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Perkembangan anak tidak bisa dilepaskan dari perkembangan moralnya. 

Maraknya kenakalan di kalangan remaja, kehamilan sebelum nikah, dan 
penyalahgunaan obat-obat terlarang, itu semua bila di cermati bermula dari moral 
anak itu sendiri. Disini terdapat hubungan sebab akibat, maka dari itu perlu 
perannya pola asuh orang tua dalam prilaku moral anak. Berdasarkan latar 
belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang berjudul 
“Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Perilaku Moral Tidak Baik Siswa SMP 
Negeri 14 Muaro Jambi”. 

Tujuan  penelitian ini adalah:  1) Tujuan penelitian secara bersama : Untuk 
mengungkap hubungan pola asuh orangtua dengan perilaku moral tidak baik 
siswa  SMP Negeri 14 Muaro Jambi. 2) Tujuan penelitian secara parsial : a) 
Untuk mengungkap hubungan pola asuh orangtua otoriter dengan perilaku moral 
tidak baik siswa  SMP Negeri 14 Muaro Jambi, b) Untuk mengungkap hubungan 
pola asuh orangtua demokratis dengan perilaku moral tidak baik siswa  SMP 
Negeri 14 Muaro Jambi, c) mengungkap hubungan pola asuh orangtua permisif 
dengan perilaku moral tidak baik siswa  SMP Negeri 14 Muaro Jambi. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian korelasional expost facto dengan 
pendekatan kuantitatif. Penelitian korelasional merupakan penelitian yang 
dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara dua atau beberapa 
variabel. Dengan jumlah sampel 100 orang  siswa. 

Berdasarkan hasil peletian ditemukan Terdapat korelasi antar pola asuh 
orang tua  (X), perilaku moral tidak baik siswa SMP Negeri 14 Muaro Jambisebab 
dari perhitungan koefisien rxy hitung sebesar 0,660 lebih besar dari r tabel sebesar 
0.1966 . rhitung >rtabel (0,660 >0.1966). a) tidak terdapat hubungan yang 
signifikan antara  pola asuh orang tua otoriter (X) dengan perilaku moral tidak 
baik siswa SMP Negeri 14 Muaro Jambisebesar rhitung >rtabel (0,310 < 0.4438). 
b) hubungan yang signifikan antara pola asuh orang tua demokratis  (X) dengan 
perilaku moral tidak baik siswa SMP Negeri 14 Muaro Jambirhitung >rtabel 
(0,614 >0.4973). c) hubungan yang signifikan antara pola asuh orang tua permisif 
(X) dengan perilaku moral tidak baik siswa SMP Negeri 14 Muaro Jambi. rhitung 
>rtabel (0,378 >0.2461).  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat korelasi antar pola asuh 
orang tua  (X) dengan perilaku moral tidak baik siswa SMP Negeri 14 Muaro 
Jambi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, 

masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau 

latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat, 

untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam 

berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang. 

Lembaga pendidikan yang tidak kalah penting dengan sekolah adalah 

keluarga. Seorang individu tidak akan lepas dari keluarga sebagai lembaga 

pendidikan sepanjang hayatnya. Burhanudin (2002:14) menyatakan bahwa 

keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama, 

berlangsung secara wajar dan informal. Keluarga menjadi tempat seorang 

individu memulai berinteraksi dan menerima pendidikan. Keluarga 

mempunyai pengaruh yang sangat luas terhadap perkembangan anak. Anak 

akan mendapatkan pengasuhan dan pendidikan sesuai karakteristik orang tua 

di dalam keluarga. Semua perilaku anak akan disesuaikan dengan aturan yang 

didapat dalam keluarga.  

Keluarga mempunyai peran memberi kasih sayang, aturan, contoh 

perilaku, dukungan moral dan berbagai sumbangan lain bagi perkembangan 

anak. Keluarga harus mampu memberikan berbagai sumbangan penting bagi 

anak untuk memenuhi kebutuhan perkembangan anak. Sumbangan yang 

diberikan pada anak ditentukan oleh sifat hubungan antara anak dengan 



berbagai anggota keluarga (Hurlock, 2013:202). Jenis pola keluarga dan siapa 

saja anggota keluarga yang berperan dalam memberikan sumbangan pada 

anak akan berpengaruh pula pada perkembangan anak. 

 Pola asuh merupakan suatu proses mendidik, membimbing, dan 

mendisiplinkan serta melindungi anak untuk mencapai kedewasaan sesuai 

dengan norma dalam masyarakat. Baumrind (1978 dalam Santrock, 

2013:174) mengklasifikasikan gaya-gaya pola asuh ke dalam gaya yang 

bersifat otoriter, demokratis, dan permisif. Gaya orang tua yang permisif 

dicirikan oleh sifat menerima dan tidak menghukum dalam menghadapi 

perilaku anak-anak. Gaya orang tua yang otoriter menekankan kepatuhan 

terhadap aturan-aturan dan otoritas orang tua. Gaya demokratis menekankan 

suatu cara yang rasional, berorientasi kepada isu “memberi dan menerima.”. 

Perkembangan anak tidak bisa dilepaskan dari perkembangan 

moralnya. Maraknya kenakalan di kalangan remaja, kehamilan sebelum 

nikah, dan penyalahgunaan obat-obat terlarang, itu semua bila di cermati 

bermula dari moral anak itu sendiri. Disini terdapat hubungan sebab akibat. 

Bila moralitas anak baik maka ia mampu menjaga dirinya sendiri. Begitupun 

sebaliknya, bila moralitas anak itu rendah maka perilaku mereka pun 

senatiasa bertentangan dengan norma yang ada, terlebih lagi norma agama. 

Moralitas anak, yang salah satunya ditunjukan dengan kedisiplinan dalam 

menjalankan ibadah dan mampu melaksanakan aturan yang telah disepakati, 

tidak bisa tegak dengan sendirinya.  

Melainkan itu semua merupakan suatu serangkaian proses pembinaan 

yang cukup panjang. Peran orang tua dan lingkungan tempat tinggal sangat 



berpengaruh pada perkembangan moral anak. Apakah anak akan memiliki 

moral yang kokoh ataupun sebaliknya, dengan kata lain moralitas anak bisa 

dibina sejak dini. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Piaget bahwa 

kesadaran moral anak mengalami perkembangan dari satu tahap ke tahap 

yang lebih tinggi (dalam Burhanudin Salam, 2000:67). Moral itu sendiri 

diartikan sebagai kesusilaan, tabiat dan kelakuan. Dalam Kamus Bahasa 

Indonesia moral diartikan sebagai ajaran tentang baik-buruk perbuatan atau 

kelakuan. Sedangkan etika adalah ilmu pengetahuan asas-asas akhlak (moral). 

Istilah lain dari etika biasanya di gunakan kata moral, susila, budi pekerti, dan 

akhlak (Burhanudin Salam, 2000:67 ). Interaksi orang tua pada anaknya 

tentunya sangat mempengaruhi perkembangan moral anak. Karena pada 

dasarnya , perkembangan moral anak itu tidak bisa terjadi secara cepat. Akan 

tetapi perkembangan moral pada anak itu berjalan secara bertahap. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti diSMP Negeri 14Muaro Jambi 

pada saat praproposal skripsi, penelitimelihat perilaku beberapa siswa di SMP 

Negeri 14Muaro Jambi yang tidak sesuai dengan tata tertibseperti 

mengganggu teman baik didalam maupun di luar kelas, seringmembolos, 

terlambat masuk ke dalamkelas, tidak mengerjakan tugas yangdiberikan oleh 

guru, dan melanggar tatatertib lainnya. Hasil observasi tersebutmenampakkan 

bahwa siswa di SMP Negeri 14Muaro Jambiada gejalaperilaku moral yang 

tidak baik. Mengingatperubahan perilaku sangat besarpengaruhnya bagi 

pendidikan anak disekolah maupun di luar sekolah, sangatpenting untuk 

disikapi secara bersama-samaantara guru dan orang tua siswadengan 

memberikan pendidikan morallebih intens lagi. 



Pendidikan awal diperoleh dalamlingkungan keluarga. Adat dan 

budayayang diwariskan oleh orang tuamerupakan bekal anak 

padakehidupannya kelak. Peristiwa yangmenjadi kebiasaan di rumah, 

sepertiberbagai cara orang tua mendidik anakberdampak pada pembentukan 

watakdan kepribadiannya. Pendidikantersebut merupakan 

pendidikannonformal, sedangkan pendidikanformal didapatkan anak di 

sekolah. 

Permasalahan lain yang ada dimana perilaku-perilaku siswa yang 

demikian itu telah terbiasa dilakukan oleh siswa dalam belajar,sehingga 

mengakibatkan siswa kurang disiplin dalam belajar, cuek dengan proses 

pembelajaran dan menjadikan proses pembelajaran kurang kondusif. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti 

permasalahan yang berjudul“Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan 

Perilaku Moral Tidak Baik Siswa SMP Negeri 14 Muaro Jambi”. 

 
B. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini peneliti hanya membatasi permasalahan pada: 

1. Pola  asuh orang tua yang dibatasi oleh otoriter, permisif, dan demokratis 

2. Prilaku  moral tidak baik dibatasi a) prilaku moral yang bersifat amoral 

dan anti sosial, b) prilaku yang melanggar hukum dan mengarah pada 

tindakan kriminal. 

3. Siswa yang dimaksud adalah siswa di SMP Negeri 14Muaro Jambi 

Tahun Pelajaran 2016 – 2017. 

 

C. Rumusan Masalah 



Sesuai dengan batasan masalah, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah :  

1. Secara umum rumusan masalah penelitian ini adalah:  

Apakah terdapat hubungan pola asuh orangtua dengan perilaku 

moral tidak baik siswa SMP Negeri 14 Muaro Jambi? 

