
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan oleh setiap

manusia baik itu dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Pendidikan dapat diperoleh melalui bimbingan belajar dan latihan yang

berlangsung di sekolah maupun diluar sekolah yang berguna untuk

mempersiapkan peserta didik agar meraih cita-citanya dimasa yang akan

datang.1 Menyadari betapa pentingnya pendidikan bagi perkembangan

sumber daya manusia yang bukan hanya membebaskan manusia dari

keterbelakangan, melainkan juga membebaskan manusia dari kebodohan dan

kemiskinan.

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan

Nasional menyebutkan bahwa :

“Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”2

Undang-undang tentang sistem pendidikan di atas tampak bahwa

pendidikan merupakan upaya yang disengaja atau direncanakan dalam upaya

1 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak didik Dalam Interaksi Edukatif, Jakarta : PT
Rineka Cipta, Cet 3, 2005, hal 22

2 Undang-undang nomor 20, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta, Sinar
Grafika, 2003, hal 2



membangun kualitas manusia yang bukan hanya tertuju kepada aspek

duniawi semata, tetapi mentalitas spiritual.

Proses pendidikan tentu tidak lepas dari proses belajar dan

mengajar, proses belajar dan mengajar memegang peranan yang sangat

penting dalam dunia pendidikan, sebab dalam proses belajar mengajar akan

terjadi interaksi antar berbagai komponen, setiap komponen tersebut

diusahakan saling memberikan pengaruh satu sama lainnya, sehingga tujuan

pendidikan bisa tercapai dengan baik.

Salah satu indikasi pencapaian proses pendidikan tersebut adalah

terwujudnya hasil belajar siswa yang memuaskan. Pendidikan dapat

dikatakan berhasil apabila tercapai hasil belajar yang baik atau siswa

mendapatkan nilai diatas rata-rata. Namun, siswa akan menemui hal-hal yang

akan mendukung maupun menghambat mereka dalam mencapai hasil belajar

yang memuaskan. Hasil belajar  merupakan faktor penting dalam suatu sistem

pendidikan dan merupakan puncak dari proses belajar. Secara umum, hasil

belajar yang diperoleh selalu dipandang sebagai perwujudan nilai yang

diperoleh siswa melalui proses belajar.

Teori Lingdren yang dikutip oleh Muhammad Thobroni dan Arif

Mustofa menyatakan bahwa hasil pembelajaran meliputi kecakapan,

informasi, pengertian dan sikap. Dengan demikian pengertian hasil belajar

adalah perubahan sikap dan prilaku secara keseluruhan.3

Usaha untuk mendapatkan hasil belajar yang baik, pola asuh orang

tua sangat berperan penting di dalam pendidikan seorang anak. Pola asuh

3 Muhammad Thobroni dan Arif Mustofa. 2011. Belajar dan Pembelajaran. Ar-Ruz
Media: Jogjakarta. hal 24



orang tua merupakan cara orang tua memperlakukan anaknya dengan

menjaga, merawat, dan mendidik anaknya. Dari cara perlakuan orang tua

akan mencerminkan karakteristik tersendiri yang mempengaruhi pola sikap

anak kemudian hari. Orang tua juga mempunyai peran dalam menjalin

hubungan interaksional dengan anak, yaitu pengasuhan, perawatan,

pendidikan dan pembelajaran. Sepintas empat peran ini mempunyai

kandungan maksud yang sama. Karna sepintas memang demikian, maka

empat jenis peran ini tidak dibeda-bedakan dan dianggap sama. Jadi,

mengasuh sama dengan merawat anak, merawat sama dengan mendidik anak

dan mendidik sama dengan membelajarkan anak kepada pembelajaran yang

baik.4

Meningkatkan mutu pendidikan seorang anak untuk  mendapatkan

hasil belajar anak yang lebih baik, faktor gaya pengasuhan anak dirumah

sangat berpengaruh. Pola asuh orang tua adalah sebagai hubungan antara

orang tua dan anak dalam keluarga secara fungsional melibatkan prilaku

tertentu dari ayah dan ibu, berkenaan dengan tugasnya sebagai orang tua

meliputi upaya mendidik, merawat , melindungi, anak agar tumbuh dan

berkembang mencapai tujuan suatu kondisi yang sehat, bebas dari segala

bentuk gangguan apapun.

Orang tua memegang peranan yang sangat penting dan tidak dapat

diakhiri tanggung jawabnya untuk mengasuh anak-anaknya dari kecil hingga

dewasa. Pengasuhan yang baik memerlukan kemampuan, pengetahuan dan

4 Muhammad Muhyidin, Bijak mendidik anak & cerdas memahami orang tua, PT
Lentera Basritama, Jakarta, 2003, hal 98



pengertian orang tua sehingga dalam berkomunikasi dengan anak mereka

mempunyai sikap dan cara yang sesuai dengan kebutuhan anak.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang
menyatakan:




.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu

dari api neraka.”(Qs.At-Tahrim: 6) 5

Perkataan Al-Quran di sini adalah kata kerja perintah atau fiil amar

yaitu kewajiban yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua terhadap

anaknya. Karna sebelum orang lain mendidik anak ini, kedua orang tualah

yang mendidik terlebih dahulu.

