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KAJIAN TEORETIS

A. Konsep Teoretis

1. Hasil Belajar

a) Pengertian hasil Belajar

Orang yang melakukan kegiatan belajar pasti ingin mengetahui

hasil dari kegiatan belajar yang telah dilakukannya, siswa dan guru

merupakan orang yang terlibat langsung dalam pembelajaran. Menurut

Slameto “ Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang,

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru

secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi

dalam lingkungannya.1

Menurut A.M Sardiman mengatakan bahwa belajar adalah

perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan

misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan

lain sebagainya.2

Hintzman mengatakan bahwa belajar adalah suatu perubahan

yang terjadi dalam diri organisme (manusia atau hewan) disebabkan

oleh pengalaman yang dapat mempengaruhi tingkah laku organisme

tersebut.3

Salah satu indikasi pencapaian proses belajar adalah

terwujudnya hasil belajar siswa yang memuaskan. Pendidikan dapat

1 Slameto, Belajar dan Faktor Mempengaruhinya, Rineka Cipta, Jakarta: 2003, hal, 2
2 Sardiman A.M. Op. Cit. hal 20
3 Muhalibbin Syah, Psikologi Pendidikan, ( Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2010)

hal. 90



dikatakan berhasil apabila tercapai hasil belajar yang baik atau siswa

mendapatkan nilai diatas rata-rata. Hasil belajar dapat memberikan

informasi kepada guru tentang kemajuan siswa, dalam upaya mencapai

tujuan belajarnya melalui kegiatan belajar. Selanjutnya dari informasi

tersebut guru dapat menyusun dan membina kegiatan-kegiatan siswa

lebih lanjut, baik untuk keseluruhan kelas maupun individu.

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. Hasil belajar adalah tingkat

keberhasilan yang dicapai siswa setelah mengikuti suatu kegiatan

pembelajaran dimana tingkat keberhasilan ditandai dengan skala nilai

berupa huruf, kata, dan simbol.4

Menurut Winkel yang dikutip oleh purwanto dalam bukunya

mengatakan,“ hasil belajar adalah perubahan yang mengakibatkan

manusia berubah dalam sikap dan tingkah lakunya “.5 Sedangkan

menurut S.Nasution dalam Kunandar berpendapat hasil belajar adalah

suatu perubahan pada individu yang belajar, tidak hanya berupa

pengetahuan tetapi juga membentuk kecakapan dan penghayatan dalam

diri pribadi individu yang belajar.6

4 Dimiyati dan Mudjiono, Loc.Cit
5 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, Pustaka Belajar, Jakarta: 2009 hal 45
6 Kunandar, Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi Guru, Raja

Grafindo Persada, Jakarta: 2008. hal, 276



Menurut benyamin Bloom dalam buku Penilaian Hasil Belajar

Mengajar, mengemukakan bahwa:

“Ada tiga ranah hasil belajar, yaitu ranah kognitif berkenaan
dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek,
yakni pengetahuan atau pemahaman, ingatan, pemahaman,
palikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek pertama
disebut kognitif tingkat rendah dan keempat aspek berikutnya
termasuk kognitif tingkat tinggi. Ranah afektif berkaitan dengan
sikap yang terdiri dari lima aspek, yakni penerimaan jawaban
atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Ranah
psikomotoris berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan
kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotoris,
yakni gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan
porseptual, keharmonisan atau ketepatan, gerakan keterampilan
kompleks, dan gerakan ekspresif dan interperatif.”7

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan di atas dapat

disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan realisasi atau pemekaran

dari kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki

seseorang. Hasil belajar dapat diukur dari tiga ranah hasil belajar yaitu

hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotor.

b) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar banyak jenisnya,

sebagaimana dikemukakan oleh sudjana menyatakan bahwa ”hasil

belajar yang dicapai oleh siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu

faktor dari dalam diri siswa itu sendiri dan faktor yang datang dari luar

diri siswa itu sendiri atau dari faktor lingkungan”8.