2. Secara khusus rumusan masalah penelitian ini adalah:  

a. Apakah terdapat hubungan pola asuh orangtua otoriter dengan 

perilaku moral tidak baik siswa SMP Negeri 14 Muaro Jambi? 

b. Apakah terdapat hubungan pola asuh orangtua demokratisdengan 

perilaku moral tidak baik siswa SMP Negeri 14 Muaro Jambi? 

c. Apakah terdapat hubungan pola asuh orangtua permisifdengan 

perilaku moral tidak baik siswa SMP Negeri 14 Muaro Jambi? 

 
D. Tujuan Penelitian 

Pada tujuan penelitian ini peneliti bertujuan yaitu :  

1. Secara umum tujuan penelitian ini adalah:  

Untuk mengungkap hubungan pola asuh orangtua dengan perilaku 

moral tidak baik siswa SMP Negeri 14 Muaro Jambi 

2. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah:  

a. Untuk mengungkap hubungan pola asuh orangtua otoriter dengan 

perilaku moral tidak baik siswa SMP Negeri 14 Muaro Jambi 

b. Untuk mengungkap hubungan pola asuh orangtua demokratisdengan 

perilaku moral tidak baik siswa SMP Negeri 14 Muaro Jambi 

c. Untuk mengungkap hubungan pola asuh orangtua Permisifdengan 

perilaku moral tidak baik siswa SMP Negeri 14 Muaro Jambi 



 
E. Manfaat Penelitian 

1. Guru Mata Pelajaran 

Bagi guru mata pelajaran, sebagai bahan masukkan dan kajian 

bahwa layanan konseling perlu diberikan agar proses belajar mengajar 

berjalan dengan  baik. 

2. Guru Pembimbing 

Memberikan informasi pada guru pembimbing atau guru bidang 

kelas serta orang tua siswa tentang pola asuh yang akan diterapkan, supaya 

dapat berpengaruh terhadap perilaku moral. 

3. Bagi Peneliti selanjutnya 

Untuk menambah referensi, bahan literatur atau pustaka, 

khususnya tentang Pola Asuh Orang Tua dan Perilaku Moral. 

 
F. Anggapan Dasar / Asumsi 

 Penelitian ini didasari dengan adanya asumsi sebagai berikut :  

1. Setiap siswamemiliki pola asuh orang tua  yang berbeda-beda 

2. Pola asuh orang tua merupakan salah satu faktor yang berperan dalam 

membentuk perilaku moral anak. 

3. Pembentukan moral siswa dipengaruhi oleh pola asuh orang tua. 

4. Keluarga merupakan tempat untuk pertama kalinya seorang anak 

memperoleh pendidikan dan mengenal nilai-nilai maupun peraturan-

peraturan yang harus diikutinya yang mendasari anak untuk melakukan 

hubungan sosial dengan lingkungan yang lebih luas.  



5. Salah faktor penyebab timbulnya perilaku moral remaja dalam kategori 

rendah adalah tidak berfungsinya orang tua sebagai figur tauladan bagi anak 

dan kurangnya pendidikan nilai-nilai moral di dalam keluarga.  

6.  Pola asuh orang tua tunggal dalam mendidik dan membimbing anak sangat 

berpengaruh dalam perkembangan terutama ketika anak telah menginjak 

masa remaja khususnya dalam perilaku moral remaja.  

7. Semakin tinggi pola asuh yang digunakan dalam mendidik remaja akan 

semakin tinggi pula perilaku moral remaja yang dihasilkan.  

 
G.  Hipotesis Penelitian  

Adapun hipotesis yang penulis ajukan adalah :  

1. Secara umum hipotesis penelitian ini adalah:  

Terdapat  hubungan pola asuh orangtua dengan perilaku moral tidak 

baik siswa SMP Negeri 14 Muaro Jambi 

2. Secara khusus hipotesis penelitian ini adalah:  

a. Terdapat hubungan pola asuh orangtua otoriter dengan perilaku moral 

tidak baik siswa SMP Negeri 14 Muaro Jambi 

b. Terdapat hubungan pola asuh orangtua demokratisdengan perilaku 

moral tidak baik siswa SMP Negeri 14 Muaro Jambi 

c. Terdapat hubungan pola asuh orangtua permisifdengan perilaku moral 

tidak baik siswa SMP Negeri 14 Muaro Jambi 

 
H. Defenisi Operasional 

Defenisi operasional dalam penelitian ini dapat dikemukan sebagai 

berikut : 

1. Pola Asuh Orang Tua  



Pola asuh merupakan sikap orangtua dalam berinteraksi dengan 

anak-anaknya. Sikap orangtua ini meliputi cara orangtua memberikan 

aturan-aturan, hadiah maupun hukuman, cara orangtua menunjukkan 

otoritasnya, dan cara orangtua memberikan perhatian serta tanggapan 

terhadap anaknya 

2. Prilaku Moral Tidak Baik 

Perilaku adalah segala sesuatu atau tindakan yang tidak sesuai 

dengan nilai-nilai tata/cara yang ada dalam suatu kelompok. bentuk 

perilaku moral siswa tidak baik  dibagi atas dua kelompok yang meliputi 

perilaku menyimpang yang bersifat amoral dan anti sosial serta perilaku 

moral siswa tidak baik yang melanggar hukum. 

I. Kerangka Konseptual 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pola Asuh Orang Tua 

1. Pengertian Pola Asuh 

Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama dimana anak 

dapat berinteraksi. Pengaruh keluarga dalam pembentukan dan 

perkembangan kepribadian moral sangatlah besar artinya. Orang tua 

memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing 

anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan 

anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. 

Dalam mengasuh anaknya orang tua dipengaruhi oleh budaya 

yang ada di lingkungannya. Di samping itu, orang tua juga diwarnai oleh 

sikap-sikap tertentu dalam memelihara, membimbing, dan mengarahkan 

putra-putrinya. Sikap tersebut tercermin dalam pola pengasuhan kepada 

anaknya yang berbeda-beda, karena setiap masing- masing orang tua 

mempunyai pola pengasuhan tertentu yang beda pula.Pola asuh orang tua 

merupakan interaksi antara orang tua dengan anak. Selama proses 

pengasuhan orang itulah yang memiliki peranan penting dalam 

pembentukan kepribadian anak. 

Menurut Darling (2003;1) mendefinisikan pengasuhan orang tua 

adalah aktivitas komplek termasuk banyak perilaku spesifik yang 

dikerjakan secara individu dan bersama- sama untuk mempengaruhi 

pembentukan moral anak. Berk (2000) dalam socialization with in the 

family (Anonim, 2003;1) pola asuh orang tua adalah daya upaya orangtua 



dalam memainkan aturan secara luas di dalam meningkatkan 

pertumbuhan dan perkembangan anaknya. 

Dalam mengasuh anaknya, orang tua cenderung menggunakan 

pola asuh tertentu. Penggunaan pola asuh tertentu ini memberikan 

sumbangan dalam mewarnai perkembangan terhadap bentuk- bentuk 

perilaku moral tertentu pada anaknya. Pola asuh orang tua merupakan 

interaksi antara anak dan orang tua selama mengadakan kegiatan 

pengasuhan. Pengasuhan ini berarti orang tua mendidik, membimbing, 

dan mendisiplinkan serta melindungi anak untuk mencapai kedewasaan 

sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. 

Menurut Desmita (2013:109) yang mengemukakan bahwa pola 

asuhorang tua adalah suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua 

dalammendidik anak sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab 

kepada anak. Perankeluarga menjadi penting untuk mendidik anak baik 

dalam sudut tinjauan agama,tinjauan sosial kemasyarakatan maupun 

tinjauan individu. Jika pendidikankeluarga dapat berlangsung dengan 

baik maka mampu menumbuhkanperkembangan kepribadian anak 

menjadi manusia dewasa yang memiliki sikappositif terhadap agama, 

kepribadian yang kuat dan mandiri, potensi jasmani danrohani serta 

intelektual yang berkembang secara optimal. 

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pola asuh 

orang tuaadalah cara mengasuh dan metode disiplin orang tua dalam 

berhubungan dengananaknya dengan tujuan membentuk watak, 

kepribadian, dan memberikan nilai-nilaibagi anak untuk dapat 



menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Dalammemberikan aturan-

aturan atau nilai terhadap anak-anaknya tiap orang tua akanmemberikan 

bentuk pola asuh yang berbeda berdasarkan latar belakangpengasuhan 

orang tua sendiri sehingga akan menghasilkan bermacam-macam 

polaasuh yang berbeda dari orang tua yang berbeda pula. 

2. Macam- macam Pola Asuh Orang Tua 

Anak tumbuh dan berkembang di bawah asuhan orang tua. 

Melalui orang tua, anak beradaptasi dengan lingkungannya dan mengenal 

dunia sekitarnya serta pola pergaulan hidup yang berlaku di 

lingkungannya. 

Menurut Schochib,(2013,:15) terdiri dari tiga kecenderungan pola 

asuh orang tua yaitu: Pola asuh otoriter, Pola asuh demokartis, dan Pola 

asuh permisif. Ketiga pola asuh orang tua tersebut dapat dijelaskan 

seperti di bawah ini: 

a. Pola Asuh Otoriter 

Yaitu pola asuh yang menetapkan standar mutlak yang harus 

dituruti. Kadangkala disertai dengan ancaman, misalnya kalau tidak 

mau makan, tidak akan diajak bicara atau bahkan dicubit. 

Menurut Schochib,(2013,:15), orang tua yang menerapkan 

pola asuh otoriter mempunyai ciri kaku, tegas, suka menghukum, 

kurang ada kasih sayang serta simpatik, orang tua memaksa anak-

anak untuk patuh pada nilai-nilai mereka serta mencoba membentuk 

lingkah laku sesuai dengan tingkah lakunya serta cenderung 

mengekang keinginan anak, orang tua tidak mendorong serta 

memberi kesempatan kepada anak untuk mandiri dan jarang 



memberi pujian, hak anak dibatasi tetapi dituntut tanggung jawab 

seperti anak dewasa. 

Dalam penelitian (Gunarsa, 2013,:86)ditemukan bahwa orang 

yang otoriter cenderung memberi hukuman terutama hukuman fisik. 

