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NURMAH 

 

Latar belakang: Lingkungan keluarga merupakan tempat pertama kali anak mendapat pengasuhan. Berbagai tipe 

pola asuh yang digunakan oleh keluarga yaitu, otoritatif, permisif, dan otoriter. Pola asuh yang diterapkan oleh 

orang tua terhadap anak akan memberikan kontribusi terutama pada bidang pendidikan. Berhasil tidaknya proses 

pendidikan dapat diamati berdasarkan tinggi rendahnya prestasi belajar siswa terutama pada anak usia sekolah, 

karena pada masa ini anak menghendaki nilai (angka rapor) yang baik, tanpa mengingat apakah prestasinya memang 

pantas diberi nilai atau tidak. 

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengidentifikasi hubungan pola asuh orang tua dengan prestasi belajar anak 

usia sekolah kelas 2 dan 3.  

Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan desain deskriptif korelasi denganpendekatan  cross 

sectional.Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Non Random Sampling dengan 

menggunakan metode, purposive sampling, teknik pengambilan sampel didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu 

yang dibuat oleh peneliti sendiri. 

Hasil Penelitian: Diperoleh bahwa pola asuh orang tua dengan prestasi belajar anak usia sekolah kelas 2 dan 3 

sebanyak 52 responden. Mayoritas dengan prestasi belajar tinggi (≥ 86) sebanyak 31 (59,6%) responden dengan pola 

asuh orang tua otoritatif sebanyak 39 (75%) responden, pola asuh orang tua permisif sebanyak 5 (9,6%) responden, 

dan pola asuh orang tua otoriter sebanyak 8 (15,4%) responden. 

Kesimpulan: Hasil analisis menunjukkan bahwa ada hubungan pola asuh orang tua dengan prestasi belajar anak 

usia sekolah kelas 2 dan 3 (p value = 0,038) dengan nilai kemaknaan lebih kecil dai nilai α = 0,05 maka dapat 

disimpulkan H0 ditolak maka dapat disimpulkan ada hubungan pola asuh orang tua dengan prestasi belajar anak usia 

sekolah kelas 2 dan 3 di SDN Standar Nasional Kayu Putih 09 Pagi Jakarta Timur Tahun 2014 

 

Kata Kunci: Pola Asuh Orang Tua, Prestasi Belajar, Anak Usia Sekolah  

Daftar Acuan: 2007-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Anak sekolah merupakan aset negara 

yang sangat penting sebagai sumber daya manusia 

bagi keberhasilan pembangunan 

bangsa.Keberhasilanpembangunan suatu bangsa 

sangat tergantung kepada keberhasilan bangsa itu 

sendiri dalam menyiapkan sumber daya manusia 

yang berkualitas, sehat, cerdas, dan 

produktif.Upaya peningkatan kualitas sumber 

daya manusia harus dilakukan sejak dini, 

sistematis dan berkesinambungan (Judarwanto, 

2008dalam Minatun 2011). 

Pendidikan memegang peranan yang 

sangat penting dalam peningkatan kualitas 

sumber daya manusia dalam sebuah negara. Hal 

ini menunjukkan berhasil tidaknya proses 

pendidikan dapat diamati berdasarkan tinggi 

rendahnya prestasi belajar siswa (Syah, 2010). 

Prestasi belajar merupakan penguasaan 

pengetahuan atau keterampilan yang 

dikembangkan melalui mata pelajaran, lazimnya 

ditunjukkan dengan nilai tes atau nilai yang 

diberikan oleh guru (Depdiknas, 2008). 

Secara umum prestasi belajar dapat 

dipengaruhi oleh faktor internal, faktor eksternal, 

dan faktor pendekatan belajar (Syah, 2010). 

Faktor internal yaitu faktor yang terdapat dalam 

diri siswa baik secara psikis maupun fisik dalam 

hal ini yang terutama adalah masalah kesehatan 

anak. Masalah kesehatan yang sering timbul pada 

anak yaitu gangguan perilaku, gangguan 

perkembangan fisiologis hingga gangguan belajar 

dan masalah kesehatan umum. Masalah kesehatan 

umum yang terjadi pada anak biasanya berkaitan 

dengan perilaku hidup bersih dan sehat yaitu 

kebersihan perorangan dan lingkungan seperti 

gosok gigi yang baik dan benar, kebersihan diri, 

serta kebiasan cuci tangan pakai sabun, serta 

membersihkan kuku dan rambut (Anugerah & 

Hendra, 2007). Penelitian yang dilakukan oleh 

Smith & Rahim (2008) bahwa fisik dan psikis 

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan, keduanya saling mempengaruhi, 

keduanya merupakan unitas psiko-somatis. 

