orangtua 

menentukan wajib belajar dari jam 7 sampai jam 9 malam kemudian setiap hari 

mengontrol dan mengawasi apakah anak benar-benar belajar atau tidak, dan jika anak 

berhasil mendapatkan rangking atau juara kelas orang tua memberi hadiah, begitu 

sebaliknya jika anak gagal orangtua akan memberi hukuman.  Dari penerapan disiplin 

tersebut meskipun terkesan otoriter namun masih dalam taraf yang wajar. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

1. Hasil analisis menggunakan Anava diperoleh nilai F sebesar 47,248 dengan 

p <  0,01. Hasil ini berarti ada perbedaan kedisiplinan belajar yang sangat signifikan 

antara pola asuh demokratis, otoriter dan permisif, dimana rerata pola asuh 

demokratis sebesar 76,79, otoriter sebesar 97,36 dan permisif sebesar 72, dengan 

demikian kedisiplinan belajar subjek dengan pola asuh otoriter lebih tinggi 

dibandingkan pola asuh demokratis dan permisif. 

2. Berdasarkan hasil analisis penelitian subjek dengan pola asuh demokratis 

memiliki kedisiplinan belajar tergolong rendah ditunjukkan dengan rerata empirik 

76,79, pola asuh otoriter memiliki kedisiplinan belajar tergolong tinggi dengan rerata 

empirik  97,36, dan subjek dengan pola asuh permisif memiliki kedisiplinan belajar 

tergolong rendah dengan rerata empirik 72,00. Rerata hipotetik kedisiplinan belajar = 

87,5. Dengan demikian kedisiplinan belajar subjek yang memiliki pola asuh otoriter 

lebih tinggi dibandingkan pola asuh demokratis dan permisif. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang diajukan dalam penelitian 

ini adalah: 
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1. Bagi Pihak Sekolah  

Bagi pihak sekolah, khususnya guru dan kepala sekolah diharapkan dapat 

mengoptimalkan semua elemen sekolah seperti wali kelas, guru pengajar dan guru 

BP untuk meningkatkan kedisiplinan siswa dengan cara membuat peraturan-

peraturan yang mendisiplinkan siswa belajar di sekolah serta memberikan sanksi 

apabila ada siswa melanggar peraturan tersebut. Di samping itu, pihak sekolah 

diharapkan dapat memberikan fasilitas yang menunjang siswa-siswi dalam 

mengembangkan potensi diri serta memotivasi siswa untuk mencapai tingkat 

kedisiplinan belajar yang tinggi. 

2. Bagi siswa 

Diharapkan dapat mempertahankan dan lebih meningkatkan kedisiplinan belajar 

dengan cara menggunakan waktu belajar dengan baik, patuh dan disiplin dengan 

peraturan di rumah maupun sekolah, serta terus aktif mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler, les ataupun kursus-kursus yang dapat menunjang peningkatan 

prestasi.   

3. Bagi orang tua 

Diharapkan turut mempertahankan dan meningkatkan kedisiplinan belajar putra-

putrinya dengan cara: memberi fasilitas belajar yang memadai, selalau memantau 

perkembangan prestasi belajar siswa, membantu dan membimbing anak yang 

mengalami kesulitan belajar dan  tidak memaksakan kehendak kepada anak 

namun seyogyanya memberi kesempatan pada anak untuk belajar mengambil 

keputusan sendiri. 
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4. Bagi peneliti selanjutnya  

Peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengadakan penelitian yang sama 

diharapkan agar memperhatikan variabel-variabel lain yang mempengaruhi 

kedisiplinan belajar selain pola asuh orangtua seperti : lingkungan, suasana 

emosional sekolah, sikap terhadap pelajaran dan hubungan guru dengan murid, 

faktor fisiologis dan faktor psikologis 
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sedang 

tinggi 

sangat  
tinggi 

sangat  
rendah 

Kategorisasi Kedisiplinan Subjek  
 

RERATA EMPIRIK       Aitem valid = 35;  
Otoriter (a1)  =  97,36     Skor Skala : 1, 2, 3, 4 
Demokratis (a2) = 76,79 
Permisif (a3)   =  72,00 
RERATA HIPOTETIK : 35 x 2,5 = 87,5 
Skor tinggi   4 x 35 = 140 
Skor rendah  1 x 35  =  35 
 
Rentang = 140 – 35 = 105 
 
           105 
SD  =          = 17,5 
            6 
 

I.    MH  - 3 (SD)            MH – 1,8 (SD)  (sangat rendah) 
       87,5   – (3.17,5)       87,5 – (1,8.17,5) 
              35                      ≤ X <       56 
 
II.   MH   -  1,8 (SD)       MH – 0,6 (SD)      (rendah) 
       87,5    -   (1,8.17,5)          87,5  -  (0,6. 17,5) 
              56                      ≤ X <       77 
 
III. MH  -  0,6 (SD)         MH  +  0,6 (SD)      (sedang) 
      87,5  -  (0,6 . 17,5)             87,5 +  (0,6 . 17,5) 
              77                      ≤ X <       98 
 
IV. MH + 0,6 (SD)          MH + 1,8 (SD)      (tinggi) 
      87,5   +  (0,6. 17,5)             87,5 + (1,8. 17,5) 
               98                     ≤ X <       119 
 
V.  MH + 1,8 (SD)          MH  + 3 (SD)   (sangat tinggi) 
      87,5 +  (1,8. 17,5)              87,5   + ( 3 . 17,5) 
              119                    ≤ X ≤       140 
 

 

 

 

 

-3SD        -1,8SD               -0,6SD          MH        +0,6SD               +1,8SD           +3SD           
   35             56                        77            87,5          98                        119                140 

 

                       (a3) 72,00   (a2) 76,79          (a1) 97,36 
 
Keterangan :        
35       ≤≤  X <  56 : Sangat rendah 
56       ≤≤  X <  77 : rendah 
77       ≤≤  X <  98 : sedang 
98       ≤≤  X <  119 : tinggi 
119     ≤≤  X ≤≤   140 : sangat tinggi 

rendah 



No. OTO DEMO PERMI OTO DEMO PERMI OTO DEMO PERMI
1 27 48 27 2.25 2.4 1.93 D
2 31 67 28 2.58 3.35 2.00 D
3 26 64 32 2.17 3.2 2.29 D
4 26 59 31 2.17 2.95 2.21 D
5 34 47 28 2.83 2.35 2.00 O(1)
6 32 58 24 2.67 2.9 1.71 D
7 32 71 25 2.67 3.55 1.79 D
8 29 45 30 2.42 2.25 2.14 O(2)
9 34 63 29 2.83 3.15 2.07 D