Sementara itu, menurut Hurlock (2013) dikatakan bahwa orang tua 

yang otoriter tidak memberikan hak anaknya untuk mengemukakan 

pendapat serta mengutarakan perasaan-perasaannya. Sedangkan 

menurut Sri Mulyani (2013:16) orang tua adalah : orang tua amat 

berkuasa terhadap anak, memegang kekuasaaan tertinggi serta 

mengharuskan anak patuh pada perintah-perintah orangtua. dengan 

berbagai cara, segala tingkah laku anak dikontrol dengan ketat. 

Orang tua seperti itu akan membuat anak tidak percaya diri, 

penakut, pendiam, tertutup, tidak berinisiatif, gemar menentang, 

suka melanggar norma, kepribadian lemah dan seringkali menarik 

diri dari lingkungan sosialnya, bersikap menunggu dan tak dapat 

merencakan sesuatu. 

b. Pola Asuh Demokratis 

Pola asuh demokratis yaitu pola asuh yang memprioritaskan 

kepentingan anak tetapi tidak ragu untuk mengendalikan mereka 

pula. Pola asuh seperti ini kasih sayangnya cenderung stabil atau 

pola asuh bersikap rasional. Orang tua mendasarkan tindakannya 

pada rasio. Mereka bersikap realistis terhadap kemampuan anak dan 

tidak berharap berlebihan. 



Santrock (2013) dari hasil penelitiannya menemukan bahwa 

teknik-teknik asuhan orang tua yang demokratis akan menumbuhkan 

keyakinan dan kepercayaan diri maupun mendorong tindakan-

tindakan mandiri membuat keputusan sendiri akan berakibat 

munculnya tingkah laku mandiri yang bertanggung jawab. 

Hasilnya anak-anak menjadi mandiri, mudah bergaul, mampu 

menghadapi stres, berminat terhadap hal-hal baru dan bisa 

bekerjasama dengan orang lain. 

c. Pola Asuh permitif 

Tipe ini kerap memberikan pengawasan yang sangat longgar. 

Memberikan kesempatan pada anaknya untuk melakukan sesuatu 

tanpa pengawasan yang cukup darinya. Cenderung tidak menegur 

atau memperingatkan anak. 

Menurut Yusuf (2013:225) menyatakan bahwa Orang tua 

yang mempunyai pola asuh permisif cenderung selalu memberikan 

kebebasan pada anak tanpa memberikan kontrol sama sekali, Anak 

dituntut atau sedikit sekali dituntut untuk suatu tangung jawab tetapi 

mempunyai hak yang sama seperti orang dewasa, dan Anak diberi 

kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri dan orang tua tidak 

banyak mengatur anaknya. Orang tua tipe ini memberikan kasih 

sayang berlebihan. Karakter anak menjadi impulsif, tidak patuh, 

manja, kurang mandiri, mau menang sendiri, kurang percaya diri dan 

kurang matang secara sosial. 



Perkembangan moral anak akan sangat dipengaruhi oleh 

bagaimana lingkungan keluarganya. Karenaya, keharmonisan 

keluarga menjadi sesuatu hal mutlak untuk diwujudkan, misalnya 

suasana ramah. Ketika keikhlasan, kejujuran dan kerjasama kerap 

diperlihatkan oleh masing-masing anggota keluarga dalam hidup 

mereka setiap hari, maka hampir bisa dipastikan hal yang sama juga 

akan dilakukan anak bersangkutan. 

Sebaliknya, anak akan sangat sulit menumbuhkan dan 

membiasakan berbuat dan bertingkah laku laku baik manakala di 

dalam lingkungan keluarga (sebagai ruang sosialasi terdekat, baik 

fisik maupun psikis) selalu diliputi dengan pertikaian, pertengkaran, 

ketidakjujuran, kekerasan, baik dalam hubungan sesama anggota 

keluarga. 

Demikian pula status sosio—ekonomi. Status sosio-ekonomi, 

dalam banyak kasus menjadi sangat dominan pengaruhnya. Ini 

sekaligus menjadi latar mengapa anak-anak tersebut memutuskan 

terjun ke jalanan. Namun selain faktor tersebut (ekonomi), masih ada 

penyebab lain yang juga akan sangat berpengaruh mengapa anak 

memutuskan tindakannya itu, yakni peranan lingkungan rumah, 

khususnya peranan keluarga terhadap perkembangan nilai-nilai 

moral anak, dapat disingkat sebagai berikut: 

1) Tingkah laku orang di dalam (orangtua, saudara-saudara atau orang 

lain yang tinggal serumah) berlaku sebagai suatu model kelakuan bagi 

anak melalui peniruan-peniruan yang dapat diamatinya. 



2) Melalui pelarangan-pelarangan terhadap perbuatan-perbuatan tidak 

baik, anjuran-anjuran untuk dilakukan terus terhadap perbuatan-

perbuatan yang baik misalnya melalui pujian dan hukuman. 

3) Melalui hukuman-hukuman yang diberikan dengan tepat terhadap 

perbuatan-perbuatan yang kurang baik atau kurang wajar 

diperlihatkan, si anak menyadari akan kerugian-kerugian atau 

penderitaan-penderitaan akibat perbuatan-perbuatannya. 

Pendampingan orang tua dalam pendidikan moral anak 

diwujudkan dalam suatu cara-cara orang tua mendidik anak. Cara 

orang tua mendidik anak inilah yang disebut sebagai pola asuh. 

Setiap orang tua berusaha menggunakan cara yang paling baik 

menurut mereka dalam mendidik anak. Untuk mencari pola yang 

terbaik maka hendaklah orang tua mempersiapkan diri dengan 

beragam pengetahuan untuk menemukan pola asuh yang tepat dalam 

mendidik anak. 

3. Indikator Penelitian Pola Asuh Orang Tua 

Menurut Hourlock (2013:111-112) mengemukakanada tiga jenis 

indikator pola asuh orang tua terhadap anaknya, yakni : 

1. Pola Asuh Otoriter 

Pola asuh otoriter ditandai dengan cara mengasuh anak dengan 

aturan-aturanyang ketat, seringkali memaksa anak untuk berperilaku 

seperti dirinya(orang tua), kebebasan untuk bertindak atas nama diri sendiri 

dibatasi. Anakjarang diajak berkomunikasi dan bertukar pikiran dengan 

orang tua, orang tuamenganggap bahwa semua sikapnya sudah benar 

sehingga tidak perludipertimbangkan dengan anak. 



Pola asuh yang bersifat otoriter juga ditandai dengan penggunaan 

hukuman yang keras, lebih banyak menggunakan hukuman badan, anak 

juga diatur segala keperluan dengan aturan yang ketat dan masih tetap 

diberlakukan meskipun sudah menginjak usia dewasa. Anak yang 

dibesarkan dalam suasanasemacam ini akan besar dengan sifat yang ragu-

ragu, lemah kepribadian dan tidaksanggup mengambil keputusan tentang 

apa saja. 

2. Pola Asuh Demokratis 

Pola asuh demokratis ditandai dengan adanya pengakuan orang 

tuaterhadap kemampuan anak, anak diberi kesempatan untuk tidak selalu 

tergantungpada orang tua. Orang tua sedikit memberi kebebasan kepada 

anak untuk memilihapa yang terbaik bagi dirinya, anak didengarkan 

pendapatnya, dilibatkan dalampembicaraan terutama yang menyangkut 

dengan kehidupan anak itu sendiri. Anakdiberi kesempatan untuk 

mengembangkan kontrol internalnya sehingga sedikitdemi sedikit berlatih 

untuk bertanggung jawab kepada diri sendiri. Anakdilibatkan dan diberi 

kesempatan untuk berpartisipasi dalam mengatur hidupnya. 

3. Pola Asuh Permisive 

Pola asuh ini ditandai dengan cara orang tua mendidik anak secara 

bebas,anak dianggap sebagai orang dewasa atau muda, ia diberi 

kelonggaran seluasluasnyauntuk melakukan apa saja yang dikehendaki. 

Kontrol orang tua terhadapanak sangat lemah, juga tidak memberikan 

bimbingan yang cukup berarti bagianaknya. Semua apa yang telah 

dilakukan oleh anak adalah benar dan tidak perlumendapatkan teguran, 

arahan atau bimbingan. 

Papalia (2009:27-32) membagi bentuk pola asuh orang 

tuamenjadi empat, yaitu : 



a. Pola pengasuhan autoritatif 

Pada umumnya pola pengasuhan ini hampir sama dengan 

bentuk pola asuhdemokratis oleh Agoes Dariyo (2004) dan Thoha 

(2003) namun hal yangmembedakan pola asuh ini yaitu adanya 

tambahan mengenai pemahaman bahwamasa depan anak harus 

dilandasi oleh tindakan-tindakan masa kini. Orang 

tuamemprioritaskan kepentingan anak dibandingkan dengan 

kepentingan dirinya,tidak ragu-ragu mengendalikan anak, berani 

menegur apabila anak berperilakuburuk. Orang tua juga mengarahkan 

perilaku anak sesuai dengan kebutuhan anakagar memiliki sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan-ketrampilan yang akanmendasari anak 

untuk mengarungi hidup dan kehidupan di masa mendatang. 

b. Pola pengasuhan otoriter 

Pada pola pengasuhan ini, orang tua menuntut anak untuk 

mematuhistandar mutlak yang ditentukan oleh orang tua. Kebanyakan 

anak-anak dari polapengasuhan otoriter ini memiliki kompetensi dan 

cukup bertanggung jawab,namun kebanyakan cenderung menarik diri 

secara sosial, kurang spontan dantampak kurang percaya diri. 

c. Pola pengasuhan penyabar atau pemanja 

Pola pengasuhan ini, orang tua tidak menmgadalikan perilaku 

anak sesuaidengan kebutuhan perkembangan kepribadian anak, 

tidak pernah menegur atautidak berani menegur anak. Anak-

anak dengan pola pengasuhan ini cenderunglebih energik dan 

responsif dibandingkan anak-anak dengan pola 

pengasuhanotoriter, namun mereka tampak kurang matang 



secara sosial (manja), impulsif,mementingkan diri sendiri dan 

kurang percaya diri (cengeng). 

d. Pola pengasuhan penelantar 

Pada pola pengasuhan ini, orang tua kurang atau bahkan 

sama sekali tidakmempedulikan perkembangan psikis anak. 

