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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terbentuk akibat 

adanya perkawinan berdasarkan agama dan hukum yang sah. Dalam arti yang 

sempit, keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak dari hasil perkawinan tersebut. 

Dalam arti luas, keluarga bukan hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak melainkan 

dapat bertambah dengan anggota kerabat lainnya seperti sanak keluarga dari 

kedua belah pihak (suami dan istri) maupun pembantu rumah tangga dan kerabat 

lain yang ikut tinggal dan menjadi tanggung jawab kepala keluarga (ayah) 

(Setyawati, 2008). 

 Orangtua yang terdiri dari ayah dan ibu pasti menginginkan anaknya 

berhasil dalam menjalani kehidupannya begitu juga dengan seorang anak selalu 

memiliki cita-cita dan keinginan dalam hidupnya yang kelak akan diraihnya. 

Dalam mewujudkan cita-citanya, pengaruh dari keluarga sangatlah berperan 

penting karena keluarga merupakan awal dari pembelajaran seorang anak. Salah 

satu dorongan dari keluarga kepada anaknya yaitu dengan memberikan 

pendidikan yang baik sejak dini. 

Pendidikan berasal dari kata dasar “didik”, yang artinya meluruskan, 

mengendalikan, mengatur, mengajar. Pendidikan sendiri menurut Ki Hajar 

Dewantara adalah sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran  
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serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan 

menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya 

(http://carapedia.com/pengertian_definisi_pendidiakan_menurut_para_ahli_info4

05.html). 

Pendidikan dipandang mempunyai peranan pokok bagi setiap individu. 

Pendidikan di Indonesia dimulai sejak dini yaitu dimulai dengan pendidikan anak 

usia dini, pendidikan taman kanak-kanak, pendidikan sekolah dasar, pendidikan 

sekolah menengah pertama, pendidikan sekolah menengah atas, universitas 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_dasar). 

Pendidikan  Sekolah Dasar (SD) adalah jenjang paling dasar pada 

pendidikan formal di Indonesia. Sekolah dasar ditempuh dalam waktu 6 tahun, 

mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Pelajar sekolah dasar umumnya berusia 7-12 

tahun. Di Indonesia, setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti 

pendidikan dasar, yakni SD (atau sederajat) 6 tahun dan sekolah menengah 

pertama (atau sederajat) 3 tahun (http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_dasar). 

Dalam perkembangannya pendidikan SD dibedakan menjadi dua sistem 

yaitu sistem reguler dan full-day. Adapun saat ini sekolah swasta banyak yang 

menawarkan pilihan SD Full-day school yaitu Full yang berarti penuh, Day yang 

berarti hari, School yang berarti sekolah. Jadi Full-Day School berarti sekolah 

dengan kegiatan sehari penuh di sekolah. Sekolah tersebut bertujuan untuk  

mendapatkan suatu output prestasi yang maksimal bagi siswa sehingga siswa 

diharapkan bisa lebih siap menjalani kompetensi pendidikan selanjutnya. 

(http://www.Fullday School. Com/ diakses 01 February 2009). 

http://carapedia.com/pengertian_definisi_pendidiakan_menurut_para_ahli_info405.html
http://carapedia.com/pengertian_definisi_pendidiakan_menurut_para_ahli_info405.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_dasar
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_dasar
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Seperti yang sudah diungkapkan di atas bahwa semua orangtua 

menginginkan anaknya berhasil dalam hidup. Salah satu tolak ukur keberhasilan 

seseorang tersebut dapat dilihat dari prestasi belajar yang diraihnya. Prestasi 

belajar merupakan hasil yang telah dicapai oleh anak didik yang diwujudkan 

dengan angka atau huruf sebagai hasil nilai belajar setelah melakukan tes atau 

ulangan. Hal ini sesuai dengan ungkapan Hayono (dalam Soemanto,1987) bahwa 

prestasi belajar adalah hasil kecakapan yang diperoleh dalam mengikuti pelajaran 

di sekolah, yang umumnya dinyatakan dalam bentuk angka-angka yang ditulis 

dalam buku raport, sehingga untuk melihat tinggi rendahnya suatu prestasi belajar 

dapat dengan melihat nilai raport. 