10 34 57 27 2.83 2.85 1.93 D
11 35 51 34 2.92 2.55 2.43 O(3)
12 33 53 20 2.75 2.65 1.43 O(4)
13 34 62 31 2.83 3.1 2.21 D
14 28 59 24 2.33 2.95 1.71 D
15 30 70 25 2.50 3.5 1.79 D
16 33 46 26 2.75 2.3 1.86 O(5)
17 38 37 29 3.17 1.85 2.07 O
18 29 52 24 2.42 2.6 1.71 D
19 36 65 28 3.00 3.25 2.00 D
20 22 61 30 1.83 3.05 2.14 D
21 39 72 28 3.25 3.6 2.00 D
22 36 50 28 3.00 2.5 2.00 O(6)
23 38 51 27 3.17 2.55 1.93 O(7)
24 31 61 26 2.58 3.05 1.86 D
25 40 45 27 3.33 2.25 1.93 O(8)
26 36 47 30 3.00 2.35 2.14 O(9)
27 36 44 22 3.00 2.2 1.57 O(10)
28 36 44 20 3.00 2.2 1.43 O(11)
29 37 36 26 3.08 1.8 1.86 O(12)
30 23 47 28 1.92 2.35 2.00 D
31 29 62 29 2.42 3.1 2.07 D
32 24 47 26 2.00 2.35 1.86 D
33 27 65 25 2.25 3.25 1.79 D
34 28 59 24 2.33 2.95 1.71 D
35 32 59 31 2.67 2.95 2.21 D
36 29 51 25 2.42 2.55 1.79 D
37 33 61 29 2.75 3.05 2.07 D
38 33 47 20 2.75 2.35 1.43 O(13)
39 31 52 27 2.58 2.6 1.93 D
40 35 43 27 2.92 2.15 1.93 O(14)
41 31 47 28 2.58 2.35 2.00 O(15)
42 36 44 20 3.00 2.2 1.43 O(16)
43 29 52 22 2.42 2.6 1.57 D
44 33 37 19 2.75 1.85 1.36 O(17)
45 32 60 27 2.67 3 1.93 D
46 24 59 31 2.00 2.95 2.21 D
47 38 71 30 3.17 3.55 2.14 D
48 19 65 24 1.58 3.25 1.71 D
49 34 49 26 2.83 2.45 1.86 O(18)
50 35 47 28 2.92 2.35 2.00 O(19)

Skor kasar Untuk Penentuan Tipe Pola Asuh orangtua
Berdasarkan Berbandingan Nilai Rata-rata dari masing-masing tipe pola asuh

Total Skor Rata-rata (mean) Tipe Pola Asuh/Jmlah Subjek



No. OTO DEMO PERMI OTO DEMO PERMI OTO DEMO PERMI
51 31 62 29 2.58 3.1 2.07 D
52 30 48 30 2.50 2.4 2.14 O(20)
53 31 55 31 2.58 2.75 2.21 D
54 26 62 25 2.17 3.1 1.79 D
55 38 35 25 3.17 1.75 1.79 O(21)
56 37 46 27 3.08 2.3 1.93 O(22)
57 34 38 27 2.83 1.9 1.93 O(23)
58 33 37 25 2.75 1.85 1.79 O(24)
59 34 42 29 2.83 2.1 2.07 O(25)
60 34 44 24 2.83 2.2 1.71 O(26)
61 37 40 25 3.08 2 1.79 O(27)
62 35 69 36 2.92 3.45 2.57 D
63 34 40 19 2.83 2 1.36 O(28)
64 36 48 24 3.00 2.4 1.71 O(29)
65 31 62 24 2.58 3.1 1.71 D
66 30 48 30 2.50 2.4 2.14 O(30)
67 34 45 31 2.83 2.25 2.21 O(31)
68 31 48 24 2.58 2.4 1.71 O(33)
69 39 41 20 3.25 2.05 1.43 O(34)
70 41 36 23 3.42 1.8 1.64 O(35)
71 35 37 25 2.92 1.85 1.79 O(36)
72 42 43 28 3.50 2.15 2.00 O(37)
73 37 46 32 3.08 2.3 2.29 O(38)
74 36 35 24 3.00 1.75 1.71 O(39)
75 34 53 28 2.83 2.65 2.00 O(40)
76 33 40 24 2.75 2 1.71 O(41)
77 41 47 19 3.42 2.35 1.36 O(42)
78 36 35 31 3.00 1.75 2.21 O(43)
79 32 52 24 2.67 2.6 1.71 O(44)
80 25 42 31 2.08 2.1 2.21 P
81 34 46 33 2.83 2.3 2.36 O(45)
82 36 53 27 3.00 2.65 1.93 O(46)
83 34 52 34 2.83 2.6 2.43 O(47)
84 32 60 24 2.67 3 1.71 D
85 26 43 31 2.17 2.15 2.21 P
86 34 40 20 2.83 2 1.43 O(48)
87 36 44 28 3.00 2.2 2.00 O(49)
88 34 45 23 2.83 2.25 1.64 O(50)
89 30 41 27 2.50 2.05 1.93 O(51)
90 40 44 28 3.33 2.2 2.00 O(52)
91 39 43 32 3.25 2.15 2.29 O(53)
92 36 41 27 3.00 2.05 1.93 O(54)
93 34 36 26 2.83 1.8 1.86 O(55)
94 35 39 26 2.92 1.95 1.86 O(56)
95 39 47 22 3.25 2.35 1.57 O(57)
96 41 37 32 3.42 1.85 2.29 O(58)
97 34 51 33 2.83 2.55 2.36 O(59)
98 41 51 23 3.42 2.55 1.64 O(60)
99 40 32 34 3.33 1.6 2.43 O(61)

100 31 44 30 2.58 2.2 2.14 O(62)

No. OTO DEMO PERMI OTO DEMO PERMI OTO DEMO PERMI
101 31 65 25 2.58 3.25 1.79 D
102 25 64 23 2.08 3.2 1.64 D

Total Skor Rata-rata (mean) Tipe Pola Asuh/Jmlah Subjek

Total Skor Rata-rata (mean) Tipe Pola Asuh/Jmlah Subjek



103 34 55 24 2.83 2.75 1.71 O(63)
104 34 31 27 2.83 1.55 1.93 O(64)
105 38 40 32 3.17 2 2.29 O(65)
106 41 33 29 3.42 1.65 2.07 O(66)
107 40 52 28 3.33 2.6 2.00 O(67)
108 33 57 25 2.75 2.85 1.79  D
109 38 48 29 3.17 2.4 2.07 O(68)
110 42 44 28 3.50 2.2 2.00 O(69)



PERBEDAAN  KEDISIPLINAN BELAJAR SISWA DITINJAU  

DARI POLA ASUH  ORANGTUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

N a s k a h   P u b l i k a s i 
 

Oleh : 

 

Dina Setianingsih 
F 100 020 163 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

FAKULTAS PSIKOLOGI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2007 



PERBEDAAN  KEDISIPLINAN BELAJAR SISWA DITINJAU  
DARI POLA ASUH  ORANGTUA  

 
 

Dina Setianingsih 
F 100 020 163 

 
ABSTRAKSI 

 
Masalah kedisiplinan belajar merupakan masalah yang patut diperhatikan, sebab tidak adanya 

kedisiplinan belajar bukan hanya sekedar menunjukkan indikasi turunnya semangat dan kegairahan belajar tetapi 
dapat mempengaruhi  pencapaian tujuan belajar. Namun aktivitas belajar siswa tidak selamanya dapat 
berlangsung seperti yang diharapkan, terkadang timbul berbagai kesulitan yang tidak selalu disebabkan faktor 
inteligensi yang rendah, akan tetapi juga disebabkan faktor non inteligensi. Salah satu faktor dalam pembentukan 
kedisiplinan belajar yaitu orangtua.  Peran orangtua dalam pendidikan anak-anaknya sangat besar.  

Tujuan penelitian ini adalah  untuk mengetahui perbedaan antara kedisiplinan belajar siswa ditinjau dari 
pola asuh orangtua. Hipotesis yang diajukan adalah ada perbedaan kedisiplinan belajar ditinjau dari pola asuh 
orangtua. Kedisiplinan belajar anak yang menerima pola asuh demokratis lebih tinggi dari pada anak yang 
menerima pola asuh permisif dan otoriter. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 2 SMU Muhammadiyah 1 Kudus berjumlah 110 
siswa. Alat pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan skala pola asuh orangtua dan kedisiplinan 
belajar.  