Dijelaskan juga dalam hadits Nabi sebagai berikut:

َسانِھِ  َرانِِھ َویَُمجِّ َدانِِھ َویُنَصِّ َما ِمْن َمْولُْوٍد إِالَّ یُْولَُد َعلَى اْلفِْطَرِة. فَأَبََواهُ یُھَوِّ
Artinya: Tiap-tiap anak yang di lahirkan dalam keadaan fitrah (suci) maka

kedua orang tuanyalah yang menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi.” (AL-

Hadits)6

Pengasuhan orang tua atau ibu dan ayah ketika di rumah memegang

peranan terpenting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya,

misalnya berupa perkataan dalam perbuatan sehari-hari. Oleh sebab itu orang

tua hendaknya dapat memberi suri tauladan perilaku yang baik kepada

keluarga khususnya kepada anak-anaknya.

5 Departemen Agama RI, AL-Qur’an dan terjemahannya, Yayasan Penyelenggaraan
AL-Qur’an, Jakarta, 1989, hal. 951

6 Hasbullah., Dasar-Dasar ilmu Pendidikan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008,
hal. 40



Mewujudkan kualitas suatu pendidikan diharapkan kesadaran dan

partisipasi orang tua terhadap pengasuhan anak-anaknya. Sehingga anak

mempunyai perhatian terhadap orang tua, dalam bentuk perilaku anak hanya

terdapat dari orang tua yang berpendidikan tinggi yang mengerti tentang

perlunya mendidik anak. Supaya anaknya mempunyai keberhasilan yang baik

atas pengasuhan orang tua dan orang tua yang mempunyai pendidikan akan

menyadari tanggung jawab terhadap keberhasilan pendidikan anak.7

Pengasuhan yang akan dilaksanakan orang tua akan menghadapi

masalah yang spesifik ketika seorang anak tumbuh besar, pada setiap

tingkatan usia, orang tua akan menghadapi berbagai bentuk pilihan tentang

seberapa besar mereka harus merespon kebutuhan anak, seberapa besar

kendali yang harus diterapkan, dan bagaimana menerapkannya. Orang tua

ingin anaknya tumbuh menjadi individu yang dewasa secara sosial, namun

mereka mungkin merasa frustasi dalam berusaha menemukan cara terbaik

untuk mencapai hal ini.

Sewaktu mengasuh anak ditemui bermacam-macam jenis pola asuh

orang tua, yaitu pengasuhan otoritarian, pengasuhan demokrasi, pengasuhan

yang mengabaikan, dan pengasuhan yang menuruti.

1. Pengasuhan otoritarian yaitu gaya yang membatasi dan menghukum,

dimana orang tua mendesak anak untuk mengikuti arahan merekadan

menghormati pekerjaan dan upaya mereka. Orang tua yang otoriter

menerapkan batas dan kendali yang tegas kepada anak dan

meminimalisir perdebatan verbal.

7 Andi Hakim Nasution, dkk, Pendidikan dan Agama Akhlak Bagi Anak dan Remaja, PT
Logos Wasana Ilmu. hal. 25



2. Pengasuhan demokrasi mendorong anak untuk mandiri namun masih

menerapkan batas dan kendali pada tindakan mereka. Tindakan verbal

memberi dan menerima dimungkinkan, dan orang tua bersikap hangat

dan penyayang terhadap anak serta senang bermusyawarah, adanya

komunikasi anak dengan orang tua.

3. Pengasuhan yang mengabaikan adalah gaya dimana orang tua sangat

tidak terlibat dalam kehidupan anak. Anak yang memiliki orang tua yang

mengabaikan merasa bahwa aspek lain kehidupan orang tua yang

mengabaikan merasa bahwa aspek lain kehidupan orang tua lebih penting

dari pada diri mereka.

4. Pengasuhan yang menuruti gaya pengasuhan di mana orang tua sangat

terlibat dengan anak, namun tidak terlalu menuntut atau mengontrol

mereka. Orang tua seperi ini membiarkan anak melakukan apa yang ia

inginkan. Hasilnya anak tidak pernah belajar mengendalikan prilakunya

sendiri dan selalu berharap mendapatkan keinginanya.8

Fokus dalam penelitian ini yaitu mengenai pola asuh demokrasi

orang tua. Pola asuh demokrasi mendorong anak untuk mandiri namun masih

menerapkan batas dan kendali pada tindakan mereka. Tindakan verbal

memberi dan menerima dimungkinkan, dan orang tua bersikap hangat dan

penyayang terhadap anak.

Pola asuh demokrasi ini ditandai dengan adanya sikap terbuka antara

orang tua dan anak. Mereka membuat aturan-aturan yang disetujui bersama.