7 Nana sudjana, Penilaian Proses dan Hasil Belajar Siswa, (Bandung: PT Remaja Rosda
Karya, 2009) Cet. 14 hal. 22

8 Nana Sudjana. Dasar-dasar Belajar Mengajar. Bandung: Sinar Baru Algesindo 2006
hal 25



Menurut Slameto, hasil belajar dapat digolongkan menjadi dua

golongan saja, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern

adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar seperti

faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Sedangkan

faktor ekstern merupakan faktor yang ada diluar individu seperti faktor

keluarga, faktor sekolah dan faktor masyarakat. Faktor yang berasal

dari luar di antaranya Slameto menyatakan bahwa faktor sekolah yang

mempengaruhi hasil belajar mencakup metode mengajar, kurikulum,

relasi guru dan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah,

pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung,

metode belajar dan tugas rumah. Adapun yang berkaitan langsung

dengan tugas guru adalah mengenai metode dan strategi pembelajaran.9

Beberapa pendapat yang telah dikemukakan tentang faktor yang

mempengaruhi hasil belajar dapat disimpulkan bahwa secara umum

dipengaruhi dua faktor yaitu, faktor intern, dan faktor ekstern. Faktor

pendekatan ini berkaitan langsung dengan upaya guru dalam

menumbuhkan minat, motivasi dan semangat siswa dalam belajar

melalui metode pembelajaran yang diterapkan. Oleh sebab itu metode

dan strategi pembelajaran diduga merupakan faktor dominan yang

mempengaruhi hasil belajar yang diperoleh siswa.

2. Pola Asuh Orang Tua

9 Slameto, Op. Cit, hal. 20



a) Pengertian Pola Asuh

Pola asuh terdiri dari dua kata yaitu “pola” dan “asuh”. Menurut

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “pola” berarti corak, model, sistem,

cara kerja, bentuk (struktur) yang tetap. Sedangkan kata “asuh” dapat

berati menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil, membimbing

(membantu; melatih dan sebagainya), dan memimpin (mengepalai dan

menyelenggarakan) satu badan atau lembaga. Lebih jelasnya kata asuh

adalah mencakup segala aspek yang berkaitan dengan pemeliharaan,

perawatan, dukungan, dan bantuan sehingga orang tetap berdiri dan

menjalani hidupnya secara sehat.10

Theodore Liste, yang dikutip oleh Pauziah Aswin Hadis

mendefinisikan Pola asuh adalah suatu bentuk gaya atau interaksi orang

tua dalam mengasuh, membimbing serta mengajarkan anak

dilingkungan keluarga.11

Sedangkan menurut shadi mengatakan adalah :

“Pola asuh orang tua ialah sebagai hubungan antara orang tua
dan anak didik dalam keluarga secara fungsional melibatkan
sikap dan 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
berarti, sehingga dengan segala kemungkinan kemampuan diri
untuk bertanggung jawab terhadap setiap pilihan hidup dengan
segala konsekuensinya.12

10 Poerdawardarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta Bina Aksara, 1990) hal.
868

11 Pauziah Aswin Hadis, Interaksi Ibu dan Anak, dalam Keluarga, Femina Edisi, Februari
no.76, Jakarta, 1991, hal 32

12 Shadi, Dasar-Dasar Pendidikan, Angkasa Raya Padang, 1992, hal 36



Berdasarkan  uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pola asuh

orang tua adalah 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.

b) Bentuk-Bentuk Pola Asuh Orang Tua

1) Pengasuhan Otoritarian

Gaya pengasuhan otoritarian adalah gaya yang membatasi

dan menghukum, dimana orang tua mendesak anak untuk

mengikuti arahan mereka dan menghormati pekerjaan dan upaya

mereka. Orang tua yang otoriter menerapkan batas dan kendali

yang tegas kepada anak dan meminimalisir perdebatan verbal.