Anak dibiarkan berkembang sendiri,orang tua juga lebih 

memprioritaskan kepentingannya sendiri dari padakepentingan 

anak. Kepentingan perkembangan kepribadian anak 

terabaikan,banyak orang tua yang terlalu sibuk dengan 

kegiatannya sendiri dengan berbagaimacam alasan . Anak-anak 

terlantar ini merupakan anak-anak yang palingpotensial terlibat 

penggunaan obat-obatan terlarang (narkoba) dan tindakan-

tindakankriminal lainnya. Hal tersebut dikarenakan orang tua 

sering mengabaikankeadaan anak dimana ia sering tidak peduli 

atau tidak tahu dimana anak-anaknyaberada, dengan siapa anak-

anak mereka bergaul, sedang apa anak tersebut. 

Dengan bentuk pola asuh penelantar tersebut anak 

merasa tidak diperhatikan olehorang tua, sehingga ia melakukan 

segala sesuatu atas apa yang diinginkannya.Dari beberapa uraian 

pendapat para ahli di atas mengenai bentuk pola asuhorang tua 

dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya terdapat tiga pola asuh 

yangditerapkan orang tua yaitu pola asuh otoriter, pola asuh 

demokratis dan pola asuhbebas (permisif). Dari ketiga bentuk 

pola asuh orang tua tersebut, adakecenderungan bahwa pola 



asuh demokratis dinilai paling baik dibandingkanbentuk pola 

asuh yang lain. Namun demikian, dalam pola asuh demokratis 

inibukan merupakan pola asuh yang sempurna, sebab 

bagaimanapun juga ada halyang bersifat situsional seperti yang 

dikemukakan oleh Dariyo (2013),bahwa tidak ada orang tua 

dalam mengasuh anaknya hanya menggunakan satupola asuh 

dalam mendidik dan mengasuh anaknya. Dengan demikian, 

adakeenderungan bahwa tidak ada bentuk pola asuh yang murni 

diterapkan olehorang tua tetapi orang tua dapat menggunakan 

ketiga bentuk pola asuh tersebutdisesuaikan dengan situasi dan 

kondisi yang terjadi saat itu. 

Dalam penelitian ini penulis mengacu pada tiga bentuk 

pola asuh orang tuayaitu pola asuh otoriter, demokratis dan 

permisif. Adapun pengaruh ketiga bentukpola asuh orang tua 

terhadap kemandirian siswa adalah meliputi aktivitaspendidikan 

dalam keluarga, kecenderungan cara mendidik anak, cara 

mengasuhdan cara hidup orang tua yang berpengaruh secara 

langsung terhadap kemandiriananak dalam belajar. 

Pengaruh Pola asuh Orang tua terhadap Kemandirian 

siswa dalam belajarKemandirian pada anak berawal dari 

keluarga serta dipengaruhi oleh polaasuh orang tua. Di dalam 

keluarga, orang tualah yang berperan dalam 

mengasuh,membimbing, dan membantu mengarahkan anak 

untuk menjadi mandiri. 



Meskipun dunia pendidikan juga turut berperan dalam 

memberikan kesempatankepada anak untuk mandiri, keluarga 

tetap merupakan pilar dan pertama dalammembentuk anak untuk 

mandiri. Bila pendidikan orang tua yang pertama danutama ini 

tidak berhasil maka akan dapat menimbulkan sikap dan perilaku 

yangkurang mandiri dalam mendidik atau mengasuh anak 

menjadi anak menjadimandiri, tidaklah mudah ada banyak hal 

yang harus dipersiapkan sedini mungkinoleh orang tua ketika 

mendidik atau mengasuh anak. Peran orang tua sangatlahbesar 

dalam proses pembentukan kemandirian seseorang, orang tua 

diharapkandapat memberikan kesempatan pada anak agar dapat 

mengembangkankemampuan yang dimilikinya, belajar 

mengambil inisiatif, mengambil keputusanmengenai apa yang 

ingin dilakukan dan belajar mempertanggungjawabkan 

segalaperbuatannya. 

Pola asuh orang tua dalam mendidik dan membimbing anak 

sangatberpengaruh dalam perkembangan terutama ketika anak telah 

menginjak masaremaja. Ada berbagai macam cara orang tua dalam 

mengasuh dan membimbinganaknya, keanekaragaman tersebut 

dipengaruhi oleh adanya perbedaan latarbelakang, pengalaman, dan 

pendidikan orang tua.Mengingat masa remaja merupakan masa yang 

penting dalam prosesperkembangan kemandirian maka pemahaman dan 

kesempatan yang diberikanorang tua kepada anak-anaknya dalam 

meningkatkan kemandirian krusial. 



Menurut Jacquelin Marie T (2002) seorang staff pengajar 

Fakultas PsikologiUGM mengatakan bahwa anak tumbuh menjadi 

remaja, tingkat ketergantungan 

X1 = Otoriter 

X2 = DemokratisY = Kemandirian siswadalam belajar. 

X3 = Permisive 

.Berubah dari waktu ke waktu, seiring dengan perkembangan 

aspek-aspekkepribadian dalam diri mereka. Kemandirianpun 

menjadi sangat berbeda padarentang usia tertentu. Kermandirian 

sangat tergantung pada proses kematangandan proses belajar anak. 

Remaja tumbuh dan berkembang dalam lingkup sosial. 

Lingkup sosial, awal yang meletakkan dasr perkembangan 

pribadi anak adalahkeluarga. Dengan demikian, orang tua memiliki porsi 

terbesar untuk membawaanak mengenal kekuatan dan kelemahan diri 

untuk berkembang termasukperkembangan kemandiriannya. 

Pola asuh orang tua menurut Gunarsa (2003: 82-84) terdiri dari 

polaasuh otoriter, pola asuh demokratis dan pola asuh permisif. Orang tua 

yangmenerapkan pola asuh otoriter yaitu pola asuh yang menitikberatkan 

aturan-aturandan batasan-batasan yang mutlak harus ditaati oleh anak. 

Anak harus patuh dantunduk dan tidak ada pilihan lain yang sesuai 

dengan kemauan atau pendapatnyasendiri. Orang tua memerintah dan 

memaksa tanpa kompromi, yangmengakibatkan anak cenderung untuk 

memiliki sikap yang acuh, pasif, takut, danmudah cemas. Cara otoriter 

menimbulkan akibat hilangnya kebebasan pada anak,inisiatif dan 

aktivitas-aktivitasnya menjadi “tumpul” secara umum 



kepribadianyalemah demikian pula kepercayaan dirinya. Orang tua yang 

menerapkan pola asuhdemokratis yang ditandai oleh sikap orang tua yang 

memperhatikan danmenghargai kebebasan anak, namun kebebasan yang 

tidak mutlak dan denganbimbingan yang penuh pengertian antara kedua 

belah pihak, anak dan orang tua. 

Dengan cara demokratis ini pada anak tumbuh rasa tanggung 

jawab untukmemperlihatkan sesuatu tingkahlaku dan selanjutnya 

memupuk kepercayaandirinya. Ia mampu bertindak sesuai dengan norma 

dan kebebasan yang ada padadirinya untuk memperoleh kepuasan dan 

menyesuaikan diri dan kalau tingkahlakunya tidak berkenan bagi orang 

lain ia mampu menunda dan menghargaituntutan pada lingkungannya. 

Baldwin (dalam Gerungan, 2013:189) mengatakanbahwa didikan 

demokratis akan membuat anak menjadi mandiri, tidak takut danlebih 

bertujuan dalam hidupnya. 

Sedangkan bila anak dididik oleh orang tua secara permisive, 

orang tuamembiarkan anak mencari dan menemukan sendiri tata cara 

yang memberibatasan-batasan dari tingkah laku. Anak terbiasa mengatur 

dan menentukansendiri apa yang dianggapnya baik. Pada umumnya 

keadaan seperti ini terdapatpada keluarga yang terlalu sibuk. Orang tua 

hanya bertindak sebagai “polisi” yangmengawasi, menegur, dan mungkin 

memarahi. Orang tua tidak terbiasa bergauldengan anak, hubungan tidak 

akrab dan merasa bahwa anak harus tahu sendiri. 

Pada anak tumbuh keakuan(egocentrisme) yang terlalu kuat dan 

kaku dan mudahmenimbulkan kesulitan-kesulitan kalau harus 

mengahadapi larangan-laranganyang ada dalam lingkungan sosialnya. 

Pada pola asuh ini anak dibiarkan berbuatsesuka hati dengan sedikit 



kekangan dan memenuhi kehendak anak agar anakmereka senang 

sehingga menjadikan anak tidak mandiri. 

 

 

 

B. Perilaku Moral Siswa Tidak Baik 

1. Definisi Perilaku Moral Siswa Tidak Baik 

Pengertian perilaku Pengertian perilaku tidak dapat dilepaskan 

dari kaitannya dengan sikap. Sebaliknya dapat dikemukakan bahwa sikap 

berkaitan dengan tujuan memahami kecenderungan-kecenderungan 

perilaku. Menurut Gunarsa (2013:2) menyatakan bahwa : “Perilaku 

adalah segala sesuatu atau tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai 

tata/cara yang ada dalam suatu kelompok”. Berdasarkan pengertian di 

atas perilaku itu adalah tindakan-tindakan yang diiakukan oleh siswa 

sesuai dengan nilai-nilai norma ataupun nilai yang ada dalam masyarakat 

yang sudah ada sebelumnya dalam suatu kelompok sosial masyarakat. 

Perilaku moral siswa tidak baik adalah perilaku yang tidak sesuai 

dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. 

Perilaku moral siswa tidak baik dapat terjadi pada manusia muda, 

dewasa, atau tua baik laki-laki maupun perempuan. Perilaku moral siswa 

tidak baik ini tidak mengenal pangkat atau jabatan dan tidak juga tidak 

mengenal waktu dan tempat. Penyimpangan bisa terjadi dalam skala 

kecil maupun skala besar. 