Hasil analisis menggunakan Anava diperoleh nilai F sebesar 47,248 dengan p <  0,01. Hasil ini berarti ada 
perbedaan yang sangat signifikan kedisiplinan belajar antara pola asuh demokratis, otoriter dan permisif, dimana 
rerata kedisiplinan belajar pada pola asuh demokratis sebesar 76,79, pola asuh otoriter sebesar 97,36 dan pola 
asuh permisif sebesar 72, dengan demikian kedisiplinan belajar subjek dengan pola asuh otoriter lebih tinggi 
dibandingkan pola asuh demokratis dan permisif. Subjek dengan pola asuh demokratis memiliki kedisiplinan 
belajar tergolong rendah ditunjukkan dengan rerata empirik 76,79, pola asuh otoriter memiliki kedisiplinan 
belajar tergolong tinggi dengan rerata empirik  97,36, dan subjek dengan pola asuh permisif memiliki 
kedisiplinan belajar tergolong rendah dengan rerata empirik 72,00. Rerata hipotetik kedisiplinan belajar = 87,5. 
Dengan demikian kedisiplinan belajar subjek dengan pola asuh otoriter lebih tinggi dibandingkan pola asuh 
demokratis dan permisif. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah ada perbedaan 
kedisiplinan belajar ditinjau dari pola asuh orangtua. Kedisiplinan belajar anak yang menerima pola asuh otoriter 
lebih tinggi dari pada anak yang menerima pola asuh demokratis dan permisif. 

 
  Kata kunci : Pola asuh orangtua, Kedisiplinan belajar  

 
 
 
 
 
 
 
 



Latar Belakang Masalah 

Aktivitas belajar bagi setiap individu 
tidak selamanya dapat berlangsung seperti yang 
diharapkan, terkadang timbul berbagai 
kesulitan yang tidak selamanya disebabkan 
faktor inteligensi yang rendah, akan tetapi juga 
disebabkan faktor non inteligensi. Faktor non 
inteligensi tersebut menurut Winkel (1992) 
antara lain: a) faktor fisiologis, b) faktor 
psikologis.  

Selain faktor fisiologis dan psikologis, 
terdapat pula faktor lingkungan, baik itu 
lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah 
dan faktor orang tua. Seperti yang dikemukakan 
oleh Lestari (2002) perhatian orangtua 
sebenarnya membawa dampak bagi individu 
terutama dalam masalah belajar. Banyak anak 
yang mengalami kesulitan belajar karena 
suasana rumah yang kurang mendukung .  
 Gordon (Malik, 2003) mengemukakan 
bahwa bagaimana corak perilaku anak kelak 
sangat dipengaruhi oleh bagaimana hubungan 
yang terjadi antara orangtua dengan anak. Hal 
ini berarti bahwa relasi orangtua dengan anak 
dalam lingkungan keluarga akan memberikan 
kontribusi dalam memberikan proses 
perkembangan anak pada umumnya dan 
perkembangan sosial (kecerdasan sosial) anak. 
 Masalah kedisiplinan belajar merupakan 
masalah yang patut diperhatikan, sebab adanya 
kedisiplinan belajar bukan hanya sekedar 
menunjukkan indikasi turunnya semangat dan 
kegairahan belajar tetapi dapat mempengaruhi  
pencapaian tujuan belajar. Menurut Sinungan 
(Amriany, dkk. 2004) disiplin adalah suatu 
sikap, tingkah laku atau perbuatan yang sesuai 
dengan peraturan, baik yang tertulis maupun 
tidak.  

Menurut  Nitisemito (1991) kedisiplinan 
merupakan salah satu sarana dan kunci untuk 
mencapai kesuksesan dan keberhasilan, untuk 
itu perlu ditimbulkan kesadaran dari individu 
tentang perlunya kedisiplinan diri terhadap 
segala sesuatu yang harus dilakukan.  

Salah satu faktor dalam pembentukan 
kedisiplinan belajar yaitu orangtua.  Peran 
orangtua dalam pendidikan anak-anaknya 

sangat besar. Komunikasi yang efektif antara 
anak dengan orangtuanya akan menjalin 
hubungan yang baik diantara keduanya, 
sehingga persoalan-persoalan remaja termasuk 
problem belajar maupun kesulitan di sekolah 
mudah diselesaikan.  Hal ini akan menunjang 
kelancaran proses belajar dan diharapkan akan 
meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Penelitian Bled dan Canger (Syafroni, 
1999) menunjukkan bahwa anak yang 
mempunyai interaksi positif dengan keluarga 
mempunyai pengaruh dalam keberhasilan 
pendidikannya. Anak–anak yang mempunyai 
potensi di atas rata-rata pada siswa SLTA yang 
berprestasi tinggi dan rendah menunjukkan 
bahwa remaja yang berprestasi  tinggi sering 
berinteraksi dengan keluarga dibandingkan 
remaja yang berprestasi rendah. Bentuk 
interaksi tersebut diantaranya rekreasi bersama, 
ada kesamaan ide artinya saling memberi, 
saling menerima yang ditandai dengan saling 
pengertian, saling percaya, mencintai dan 
memberi semangat dalam meraih prestasi 
belajar. Keluarga mempunyai pengaruh yang 
cukup penting terhadap pola belajar anak. Pada 
umumnya anak masih tinggal bersama kedua 
orangtuanya dan saudara-saudaranya sehingga 
dengan demikian orangtua merupakan faktor 
utama bagi anak dalam menyelesaikan 
problemnya.   

Interaksi dalam keluarga membutuhkan 
keterlibatan secara intensif dari orang-orang 
yang melakukan interaksi tersebut. Seringkali 
kesibukan orangtua dijadikan alasan timbulnya 
ketidakhangatan hubungan antara anggota 
keluarga.  Hal ini tidak seluruhnya benar karena 
bukan frekuensi pertemuan yang menentukan 
tetapi kualitas dari pertemuan itulah yang 
memberi pengaruh pada suasana keluarga 
(Purwanto, 1990). 

Keluarga adalah lembaga pertama 
dalam kehidupan anak, tempat belajar sebagai 
mahluk sosial juga merupakan dasar 
pembentukan tingkah laku, watak, moral dan 
pendidikan anak. Interaksi di dalam keluarga 
akan menentukan pula tingkah laku terhadap 
orang lain dalam masyarakat. Orangtua sangat 
besar peranan dan tanggungjawabnya dalam 



mendidik dan membimbing anak-anaknya. 
Menurut Hurlock (1992) secara umum ada tiga 
macam pola asuh orangtua terhadap anak yaitu, 
tipe pola asuh pertama demokratis, tipe pola 
asuh kedua adalah permisif, tipe pola asuh 
ketiga adalah otoriter. Ketiga pola asuh 
orangtua tersebut memiliki karakteristik yang 
berbeda-beda 

Gaya pengasuhan yang berbeda-beda 
terhadap anak akan menghasilkan sikap dan 
perilaku berbeda-beda pula. Pada umumnya 
pola pengasuhan orangtua dibedakan menjadi 
tiga. pertama pola asuh demoktratis; kedua pola 
asuh otoriter; ketiga pola asuh permisif. 
(Kartono, 1992) 