Orang tua yang otoriter mungkin juga sering memukul anak,

memaksakan aturan secara kaku tanpa menjelaskannya, dan

menunjukkan amarah pada anak. Anak dari orang tua yang otoriter

sering kali tidak bahagia, ketakutan, minder ketika

membandingkan diri dengan orang lain, tidak mampu memulai

aktivitas, dan memiliki kemampuan komunikasi yang lemah. Putra

dari orang tua yang otoriter mungkin berprilaku agresif.

2) Pengasuhan Demokrasi

Pengasuhan demokrasi adalah 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. Orang tua demokrasi menunjukkan kesenangan dan dukungan

sebagai respon terhadap prilaku konstruktif anak. Mereka juga

mengharapkan prilaku anak yang dewasa, mandiri, sesuai dengan

usianya. Anak yang memiliki orang tua yang demokrasi sering kali

ceria, bisa mengendalikan diri dan mandiri, dan beroriantasi pada

prestasi, mereka cendrung untuk mempertahankan hubungan yang

ramah dengan teman sebaya, bekerja sama dengan orang dewasa,

dan bisa mengatasi stress dengan baik

3) Pengasuhan yang Mengabaikan

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. Anak-

anak ini cendrung tidak memiliki kemampuan sosial. Banyak

diantaranya memiliki pengendalian yang buruk dan tidak mandiri.

Mereka sering kali memiliki harga diri yang rendah, tidak dewasa,

dan mungkin terasing dari keluarga. Dalam masa remaja, mereka

mungkin menunjukkan sikap suka membolos dan nakal.

4) Pengasuhan yang Menuruti

Pengasuhan yang menuruti adalah gaya pengasuhan dimana

orang tua sangat terlibat dengan anak, namun tidak terlalu

menuntut atau mengontrol mereka. Orang tua seperi ini membiarka



anak melakukan apa yang ia inginkan. Hasilnya anak tidak pernah

belajar mengendalikan prilakunya sendiri dan selalu berharap

mendapatkan keinginanya. Beberapa orang tua sengaja

membesarkan anak mereka dengan cara seperti ini karna mereka

percaya bahwa kombinasi antara keterlibatan yang hangat dan

sedikit batasan akan menghasilkan anak yang kreatif dan percaya

diri.13

Bermacam-macam pola asuh orang tua yang diuraikan diatas, di

sini penulis hanya meneliti tentang pola asuh demokrasi orang tua saja.

Yang mana pola asuh demokrasi ini menjadikan anak lebih mandiri dan

dewasa.

c) Pola Asuh Demokrasi Orang Tua

Menurut Prof. Dr. Utami Munandar, Pola asuh demokratis

adalah cara mendidik anak, di mana orang tua menentukan peraturan-

peraturan tetapi dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan anak.14

Teori Baumrind menyatakan Pengasuhan demokrasi adalah

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. Orang tua demokrasi menunjukkan kesenangan dan

dukungan sebagai respon terhadap prilaku konstruktif anak. Mereka

juga mengharapkan prilaku anak yang dewasa, mandiri, sesuai dengan

13 Jhon W. Santrock, Loc.Cit
14 Utami Munandar, Pemanduan Anak Berbakat, (Jakarta : CV. Rajawali, 1982), hal. 98



usianya. Anak yang memiliki orang tua yang demokrasi sering kali

ceria, bisa mengendalikan diri dan mandiri, dan beroriantasi pada

prestasi, mereka cendrung untuk mempertahankan hubungan yang

ramah dengan teman sebaya, bekerja sama dengan orang dewasa, dan

bisa mengatasi stress dengan baik.15

Menurut Zahara (Sadini), orang tua yang menganut pola asuh

demokratis selalu mengikut sertakan anak dalam setiap kegiatan.

