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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sangat diperlukan bagi setiap manusia. Mereka dapat 

mengembangkan potensi untuk menghadapi permasalahan hidup yang sedang 

dihadapinya. Pendidikan tidak hanya kita dapatkan dari pendidikan formal saja, 

akan tetapi bisa juga kita dapatkan dari pendidikan informal yaitu keluarga. 

Sejalan dengan pendapat Helmawati (2014: 1) yang mengatakan bahwa: 

“Pendidikan manusia dimulai dari keluarga. Keluarga adalah tempat 

pertama dan utama bagi pembentukan dan pendidikan anak. Apabila 

orang tua menginginkan anaknya menjadi anak yang sholeh dan 

sholehah, cerdas serta terampil, maka harus dimulai dari keluarga itu 

sendiri. Pembentukan keluarga yang sehat dan bahagia pun para orang 

tua perlu memiliki pengetahuan yang cukup sehingga mampu 

membimbing dan mengarahkan setiap anggota keluarga menuju tujuan 

yang diharapkan”. 

 

Lingkungan keluarga adalah lingkungan pertama yang mempunyai peran 

penting. Disinilah proses pendidikan anak dimana orang tua adalah sebagai guru 

yang pertama dan utama bagi anak. Menurut Freeman dan Showel dalam 

Musbikin (2009: 111) mengatakan bahwa keluarga adalah tempat yang mendidik 

rasa sosial yang paling berpengaruh terutama hubungan orang tua yang berawal 

dari pola asuh yang diberikan. Melalui hubungan keluarga dan terutama 

hubungan dengan orang tua, anak belajar menyesuaikan diri dan belajar pula 

bekerja sama dengan orang lain. 

Menurut Olds and Feldman (1998) dalam Helmawati (2014: 138) 

mengatakan bahwa pola asuh orang tua terhadap anak-anaknya sangat 

menentukan dan memengaruhi kepribadian (sifat) serta perilaku anak. Anak 

menjadi baik atau buruk semua tergantung dari pola asuh orang tua dalam 

keluarga. Seperti halnya menurut pendapat Tim Pustaka Familia (2007: 60), 

mereka berpendapat bahwa pola asuh orang tua pada anak di rumah akan 

mempengaruhi perkembangan emosi anak. Jika anak terbiasa diberi limpahan 
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kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya maka mereka akan terbiasa 

memberi hal yang sama pada orang lain. Semua itu berawal dari pembiasaan 

orang tua di rumah maupun gurunya di sekolah melalui proses imitasi (meniru). 

Menurut Anggraini (2014: 27) pola asuh orang tua adalah pola perilaku yang 

diterapkan orang tua kepada anak dan bersifat relatif konsisten dari waktu ke 

waktu. Disamping itu, pola asuh juga berarti suatu bentuk kegiatan merawat, 

memelihara dan membimbing yang dilakukan orang tua kepada anak-anaknya 

agar anak dapat mandiri, tumbuh dan berkembang secara mandiri. 

Sejalan dengan pendapat Maccoby & Martin 1983; Mandra, 2006 dalam 

Mensah dan Kuranchie (2013: 123) mengatakan “Most of the studies on 

parenting style have emphasised that the kind of parenting style adoped by 

parents has monumental impact on children’s attitude, academic achievement 

and career choice”. Hal ini dapat diartikan bahwa sebagian besar dari penelitian 

tentang gaya pengasuhan menekan bahwa jenis pola asuh yang diterapkan oleh 

orang tua memiliki dampak yang sangat besar pada sikap anak, akademik, 

prestasi dan pilihan karir. Ini menggaris bawahi bahwa gaya pengasuhan yang 

berbeda dari orang tua akan menghasilkan ciri khas yang berbeda dari anak 

termasuk yang ditunjukkan di sekolah. Diana Baumrind, pakar pengembangan 

anak dalam Edwards (2006: 76) mengelompokkan pola asuh ke dalam 3 tipe: 

bisa diandalkan (otoritatif), otoriter, dan permisif. 

Peran orang tua sebagai pengasuh anak adalah hal utama yang tidak bisa 

tergantikan oleh siapapun karena sesibuk apapun orang tua bekerja, mereka 

perlu meluangkan waktu untuk meningkatkan kualitas hubungan orang tua 

dengan anak (Tim Pustaka Familia, 2007: 60). Namun terkadang juga ada orang 

tua yang membiarkan anak mereka karena sibuk dengan kesibukan mereka 

sendiri tanpa melihat perkembangan pendidikan yang diperoleh anaknya di 

sekolah. Dan banyak pula orang tua yang selalu menekan anaknya untuk 

menjadi anak yang berprestasi tanpa memikirkan sejauh mana kemampuan 

anaknya. 

Setiap orang tua pasti mendambakan agar anaknya berprestasi. 

Contohnya ketika anak mendapat rangking di kelas pasti orang tua sangat 
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bangga. Padahal dalam Tim Pustaka Familia (2007: 74) anak sebenarnya sudah 

memiliki prestasi jikalau hari ini berkembang menjadi lebih baik dari kemarin. 