Menurut Hurlock (1992) pola asuh 
demokrasi adalah salah satu teknik atau cara 
mendidik dan membimbing anak, di mana 
orangtua  bersikap terbuka terhadap tuntutan 
dan pendapat yang dikemukakan anak, 
kemudian mendiskusikan hal tersebut bersama-
sama. Pola ini lebih memusatkan perhatian 
pada aspek pendidikan daripada aspek 
hukuman, orangtua  memberikan peraturan 
yang luas serta memberikan penjelasan tentang 
sebab diberikannya hukuman serta imbalan 
tersebut. pola asuh demokrasi ditandai dengan 
sikap menerima, responsif, berorientasi pada 
kebutuhan anak yang disertai dengan tuntutan, 
kontrol dan pembatasan. Jadi penerapan pola 
asuh demokrasi dapat memberikan keleluasaan 
anak untuk menyampaikan segala persoalan 
yang dialaminya tanpa ada perasaan takut, 
keleluasaan yang diberikan orangtua  tidak 
bersifat mutlak akan tetapi adanya kontrol dan 
pembatasan berdasarkan norma-norma yang 
ada. 
 Pola asuh yang sering diterapkan selain 
pola asuh demokratis dan otoriter yaitu pola 
asuh permisif. Menurut Kartono (1992) dalam 
pola asuh permisif, orangtua memberikan 
kebebasan sepenuhnya dan anak diijinkan 
membuat keputusan sendiri  tentang langkah 
apa yang akan dilakukan, orangtua  tidak 
pernah memberikan pengarahan dan penjelasan 
kepada anak tentang apa yang sebaiknya 
dilakukan anak, dalam pola asuh permisif 
hampir tidak ada komunikasi antara anak 

dengan orangtua  serta tanpa ada disiplin sama 
sekali. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan 
Mahmud (2003), diketahui tidak ada hubungan 
antara gaya pengasuhan authoritarian 
(mengarah ke otoriter) dengan tingkah laku 
prososial; 2) ada hubungan negatif antara  gaya 
pengasuhan permisif dengan tingkah laku 
prososial; 3) ada hubungan positif antara  gaya 
pengasuhan authoritative  (mengarah 
demokratis) dengan tingkah laku prososial. 
Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 
pola asuh yang demokratis lebih berpengaruh 
positif dibandingkan pola asuh otoriter ataupun 
permisif.  

Beranjak dari uraian latar belakang 
masalah di atas, maka permasalahan yang akan 
dijawab melalui penelitian ini adalah, “Apakah 
ada perbedaan kedisiplinan belajar siswa 
ditinjau dari pola asuh orangtua?”. Berdasarkan 
perumusan masalah tersebut maka penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian dengan 
judul, “Perbedaan Kedisiplinan Belajar Siswa 
Ditinjau Dari Pola Asuh Orangtua.” 

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah 
untuk mengetahui : 1) perbedaan antara 
kedisiplinan belajar siswa ditinjau dari pola 
asuh orangtua, 2) tingkat kedisiplinan belajar 
siswa. 

 
Landasan Teori 

Pengertian kedisiplinan belajar 

      a. Pengertian kedisiplinan. Soedjono 
(1983) mengemukakan bahwa dalam 
pembicaraan sehari-hari disiplin biasanya 
dikaitkan dengan keadaan tertib. Artinya 
sesuatu keadaan dimana perilaku seseorang 
mengikuti pola-pola tertentu yang telah 
ditetapkan terlebih dahulu. Manullang (1981) 
berpendapat bahwa disiplin berarti sanggup 
melakukan apa yang sudah disetujui, baik 
persetujuan tertulis, lisan maupun berupa 
peraturan-peraturan atau kebiasaan.   

Disiplin menurut Hodges  (Helmi, 
1996) dapat diartikan sebagai sikap  seseorang 
atau kelompok yang berniat untuk mengikuti 
aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dalam 



kaitannya dengan belajar, pengertian disiplin 
belajar adalah suatu sikap dan tingkah laku 
yang menunjukkan ketaatan siswa terhadap 
peraturan di sekolah.       
 Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat 
disimpulkan kedisiplinan adalah keadaan 
dimana perilaku seseorang mengikuti pola-pola 
tertentu yang telah ditetapkan atau disetujui 
terlebih dahulu baik persetujuan tertulis, lisan 
maupun berupa peraturan-peraturan atau 
kebiasaan.   
 b. Pengertian belajar.  Slameto (2000) 
menyatakan belajar adalah suatu proses usaha 
yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 
suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 
keseluruhan sebagai pengalamannya sendiri 
dalam interaksinya dengan lingkungan. 

Menurut Winkel (1992), belajar 
merupakan salah satu proses mental yang 
mengarah kepada penguasaan pengetahuan, 
kecakapan, kebijaksanaan, atau sikap yang 
diperoleh, disimpan, dan dilaksanakan sehingga 
menimbulkan tingkah laku yang progresif dan 
adaptif.  

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat 
disimpulkan belajar adalah proses usaha yang 
dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 
perubahan tingkah laku yang baru secara 
keseluruhan sebagai pengalamannya sendiri 
dalam interaksinya dengan lingkungan  yang 
mengarah kepada penguasaan pengetahuan, 
kecakapan, kebijaksanaan. 

c. Pengertian kedisiplinan belajar.  Dari 
uraian sebelumnya kedisiplinan diartikan 
sebagai perilaku seseorang mengikuti pola-pola 
tertentu yang telah ditetapkan atau disetujui 
terlebih dahulu baik persetujuan tertulis, lisan 
maupun berupa peraturan-peraturan atau 
kebiasaan. Adapun belajar diartikan sebagai 
proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 
memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 
baru secara keseluruhan sebagai 
pengalamannya sendiri dalam interaksinya 
dengan lingkungan  yang mengarah kepada 
penguasaan pengetahuan, kecakapan, 
kebijaksanaan. 

Berdasarkan dua pengertian di atas 
dapat maka dapat disimpulkan kedisiplinan 
belajar adalah suatu sikap, tingkah laku dan 

perbuatan siswa untuk melakukan aktivitas 
belajar yang sesuai dengan keputusan-
keputusan, peraturan-peraturan dan norma-
norma yang telah ditetapkan bersama, baik 
persetujuan tertulis maupun tidak tertulis antara 
siswa dengan guru di sekolah maupun dengan 
orangtua di rumah untuk mendapatkan 
penguasaan pengetahuan, kecakapan, 
kebijaksanaan. 
   
Aspek-aspek kedisiplinan belajar 
 

Menurut Ahmadi (1991), aspek-aspek 
kedisiplinan belajar antara lain: a) kemampuan 
pembawaan, b) kondisi fisik individu yang 
belajar, c) kondisi psikis, d) kemampuan 
belajar, e) sikap terhadap guru dan mata 
pelajaran.  

Kedisiplinan siswa dalam belajar yang 
akan digunakan sebagai acuan adalah 
kemampuan siswa untuk melakukan aktivitas 
belajarnya tanpa harus bergantung pada orang 
lain. Rubino (1990) mengemukakan setidaknya 
terdapat tiga aspek dalam kedisiplinan belajar: 
a) adanya sikap mental siswa terhadap pelajaran 
yang diajarkan guru, b) adanya cara-cara 
belajar yang digunakan oleh siswa demi meraih 
prestasi belajar yang baik, c) adanya sikap 
mandiri yang dimiliki oleh siswa   

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat 
disimpulkan aspek-aspek kedisiplinan belajar 
yaitu: fisiologis, psikologis, kognitif, adanya 
sikap mental siswa terhadap pelajaran yang 
diajarkan guru, adanya cara–cara belajar yang 
digunakan oleh siswa demi meraih prestasi 
belajar yang baik, adanya sikap mandiri yang 
dimiliki oleh siswa. 
 
Pengertian pola asuh orangtua 

Keluarga adalah lembaga pertama 
dalam kehidupan anak, tempat belajar sebagai 
mahluk sosial juga merupakan dasar 
pembentukan tingkah laku, watak, moral dan 
pendidikan anak. Interaksi di dalam keluarga 
akan menentukan pula tingkah laku terhadap 
orang lain dalam masyarakat. Orangtua sangat 
besar peranan dan tanggungjawabnya dalam 
mendidik dan membimbing anak-anaknya.  