Nawawi (Safrudin, 1998) mengemukakan bahwa prestasi belajar adalah 

tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang 

dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah 

materi pelajaran tertentu. 

Menurut Suryabrata (2005) yang dimaksud dengan prestasi belajar  adalah 

hasil yang telah dicapai, dilakukan dan dikerjakan dalam proses belajar yang 

nantinya akan diwujudkan dalam bentuk nilai sebagai hasil akhir yang diberikan 

oleh guru atas prestasi belajarnya dalam kurun waktu tertentu. 

Menurut Clark (dalam Sujana, 2000) bahwa hasil belajar siswa di sekolah 

70% dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan 30% dipengaruhi oleh lingkungan. 

Dua faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, yakni faktor internal (dalam diri 

siswa) dan faktor eksternal (luar diri siswa atau lingkungan). Menurut Purwanto 

(1988) bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar yaitu 
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faktor internal terdiri dari: fisiologis dan psikologis, sedangkan salah satu faktor 

eskternal yang mempengaruhi prestasi belajar adalah pola asuh orangtua. Kedua 

faktor tersebut sangat mempengaruhi keberhasilan anak dalam belajar, faktor-

faktor tersebut juga sangat mempengaruhi prestasi belajar anak. 

(Sujana, 2000; Purwanto, 1988) 

Pola asuh menurut Khilmiyah (dalam Widyastuti, 2001) adalah cara, 

bentuk atau strategi dalam pendidikan keluarga yang dilakukan oleh orangtua 

kepada anak-anaknya. Pola asuh pada dasarnya diciptakan oleh adanya interaksi 

antara orangtua dan anak dalam hubungan sehari-hari sepanjang waktu, sehingga 

orangtua akan menghasilkan anak-anak sealiran, karena orangtua tidak hanya 

mengajarkan dengan kata-kata melainkan dengan contoh juga. Tujuan pola asuh 

kepada anak menurut Shochib (2010) adalah untuk membentuk sikap kemandirian 

baik secara fisik, psikis, dan sosial. Fisik anak dapat berkembang dengan 

sendirinya, namun perkembangan praktis dan sosial anak perlu dibimbing dan 

diarahkan oleh orangtua melalui pola asuh yang benar. Dengan pemberian pola 

asuh yang benar dari orangtua kepada anak akan mempengaruhi prestasi belajar 

anak di sekolah. Dalam pengasuhan anak para orangtua mempunyai tujuan untuk 

membentuk anak menjadi yang terbaik sesuai dengan apa yang dianggap ideal 

oleh para orangtua. 

Menurut informasi yang berupa wawancara yang dilakukan oleh peneliti 
*) 

didapatkan dari SDIT Nur Hidayah terdapat perbedaan nilai dari murid yang 

bersekolah di SD tersebut. Nilai yang diperoleh siswa kelas satu berkisar antara 

79,8 sampai 93,7, sehingga terdapat selisih nilai sebesar 13,9. Sedangkan prestasi 
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yang diperoleh siswa kelas satu tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor internal 

dan eksternal. Faktor eksternal salah satunya dengan pemberian pola asuh 

orangtua kepada anaknya. Diperoleh informasi bahwa siswa yang bersekolah di 

SD tersebut berasal dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan orangtua yang 

sibuk bekerja hingga orang tua yang hanya menjadi ibu rumah tangga. Orangtua 

memiliki sumbangan yang cukup besar bagi prestasi belajar tiap anak yang 

diberikan melalui pola asuh. 

Pola asuh orang tua itu terbagi menjadi tiga macam, yaitu: pola asuh 

otoriter, yaitu pemegang peranan ada pada orang tua. Pola asuh demokratis 

artinya pola asuh yang disesuaikan dengan perkembangan anak. Pola asuh 

Laissez-Faire atau permisif yang artinya pemegang peranan adalah anak. Diantara 

ketiga pola asuh ini yang paling efektif untuk diterapkan adalah pola asuh 

demokratis, karena pola pengasuhannya berjalan sesuai dengan pertumbuhan dan 

perkembangan anak, sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar anak 

(http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/11/tipe-tipe-pola-asuh/). 