Kesehatan fisik tergantung pada perilaku hidup 

sehat dari siswa itu sendiri, dalam arti perilaku 

hidup sehat yang dilakukan siswa akan 

berdampak positif pada fisik siswa, selanjutnya 

kondisi fisik yang sehat akan berdampak pada 

prestasi belajar yang optimal pula.  

Prestasi belajar yang optimal tidak hanya 

dipengaruhi oleh faktor internal saja, adapun 

faktor eksternal yaitu lingkungan sosial dan non 

sosial juga turut mempengaruhi prestasi belajar. 

Lingkungan sosial lebih banyak mempengaruhi 

kegiatan belajar ialah orang tua dan keluarga itu 

sendiri. Dalam keluarga, carapola asuh orang tua 

tentu akan berbeda-beda. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Meng (2010) tentang 

Parenting Goals and Parenting Styles Among 

Taiwanese Parents dengan jumlah responden 117 

ibu dan 31 ayah totalnya adalah 148 dengan usia 

rata-rata ≥ 37  tahun. Penelitian ini menggunakan 

sampel orang tua Taiwan untuk memeriksa tujuan 

pengasuhan dan gaya pengasuhan, serta peran 

moderasi dari temperamen anak. Hasil 

menunjukkan bahwa orang tua dari anak-anak 

yang mudah tertekan lebih cenderung menjadi 

otoriter dan kurang berwibawa. Selain itu, orang 

tua dengan tujuan pengasuhan yang tidak 

berlebihan pada anak akan menunjukkan 

pengasuhan otoritatif, sedangkan orang tua 

dengan tujuan pengasuhan yang berlebihan pada 

anak akan menunjukkan orang tua yang otoriter. 

Akhirnya, orang tua dengan tujuan pengasuhan 

anak yang otoritatif cenderung menunjukkan 

tingkat kehangatan yang tinggi dan keterlibatan 

ketika anak memiliki tingkat aktifitas yang tinggi. 

Menurut Baumrind (1972, dalam Jahja 

2010) pola asuh terbagi menjadi tiga yaitu 

otoritatif, permisif, dan otoriter. Pola asuh 

merupakan cara yang digunakan orang tua dalam 

mencoba berbagai strategi untuk mendorong anak 

mencapai tujuan yang diinginkan. Setiap orang 

tua pasti menginginkan anaknya menjadi manusia 

yang pandai, cerdas dan berakhlakul 

karimah.Namun kenyataannya, masih banyak 

orang tua yang tidak menyadari bahwa pola asuh 

yang diterapkan membuat anak merasa tidak 

diperhatikan, dibatasi kebebasannya, bahkan ada 

yang merasa tidak disayang oleh orang tuanya. 

Perasaan-perasaan itulah yang banyak 

mempengaruhi sikap, perasaan, cara berpikir, 

bahkan kecerdasan mereka. Maka keterlibatan 

orang tua dalam belajar anak sangat dibutuhkan 

dalam mencapai prestasi belajar khususnya pada 

anak usia sekolah. 

Anak usia sekolah memiliki rentang usia 

antara 6-12 tahun. Pada masa ini anak memasuki 

masa belajar di dalam dan di luar sekolah.Anak 

belajar di sekolah, tetapi membuat latihan 

pekerjaan rumah yang mendukung hasil belajar di 

sekolah.Banyak aspek perilaku dibentuk melalui 

penguatan verbal, keteladanan,dan identifikasi. 

Dalam perkembangan ini, anak tetapmemerlukan 

hal-hal penambahan pengetahuan melalui belajar, 

memperoleh perhatian dan pujian perilaku atas 

prestasi-prestasinya, baik di rumah maupun di 

sekolah, dan memerlukan pengarahan dan 

pengawasan dari guru dan orang tua untuk 

memunculkan kebiasaan yang baik dan 

keterampilan baru (Saefullah, 2010). 



Anak usia sekolah khususnya kelas 1 

sampai dengan kelas 3 merupakan populasi yang 

dapat mewakili ada tidaknya pola asuh orang tua 

dalam proses belajar anak. Hal ini disebabkan 

oleh beberapa alasan. Alasannya adalah anak usia 

sekolah kelas 1 sampai dengan kelas 3 merupakan 

masa adaptasi awal dari usia pre-school ke usia 

sekolah. Pada masa ini anak menghendaki nilai 

(angka rapor) yang baik, tanpa mengingat apakah 

prestasinya memang pantas diberi nilai atau tidak 

(Yusuf, 2011). 