Mereka selalu berusaha menjalin komunikasi dan kemauan

mendengarkan cerita-cerita si anak sehingga mereka menjadi lebih

banyak tahu mengenai kelebihan dan kekurangan anak serta semua

aktivitas anak. Orang tua demokratis dalam keluarga akan selalu

menunjukkan :

1) Melakukan sesuatu hal harus dengan musyawarah.

2) Menentukan peraturan dan disiplin yang memperhatikan dan

mempertimbangkan.

3) Adanya komunikasi anak dengan orang tua.

4) Larangan dan perintah disampaikan kepada anak selalu

menggunakan kata-kata yang terdidik.

5) Memberikan pengarahan kepada anak tentang perbuatan yang

boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.16

Berbagai macam pola asuh yang banyak dikenal, pola asuh

demokratis mempunyai dampak positif yang lebih besar dibandingkan

dengan pola asuh yang lain. Dengan pola asuh demokratis anak akan

15 Jhon W. Santrock, Loc.Cit
16 Zahara (Sadini), Pengantar Pendidikan, Jakarta, 1992, hal 25



menjadi orang yang mau menerima kritik dari orang lain, mampu

menghargai orang lain, mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dan

mampu bertanggung jawab terhadap kehidupan sosialnya.

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai pola asuh demokrasi

di atas dapat disimpulkan bahwa pola asuh demokrasi adalah cara

mendidik anak, di mana orang tua menentukan peraturan-peraturan

tetapi dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan anak, dan

mendorong anak untuk mandiri namun masih menerapkan batas dan

kendali pada tindakan mereka.

d) Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pola Asuh

Menurut Hurlock ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi

pola asuh orang tua, yaitu:

1) Kepribadian Orang Tua

Setiap orang berbeda dalam tingkat energi, kesabaran, intelegensi,

sikap dan kematangannya. Karakteristik tersebut akan

mempengaruhi kemampuan orang tua untuk memenuhi tuntutan

peran sebagai orang tua dan bagaimana tingkat sensifitas orang tua

terhadap kebutuhan anak-anaknya.

2) Keyakinan

Keyakinan yang dimiliki orang tua mengenai pengasuhan akan

mempengaruhi nilai dari pola asuh dan akan mempengaruhi

tingkah lakunya dalam mengasuh anak-anaknya.



3) Usia Orang Tua

Orang tua yang berusia muda cendrung lebih demokratis dan

permissive bila dibandingkan dengan orang tua yang berusia muda.

4) Pendidikan Orang Tua

Orang tua yang telah mendapatkan pendidikan yang tinggi, dan

mengikuti kursus dalam mengasuh anak lebih menggunakan teknik

pengasuhan authoritative dibandingkan dengan orang tua yang

tidak mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam mengasuh

anak.

5) Status Sosial Ekonomi

Orang tua dari kelas menengah dan rendah cendrung lebih keras,

memaksa dan kurang toleran dibandingkan dengan orang tua dari

kelas atas.

6) Temperamen

Pola asuh yang diterapkan orang tua akan sangat mempengaruhi

temperamen seorang anak. Anak yang menarik dan dapat

beradaptasi akan berbeda pengasuhannya dibandingkan dengan

anak yang cerewet dan kaku.

7) Kemampuan Anak

Orang tua akan membedakan perlakuan yang akan diberikan untuk

anak yang berbakat dengan anak yang memiliki masalah dalam

perkembangannya.17

17 Hikmah Nasution, Pola Asuh Orang Tua, http://11006nh.blogspot.com/2012/06/pola -
asuh-orang-tua.html, di akses 2 desember 2013, jam 21.00 WIB



3. Hubungan antara pola asuh orang tua dengan hasil belajar

Orang tua yang kurang dan tidak memperhatikan pendidikan

anaknya, misalnya mereka acuh tak acuh terhadap belajar anaknya, tidak

memperhatikan sama sekali akan kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-

kebutuhan anaknya dalam belajar, tidak mengatur waktu belajarnya, tidak

menyediakan atau melengkapi alat belajarnya, tidak memperhatikan

apakah anak belajar atau tidak, tidak mau tahu bagaimanakah kemajuan

belajar anaknya, kesulian-kesulitan yang dialami dalam belajar dan lain-

lain dapat menyebabkan anak tidak atau kurang berhasil dalam belajarnya.