Menurut Bruce J Cohen (dalam buku terjemahan Sahat Simamora 

2009:95), Perilaku tidak baik didefinisikan sebagai perilaku yang tidak 



berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat atau kelompok 

tertentu dalam masyarakat. Batasan perilaku moral siswa tidak baik 

ditentukan oleh norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku dalam 

masyarakat. Suatu tindakan yang mungkin pantas dan dapat diterima di 

satu tempat mungkin tidak pantas dilakukan di tempat yang lain 

Menurut Hurlock (2013:245), perilaku moral siswa tidak baik 

adalah suatu tindakan yang tidak baik dari norma-norma yang berlaku 

dalam suatu system social. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa perilaku moral siswa tidak baik 

adalah perilaku manusia yang bertentangan atau tidak sesuai dengan 

nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. 

Masa remaja merupakan masa transmisi dari masa kanak-kanak 

menuju masa dewasa. Remaja dalam gambaran yang umum merupakan 

suatu periode yang dimulai dengan perkembangan masa pubertas dan 

menyelesaikan pendidikan untuk tingkat menengah, dimana perubahan 

biologis yang membawanya pada usia belasan (teenagers) seringkali 

mempengaruhi perilaku masa remaja. Para remaja tersebut sangat peka 

terhadap gagasan bahwa mereka harus seperti orang dewasa atau kanak-

kanak, sehingga mereka segera mengganti mode pakaiannya. 

Perilaku moral siswa tidak baik pada remaja terjadi pada 

masyarakat dikalangan atas maupun dikalangan bawah contohnya saja di 

kota-kota besar.  

Dalam kehidupan para remaja sering kali diselingi hal hal yang 

negative dalam rangka penyesuaian dengan lingkungan sekitar baik 



lingkungan dengan teman temannya di sekolah maupun lingkungan pada 

saat dia di rumah. Hal hal tersebut dapat berbentuk positif hingga 

negative yang serng kita sebut dengan kenakalan remaja. Kenakalan 

remaja itu sendiri merupakan perbuatan pelanggaran norma-norma baik 

norma hukum maupun norma sosial.  

Sedangkan Pengertian kenakalan remaja menurut Paul Moedikdo 

(2009) adalah : 

a. Semua perbuatan yang dari orang dewasa merupakan suatu kejahatan bagi 
anak-anak merupakan kenakalan jadi semua yang dilarang oleh hukum 
pidana, seperti mencuri, menganiaya dan sebagainya. 

b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu untuk 
menimbulkan keonaran dalam masyarakat. 

c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial. 
d. Adapun gejala-gejala yang dapat memperlihatkan hal-hal yang mengarah 

kepada kenakalan remaja : 
e. Anak-anak yang tidak disukai oleh teman-temannya sehingga anak tersebut 

menyendiri. Anak yang demikian akan dapat menyebabkan kegoncangan 
emosi. 

f. Anak-anak yang sering menghindarkan diri dari tanggung jawab di rumah 
atau di sekolah. Menghindarkan diri dari tanggung jawab biasanya karena 
anak tidak menyukai pekerjaan yang ditugaskan pada mereka sehingga 
mereka menjauhkan diri dari padanya dan mencari kesibukan-kesibukan 
lain yang tidak terbimbing. 

g. Anak-anak yang sering mengeluh dalam arti bahwa mereka mengalami 
masalah yang oleh dia sendiri tidak sanggup mencari permasalahannya. 
Anak seperti ini sering terbawa kepada kegoncangan emosi. 

h. Anak-anak yang mengalami phobia dan gelisah dalam melewati batas yang 
berbeda dengan ketakutan anal-anak normal. 

i. Anak-anak yang suka berbohong. 
j. Anak-anak yang suka menyakiti atau mengganggu teman-temannya di 

sekolah atau di rumah. 
k. Anak-anak yang menyangka bahwa semua guru mereka bersikap tidak baik 

terhadap mereka dan sengaja menghambat mereka. 
l. Anak-anak yang tidak sanggup memusatkan perhatian. 

 
 
 
 
 

2. Penyebab Perilaku Moral Siswa Tidak Baik 

Menurut Suyanto. (2001:90) Prilakumoralsiswa tidak baikdapat 

disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya disebabkan oleh situasi kelas 



dan situasi luar kelas. Contoh penyebab perilaku tidak baik siswa yang 

berasal dari situasi kelas adalah pelajaran, kepemimpinan guru dan 

peraturan sekolah. Pelajaran yang sulit atau membosankan serta nilai 

yang jelek seringkali memicu prilaku moralsiswa tidak baik. Dikarenakan 

siswa merasa kecewa dengan sekolahnya. Kepemimpinan guru saat 

mengajar juga dapat mempengaruhi perilaku siswa. Apabila guru tersebut 

tidak dapat mengelola kelas dengan baik maka siswa akan terpicu untuk 

disruptif. Selain itu aturan sekolah yang mungkin terlalu otoriter juga 

akan memicu perilaku tidak baik siswa. Siswa cenderung memberontak 

dan mengaspirasi keinginannya melalui perilaku tidak baik tersebut 

untuk mencari perhatian. 

Sedangkan penyebab dari situasi luar kelas di antaranya adalah 

nilai-nilai di rumah, orang tua dan masyarakat. Nilai-nilai di rumah yang 

mungkin kurang memberikan siswa hak berbicara atau didengarkan akan 

memicu siswa untuk diam tak acuh atau bahkan mencari perhatian di 

dalam kelas. Siswa yang sedang mengalami masalah pertengkaran 

orangtuanya juga dapat memicu perilaku tidak baik di kelas. Begitu pula 

pandangan masyarakat yang mungkin masih menganggap sekolah tidak 

begitu penting. Maka siswa tidak begitu interes dengan sekolahnya dan 

berperilaku disruptif.(Suyanto. 2001). 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku  

Menurut Gunarsa (2013:41-44) faktor yang akan mempengaruhi 

perilaku anak adalah sebagai berikut,  



1. Lingkungan Rumah Orang harus dapat menciptakan suatu keadaan 

dimana si anak berkembang dalam suasana ramah, aman, jujur dan 

kerjasama yang diperlihatkan masing-masing anggota keluarga 

dalam hidup mereka setiap hari sebaliknya sulit untuk 

menumbuhkan sikap-sikap yang baik pada anak dikemudian hari, 

bilamana si anak tumbuh dan berkembang dalam suasana si anak 

hidup dalam pertikaian, pertengkaran antara sesama angota keluarga.  

2. Lingkungan Sekolah Hubungan antara murid dengan guru dan murid 

dengan murid banyak mempengaruhi aspek kepribadian termasuk 

perilaku si anak yang memang masih memahami peraturan- 

peraturan  

3. Lingkungan Teman Sebaya Anak yang bertindak langsung sebagai 

pemimpin dengan sikapsikap menguasai anak-anak yang lain akan 

besar pengaruh terhadap pola-pola sikap atau kepribadian. Maka 

lingkungan teman sebaya juga menentukan dalam pembentukan 

perilaku pada diri anak (siswa).  

4. Segi Keamanan Perilaku yang diperlihatkan oleh sianak tidak 

ditentukan oleh pandainya atau oleh pengertian atau pengetahuan 

yang dimiliki anak, melainkan bergantung sepenuhnya kepada 

penghayatan nilai-nilai keagamaan dan perilaku dan hubungannya 

dengan anak yang lain. Menjadi orang yang bisa diandalkan dan 

dapat mernberikan suatu contoh yang baik pada saat sekarang ini 

moral siswa atau sudah banyak rusak disebabkan ketidak adanya 

perilaku (sikap) yang bermoral maka ini dapat menyebabk:an siswa 



sering melakukan tindakan tindakan yang melanggar norma-norma 

di sekolah, keluarga dan masyarakat. 

4. Indikator Prilaku Moral Siswa Tidak Baik 

Gunarso (2013:29-31) berpendapat bahwa bentuk perilaku moral 

siswa tidak baik  dibagi atas dua kelompok yang meliputi perilaku 

menyimpang yang bersifat amoral dan anti sosial serta perilaku moral 

siswa tidak baik yang melanggar hukum. 

a. Perilakumoral siswa tidak baik yang bersifat amoral dan anti sosial, 

yaitu yang tidak teratur dalam undang-undang sehingga tidak dapat 

dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Atau merupakan tingkah 

laku yang melanggar nilai-nilai sosial dan nilai-nilai moral sehingga 

merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Misalnya berbohong atau 

memutar balikkan kenyataan untuk kepentingan pribadi, bergaul dengan 

anak-anak nakal sehingga mudah terpengaruh dan turut dalam 

pelacuran. 

b. Perilakumoral siswa tidak baik yang bersifat melanggar hukum dan 

mengarah pada tindakan kriminal. Misalnya: berjudi, mencuri, 

menjambret, merampok, penggelapan barang, pemalsuan atau penipuan, 

dan penganiayaan. 

Dari uraian di atas mengemukakan bahwa bentuk perilaku moral 

siswa tidak baik ada dua kelompok yang meliputi perilaku moral siswa 

tidak baik yang bersifat amoral dan anti sosial serta perilaku moral siswa 

tidak baik yang mengarah pada tindakan kriminal dan melanggar hukum. 

Perilaku yang bersifat amoral merupakan perilaku yang melanggar nilai-

nilai soaial dan kaidah, sedangkan perilaku yang melanggar hokum 



merupakan perilaku yang mengarah pada tindakan kriminal. Mahfuzh 

(2009:174-175) membagi jenis-jenis perilaku moral siswa tidak baik 

yang terjadi di kalangan para siswa sesuai dengan pendapat kajian 

bersama yang dilakukan oleh sejumlah tokoh pendidikan dan pengajaran. 