Pola asuh orang tua dalam proses belajar 

anak dapat dilihat dari beberapa hal, salah satunya 

cara orang tua mendampingi anaknya dalam 

belajar. Namun, orang tua terkadang masih tidak 

mengerti dan tidak paham bagaimana cara 

mendampingi dalam proses belajar anak. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan 

peneliti di SDN Standar Nasional Kayu Putih 09 

Pagi Jakarta Timur bahwa SDN Standar Nasional 

atau yang disingkat dengan SDSN memiliki 

perbedaan dengan SDN (Sekolah Dasar Negeri) 

lainnya.Perbedaan yang sangat terlihat yaitu 

adanya jumlah hari dan jumlah waktu belajar di 

sekolah.SDSN jumlah hari untuk bersekolah 

adalah selama 5 hari, sedangkan di SDN adalah 

selama 6 hari. Jumlah waktu belajar di SDSN 

untuk kelas 1 dan 2 selama 4-5 jam sedangkan 

kelas 3 selama 7 jam, untuk di SDN hanya 3-6 

jam. Waktu belajar di sekolah yang tinggi 

menyebabkan banyak orang tua menyerahkan 

tanggung jawab belajar anak sepenuhnya pada 

guru di sekolah. Hal ini mengakibatkan banyak 

pola asuh orang tua yang salah terutama saat anak 

belajar di rumah,  

 Berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan di SDN Standar Nasional Kayu Putih 

09 Pagi Jakarta Timur bahwa 7 dari 10 orang tua 

mengatakan kerja sama antara orang tua dengan 

anak itu sangat penting terutama dalam hal 

belajar, karena anak masih harus perlu dibimbing 

dan diarahkan supaya mencapai nilai yang baik 

disekolah. Kemudian 3 orang tua yang lainnya 

juga mengatakan setiap anak wajib mengikuti 

aturan yang telah ditetapkan oleh orang tuanya, 

maka jika nilai pelajaran anak di sekolah tidak 

baik terkadang orang tua memarahi anaknya dan 

ada pula yang sampai memberikan hukuman. 

Sedangkan menurut semua orang tua, jika anak 

diberikan kebebasan tanpa ada kontrol dari orang 

tua maka akan sangat mempengaruhi perilakunya 

dan mempengaruhi dalam nilai disekolahnya. 

Penerapan pola asuh orang tua yang 

berbeda-beda tersebut, ada yang memang anaknya 

telah mencapai prestasi belajar yang baik, tetapi 

ada juga yang prestasi belajarnya semakin 

rendah.Dalam hal ini, pola asuh orang tua 

memegang peranan penting dalam pembelajaran 

anak, orang tua perlu menyadari bahwa anaknya 

tidak bisa dipandang sama dengan dirinya. Oleh 

sebab itu, menerapkan pola asuh kepadaanak 

bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. 

Dalam menerapkan pola asuh dibutuhkan cara 

yang tepat sehingga mudah dimengerti oleh anak. 

Penggunaan pola asuh yang tepat akan 

mempengaruhi keberhasilan orang tua dalam 

proses pembelajaran untuk mencapai prestasi 

belajar. 

Berdasarkan data dan fenomena yang 

telah diuraikan di atas, ternyata keberhasilan 

prestasi belajar pada anak usia sekolah 

mempunyai kaitan tentang cara mengasuh dan 

mendidik anak dalam proses pembelajarannya. 

Hal ini mendasari penulis untuk meneliti 

lebih jauh mengenai hubungan pola asuh orang 

tua dengan prestasi belajar anak usia sekolah 

kelas 2 dan 3 di SDN Standar Nasional Kayu 

Putih 09 Pagi Jakarta Timur Tahun 2014. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif yaitu dengan desain deskriptif 

korelatif dengan pendekatan cross sectional study. 

Artinya peneliti mengkaji hubungan antar variabel, 

serta data yang menyangkut variabel independen dan 

variabel dependen akan dikumpulkan pada waktu 

yang bersamaan. (Notoatmodjo, 2010). Bahwa, 

penelitian ini yaitu ingin mengetahui hubungan pola 

asuh orang tua dengan prestasi belajar anak usia 

sekolah kelas 2 dan 3. 

 

 Populasi dan Sampel 

Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian 

atau objek yang akan diteliti (Notoatmodjo, 2010). 

Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah  

sebagai subyek penelitian yaitu orang tua dari anak 

usia sekolah kelas 2 dan 3 di SDN Standar Nasional 

Kayu Putih 09 Pagi Jakarta Timur sebanyak 112 

responden. 

Kriteria inklusi dan eksklusi diperlukan untuk 

menentukan sampel penelitian, agar suatu sampel 

tidak menyimpang dari populasinya.Kriteria inklusi 

merupakan kriteria atau ciri-ciri yang perlu dipenuhi 

oleh setiap anggota populasi yang dapat diambil 

sebagai sampel (Notoatmodjo, 2010). 