Menurut Sarwono (1997), keluarga 
merupakan lingkungan primer hampir setiap 
individu, hubungan antara manusia yang paling 
intensif dan paling awal terjadi dalam keluarga. 
Sebelum seorang anak mengenal lingkungan 
yang lebih luas, ia terlebih dahulu mengenal 
lingkungan keluarganya sehingga sebelum ia 
mengenal norma-norma dan nilai-nilai dari 
masyarakat umum, pertama kali ia menyerap 
norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku 
dalam keluarganya untuk dijadikan bagian dari 
kepribadiannya. 

Nadeak (1991) berpendapat bahwa 
untuk membina hubungan timbal-balik yang 
harmonis diantara orangtua  dan anak 
remajanya, orangtua  perlu menciptakan 
suasana agar remaja itu merasa terbuka untuk 
menyelesaikan masalah mereka dengan baik. 
Suasana yang kondusif bagi orangtua dan anak 
dapat tercipta jika orangtua  mampu 
menerapkan pola asuh yang positif bagi 
perkembangan anak. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat 
disimpulkan bahwa pola asuh  orangtua adalah 
cara yang dipakai oleh orangtua dalam 
mendidik dan memberi bimbingan dan 
pengalaman serta memberikan pengawasan 
kepada anak-anaknya agar kelak menjadi orang 
yang berguna, serta memenuhi kebutuhan fisik 
dan psikis yang akan menjadi faktor penentu 
bagi remaja dalam menginterpretasikan, 
menilai dan mendeskripsikan kemudian 
memberikan tanggapan dan menentukan sikap 
maupun berperilaku. 
 
Aspek-aspek pengukuran pola asuh 
orangtua 
 

Tingkah laku yang tidak dikehendaki 
pada diri anak dapat merupakan gambaran dari 
keadaan di dalam keluarga, tidak tepatlah bila 
orangtua  selalu menilai tingkah laku anaknya 
dengan awal pandangan kejengkelan dan 
kebencian, sebaliknya justru sikap dan tingkah 
laku orang dewasalah yang sering mengawali 
kegelisahan  pada diri anak.  

Menurut Timomor (Iswantini, 2002) 
pola asuh orangtua dapat ditunjukkan melalui 

aspek-aspek : a) peraturan, b) hukuman, c) 
hadiah, d) perhatian, e) tanggapan. 

Baumrind (Kusjamilah, 2001), 
mengemukakan ada beberapa aspek dalam pola 
asuh orangtua, yaitu : a) kontrol, b) tuntutan 
kedewasaan, c) komunikasi anak dan orangtua, 
d) kasih sayang.  

Kesimpangsiuran hubungan orangtua  
dan anak ini sebagai suatu peristiwa yang tidak 
terelakan, sebagai suatu jurang pemisah atau 
generation gap yang dapat menimbulkan 
konflik dalam keluarga, yang menurut Gunarsa 
(1995), diantaranya kurangnya pengertian dari 
pihak orangtua  yang kurang mau diajak 
mengikuti liku-liku perkembangan pikiran 
anak. 

Berdasarkan beberapa uraian di atas 
ditarik kesimpulan, aspek-aspek dalam pola 
asuh orangtua antara lain peraturan, hukuman, 
hadiah, perhatian dan tanggapan. Adapun 
aspek-aspek yang digunakan sebagai indikator 
alat ukur untuk mengungkap pola asuh orangtua 
dalam pada penilitian ini mengacu pada 
pendapat yang dikemukakan oleh Baumrind 
(Kusjamilah, 2001) yaitu  kontrol yang 
berlebihan pada anak, tuntutan kedewasaan 
yang berupa tekanan, kurangnya komunikasi 
dan kasih sayang. 

 
Hipotesis 

Ada perbedaan kedisiplinan belajar 
ditinjau dari pola asuh orangtua. Kedisiplinan 
belajar anak yang menerima pola asuh 
demokratis lebih tinggi dari pada anak yang 
menerima pola asuh permisif dan otoriter. 

 
Laporan Penelitian dan Kesimpulan 
 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal    
23 Mei 2007. Subjek dalam penelitian ini 
adalah siswa-siswi kelas XI SMA 
Muhammadiyah Kudus sejumlah 110 orang 
terdiri dari tiga kelas. 

Pengumpulan data menggunakan dua 
macam skala, yaitu 1) skala  pola asuh 
orangtua, 2) skala kedisiplinan belajar. 

Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini adalah teknik cluster random 
sampling. 



Hasil analisis menggunakan Anava 
diperoleh nilai F sebesar 47,248 dengan p <  
0,01. Hasil ini berarti ada perbedaan 
kedisiplinan belajar yang sangat signifikan 
antara pola asuh demokratis, otoriter dan 
permisif, dimana rerata pola asuh demokratis 
sebesar 76,79, otoriter sebesar 97,36 dan 
permisif sebesar 72. Dengan demikian 
kedisiplinan belajar subjek dengan pola asuh 
otoriter lebih tinggi dibandingkan pola asuh 
demokratis dan permisif. 

Berdasarkan hasil analisis penelitian 
diketahui subjek dengan pola asuh demokratis 
memiliki kedisiplinan belajar tergolong rendah 
ditunjukkan dengan rerata empirik 76,79, pola 
asuh otoriter memiliki kedisiplinan belajar 
tergolong tinggi dengan rerata empirik  97,36, 
dan subjek dengan pola asuh permisif memiliki 
kedisiplinan belajar tergolong rendah dengan 
rerata empirik 72,00. Rerata hipotetik 
kedisiplinan belajar = 87,5. Dengan demikian 
kedisiplinan belajar subjek dengan pola asuh 
otoriter lebih tinggi dibandingkan pola asuh 
demokratis dan permisif.. 
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SKALA POLA ASUH ORANGTUA 
 
 

 
No PERNYATAAN SS S TS STS 

1.  Saya senang kegiatan yang saya lakukan mendapat 
dukungan dari orangtua. 
 

    

2.  Jika saya berbuat salah, orangtua senantiasa 
mengingatkan. 
 

    

3.  Orangtua memberi kesempatan pada saya untuk belajar 
menyelesaikan masalah.  
 

    

4.  Masalah di dalam keluarga saya, dipecahkan bersama-
sama semua anggota keluarga 
 

    

5.  Orangtua mengizinkan saya mengikuti kegiatan-
kegiatan di luar jam sekolah. 
 

    

6.  Orangtua menerima permintaan maaf jika saya 
melakukan kesalahan. 
 

    

7.  Bila ada masalah, orangtua mengajak saya untuk 
bertukar pendapat. 
 

    

8.  Saya bahagia orangtua  banyak memberi saya 
kebebasan untuk beraktivitas. 
 

    

9.  Permasalahan yang saya ceritakan pada orangtua 
mendapat tanggapan yang baik. 
 

    

10.  Saya merasakan orangtua tidak memenuhi kebutuhan 
saya sebagai pelajar. 
 

    

11.  Saya merasa orangtua  memberi perhatian dengan 
aktivitas yang saya lakukan 
 

    

12.  Jika berada dekat orangtua saya merasa lebih tentram. 
 

    

13.  Ketika membuat peraturan di rumah orangtua  akan 
melibatkan anak-anaknya 
 

    

14.  Saya merasa lebih aman jika dekat dengan 
orangtua. 
 

    

15.  Apabila mengalami kesulitan mengerjakan PR 
orangtua memberi penjelasan cara penyelesainnya. 
 
 

    

16.  Ketika membuat keputusan keluarga, orangtua 
melibatkan anak-anaknya. 

    