Hasil yang didapatkan, nilai atau hasil belajarnya tidak memuaskan

bahkan mungkin gagal dalam studinya.18

Teori di atas dapat dilihat pengasuhan dan perhatian orang tua

terhadap anak sangat berpengaruh terhadap keberhasilan seorang anak

dalam belajarnya, apabila orang tua dalam pelaksanaan pengasuhan

terhadap anaknya dilakukan dengan baik seperti memperhatikan

pendidikan anaknya, memperhatikan kepentingan dan kebutuhan anaknya

dalam belajar, mengatur waktu belajar anaknya, dan memperhatikan

anaknya belajar atau tidak ketika di rumah, hal ini pasti bisa membuat

anak akan berhasil dalam belajarnya. Hasil belajar atau nilai yang

diperoleh akan memuaskan.

18 Slameto,Op Cit,  hal, 61



B. Penelitian yang Relevan

Penelitian akan semakin kuat jika didukung oleh penelitian yang

relevan, dalam penelitian yang relevan ini mengenai pengasuhan orang tua

terhadap anak pernah diteliti sebelumnya yaitu :

1. Zulyandri (2004) hubungan gaya pengasuhan orang tua dengan motivasi

anak dalam belajar pada kelas IV, V dan VI Sekolah Dasar Negri 1

Pangkalan Lesung. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa gaya

pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua pada anaknya tidak berkorelasi

dengan motivasi anaknya dalam belajar. Orang tua yang demokrasi

umumnya hanya dapat membentuk motivasi belajar pada anak dengan

kategori sedang. Ini terlihat dari hasil kategorisasi yang penulis buat

bahwa dari keseluruhan orang tua yang demokrasi, hanya 17% anaknya

yang memiliki motivasi yang tinggi, sedangkan 83% lagi anaknya

memiliki motivasi sedang.19

2. Hasma dewi (2012) pengaruh study club (kelompok belajar) di sekolah

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Madrasah

Aliyah Negri 1 Pekanbaru. Hasil penelitinnya disimpulkan terdapat

pengaruh, “pengaruh kegiatan study club (kelompok belajar) di sekolah

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di MAN 1

Pekanbaru, dapat diterima dengan sendirinya Ho ditolak”.20

19 Skripsi Zulyandri, hubungan gaya pengasuhan orang tua dengan motivasi anak dalam
belajar  pada kelas  IV,  V dan VI Sekolah Dasar Negri 1 Pangkalan Lesung, Skripsi Pekanbaru :
program strata 1 jurusan pendidikan agama islam fakultas tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA
RIAU Pekanbaru, 2004

20 Skripsi Hasma Dewi, pengaruh study club (kelompok belajar) di sekolah terhadap
hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah Negri 1 Pekanbaru, Skripsi
Pekanbaru: program strata 1 prodi  pendidikan ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN
SUSKA RIAU Pekanbaru, 2012



Sementara penulis meneliti mengenai pengaruh pola asuh orang tua

terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas X SMA N 2 Bukit Batu

Kabupaten Bengkalis. Dan fokus penelitian penulis untuk mengetahui

seberapa besar pengaruh pola asuh orang tua terhadap hasil belajar siswa

kelas X SMA N 2 Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan konsep yang digunakan untuk

memberikan batasan-batasan terhadap kerangka teoritis, hal ini sangat

diperlukan agar tidak terjadinya salah pengertian dalam memahami tulisan

ini. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa fokus penelitian ini

ini adalah pengaruh pola asuh demokrasi orang tua terhadap hasil belajar

siswa.