Kriteria inklusi pada penelitian ini yaitu: 

a. Orang tua dari siswa – siswi kelas 2 dan 3 

di SDN Standar Nasional Kayu Putih 09 

Pagi Jakarta Timur 

b. Bersedia menjadi responden 

c. Dapat membaca dan menulis 



d. Sehat jasmani dan rohani 

Kriteria eksklusi adalah ciri-ciri 

anggota populasi yang tidak dapat di ambil 

sebagai sampel (Notoatmodjo, 2010). Kriteria 

eksklusi dari penelitian ini yaitu: 

a. Orang tua dari siswa-siswi atau baru di 

SDN Kayu Putih 09 Pagi Jakarta Timur 

yang belum memiliki nilai dari sekolah 

tersebut pada semester pertama. 

b. Orang tua yang bukan dari siswa – siswi 

kelas 2 dan 3 di SDN Standar Nasional 

Kayu Putih 09 Pagi Jakarta Timur 

c. Orang tua dari siswa atau siswi yang 

keluar dari SDN Standar Nasional Kayu 

Putih 09 Pagi Jakarta Timur tersebut pada 

saat dilakukan penelitian. 

d. Orang tua yang tidak bersedia menjadi 

responden 

e. Responden mengundurkan diri di tengah – 

tengah penelitian 

f.  

Sampel 

Sampel adalah objek yang diteliti dan 

dianggap mewakili seluruh populasi 

(Notoatmodjo, 2011).Sampel yang digunakan 

yaitu orang tua yang sedang menemani anaknya 

pada kelas 2 dan 3 di SDN Standar Nasional 

Kayu Putih 09 Pagi Jakarta Timur sebanyak 52 

responden. 

 

Analisa Data 

 Analisa data adalah mengelompokan, 

membuat suatu urutan, sehingga mudah untuk 

dibaca (Nototdmodjo, 2010).Penelitian ini 

menggunakan data secara univariat dan bivariat. 

a. Analisa Univariat 

Analisa univariat adalah analisa yang 

dilakukan terhadap setiap variabel dari 

hasil penelitian yang akan menghasilkan 

distribusi dan presentase dari tiap variable 

(Notoatmodjo, 2010). 

Dalam penelitian ini analisa univariat 

digunakan untuk menganalisis distribusi 

frekuensi tiap variabel pola asuh orang tua 

dan variabel prestasi belajar anak usia 

sekolah kelas 2 dan 3 di SDN Standar 

Nasional Kayu Putih 09 Pagi Jakarta 

Timur. Analisa ini dilakukan secara 

komputerisasi dengan proses SPSS 16. 

Analisa Bivariat 

Analisa bivariat adalah analisa yang 

digunakan terhadap dua variable yang dianggap 

berhubungan dan berkorelasi (Notoatmodjo, 2012). 

Dalam penelitian ini, analisa bivariat untuk 

digunakan untuk menganalis hubungan pola asuh 

orang tua dengan prestasi belajar anak usia sekolah 

kelas 2 dan 3 diSDN Standar Nasional Kayu Putih 09 

Pagi Jakarta Timur Analisa yang digunakan adalah 

uji chi square, yaitu uji yang digunakan untuk 

menguji perbedaan proporsi/ presentase antara 

beberapa kelompok data untuk mengetahui hubungan 

antara variabel kategorik. Data yang diuji adalah pola 

asuh orang tua, selanjutnya dilakukan analisis 

prestasi belajar yang ditampilkan oleh raport siswa-

siswi. Dengan nilai mutlak α = 0,05 dengan program 

SPSS 16. 

Hasil Penelitian 

 

 

1. Analisa Univariat 

a. Variabel Prestasi Belajar 

 

Tabel 1 

Distribusi frekuensi prestasi belajar anak usia sekolah kelas 2 dan 3 di SDN Standar Nasional Kayu 

Putih 09 Pagi Jakarta Timur  

Tahun 2011 

 

Prestasi Belajar Frekuensi (F) Presentase (%) 

Tinggi (> 86) 31 59,6 

Sedang (75-85) 21 40,4 

Rendah (< 74) 0 0 

Total 52 100 

 

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat 

diinterpretasikan bahwa dari 52 responden, 

dengan prestasi belajar tinggi (≥ 86) 

sebanyak 31(59,6%) responden, prestasi 

belajar sedang (75-85) sebanyak 21 

responden (40,4%), dan tidak ada 



responden 0 (0%) yang prestasi belajar 

rendah (≤ 74). 