17.  Orangtua menginginkan saya mengerjakan sesuatu 
dengan lebih mandiri 
 

    

18.  Jika tidur saya berantakan, maka orangtua 
mengingatkan dengan baik-baik 
 

    

19.  Saya merasa orangtua enggan memaksakan 
kehendaknya kepada saya 
 

    

20.  Saya sering bercanda dengan orangtua di rumah. 
 

    

21.  Orangtua melarang jika saya bergaul dengan anak-
anak nakal. 
 

    

22.  Orangtua  memberi kebebasan bagi saya untuk 
memilih aktivitas yang positif 
 

    

23.  Keluarga saya terbuka dalam memecahkan masalah. 
 

    

24.  Ketika malas belajar, orangtua  akan langsung marah-
marah. 
 

    

25.  Keinginan saya diperhatikan oleh orangtua  saya. 
 
 

    

26.  Aktivitas saya di luar jam sekolah, dibuat atas 
kesepakatan antara saya dan orangtua . 
 

    

27.  Orangtua  melatih saya untuk dewasa dalam bersikap 
dan bertingkah laku. 
 

    

28.  Orangtua percaya jika teman-teman bergaul saya 
tidak ada yang berperilaku negatif 
 

    

29.  Orangtua  memberi komentar yang menyenangkan 
ketika saya menyatakan gagasan-gagasan. 
 

    

30.  Jika berhasil dalam suatu hal orangtua senang dan 
kadang-kadang memberi hadiah. 
 

    

31.  Orangtua  senantiasa meminta saya untuk belajar 
dengan rajin. 
 

    

32.  Jika pergi dengan teman, akan mengingatkan 
untuk pulang dengan tepat waktu sampai di rumah 
 

    

33.  Orangtua  memberi bimbingan, agar prestasi 
belajar saya meningkat. 
 

    

34.  Orangtua  memberi semangat untuk lebih banyak 
belajar agar menjadi yang terbaik di sekolah  
 

  
 

  



35.  Orangtua memberi kepercayaan kepada saya untuk 
mengambil keputusan sendiri. 
 

    

36.  Keluarga saya menyempatkan diri untuk selalu 
berkumpul bersama-sama di waktu senggang. 
 

    

37.  Saya lebih suka bercerita dengan orangtua 
daripada dengan teman-teman 
 

    

38.  Orangtua  tidak mengajarkan saya untuk bersikap  
 

    

39.  Jika akan memutuskan sesuatu, orangtua  
mengingatkan  akibat baik-buruknya. 
 

    

40.  Orangtua  memuji jika saya berhasil dalam 
melakukan suatu hal yang positif. 
 

    

41.  Jika ada kesulitan belajar, orangtua  memberi jalan 
keluar 
 

    

42.  Orangtua  mengajak saya bertukar pikiran bila ada 
masalah keluarga yang harus diselesaikan. 
 

    

43.  Orangtua  tidak menanyakan kapan saya harus belajar, 
karena semua diserahkan pada saya. 
 

    

44.  Orangtua  memaksa saya melakukan perintah yang 
diberikan, meskipun mengecewakan hati saya. 
 

    

45.  Orangtua tidak mengajarkan bagaimana cara 
mengambil keputusan dalam memecahkan persoalan  
 

    

46.  Orangtua tidak kecewa meskipun prestasi saya tidak 
sesuai harapannya. 
 

    

47.  Orangtua memaklumi jika perintahnya tidak dapat saya 
laksanakan dengan sempurna.  
 

    

48.  Apabila mendapat teguran dari sekolah karena 
melanggar tata tertib, orangtua akan menasehati 
 

    

49.  Orangtua menerapkan peraturan di rumah dengan 
meminta pertimbangan terlebih dahulu dari 
anggota keluarga yang lain 
 

    

50.  Pergaulan saya dengan teman-teman dilarang tanpa 
alasan yang jelas. 
 

    

 
 



 Blue Print  
Skala Gaya Pengasuhan Orangtua  

 
Nomor Aitem  

No. 
 

Aspek 
Favorable Unfavorable 

 

Jumlah 

1. Kontrol 6,8,18,31,39,47 2,5,21,22,43,48,50 13 

2. Kedewasaan 1,3,17,27,35,42 15,19,24,32,38,45 12 

3. Komunikasi 4,13,20,23,26,36, 7,9,16,33,37,41,49 13 

4. Kasih sayang 12,25,29,30,34,46 10,11,14,28,40,44 12 

Jumlah 24 26 50 

 
 

Blue Print Skala Gaya Pengasuhan Orangtua  
Berdasarkan  Tipe Pola Asuh Otoriter, Demokratis dan Permisif 

 
 
 

Tipe Pola Asuh Nomor Aitem Jumlah 

Otoriter  5,16,19,22,24,32,37,40, 41,44, 49,50 12 

Demokratis 1,3,4,6,8,12,13,18,20,23,25,26,27,29,30, 

31,34,35,36, 39,42,45,46,47, 

24 

Permisif 2,7,9,10,11,14,15,17,21,28,33,38,43,48 14 

Jumah 50 

 
 
 
  
 Pengelompokan tipe pola asuh pada variabel persepsi terhadap pola asuh 

orangtua dilakukan dengan cara membandingkan nilai rerata dari masing-masing tipe 

pola asuh, yaitu otoriter, demokratis dan permisif.  Tipe yang mempunyai nilai rerata 

paling tinggi menunjukkan kecenderungan tipe pola asuh yang paling dominan. 

 



  
Blue Print  

Skala Pola Asuh Orangtua  
 
 

Nomor Aitem  

No. 
 

Aspek 
Favorable Unfavorable 

 

Jumlah 

1. Kontrol 6,8,18,31,39,47 2,5,21,22,43,48,50 13 

 Otoriter 

Demokratis 

Permisif 

5,22,50 

6,8,18,31,39,47 

2,21,43,,48 

 

2. Kedewasaan 1,3,17,27,35,42 15,19,24,32,38,45 12 

 Otoriter 

Demokratis 

Permisif 

19,24,32 

1,3,27,35,42,45 

15,17,38, 

 

3. Komunikasi 4,13,20,23,26,36, 7,9,16,33,37,41,49 13 

 Otoriter 

Demokratis 

Permisif 

16,37,41,49 

4,13,20,23,26,36 

7,9,33, 

 

4. Kasih 

sayang 

12,25,29,30,34,46 10,11,14,28,40,44 12 

 Otoriter 

Demokratis 

Permisif 

40,44 

25,29,30,34,46 

10,11,14,15,28, 

 

Jumlah 24 26 50 

 
 
 
 
 
 



 
Tipe Pola Asuh Nomor Aitem Jumlah 

Otoriter  5,16,19,22,24,32,37,40, 41,44, 49,50 12 

Demokratis 1,3,4,6,8,12,13,18,20,23,25,26,27,29,30, 

31,34,35,36, 39,42,45,46,47, 

24 

Permisif 2,7,9,10,11,14,15,17,21,28,33,38,43,48 14 

Jumlah 50 

 
 



Blue print skala kedisiplinan belajar 
 

Definisi operasional 

Kedisiplinan belajar didefinisikan tingkah laku dan perbuatan siswa untuk melakukan 

aktivitas belajar yang sesuai dengan keputusan-keputusan, peraturan-peraturan dan 

norma-norma yang telah ditetapkan bersama, baik persetujuan tertulis maupun tidak 

tertulis antara siswa dengan guru di sekolah maupun dengan orangtua di rumah untuk 

mendapatkan penguasaan pengetahuan, kecakapan, kebijaksanaan. 