Menurut penelitian Rukana (2007) dengan judul “ Pola Asuh Orangtua 

Anak Berprestasi Akademik Di Sekolah” diperoleh hasil bahwa pola asuh orang 

tua anak berprestasi akademik di SD Plus Darul „Ulum Jombang adalah bersifat 

demokratis. 

Hasil penelitian Indriyani (2008) mengemukakan bahwa pola asuh mayoritas 

orang tua siswa berprestasi untuk mendidik anak-anak mereka menerapkan pola 

asuh yang ”Demokratis” dengan 5 indikator yaitu Memprioritaskan kepentingan 

anak, Orang tua bersikap rasional, Orang tua bersikap realistis terhadap 

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/11/tipe-tipe-pola-asuh/
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kemampuan anak, tidak berharap yang berlebihan yang melampaui kemampuan 

anak, Orang tua memberikan kebebasan memilih dan melakukan suatu tindakan, 

serta tidak ragu-ragu mengendalikan mereka, pendekatan kepada anak bersifat 

hangat karena sesuai dengan tuntutan zaman dan karakter anak sehingga mereka 

dapat dengan  mudah melaksanakan pendidikan yang terbaik bagi anak. 

Berdasarkan buku BattleHymm of the Tiger Mother karya Amy Chua 

(2011) diceritakan tentang bagaimana kesuksesan dan kegagalan dalam mengasuh 

dua anaknya dengan gaya tradisional Cina yaitu pola asuh otoriter. Amy menuntut 

kedua anaknya tersebut untuk meraih nilai yang sempurna disemua mata 

pelajaran. Berkat keotoriteran Amy kepada kedua anaknya, mereka berdua dapat 

meraih prestasi akademik yang baik serta dapat memainkan alat musik piano 

untuk anak pertama dan biola untuk anak kedua Amy. Disisi lain akibat dari pola 

asuh otoriter yang diterapkan Amy, kedua anak Amy tidak mempunyai 

pengalaman seperti menginap di rumah teman, pergi pesta, atau ikut pementasan 

drama karena Amy benar-benar mengekang kedua anaknya tersebut dari 

kehidupan sosial. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi anak 

yang baik tidak selalu berasal dari orangtua yang menerapkan pola asuh 

demokratis. 

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti merumuskan 

permasalahan : “Bagaimana hubungan antara pola asuh demokratis orang tua 

dengan prestasi belajar anak SD kelas 1 program full day” mengacu dari rumusan 

masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali dan mengadakan 
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penelitian dengan mengangkat judul “Hubungan Pola Asuh Demokratis Orang 

Tua Dengan Prestasi Belajar Siswa SD Kelas 1 Program Full Day” 

 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penelitian ini 

mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Mengetahui hubungan antara pola asuh demokratis orang tua dengan prestasi 

belajar siswa kelas satu sekolah dasar program full-day. 

2.   Mengetahui sumbangan efektif pola asuh demokratis terhadap prestasi 

belajar. 

3.  Mengetahui kategorisasi atau tingkat prestasi belajar dan pola asuh demokratis. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

1. Bagi orang tua 

Diharapkan dapat menjadi bahan instropeksi orangtua dalam mendidik anaknya, 

terutama bagi orang tua yang telah menerapkan pola asuh demokratis, dan sebagai 

bahan pertimbangan dalam melanjutkan pola asuh yang telah dianut anak agar 

dapat mencapai prestasi belajar dengan maksimal. 

2. Bagi lingkungan sekolah 

Sekolah mampu memberikan materi dan perlakuan terhadap anak  yang dapat 

meningkatkan prestasi belajar anak agar lebih optimal. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya 

Dapat dijadikan sebagai referensi untuk meningkatkan pengetahuan tentang 

hubungan pola asuh demokratis orang tua dengan prestasi belajar siswa kelas satu 

sekolah dasar, sehingga dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan 

judul dapat lebih baik. 