 

 

b. Variabel Pola Asuh Orang Tua 

Tabel 2 

Distribusi frekuensi pola asuh orang tua dalam pendidikan anak usia sekolah kelas 2 dan 3 di SDN 

Standar Nasional  

Kayu Putih 09 Pagi Jakarta Timur Tahun 2011 

 

Pola Asuh Orang Tua Frekuensi (F) Presentase (%) 

Otoritatif 39 75 

Permisif 5 9,6 

Otoriter 8 15,4 

Total 52 100 

 

Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat 

diinterpretasikan bahwa dari 52 responden, 

dengan pola asuh orang tua otoritatif 

sebanyak 39 (75%) responden, pola asuh 

orang tua permisif sebanyak 5(9,6%) 

responden, dan dengan pola asuh orang tua 

otoriter sebanyak 8 (15,4%) responden.  

2. Analisa Bivariat 

Hubungan pola asuh orang tua dengan prestasi 

belajar anak usia sekolah kelas 2 dan 3 di 

SDN Standar Nasional Kayu Putih 09 Pagi 

Jakarta Timur Tahun 2011. 

Tabel 3 

Distribusi Frekuensi hubungan pola asuh orang tua dengan prestasi belajar anak usia sekolah kelas 2 

dan 3 di SDN Standar Nasional  

Kayu Putih 09 Pagi Jakarta Timur Tahun 2011 

 

Pola Asuh Orang Tua 

Prestasi Belajar 

Total P 

Value 

Tinggi 

(≥ 86) 

Sedang 

(75-85) 

Rendah 

(≤ 74) 

n % N % N % n % 

Otoritatif 20 51,3 19 48,7 0 0 39 100 

0,038 
Permisif 3 60 2 40 0 0 5 100 

Otoriter 8 100 0 0 0 0 8 100 

Total 31 59,6 21 40,4 0 0 52 100 

 

Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat 

diinterpretasikan bahwa pola asuh orang tua 

otoritatif merupakan pola asuh yang paling 

signifikan mencapai keberhasilan dalam 

prestasi belajar tinggi (≥ 86) yaitu sebanyak 

20 (51,3%) responden dari 39 (100%) 

responden. Adapun yang mengarah pada pola 

asuh orang tua permisif yang mempengaruhi 

prestasi belajar tinggi (≥ 86) yaitu sebanyak 3 

(60%) responden dari 5 (100%) 

responden.Sedangkan yang mengarah pada 

pola asuh otoriter yang mempengaruhi prestasi 

belajar tinggi (≥86) yaitu sebanyak 8 (100%) 

responden dari 8 (100%) responden. 

Hasil uji statistik diperoleh nilai p 

value = 0,038. Pada penelitian ini digunakan 

nilai α = 0,05. Sehingga ditemukan nilai p 

value< α maka dapat disimpulkan bahwa H0 

ditolak dan H1 gagal ditolak, dimana hasil 

analisanya menunjukan bahwa ada Hubungan 

Pola Asuh Orang Tua dengan Prestasi Belajar 

Anak Usia Sekolah Kelas 2 dan 3 di SDN 

Standar Nasional Kayu Putih 09 Pagi Jakarta 

Timur Tahun 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PEMBAHASAN 

 

 Bab VI ini berisi tentang pembahasan hasil 

penelitian. Selain itu juga akan dijelaskan mengenai 

rincian hasil penelitian yang dihubungkan dengan 

tujuan penelitian. Hasil penelitian yang didapatkan 

tersebut selanjutnya dikaitkan dengan penelitian 

sebelumnya serta dengan konsep atau teori yang telah 

disusun pada tinjauan teori. 

 Pembahasan hasil penelitian ini dibagi 

menjadi dua bagian.Bagian pertama dibahas 

mengenai variabel penelitian yaitu variabel 

independen (pola asuh orang tua) dan variabel 

dependen (prestasi belajar). Bagian kedua peneliti 

akan membahas mengenai hubungan antara variabel 

penelitian yang diteliti yaitu pola asuh orang tua 

dengan prestasi belajar. Selain itu, dalam bab ini juga 

akan dijelaskan mengenai keterbatasan peneliti 

selama proses penelitian. 

 

A. Pembahasan Prestasi Belajar 

Berdasarkan hasil penelitian pada 

siswa-siswi kelas 2 dan 3 di SDN Standar 

Nasional Kayu Putih 09 Pagi Jakarta Timur 

Tahun 2011di peroleh responden dengan 

prestasi belajar tinggi (≥ 86) sebanyak 31 

(59,6%) responden. Hal ini berkaitan dengan 

kesiapan siswa-siswi dalam melaksanakan 

proses pembelajaran dimana akan mendapatkan 

pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan 

sehingga banyak siswa-siswi tersebut mencapai 

prestasi belajar tinggi.  