Kedisiplinan belajar diungkap menggunakan skala kedisiplinan belajar berdasarkan 

aspek-aspek:  

1. Adanya sikap mental siswa (percaya diri dan tahu akan tujuan belajarnya) 

terhadap pelajaran yang diajarkan guru,  

2. Adanya cara–cara belajar yang digunakan oleh siswa demi meraih prestasi belajar 

yang baik 

3. Adanya sikap mandiri yang dimiliki oleh siswa.  



BLUE PRINT SKALA KEDISIPLINAN BELAJAR 

 

 

1. Aspek 
sikap mental siswa 
terhadap pelajaran 
yang diajarkan 
guru 

Pernyataan  No 

aitem 

Sifat 

aitem 

Saya berusaha mencatat dengan rapi 
semua materi tentang pelajaran yang 
diterangkan guru di sekolah 

1 F 

Saya merasa mampu menyelesaikan tugas-
tugas dari guru dengan tepat waktu 

3 F 

Saya senang mengerjakan tugas-tugas 
yang menurut orang lain menuntut usaha 
keras dan kecakapan yang tinggi. 

5 F 

Saya akan memperhatikan dengan 
seksama setiap pelajaran yang diterangkan 
oleh guru. 

7 F 

Saya merasa tertantang untuk 
menyelesaikan tugas-tugas yang tidak 
dapat dikerjakan oleh teman-teman. 

9 F 

Meski menghadapi pelajaran yang sulit 
saya tetap semangat belajar. 

11 F 

Saya akan menyontek teman jika kesulitan 
dalam mengerjakan tugas  

13 U 

Saya merasa belajar bukan hal yang terlalu 
penting untuk dilakukan 

15 U 

Saya hanya belajar jika ingat ada PR yang 
harus saya kerjakan. 

17 U 

Menyontek bagi saya bukan hal yang 
memalukan, selama tidak diketahui oleh 
guru. 

19 U 

Saya malas mengerjakan mengerjakan PR 
kecuali disuruh orangtua 

21 U 

Indikator  
Siswa tahu akan 
tujuan belajarnya 
Siswa mempunyai 
rasa percaya diri dan 
keuletan dalam 
setiap belajarnya    
 

Saya menunda-nunda pekerjaan atau tugas 
yang telah diberikan oleh guru  
 

23 U 

 

    

 



2. Aspek 
Adanya cara–cara 
belajar yang 
digunakan oleh 
siswa demi meraih 
prestasi  

Pernyataan  No 

aitem 

Sifat 

aitem 

Saya rela membatasi jam bermain saya 
agar mendapat nilai yang baik dalam 
pelajaran  

25 F 

Saya akan memanfaatkan fasilitas di 
perpustakaan untuk belajar 

27 F 

Saya tetap belajar meskipun ada teman 
yang mengajak pergi jalan-jalan 

29 F 

Membaca buku pelajaran merupakan 
bagian dari kegiatan saya di rumah. 

31 F 

Untuk meningkatkan kemampuan saya 
berusaha meminjam banyak buku 
pelajaran di perpustakaan. 

33 F 

Setiap pulang sekolah saya mengulangi 
kembali pelajaran yang telah didapat dari 
sekolah. 

35 F 

Kalau sedang belajar saya tidak mau 
diganggu oleh siapapun, walaupun dalam 
hal penting 

37 F 

Saya tidak punya jadwal yang pasti untuk 
belajar  

39 U 

Saya sering tidak mengetahui apa yang 
harus saya kerjakan diwaktu luang. 

2 U 

Tugas–tugas sekolah sering saya alihkan 
kepada orang lain. 

4 U 

Menurut saya, sebenarnya belajar giat 
tidak begitu penting asalkan kita 
mempunyai kemampuan yang tinggi. 

6 U 

Saya malas jika harus meminjam buku ke 
perpustakaan  

8 U 

keteraturan dalam 
belajar, 
konsentrasi dalam 
belajar, 
penggunaan waktu 
dalam belajar, 
pemakaian sarana 
perpustakaan 
 

Saya hanya belajar jika ada teman yang 
mengajak belajar kolompok 

10 U 

 

 

 
 
 



 
3.Aspek sikap 
mandiri 
 

Pernyataan No 

aitem 

Sifat 

aitem 

Saya tertarik mempelajari hal-hal baru 
yang dapat meningkatkan prestasi belajar  

12 F 

Sesulit apapun soal pekerjaan rumah, saya 
akan mencoba mengerjakan dengan usaha 
saya sendiri 

14 F 

Saya tidak akan menonton televisi 
sebelum semua PR dari guru selesai saya 
kerjakan. 

16 F 

Saya berusaha tidak pernah datang 
terlambat ke sekolah  

18 F 

Saya akan meningkatkan kemampuan 
belajar saya dengan mengikuti les di 
sekolah 

20 F 

Saya tidak akan menontoh teman yang 
mencontek ketika mengerjakan ujian 

22 F 

Saya menyadari bahwa belajar sangat 
penting untuk meningkatkan prestasi 
belajar. 

24 F 

Saya malas jika harus mengerjakan soal-
soal ulangan yang sulit. 

26 U 

Saya malas belajar karena tidak punya 
buku pegangan pelajaran  

28 U 

Saya akan membolos jika ada pelajaran 
yang sulit. 

30 U 

Saat akan belajar saya menunggu 
diperintah orangtua 

32 U 

Pada saat guru menerangkan saya akan 
memilih meminjam catatan dari teman 
dari pada mencatat sendiri 

34 U 

Saya sering merasa mengantuk jika guru 
sedang menerangkan pelajaran di kelas 

36 U 

Saya malas bertanya kepada guru 
meskipun saya belum memahami 
pelajaran yang diterangkan  

38 U 

Indikator 
kelengkapan sarana 
belajar, adanya 
motivasi diri sendiri 
yang kuat untuk 
belajar, cara-cara 
siswa dalam 
menyelesaikan setiap 
tugas, adanya 
keinginan untuk 
memperkaya materi 
pelajaran,  
mempunyai sikap 
yang baik sewaktu 
mengikuti pelajaran 
di kelas  
 

Saya ingin membolos apabila PR yang 
diberikan guru belum selesai saya 
kerjakan. 

40 U 



Tabel I 
Komposisi Aitem Skala Kedisiplinan Belajar 

 
Nomor aitem   

No.  

 

Aspek  Favorable Unfavorable 

 

Jumlah  

 

1.  Sikap mental siswa terhadap 

pelajaran yang diajarkan guru 

1,3,5,7,9,11 13,15,17,19,21,

23 

12 

2.  Adanya cara–cara belajar yang 

digunakan oleh siswa demi meraih 

prestasi 

25,27,29,31,33,

35, 

37,39,2,4,6,8,10 13 

3.  Sikap mandiri 

 

12,14,16,18,20,

22 

24,26,28,30,32,

34,36,38,40 

15 

Jumlah  18 12 40 

 

 
 



Skala Pola Asuh Orangtua 
Untuk Penelitian 

 
 

No PERNYATAAN SS S TS STS 
1.  Saya senang kegiatan yang saya lakukan mendapat 

dukungan dari orangtua. 
 