Rekapitulasinya mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah adalah 

sebagai berikut: 

1) Terlambat pelajaran, 

2) Kabur dari sekolah, 

3) Absen dari sekolah, 

4) Berontak terhadap aturan sekolah, 

5) Berbohong, 

6) Berlagak seperti lawan jenis, 

7) Perilaku-perilaku yang anarkhis, 

8) Berbuat cabul, 

9) Problem gender, 

10) Merokok, 

11) Memusuhi teman-teman, 

12) Membentuk gank, 

13) Tidak mau taat kepada orang tua, 

14) Mencuri, 

15) Memusuhi guru. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis 

perilaku moral siswa tidak baik mengacu pada lingkungan sekolah. 

Perilaku menyimpang padalingkungan sekolah meliputi terlamabat 



pelajaran, kabur dari sekolah, absen darisekolah berontak terhaap aturan 

sekolah berbohong, berlagak seperti lawan jenis,perilaku-perilaku yang 

anarkhis, berbuat cabul, problem gender, merokok,memusuhi teman-

teman, membentuk gank, tidak mau taat kepada orang tua,mencuri, dan 

memusuhi guru. 

 

C. Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Prilaku Moral Tidak Baik 

Soetjiningsih (2007:292) menjelaskan bahwa anak yang memiliki 

perilkau moral yang baik adalah anak yang orang tuanya memiliki 

kecenderungan sebagai berikut,  

1) Menjadi model (role model) penalaran dan perilaku moral, Hangat dan 

mendukung, ketimbang menghukum.  

2) Menggunakan disiplin model indukatif.  

3) Memberi kesempatan pada anak untuk mempelajari dan memahami 

perasaan orang lain.  

4) Melibatkan anak dalam pengambilan keputusan keluarga dan dalam 

proses pemikiran mengenai keputusan moral.  

5) dan menyediakan kesempatan bagi anak untuk melakukan hal tersebut.  

6) Menyediakan informasi mengenai perilaku apa yang diharapkan 

Kesulitan merupakan tempaan hidup bagi anak untuk menuju 

kedewasaan. Terlebih lagi anak yang dibesarkan di panti asuhan, karena 

seperti yang sudah di kenal banyak orang, bahwasanya anak yang diam di 

panti kebanyakan berasal dari keluarga yang tidak mampu. Kesulitan tersebut 

bukan hanya dalam segi keuangan saja, bahkan bisa jadi terjadi kesulitan 

dalam bergaul dengan teman sebaya.  



Orang tua harus menjadi orang yang terdekat dengan anak. Apabila 

mereka dekat dengan anak, maka otomatis mereka akan mampu mengenal 

kesulitan yang dihadapinya. Di sini dibutuhkan interaksi yang baik antara 

orangtua dengan anak, begitupun di panti asuhan. Interaksi antara orangtua 

asuh dengan anak asuhnya harus berjalan dengan baik. Karena pada dasarnya 

orangtua itu harus mampu menjadi konsultan bagi anak-anaknya.    

Karena itulah orangtua harus mampu membantu anak untuk siap 

hidup mandiri dan mampu membentuk moral anak. Membentuk moral pada 

anak tentunya tidak bisa terlepas dari bagaimana pola asuh yang diterapkan 

oleh orangtua pada anak. Karena fungsi  orangtua sebagai pengasuh sekaligus 

konsultan bagi anak, bisa mempengaruhi proses pembentukan moral bagi 

anak itu sendiri.  

Pola asuh adalah perlakuaan orang tua dalam rangka memenuhi 

kebutuhan, memberi perlindungan, dan mendidik anak dalam kehidupan 

sehari-hari . Menurut Baumrind (dalam Dariyo, 2013) ada empat jenis pola 

asuh, yakni:  (1) otoriter (authoritarian), (2) Permisif, 3) Demokratis 

(authoritative) dan (4) situasional .  

Pola asuh otoriter biasanya segala ucapan, perkataan maupun 

kehendak orang tua selalu dijadikan patokan yang harus ditaati oleh anak ( 

Dario, 2013). Pola asuh Permisif justru sebaliknya, orang tua seakan tidak 

peduli terhadap anaknya dan memberikan kebebasan pada anak seluasnya 

(Dario, 2013). Sedangkan pola asuh demokratis merupakan gabungan dari 

keduanya. Dan yang terakhir pola asuh situasional tidak ada patokan yang 

jelas.   Orang tua bisa melakukan ketiga pola asuh secara acak. Jadi pola asuh 



situasional tidak memliki patokan yang jelas. Oleh karena itu pola asuh 

sangat mempengaruhi perkembangan moral anak.  

Menurut Hurlock, istilah moral berasal dari kata latin mos (moris) 

yang berarati adat istiadat, kebiasaan, peraturan/nilai-nilai atau cara 

kehidupan   (dalam Burhanudin Salam , 2002: 34). Sedangkan dalam rentang 

kehidupan menurut para ahli moral sudah tertatan dalam diri seseorang sejak 

usia dua tahun. meskipun moral sudah dipelajari sejak kecil, namun 

perkembangan manusia di fase berikutnya, tetap berhadapan dengan masalah-

masalah moral .  

  Sesuai dengan prinsip perkembangan, yang senantiasa melakukan 

perubahan dan adaptasi. Maka moral pun mengalami hal demikian, manusia 

dalam fase perkembangannya tidak hanya melakukan perubahan dari asfek 

kognitif dan afektifnya saja. Moral pun dalam perkembangannya senantiasa 

mengalami perubahan. Setidaknya ada tiga tahap perkembangan moral, 

seperti yang di kutip oleh Kohlberg.  

Pertama Tahap Prakonvensional, dimana pada tahap ini 

perkembangan moral anak ditandai dengan adanya asumsi bahwa otoritas-

otoritas yang penuh kuasa telah menurunkan seperangkat aturan yang harus di 

penuhi tanpa protes . 

Tahapan kedua yakni perkembangan moral konvensional . pada 

tahapan ini biasanya individu sudah mulai menginjak usia remaja. Yang 

melihat moral lebih dari pada urusan-urusan sederhana belaka. Mereka 

percaya bahwa manusia  mestinya hidup menurut harapan keluarga dan 

komunitas dan bertindak dengan cara yang baik.  



Pola Interaksi orang tua tentunya menjadi sangat signifikan dalam 

mempercepat perkembangan moral anak. Oleh karena itu hal yang terpenting 

dalam mengasuh anak yakni adanya komunikasi dua arah antara orang tua 

dengan anaknya. Komunikasi yang di tandai dengan adanya perhatian, kasih 

sayang dan mengontrol perilaku anaknya. Penelitian Baumrind (dalam Dario, 

2006) di temukan bahwa pola asuh yang efektif yakni ditandai dengan adanya 

pola interaksi satu arah antara anak dan orang tuanya. Oleh karena itu 

tampaknya pola asuh demokratis lebih cenderung cocok dalam membimbing, 

anak karena sering terlibat komunikasi yang dua arah.   

 

D. Penelitian Yang Relevan 

1. Candra Arizona (2015) Identifikasi Kebiasaan Belajar Menyimpang Siswa di 

SMP Negeri 7 Muaro Jambi 

Berdasarkan dari hasil penelitian siswa yang telah dilaksanakan 

terungkap identifikasi kebiasaan belajar menyimpang siswa di SMP 

Negeri 7 Muaro Jambi adalah : 1.  Berdasarkan hasil olahan angket pada 

faktor belajar disaan menjelang ujian menunjukkan pada tingkat tinggi 

(65.63 %) . 2. Suka membolos pada tingkat tinggi (63.44 %), dan 3) 

sering datang terlambat pada tingkat tinggi (67.19 %), 4. Tidak mau 

bertanya menunjukkan pada tingkat tinggi (65.94 %)Hal ini berarti 

sebagian besar siswa kelas VII dan VIII di SMP Negeri 7 Muaro Jambi”. 

mengalami kebiasaan belajar yang menyimpang dalam tingkatan tinggi, 

berdasarkan hasil temuan penelitian ini peneliti menyarankan kepada 

semua pihak yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan siswa 



terutama guru pembimbing agar dapat memotivasi siswa melalui 

kebiasaan belajar yang baik agar tercapai hasil belajar yang optimal. 

2. Yolsen (2015)Hubungan Prilaku Belajar Siswa Tidak Baik Disekolah Dengan 

Hasil Belajar Di SMP Negeri 22 Kota Jambi 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa ada prilaku belajar siswa tidak baik (X)dengan 

variabel Hasil belajar (Y) siswa di SMP Negeri 22 Kota Jambi. Dengan 

perhitungan koefisien rxy hitung sebesar 0,05.3 lebih besar dari r tabel sebesar 

0,2335. rhitung >rtabel (0,483 > 0,2335).  Dilihat dari uji analisis pada taraf 

signifikansi 5% menunjukkan nilai thitung>ttabel(8.478 > 1.9949). Dengan 

demikian hipotesis alternatif (Ha) diterima dan hipotesis nihil (Ho) ditolak. 

Berarti ada korelasi yang positif antara prilaku belajar siswa tidak baik 

(X)dengan variabel Hasil belajar (Y) siswa di SMP Negeri 22 Kota Jambi 

3. Ahmad Mursalin(2015)Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Kecakapan 

Menyelesaikan Masalah Pada Remaja di SMK Negeri 4 Kota Jambi  

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan komputer program 

IBM SPSS Statistics 22 64bit. Koefisien korelasi tersebut dikonsultasikan 

dengan tabel t pada taraf signifikasi 5% yaitu sebesar 2.64 . Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi antar pola asuh 

orang tua (X), terhadap kecakapan menyelesaikan masalah (Y) di SMK 

Negeri 4 Kota Jambi sebab dari perhitungan dengan koefisien korelasi 

sebesar koefesien hubungan antara pola asuh orang tua otoriter sebesar 

1.93%, pola asuh orang tua demokratis sebesar 44.2225 % dan permisif - 

2.3104 % dengan  thitung>ttabel(-.5.908 < 2.64). pola asuh otoriter, 

thitung>ttabel2.874 > 2.64 pola asuh demokratis dan thitung>ttabel2.874 > 2.64 



) dengan taraf signifikansi  = 0,05, dan r tabel 1.99 dengan taraf 

signifikansi  = 0,05 Dengan demikian hipotesis alternatif (Ha) diterima 

dan hipotesis nihil (Ho) ditolak. Berarti ada korelasi yang positif antara 

pola asuh orang tua demokratis  (X), terhadap kecakapan menyelesaikan 

masalah (Y) di SMK Negeri 4 Kota Jambi  

Persamaan pada penelitian Ahmad Mursalin denganpenelitian ini 

adalah berupa sama-sama meneliti variabel mengenai pola asuh orang tua. 