Menurut Syah (2011) faktor-faktor 

prestasi belajar adalah faktor internal dan faktor 

eksternal.Faktor internal adalah faktor yang 

terdapat dari dalam siswa-siswi itu sendiri baik 

secara fisiologi maupun psikologi. Sedangkan 

faktor eksternal adalah yang terdapat pada 

lingkungan sosial maupun nonsosial, dalam 

lingkungan sosial yang paling banyak 

mempengaruhi kegiatan belajar ialah orang tua 

dan keluarga siswa itu sendiri, dalam hal 

lingkungan nonsosial ialah gedung sekolah dan 

letaknya, rumah tempat tinggal keluarga siswa 

dan letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca 

dan waktu belajar yang digunakan siswa. 

Sesuai yang dijelaskan oleh teori 

Gagne tentang pemrosesan informasi bahwa 

dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan 

informasi, kemudian diolah sehingga 

menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil 

belajar. Dalam pemrosean informasi terjadi 

interaksi antara kondisi internal dan kondisi 

eksternal individu. Kondisi internal, yaitu 

keadaan dalam diri individu yang diperlukan 

untuk mencapai hasil belajar dan proses kognitif 

yang terjadi dalam individu. Adapun kondisi 

eksternal adalah rangsangan dari lingkungan 

yang mempengaruhi individu dalam proses 

pembelajaran (Saefullah, 2011). 

Menurut hasil penelitian sebelumnya 

Ghullam dan Lisa (2011) dengan judul 

penelitian yaitu pengaruh motivasi belajar siswa 

terhadap pestasi belajar IPA di sekolah dasar 

(studi kasus terhadap siswa kelas IV SDN 

Tarumanagara Kecamatan Tawang Kota 

Tasikmalaya) menunjukan bahwa pengaruh 

motivasi belajar besar pengaruhnya terhadap 

prestasi belajar yang tinggi di bidang mata 

pelajaran IPA pada siswa. Hal ini berarti bahwa 

jika siswa memiliki motivasi dalam belajar, 

maka prestasi belajarnya pun akan baik (tinggi). 

Sebaliknya jika siswa memiliki kebiasaan yang 

buruk dalam belajar, maka prestasi belajarnya 

pun akan buruk (rendah). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti bahwa prestasi belajar dapat diraih 

dengan usaha dalam belajar yang terdapat dalam 

diri siswa-siswi sendiri.Hal ini juga didukung 

dengan adanya peran aktif dari guru selama 

siswa-siswi berada disekolah, serta pola asuh 

orang tua yang tepat dalam mendukung anak 

belajar. Adanya kerja sama yang baik antara 

guru, orang tua, serta anak akan membuat 

proses dalam belajar berjalan dengan baik 

sehingga dapat meraih prestasi belajar yang 

tinggi. 

 

B. Pembahasan Pola Asuh Orang Tua 

Berdasarkan hasil penelitian pada 

siswa-siswi kelas 2 dan 3 di SDN Standar 

Nasional Kayu Putih 09 Pagi Jakarta Timur 

Tahun 2014 di peroleh 39 (75,0%) responden 

mengarah pada pada pola asuh otoritatif. Hal ini 

berkaitan dengan tingkat pemahaman para orang 

tua yang tinggi dalam menerapkan pola asuh 

yang tepat dimana adanya peran kerja sama 

yang baik antara orang tua dan anak.  

Menurut Baumrind (1971, dalam Diane 

E. Papalia dkk, 2007) bahwapola asuh otoritatif 

merupakan cara orang tua dalam memandang 

sama kewajiban dan hak antara orang tua dan 

anak. Anak menerima pujian dan “hadiah” jika 

berhasil meraih prestasi yang baik.Sebaliknya, 

bila prestasi anak kurang baik, maka orang tua 

memberikan dukungan kepada anak untuk 

belajar lebih giat dan menawarkan bantuan pada 

anak. 

Pola asuh permisif merupakan pola 

asuh yang cenderung memberikan kebebasan 



yang besar pada anak. Berkaitan dengan 

pendidikan anak, orang tua memperlakukan 

anak tanpa membedakan apakah ia berprestasi 

ataupun tidak. Orang tua tidak membuat 

peraturanseperti menentukan kapan anak harus 

mengerjakan tugas-tugas sekolah atau kapan 

anak boleh bersantai, dan tidak juga membantu 

anak ataupun mengecek apakah anak telah 

mengerjakan tugas rumah (PR) atau belum. 

Pola asuh otoriter merupakan pola asuh 

yang menekankan pada kontrol dan kepatuhan 

anak.Dalam hal akademis, bila anak berhasil 

mencapai prestasi, orang tua menuntut anak 

untuk meraih prestasi yang lebih baik lagi. 