Anak diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat, perasaan dan

8 Jhon W. Santrock, Perkembangan Anak, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2007, hal
167



keinginanya. Jadi dalam pola asuh ini terdapat komunikasi yang baik antara

orang tua dan anak. Pola asuh demokratis dapat dikatakan sebagai kombinasi

dari dua pola asuh ekstrim yang bertentangan, yaitu pola asuh otoriter dan

laissez faire. Pola asuhan demokratik ditandai dengan adanya sikap terbuka

antara orang tua dengan anaknya. Mereka membuat aturan-aturan yang

disetujui bersama. Anak diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat,

perasaan dan keinginanya dan belajar untuk dapat menanggapi pendapat

orang lain. Orang tua bersikap sebagai pemberi pendapat dan pertimbangan

terhadap aktivitas anak.

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan pada siswa

kelas X SMAN 2 Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dengan mengajukan

beberapa pertanyaan kepada beberapa orang siswa mengenai pola asuh orang

tua di rumah, penulis memahami pola asuh yang digunakan orang tua siswa

kelas X SMAN 2 Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, umumnya menggunakan

pola asuh demokrasi, yang mana pola asuh demokrasi ini sudah dilaksanakan

dengan baik seperti, orang tua juga sering memberikan pengarahan kepada

anaknya tentang perbuatan-perbuatan yang baik maupun yang tidak baik

untuk dilakukan, orang tua siswa membimbing anak dalam belajar ketika di

rumah, orang tua siswa mengatur waktu belajar anaknya, orang tua siswa

sudah melengkapi fasilitas-fasilitas yang diperlukan anak untuk menunjang

kegiatan proses belajar mengajar anaknya, orang tua sering menyuruh

anaknya agar mengulangi pelajaran di rumah yang didapat dari sekolah. Hal

ini dapat dilihat dari gejala-gejala berikut:



1. Masih ada siswa yang malas untuk mengulangi pelajaran di rumah

2. Masih ada siswa yang tidak membawa buku pelajaran ke sekolah

3. Masih ada siswa yang sering terlambat datang ke sekolah

4. Masih ada siswa yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah (PR)

5. Masih ada siswa yang memperoleh nilai belum mencapai ketuntasan

belajar yaitu 70.

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala yang ada, maka penulis

tertarik untuk untuk meneliti lebih lanjut dengan menjadi sebuah judul

“Pengaruh Pola Asuh Demokrasi Orang Tua Terhadap Hasil Belajar Ekonomi

Siswa SMA N 2 Bukit Batu Kabupaten Bengkalis”.

B. Penegasan Istilah

1. Pengaruh adalah kekuatan yang ada atau timbul dari sesuatu, seperti orang,

benda yang turut membentuk waktu kepercayaan atau perbuatan

seseorang.9 Penulis yang penulis maksud adalah pengaruh yang

ditimbulkan dari pola asuh orang tua ketika di rumah dalam mendidik

anak.

2. Pola asuh adalah aktivitas komplek termasuk banyak perilaku spesifik

yang dikerjakan secara individu dan bersama-sama untuk mempengaruhi

pembentukan karakter anak.

3. Orang tua adalah ibu dan bapak dari anak, sebab orang tua memberikan

pendidikan utama pada anaknya.

9 Peter Salim, Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. (Jakarta Modern
English Press, ed I 1991) hal 1126



4. Hasil belajar adalah tingkat penguasaan yang dicapai oleh siswa dalam

mengikuti program belajar yang telah ditetapkan.10

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan

yang dapat diidentifikasikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Motivasi belajar siswa masih rendah

b) Hasil belajar siswa masih rendah

c) Pola asuh demokrasi orang tua sudah baik, namun hasil belajar siswa

masih rendah

2. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya permasalahan yang melingkupi kajian ini,

seperti yang penulis kemukakan dalam identifikasi masalah di atas maka

penulis memfokuskan  atau membatasi masalah tentang, pola asuh

demokrasi orang tua dan hasil belajar ekonomi siswa kelas X.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari batasan masalah diatas, maka penulis dapat

merumuskan permasalahan sebagai berikut: Apakah ada pengaruh pola

asuh demokrasi orang tua terhadap hasil belajar ekonomi siswa SMA N 2

Bukit Batu Kabupaten Bengkalis?

10 Sardiman A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2010), hal 21



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang dijabarkan diatas maka

tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah: untuk mengetahui apakah

ada pengaruh pola asuh demokrasi orang tua terhadap hasil belajar

ekonomi siswa kelas X SMA N 2 Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.

2. Manfaat Penelitian

a. Sekolah. Memberikan informasi kepada sekolah yang bersangkutan

mengenai pengaruh pola asuh orang tua terhadap hasil belajar siswa,

sebagai bahan pertimbangan untuk kedepannya.

b. Peneliti. Dapat memperkaya wawasan serta pengetahuan dalam dunia

pendidikan tentang pengaruh pola asuh orang tua  terhadap hasil

belajar siswa

c. Siswa. Sebagai bahan masukan bagi siswa untuk mengevaluasi diri

dan memberikan kesempatan berkembangnya kemampuan untuk

meningkatkan hasil belajar

d. Sebagai sumbangan pemikiran penulis untuk pihak Fakultas Tarbiyah

dan Keguruan UIN SUSKA Riau Pekanbaru

e. Untuk melengkapi sebagian persyaratan guna menyelesaikan studi

pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA Riau Pekanbaru.