Perbedaanya pada prilaku moral tidak baik pada tempat yang berbeda dan 

tahun penelitian yang berbeda. Sedangkan pada penelitian candra arizona dan 

yolsen tidak sepenuhnya sama dengan penelitian peneliti. 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu diatas peneliti 

menerapkanhubungan pola asuh orangtua dengan perilaku moral tidak baik siswa 

SMP Negeri 14 Muaro Jambidengan tujuan untuk mengungkap hubungan pola asuh 

orangtua dengan perilaku moral tidak baik siswa SMP Negeri 14 Muaro Jambi 

Hasil penelitian maupun saran-saran dari penelitian-penelitian terdahulu 

dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan  penelitian. Hal-hal yang 

menyebabkan penelitian kurang berhasil dapat dijadikan pengetahuan agar tidak 

diulangi lagi dalam penelitian ini, sedangkan hal-hal yang menyebabkan penelitian 

terdahulu tersebut berhasil, akan dijadikan sebagai pedoman agar penelitian yang 

dilakukan dapat diteliti. 

Oleh karena itu penelitian yang berjudul “hubungan pola asuh orangtua 

dengan perilaku moral tidak baik siswa di SMP Negeri 14 Muaro Jambi” dapat 

dilakukan karena masalah yang akan diteliti bukan duplikasi dari penelitian–

penelitian yang sebelumnya. 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian korelasional dengan 

pendekatan kuantitatif. Penelitian korelasional merupakan penelitian yang 

dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua atau 

beberapa variabel (Arikunto, 2013: 326). 

Sugiyono, (2011:147) mengemukakan bahwa “penelitian expost facto 

adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah 

terjadi dan kemudian melihat ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor 

yang dapat menimbulkan kejadian tersebut.” Lebih lanjut dikatakan expost 

facto karena di dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk menemukan ada 

tidaknya hubungan pola asuh orangtua dengan perilaku moral tidak baik 

siswa SMP Negeri 14 Muaro Jambi. 

Jadi penelitian pengaruh (korelasi) adalah penelitian dengan tujuan 

untuk memperoleh gambaran tentang hubungan antara dua variabel atau 

lebih. Dalam penelitian ini akan diteliti hubungan pola asuh orangtua dengan 

perilaku moral tidak baik siswa SMP Negeri 14 Muaro Jambi. Hasil yang 

diharapkan hanya merupakan gambaran dari  hubungan pola asuh orangtua 

dengan perilaku moral tidak baik siswa SMP Negeri 14 Muaro Jambi dan 

tidak dapat berlaku pada tempat lain, artinya gambaran itu hanya terbatas di 

SMP Negeri 14 Muaro Jambi 

 

B. Populasi dan Sampel 



1. Populasi  

Menurut Sukardi (2013:49), populasi yaitu sekumpulan unsur 

atau elemenyang menjadi objek penelitian dan elemen populasi itu 

merupakan satuananalisis. Dengan demikian populasi adalah keseluruhan 

objek yang akanditeliti baik berupa benda, manusia, peristiwa ataupun 

gejala yang akanterjadi. Sedangkan pengertian populasi menurut 

Sugiyono (2009:145)adalah suatu kumpulan menyeluruh dari suatu objek 

yang merupakanperhatian peneliti. Populasi yang akan dijadikan sumber 

dalam penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 14 Muaro Jambi 

Tabel 1 Populasi PenelitianSMP Negeri 14 Muaro Jambi 

O 
KEL

AS   
JML 

VII 1
20 

VIII 1
20 

IX 1
25 

Juml
ah 

365 

 

2. Sampel  

Sampel adalah jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiyono, 2011:73). Menurut Arikunto (2013:121) sampel 

adalah sebagai bagian dari populasi yang diambil dengan menggunakan 

cara-cara tertentu.  

 

 

 

 



Tabel 2. Perkiraan Sampel Pada Populasi Normal & Homogen 

 

o 
Juml

ah Populasi 

Karakteristik populasi 

Heterogen Homogen 

% N % n 

1 
0 – 

40 
100% 40 90% 3

6 

2 
41 – 

70 
95 – 

79% 
39 

– 55 
89 – 

75% 
3

7 – 53 

3 
71 – 

120 
78 – 

60% 
55 

– 72 
74 – 

55% 
5

3 – 66 

4 
121 – 

280 
59,5 – 

30% 
72 

– 84 
54,5 

– 25% 
6

6 – 70 

5 
281 – 

600 
29,9 – 

20% 
84 

– 120 
24,9 

– 15% 
7

0 – 90 

6 
601 – 

1200 
19,9 – 

12,5% 
120 

- 150 
14,9 

– 10% 
9

0 – 120 

7 
> 

1200 
> 12,5 

% 
> 

150 
< 

10% 
> 

120 

 

Agar jumlah sampel yang dibutuhkan terjamin tingkat representatifnya, 

maka besarnya persentase sampel di cari melalui rumus intrapolasi 

(Sutja, dkk 2014:83) : 

% tebesar . {% % } . {푛 − 푝표푝푢푙푎푠푖푘푒푐푖푙} 

Dengan menggunakan rumus ini maka dapat di hitung persentase sampel 

yang dibutuhkan sebagai berikut :  

 281365
281600
209.299.29 










  

 84
319

9.99.29






  



  840310344.09.29   

  %29.27606896.29.29   

27.29% x 365 = 99.61 = 100 

Dari perhitungan ukuran sampel di atas, sampel penelitian ini adalah 100 

(dibulatkan menjadi 100), kemudian disebar secara acak atau random 

(undian) pada masing-masing kelas yang ada. 

 

Tabel 3. Sampel PenelitianSMP Negeri 14 Muaro Jambi 

N
O 

KELAS   JML 

1 VII 33 

2 VIII 33 

3 IX 34 

 Jumlah 100 

 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Sesuai dengan judul penelitian, maka jenis data yang dibutuhkan untuk 

penelitian ini adalah data tentang hubungan pola asuh orangtua dengan perilaku 

moral tidak baik siswa SMP Negeri 14 Muaro Jambi 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP Negeri 14 

Muaro Jambi. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 



Teknik pengumpulan data merupakan alat-alat ukur yang diperlukan 

dalam melaksanakan suatu penelitian (Riduwan,2008:213). Adapun teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Angket 

Menurut Arikunto (2013:128) mendefinisikan angket adalah:  

”Sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis yang digunakan untuk 
memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan kepribadiannya 
atau dalam hal-hal yang diketahui. Melalui angket ini akan dikumpulkan 
data yang berupa jawaban tertulis dari responden atas sejumlah pertanyaan 
yang berkaitan di dalam angket tersebut”.  

 
 
 
 
Tabel 4 . Kisi-kisi Angket 

NO Variabel Indikator Sub indikator  Item  Jml  
Item  

1. Pola 
asuh 
orang 

tua  

Pola asuh 
otoriter 

1. Orang tua menerapkan peraturan yang ketat. 
2. Tidak adanya kesempatan untuk mengemukakan 

pendapat. 
3. Segala peraturan yang dibuat harus dipatuhi oleh 

anak. 
4. Berorientasi pada hukuman (fisik maupun verbal). 
5. Orangtua jarang memberikan hadiah ataupun 

pujian 

-4 

-6 

-9 

0-13 

4-15 
 Pola Asuh 

Demokratis 
1. Adanya kesempatan bagi anak untuk berpendapat. 
2. Hukuman diberikan akibat perilaku salah. 
3. Memberi pujian dan atau hadiah kepada perilaku 

yang benar 
4. Orang tua membimbing dan mengarahkan tanpa 

memaksakan kehendak kepada anak. 
5. Mmeberi penjelasan secara rasional jika pendapat 

anak tidak sesuai. 
6. Mempunyai pandangan masa depan yang jelas 

terhadap anak. 

6-19 

0-22 

3-24 

528 

9-32 

3-35 

 Pola asuh 
permisif 

1. Memberikan kebebasan penuh tanpa ada batasan 
dan aturan dari orangtua. 

2. Tidak adanya hadiah atau pun pujian meski anak 
berperilaku sosial baik. 

6-38 



3.  Tidak ada nya hukuman meski anak melanggar 
peraturan 

4. Kurang kontrol terhadap perilaku dan kegiatan 
anak sehari-hari. 

5. Orangtua hanya berperan sebagai pemberi fasilitas 

9-42 

3-46 

7-50 

1-54 
 

Tabel 5 . Kisi-kisi Angket 
No Variabel indikator Sub Indikator Jml item  Item  
1. prilaku moral 

siswa yang 
tidak baik 

perilaku moral yang 
bersifat amoral dan anti 
sosial 

a. berbohong 
b. melanggar 

peraturan 
sekolah 

c. menggunakan 
bahasa yang 
tidak sopan 

d. melakukan 
penyimpangan 
seksual 

e. merokok 
f. minum minuman 

keras 

6 
6 
 
 
6 
 
 
3 
 
 
4 
5 
 

1-6 
7-12 
 
 
13-18 
 
 
19-21 
 
 
22-25 
26-30 

perilaku yang melanggar 
hukum dan mengarah pada 
tindakan kriminal 

a. berjudi, 
taruhan dengan 
uang 

b. mencuri 
c. terlibat 

tawuran 
d. memerintah 

secara paksa, 
mengancam 
dan 
mengintimidasi orang  

e. memakai 
narkoba lain 

5 
 
 
4 
4 
 
5 
 
 
 
 
 
4 

31-35 
 
 
36-39 
40-43 
 
44-48 
 
 
 
 
 
49-52 

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis Sperman rank 

”Sperman rank digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan 

hipotesis hubungan dua variabel” (sugiyono,2012:228) 

Kegunaan Sperman rank 

a. Untuk menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara variabel X dengan 

variabel Y. 

b. Untuk menyatakan besarnya sumbangan variabel satu dengan yang lainnya 

yang dinyatakan dalam persen 



rumus Sperman rankyang digunakan oleh riduwan (2008:80) yaitu : 

 

 

 
 

 

Keterangan : 

rxy = Korelasi 

N = Jumlah responden 

X = Hasil pengolahan data angket pola asuh orang tua 

Y = Hasil pengolahan data angket prilaku moral tidak baik 

 
Harga rxy menunjukkan indeks korelasi antara dua variabel yang 

dikorelasikan. Ada tidaknya korelasi ditunjukkan besar angka yang terdapt 

di belakang koma. Jika angka terlalu kecil sampai empat dibelakang koma, 

maka dianggab antara variabel X dengan variabel Y diabaikan. 