Sedangkan bila prestasi anak kurang baik, maka 

orang tua akan memberikan hukuman. Anak 

pun akan tumbuh menjadi anak yang menarik 

diri. Anak dikontrol sangat ketat sehingga sering 

kali tidak dapat menentukan pilihan secara 

mandiri. 

Menurut Julianto (2007) dalam 

penelitiannya yang berjudul Hubungan Pola 

Asuh Orang Tua Dengan Tingkat Kemandirian 

Anak Usia Sekolah Di SDN Panjang Wetan 01 

Pekalongan menjelaskan bahwa pola asuh yang 

baik berpengaruh terhadap kemandirian anak 

yang baik, sebaiknya orang tua lebih 

meningkatkan pola asuh otoritatif agar 

kemandirian anak menjadi lebih baik. 

Kemandirian pada anak berawal dari keluarga 

serta dipengaruhi oleh pola asuh orang 

tua.Didalam keluarga, orang tualah yang 

berperan dalam mengasuh, membimbing dan 

membantu mengarahkan anak untuk menjadi 

mandiri. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti mayoritas siswa-siswi 

mendapatkan pola asuh orang tua 

otoritatif.Dimana para orang tua cenderung 

terbuka terhadap anak, serta orang tua selalu 

memberikan dukungan dan pengarahan kepada 

anak. 

 

C. Pembahasan Hubungan Pola Asuh Orang 

Tua Dengan Prestasi Belajar 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti maka dari hasil uji statistik 

diperoleh p value = 0,038 dengan nilai 

kemaknaan lebih kecil dari nilai α  = 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak 

dan H1 gagal ditolak, dimana hasilnya 

menunjukan bahwa ada Hubungan Pola Asuh 

Orang Tua dengan Prestasi Belajar Anak Usia 

Sekolah  Kelas 2 dan 3 di SDN Standar 

Nasional Kayu Putih 09 Pagi Jakarta Timur 

Tahun 2011.Hal ini dikarenakan orang tua tepat 

dalam melaksanakan pola asuh dirumah. 

Adanya dukungan dan keterlibatan orang tua 

dalam belajar anak akan mencegah dari hal-hal 

negatif dalam pendidikan anak. Perlunya 

pengawasan merupakan salah satu cara orang 

tua untuk mengembangkan kontrol pada anak. 

Dengan melakukan pengawasan, orang tua 

memiliki pengetahuan tentang aktivitas yang 

dilakukan anak.Dalam hal ini, pengawasan 

dalam belajar anak perlu dilakukan sehingga 

dapat tercapainya prestasi belajar yang baik 

(tinggi). 

Dari ketiga pola asuh orang tua, pola 

asuh otoritatif yang membuat prestasi belajar 

menjadi tinggi.Menurut Lestari (2011) Pola 

asuh otoritatif mempunyai ciri orang tua 

mengarahkan perilaku anak secara rasional, 

dengan memberikan penjelasan terhadap 

maksud dari aturan-aturan yang 

diberlakukan.Orang tua mendorong anak untuk 

mematuhi aturan dengan kesadaran sendiri. Di 

sisi lain, orang tua bersikap tanggap terhadap 

kebutuhan dan pandangan anak. Orang tua 

menghargai kedirian anak dan kualitas 

kepribadian yang dimilikinya. Sehingga pola 

asuh otoritatif dianggap sebagai gaya 

pengasuhan yang paling efektif menghasilkan 

akibat-akibat positif anak. Berbagai kajian 

menunjukkan kaitan positif antara pengasuhan 

otoritatif dan prestasiakademis, penyesuaian 

emosi yang sehat, dan mendorong kompetensi. 

Seusai dengan penelitan yang 

dilakukan oleh Yusniyah (2008) bahwa 

denganpenerapan pola asuh keluarga yang benar 

dan tepat akanmempengaruhi hasilprestasi 

belajar yaitu semakin otoritatif pola asuh yang 

diterapkan, maka akan semakin tinggi prestasi 

belajar yang dapat dicapai. 

Dikatakan otoritatif karena orang tua 

cenderung terbuka terhadap anak, orang tua 

menghargai keberadaan anak, selalu 

memberikan pengertian dan pengarahan yang 

baik terhadap keberadaan anak.Model pengasuh 

otoritatif merupakan model pengasuh yang 

memberikan pengaruh positif terhadap 

perkembangan anak terutama dalam hal 

pendidikan anak.Pengaruh positif yang 

diberikan oleh orang tua paling tidak turut 

memberikan bentuk yang positif juga terhadap 

sikap dan perilaku anak terutama dalam belajar 

anak tetapi bukan berarti pula bahwa anak yang 

diasuh oleh orang tua yang menggunakan model 

otoritatif tidak ada yang negatif, karena anak 

juga mengenal lingkungan lain dan norma lain 

yang mungkin berlawanan dengan norma atau 

nilai yang telah didapat dalam keluarga, namun 



demikian dibanding dengan cara asuh yang lain, 

anak yang mendapat pola asuh otoritatif ini akan 

lebih memegang teguh norma positif yang 

dikembangkan oleh orang tua mereka dalam 

keluarga. Maka dari itu dalam keluarga di 

perlukan komunikasi yang hangat dan terbuka 

antara orang tua dan anak. 