    

2.  Jika saya berbuat salah, orangtua senantiasa 
mengingatkan. 
 

    

3.  Orangtua memberi kesempatan pada saya untuk belajar 
menyelesaikan masalah.  
 

    

4.  Masalah di dalam keluarga saya, dipecahkan bersama-
sama semua anggota keluarga 
 

    

5.  Orangtua mengizinkan saya mengikuti kegiatan-
kegiatan di luar jam sekolah. 
 

    

6.  Orangtua menerima permintaan maaf jika saya 
melakukan kesalahan. 
 

    

7.  Bila ada masalah, orangtua mengajak saya untuk 
bertukar pendapat. 
 

    

8.  Saya bahagia orangtua  banyak memberi saya 
kebebasan untuk beraktivitas. 
 

    

9.  Permasalahan yang saya ceritakan pada orangtua 
mendapat tanggapan yang baik. 
 

    

10.  Saya merasakan orangtua tidak memenuhi kebutuhan 
saya sebagai pelajar. 
 

    

11.  Saya merasa orangtua  memberi perhatian dengan 
aktivitas yang saya lakukan 
 

    

12.  Jika berada dekat orangtua saya merasa lebih tentram. 
 

    

13.  Ketika membuat peraturan di rumah orangtua  akan 
melibatkan anak-anaknya 
 

    

14.  Saya merasa lebih aman jika dekat dengan 
orangtua. 
 

    

15.  Apabila mengalami kesulitan mengerjakan PR 
orangtua memberi penjelasan cara penyelesainnya. 
 
 

    

16.  Ketika membuat keputusan keluarga, orangtua 
melibatkan anak-anaknya. 

    



17.  Orangtua menginginkan saya mengerjakan sesuatu 
dengan lebih mandiri 
 

    

18.  Jika tidur saya berantakan, maka orangtua 
mengingatkan dengan baik-baik 
 

    

19.  Saya merasa orangtua enggan memaksakan 
kehendaknya kepada saya 
 

    

20.  Saya sering bercanda dengan orangtua di rumah. 
 

    

21.  Orangtua melarang jika saya bergaul dengan anak-
anak nakal. 
 

    

22.  Orangtua  memberi kebebasan bagi saya untuk 
memilih aktivitas yang positif 
 

    

23.  Keluarga saya terbuka dalam memecahkan masalah. 
 

    

24.  Ketika malas belajar, orangtua  akan langsung marah-
marah. 
 

    

25.  Keinginan saya diperhatikan oleh orangtua  saya. 
 
 

    

26.  Aktivitas saya di luar jam sekolah, dibuat atas 
kesepakatan antara saya dan orangtua . 
 

    

27.  Orangtua  melatih saya untuk dewasa dalam bersikap 
dan bertingkah laku. 
 

    

28.  Orangtua percaya jika teman-teman bergaul saya 
tidak ada yang berperilaku negatif 
 

    

29.  Orangtua  memberi komentar yang menyenangkan 
ketika saya menyatakan gagasan-gagasan. 
 

    

30.  Jika berhasil dalam suatu hal orangtua senang dan 
kadang-kadang memberi hadiah. 
 

    

31.  Orangtua  senantiasa meminta saya untuk belajar 
dengan rajin. 
 

    

32.  Jika pergi dengan teman, akan mengingatkan 
untuk pulang dengan tepat waktu sampai di rumah 
 

    

33.  Orangtua  memberi bimbingan, agar prestasi 
belajar saya meningkat. 
 

    

34.  Orangtua  memberi semangat untuk lebih banyak 
belajar agar menjadi yang terbaik di sekolah  
 

  
 

  



35.  Orangtua memberi kepercayaan kepada saya untuk 
mengambil keputusan sendiri. 
 

    

36.  Keluarga saya menyempatkan diri untuk selalu 
berkumpul bersama-sama di waktu senggang. 
 

    

37.  Saya lebih suka bercerita dengan orangtua 
daripada dengan teman-teman 
 

    

38.  Jika akan memutuskan sesuatu, orangtua  
mengingatkan  akibat baik-buruknya. 
 

    

39.  Orangtua  memuji jika saya berhasil dalam 
melakukan suatu hal yang positif. 
 

    

40.  Jika ada kesulitan belajar, orangtua  memberi jalan 
keluar 
 

    

41.  Orangtua  tidak menanyakan kapan saya harus belajar, 
karena semua diserahkan pada saya. 
 

    

42.  Orangtua  memaksa saya melakukan perintah yang 
diberikan, meskipun mengecewakan hati saya. 
 

    

43.  Orangtua tidak kecewa meskipun prestasi saya tidak 
sesuai harapannya. 
 

    

44.  Orangtua memaklumi jika perintahnya tidak dapat saya 
laksanakan dengan sempurna.  
 

    

45.  Apabila mendapat teguran dari sekolah karena 
melanggar tata tertib, orangtua akan menasehati 
 

    

46.  Orangtua menerapkan peraturan di rumah dengan 
meminta pertimbangan terlebih dahulu dari 
anggota keluarga yang lain 
 

    

 
 



 Blue Print  
Skala Gaya Pengasuhan Orangtua  

 
Nomor Aitem  

No. 
 

Aspek 
Favorable Unfavorable 

 

Jumlah 

1. Kontrol 6,8,18,31,39,47 2,5,21,22,43,48,50 13 

2. Kedewasaan 1,3,17,27,35,42 15,19,24,32,38,45 12 

3. Komunikasi 4,13,20,23,26,36, 7,9,16,33,37,41,49 13 

4. Kasih sayang 12,25,29,30,34,46 10,11,14,28,40,44 12 

Jumlah 24 26 50 

 
 

Blue Print Skala Gaya Pengasuhan Orangtua  
Berdasarkan  Tipe Pola Asuh Otoriter, Demokratis dan Permisif 

 
 
 

Tipe Pola Asuh Nomor Aitem Jumlah 

Otoriter  5,16,19,22,24,32,37,40, 41,44, 49,50 12 

Demokratis 1,3,4,6,8,12,13,18,20,23,25,26,27,29,30, 

31,34,35,36, 39,42,45,46,47, 

24 

Permisif 2,7,9,10,11,14,15,17,21,28,33,38,43,48 14 

Jumah 50 

 
 
 
  
 Pengelompokan tipe pola asuh pada variabel persepsi terhadap pola asuh 

orangtua dilakukan dengan cara membandingkan nilai rerata dari masing-masing tipe 

pola asuh, yaitu otoriter, demokratis dan permisif.  Tipe yang mempunyai nilai rerata 

paling tinggi menunjukkan kecenderungan tipe pola asuh yang paling dominan. 

 



  
Blue Print  

Skala Pola Asuh Orangtua  
 
 

Nomor Aitem  

No. 
 

Aspek 
Favorable Unfavorable 

 

Jumlah 

1. Kontrol 6,8,18,31,39,47 2,5,21,22,43,48,50 13 

 Otoriter 

Demokratis 

Permisif 

5,22,50 

6,8,18,31,39,47 

2,21,43,,48 

 

2. Kedewasaan 1,3,17,27,35,42 15,19,24,32,38,45 12 

 Otoriter 

Demokratis 

Permisif 

19,24,32 

1,3,27,35,42,45 

15,17,38, 

 

3. Komunikasi 4,13,20,23,26,36, 7,9,16,33,37,41,49 13 

 Otoriter 

Demokratis 

Permisif 

16,37,41,49 

4,13,20,23,26,36 

7,9,33, 

 

4. Kasih 

sayang 

12,25,29,30,34,46 10,11,14,28,40,44 12 

 Otoriter 

Demokratis 

Permisif 

40,44 

25,29,30,34,46 

10,11,14,15,28, 

 

Jumlah 24 26 50 

 
 
 
 
 
 



 
Tipe Pola Asuh Nomor Aitem Jumlah 

Otoriter  5,16,19,22,24,32,37,40, 41,44, 49,50 12 

Demokratis 1,3,4,6,8,12,13,18,20,23,25,26,27,29,30, 

31,34,35,36, 39,42,45,46,47, 

24 

Permisif 2,7,9,10,11,14,15,17,21,28,33,38,43,48 14 

Jumlah 50 

 
 
 