1. Hasil belajar

Variabel (Y) hasil belajar dimaksud di sini adalah nilai Mid

semester yang diperoleh oleh siswa pada semester ganjil tahun ajaran

2013-2014.

2. Pola asuh demokrasi orang tua

Pengasuhan demokrasi adalah 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. Orang tua

demokrasi menunjukkan kesenangan dan dukungan sebagai respon

terhadap prilaku konstruktif anak. Mereka juga mengharapkan prilaku



anak yang dewasa, mandiri, sesuai dengan usianya. Adapun indikator-

indikatornya adalah:

a) Orang tua membeli buku-buku, alat-alat tulis, dan tas untuk

melakukan proses belajar mengajar di sekolah

b) Orang tua membantu anak dalam menyelesaikan pekerjaan rumah

(PR)

c) Orang tua menanyakan kepada anak, apakah  ada materi yang tidak

dimengerti di dalam kelas

d) Orang tua mengajarkan perbuatan yang baik dan tidak baik

dilakukan ketika di sekolah

e) Orang tua berbicara lemah lembut kepada anak ketika menyuruh

belajar di rumah

f) Orang tua memberikan senyuman ketika anak pamit berangkat ke

sekolah

g) Orang tua mendukung kegiatan belajar kelompok anak bersama

teman-temannya

h) Orang tua membantu anak ketika anak mendapatkan kesulitan dalam

belajar

i) Orang tua sering menyuruh anak untuk mengulangi pelajaran yang

dipelajari ketika di sekolah

j) Orang tua menerima dan mendengarkan keluhan belajar anak ketika

di rumah

k) Orang tua menyediakan waktu belajar anak di rumah

l) Orang tua mengawasi waktu bermain dan belajar untuk anak



m) Orang tua memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanya

ataupun berpendapat tentang pelajaran

n) Orang tua sering mengajak anak berdiskusi tentang pembelajaran

anak di sekolah

o) Orang tua memberikan izin kepada anak jika hendak keluar rumah

melakukan tugas kelompok di rumah teman

p) Orang tua memberikan hadiah dan pujian ketika anak mendapatkan

nilai yang baik di sekolah

q) Orang tua memperhatikan perkembangan belajar anak di sekolah

r) Orang tua memberikan teguran terlebih dahulu kepada anak ketika

anak berbuat kesalahan di sekolah

s) Orang tua melakukan kontrol terhadap kegiatan anak ketika di luar

jam sekolah

t) Orang tua mengetahui setiap kegiatan anak ketika di luar jam

sekolah

u) Orang tua memberikan aturan tertentu terhadap kegiatan anak dalam

hal belajar di rumah

v) Orang tua sering berharap kepada anak agar memperoleh nilai

pelajaran yang baik ketika di sekolah

w) Orang tua sering melihat nilai pelajaran yang anak dapatkan di

sekolah

x) Orang tua menanyakan kesulitan anak dalam belajar di rumah

y) Orang tua membimbing ketika anak belajar di rumah



z) Orang tua mengetahui pelajaran apa yang kurang dimengerti oleh

anak

aa) Orang tua menyuruh belajar, dengan perintah yang lemah lembut

kepada anak

bb) Orang tua menjelaskan peraturan-peraturan yang telah dibuat kepada

anak

cc) Orang tua menegur apabila anak tidak belajar dirumah dengan

memberikan penjelasan yang baik kepada anak

dd) Orang tua memberikan pengarahan tentang kegiatan anak di sekolah.

D. Asumsi Dasar dan Hipotesis Penelitian

1. Asumsi Dasar

Asumsi dasar pada penelitian ini adalah pola asuh demokrasi orang

tua dapat mempengaruhi hasil belajar siswa di Sekolah Menengah Atas

Negeri 2 Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.

2. Hipotesis Penelitian

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara pola asuh demokrasi orang tua

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di kelas X

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pola asuh demokrasi orang

tua terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di

kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bukit Batu Kabupaten

Bengkalis.