Dikatakan permisif karena orang tua 

cenderung tidak peduli, acuh dan tidak mau 

memikirkan anak yang melakukan hal yang 

tidak baik. Anak akan merasa tidak dihargai 

keberadaannya, anak juga merasa tidak 

diperhatikan, sehingga anak akan melakukan 

apa aja yang ia mau tanpa ada orang yang 

mengawasinya. Anak perlu bimbingan dari 

orang tua, sehingga anak merasa termotivasi 

karena ia merasa dihargai. Sesibuk apapun 

sebagai orang tua meluangkan waktu untuk 

anak-anaknya itu merupakan suatu hal menjadi 

kewajiban sebagai orang tua. 

Dikatakan otoriter karena mereka 

cenderung keras terhadap anaknya, selalu 

memukul dan memarahi anak bila melakukan 

hal yang tidak di inginkan orang tua. Mendidik 

anak dengan cara kekerasan dan paksaan akan 

membuat hasil bimbingan orang tua tidak sesuai 

yang diharapkan. Maka orang tua perlu berhati-

hati dalam berprilaku, karena anak akan selalu 

menirukannya. Biasanya dirumah, anak 

mungkin akan sangat tunduk kepada orang 

tuanya tetapi biasanya sifat jiwa pada anak yang 

spontan dan ingin mencoba hal yang baru diluar 

sana yang mungkin saja mendorong bersikap 

atau berprilaku diluar kemauan orang tuanya, 

sehingga jangan heran jika menemui anak yang 

manis dirumah tetapi liar di luar rumah. 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa dari 

hasil penelitian tentang “Hubungan Pola Asuh 

Orang Tua dengan Prestasi Belajar Anak Usia 

Sekolah Kelas 2 dan 3 di SD Standar Nasional 

Kayu Putih 09 Pagi Jakarta Timur Tahun 2011” 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Anak usia sekolah kelas 2 dan 3 dengan 

prestasi belajar tinggi (≥ 86) sebanyak 31 

(59,6%) responden. 

2. Pola asuh orang tua dalam pendidikan anak 

usia sekolah kelas 2 dan 3 yang mengarah 

pada pola asuh otoritatif sebanyak 39 (75%) 

responden. 

3. Ada hubungan antara pola asuh orang tua 

dengan prestasi belajar anak usia sekolah di 

SD Standar Nasional Kayu Putih 09 Pagi 

Jakarta Timur tahun 2014. Dengan nilai p 

value = 0,038 lebih kecil dari nilai α = 0,05 

maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak 

dan H1 gagal ditolak. 

4.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

keterbatasan penelitian, maka saran dari peneliti 

yaitu: 

1. Bagi institusi pendidikan 

a. Mempertahankan cara pola asuh orang 

tua dengan sekolah dalam mencapai 

prestasi belajar yang memuaskan. 

b. Membina hubungan komunikasi yang 

baik antara guru dan orang tua murid 

sehingga tercipta situasi yang 

mendukung pembelajaran anak. 

2. Bagi perkembangan ilmu keperawatan 

Bagi para perawat dan calon perawat 

hendaknya selalu melibatkan orang tua 

dalam pengkajian hingga intervensi terhadap 

anak sehingga dapat diperoleh hasil 

pengkajian yang lebih akurat serta intervensi 

yang tepat.Selain itu perawat sebaiknya juga 

mampu memotivasi orang tua untuk selalu 

menciptakan pola asuh yang tepat dalam 

belajar anak dan dalam kegiatan anak, 

sehingga anak menjadi lebih terpantau 

dalam prestasi belajar anak yang 

mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan maupun kesehatan anak. 

3. Bagi penelitian selanjutnya 

a. Membandingkan pola asuh orang tua dari 

kelas satu hingga kelas enam sehingga 

mampu digeneralisasikan secara luas. 

b. Memperluas area penelitian dengan 

mengambil sampel lebih dari 

satusekolah. 

c. Membandingkan antara sekolah yang 

berada di daerah perkotaan dengan 

sekolah yang berada di daerah pedesaan. 

 