Prestasi tersebut dapat berupa prestasi akademik maupun non akademik. Prestasi 

adalah hasil dari pembelajaran. Semua itu diperoleh dari evaluasi atau penilaian. 

Setiap orang akan memiliki hasil belajar atau prestasi yang berbeda antara satu 

dengan yang lain. Prestasi yang diperoleh dari hasil pembelajaran setelah dinilai 

dan dievaluasi dapat saja rendah, sedang, ataupun tinggi (Helmawati, 2014: 

205). 

Seperti halnya permasalah yang terjadi di SD Muhammadiyah Gajahan 

Surakarta pada kelas 3, ada siswa yang memiliki prestasi tinggi, prestasi sedang 

dan ada pula yang memiliki prestasi rendah. Hal ini dapat dilihat dari nilai rapor 

siswa. Peneliti lebih tertarik melakukan penelitian di kelas 3 daripada kelas yang 

lain dikarenakan tidak sedikit dari orang tua masih memakai pola asuh yang 

salah dan tidak sesuai dengan karakteristik serta kepribadian anak. Pernyataan 

tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan pada salah satu guru di 

SD ini dimana ada orang tua yang selalu menuruti keinginan anaknya seperti 

halnya anak absen 1 kali setiap 1 minggu sehingga dalam setiap bulannya ia 

tidak masuk sekolah 4-5 kali. Ada juga siswa yang diancam dan dimarahi orang 

tuanya jikalau anak tidak mendapatkan nilai bagus dan tidak naik kelas maka 

anak akan dipondokkan ke pesantren. Namun banyak pula anak yang memiliki 

prestasi yang baik dan orang tua selalu mendukung anak dengan mengantarkan, 

menjemput, memfasilitasi kebutuhan di sekolah dan mendidik sesuai dengan 

pola pikir serta karakteristik anak masing-masing. 

Suatu prestasi tinggi memang akan memberikan suatu kebanggaan yang 

tersendiri untuk orang tua. Orang tua pasti akan berusaha semampu mereka 

untuk membiayai dan memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak. Namun 

prestasi yang diperoleh anak tersebut tidak terlepas dari pola asuh yang 

diberikan oleh orang tua. Pola asuh orang tua yang baik dan tepat pasti dapat 

meningkatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki anak sehingga prestasi 

yang diperoleh anaknya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para orang tua. 
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Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, peneliti sangat tertarik untuk 

melakukan penelitian ini. Dengan mengambil judul “Pola Asuh Orang Tua 

dalam Mengembangkan Prestasi Belajar Siswa Kelas III SD Muhammadiyah 24 

Gajahan Surakarta Tahun Pelajaran 2016/2017”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti memfokuskan masalah yang 

akan diteliti yaitu pola asuh orang tua. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diajukan 

peneliti adalah: 

1. Apa saja macam pola asuh orang tua siswa kelas III SD Muhammadiyah 24 

Gajahan Surakarta tahun pelajaran 2016/2017? 

2. Bagaimana usaha orang tua dalam mengembangkan prestasi belajar siswa 

kelas III SD Muhammadiyah 24 Gajahan Surakarta tahun pelajaran 

2016/2017? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan berbagai macam pola asuh orang tua siswa kelas III 

SD Muhammadiyah 24 Gajahan Surakarta tahun pelajaran 2016/2017. 

2. Untuk mendeskripsikan usaha orang tua dalam mengembangkan prestasi 

belajar siswa kelas III SD Muhammadiyah 24 Gajahan Surakarta tahun 

pelajaran 2016/2017. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta 

ilmu pengetahuan pada dunia pendidikan yang berkaitan dengan pola asuh 

orang tua siswa dalam mengembangkan prestasi belajar siswa. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi peneliti 

Memberikan tambahan ilmu pengetahuan tentang pola asuh 

orang tua dalam mengembangkan prestasi belajar siswa di sekolah, 

serta dapat digunakan sebagai bekal ketika sudah terjun pada dunia 

pendidikan. 

b. Manfaat bagi guru 

Sebagai bahan referensi guru untuk memperoleh gambaran 

mengenai pola asuh dan memaksimalkan komunikasi terhadap orang 

tua siswa. 

c. Manfaat bagi orang tua 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta 

informasi dalam menerapkan pola asuh orang tua yang tepat dalam 

mengembangkan prestasi belajar sehingga prestasi yang diharapkan 

orang tua sesuai dengan apa yang diinginkan dan juga orang tua ikut 

berpartisipasi terhadap pendidikan anak sehingga anak dapat belajar 

maksimal serta prestasi belajarnya memuaskan. 

d. Manfaat bagi siswa 

Manfaat bagi siswa adalah diharapkan siswa dapat 

mengembangkan prestasi belajarnya sekaligus memberikan informasi 

bahwa pola asuh orang tua yang tepat dapat memberikan manfaat yang 

baik untuknya.  