 

 

Tabel 6. Kriteria Penafsiran Korelasi 

No. Korelasi Penafsiran 

1 0,00 - 0,20 Korelasi kecil : Hubungan hampir dapat 
diabaikan 

2 0,21 - 0,40 Korelasi rendah : Hubungan jelas tetap kecil 
3 0,41 - 0,70 Korelasi sedang : Hubungan memadai 
4 0,71 - 0,90 Korelasi tinggi : Hubungan besar 
5 0,91 - 1,00 Korelasi sangat tinggi : Hubungan sangat erat 

Sumber arikunto (2013) 
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Pengujian lanjutan yaitu uji signifikansi untuk mencari makna hubungan 

variabel X dengan Y, Uji rumus yang digunakan : 
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2nr
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 

Data penelitian diperoleh menggunakan instrumen kuisioner. 

Respondendalam penelitian diambil dari siswa SMP Negeri 14 Muaro Jambi dengan 

jumlah populasi sebanyak 365dalam penelitian ini, sampel yang diteliti adalah 100 

siswa pada kelasVII, VIII dan IX  SMP Negeri 14 Muaro Jambi. 

Data penelitian terdiri dari pola asuh orang tua, dan prilaku moral 

tidak baik. Deskripsi data yang disajikan dalam disajikan tabeldistribusi 

frekuensi untuk kecenderungan masing-masingvariabel.  

1. Deskripsi Data Pola Asuh Orang Tua  

Tabel 7. Deskripsi Data Pola Asuh Orang Tua  

Resp x  Resp x  Resp x  Resp x  Resp x 
1 171  21 162  41 158  61 179  81 155 
2 164  22 161  42 171  62 163  82 156 
3 163  23 111  43 178  63 145  83 151 
4 152  24 168  44 162  64 147  84 157 
5 151  25 179  45 158  65 140  85 153 
6 174  26 165  46 147  66 161  86 157 
7 125  27 158  47 149  67 148  87 174 
8 111  28 154  48 166  68 155  88 173 
9 155  29 165  49 171  69 149  89 160 
10 152  30 177  50 145  70 152  90 143 
11 175  31 120  51 190  71 160  91 178 
12 155  32 145  52 167  72 186  92 147 
13 174  33 118  53 152  73 183  93 153 
14 187  34 147  54 129  74 175  94 151 
15 187  35 142  55 146  75 168  95 150 
16 206  36 152  56 158  76 161  96 165 
17 199  37 143  57 146  77 160  97 188 
18 176  38 94  58 112  78 150  98 168 
19 163  39 171  59 161  79 174  99 141 
20 117  40 146  60 159  80 146  100 151 



            ∑ 15733 
 

Data pola asuh dikumpulkan melalui angket yang terdiri 54 

pertanyaan dengan jumlah responden 100 siswa. Angket ini berisi 

pertanyaan–pertanyaan yang diartikan kedalam bentuk angka-angka. 

Kemudian angka-angka tersebut ditabulasi dan dianalisis dengan 

menggunakan program IBM SPSS Statistics 24 64bit (Seri Program 

Statistik,)dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 Tabel 8. Statistics 
 X 

N Valid 100 
Missing 0 

Mean 157.3300 
Std. Error of Mean 1.89774 

Median 158.0000 
Mode 152.00 

Std. Deviation 18.97742 
Variance 360.143 
Range 112.00 

Minimum 94.00 
Maximum 206.00 

Sum 15733.00 

 
Dilihat dari tabel diatas diperoleh sebaran data tertinggi 

(maksimum) sebesar 206,00, dan terendah (minimum) sebesar 94,00. 

sementara, nilai rata-rata (Mean) sebesar  157.3300, median 158.0000, 

dan simpangan baku (std deviation)  18.97742dan variance sebesar 

360.143. 

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis distribusi frekuensi, 

diperoleh gambaran sebaran frekuensi data pola asuh sebagaimana 

disajikan dalam grafik histrogram berikut : 



 
Gambar 1 Histrogram Pola Asuh 

 
Terlihat grafik data berbentuk seperti lonceng, ini artinya distribusi data 

adalah normal atau mendekati normal  

Berdasarkan nilai maksimum, nilai minimum, standar deviansi, mean, 

dan varian dicari mean idel data variabel penelitian perlu dikategorikan 

dengan langkah-langkah menurut Arikunto(2013:299) sebagai berikut: 

Mean ideal (Mi) = 1 2 (skor maksimal ideal + skor minimal ideal)  

            (Mi) = 1 2(206+94) = 150,  

Standar Deviansi (SDi) = 1
6 (skor maksimal ideal - skor minimal 

ideal)  

       (Sdi) = 1 6 (206-94) = 18.67,  

Kemudian SDi dan Mi dikonversikan ke dalam tabel tingkat 

kecendrungan mean dengan 5 (lima) kategori sebagai berikut : 

1) Mi + 1,5 SDi – Mi + 3,0 SDi 
150 + 1,5 (18.67) – 150 + 3,0 (18.67) 
178.005 – 206.01..……….……………………….……… Sangat 

tinggi 
 



2) Mi + 0,5 SDi – Mi + 1,5 SDi 
150 + 0,5 (18.67) – 150 + 1,5 (18.67) 
159.335 – 178.005.….…..………………………………….….. 

Tinggi 
 

3) Mi - 0,5 SDi – Mi + 0,5 SDi 
150 – 0,5 (18.67) – 150 + 0,5 (18.67) 
140.665– 159.335……..……………………………………….. 

Sedang 
 

4) Mi - 1,5 SDi – Mi - 0,5 SDi 
150 – 1,5 (18.67) – 150 – 0,5 (18.67) 
121.995 – 140.665…..………..………..……………………… 

Rendah 
 

5) Mi - 3,0 SDi – Mi - 1,5 SDi 
150 – 3,0 (18.67) – 150 – 1,5 (18.67) 
93.99 – 121.995………….……..………..………………Sangat 

rendah 
 

Dari perhitungan di atas, maka dapat disusun tabel pola asuh orang tua  

(X) dengan lima kategori, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 9 
Deskripsi Data Variabel Pola Asuh Orang Tua  (X)  

No Interval Nilai F Persentase (%) Kategori 
1 178.005 – 206.01 10 10.00% Sangat tinggi 

2 159.335 – 178.005 36 36.00% Tinggi 

3 140.665– 159.335 44 44.00% Sedang 

4 121.995 – 140.665 3 3.00% Rendah 

5 93.99 – 121.995 7 7.00% Sangat rendah 

Jumlah 100 100  
Sumber:data primer diolah (terlampir) 

 
Berdasarkan statistika deskriptif tersebut dapat dilihat bahwa pola 

asuh orang tua pada kategori sangat tinggi sebanyak 10 siswa  (10%), 

kategori  tinggi sebanyak 36 siswa (36%) kategori sedang sebanyak 3 

siswa (3%), kategori rendah sebanyak 7 siswa (7.00%) kategori sangat 

rendah 3 siswa (3%). Berdasarkan pengelompokan, pola asuh orang 



tuaterletak pada kategori tinggi dengan presentase sebesar 36% dengan 

jumlah 36siswa. 

 

 

1. Deskripsi Data Prilaku Moral Tidak Baik 

Tabel 10. Deskripsi Data Prilaku Moral Tidak Baik 

Resp y 
 

Resp Y 
 

Resp Y 
 

Resp Y 
 

Resp Y 
1 166 

 
21 145 

 
41 145 

 
61 173 

 
81 153 

2 140 
 

22 144 
 

42 144 
 

62 152 
 

82 154 
3 154 

 
23 85 

 
43 85 

 
63 135 

 
83 151 

4 135 
 

24 157 
 

44 157 
 

64 144 
 

84 156 
5 144 

 
25 150 

 
45 150 

 
65 137 

 
85 152 

6 157 
 

26 138 
 

46 138 
 

66 159 
 

86 154 
7 131 

 
27 142 

 
47 142 

 
67 150 

 
87 159 

8 109 
 

28 135 
 

48 135 
 

68 152 
 

88 164 
9 153 

 
29 145 

 
49 145 

 
69 151 

 
89 144 

10 123 
 

30 172 
 

50 172 
 

70 132 
 

90 130 
11 159 

 
31 130 

 
51 130 

 
71 135 

 
91 162 

12 150 
 

32 144 
 

52 144 
 

72 162 
 

92 148 
13 135 

 
33 127 

 
53 127 

 
73 152 

 
93 126 

14 154 
 

34 149 
 

54 149 
 

74 151 
 

94 135 
15 131 

 
35 141 

 
55 141 

 
75 162 

 
95 140 

16 161 
 

36 152 
 

56 152 
 

76 159 
 

96 146 
17 160 

 
37 143 

 
57 143 

 
77 158 

 
97 177 

18 161 
 

38 102 
 

58 102 
 

78 151 
 

98 164 
19 141 

 
39 165 

 
59 165 

 
79 169 

 
99 139 

20 88 
 

40 122 
 

60 122 
 

80 146 
 

100 151 

            
∑ 14581 

 
Dari hasil penyebaran angket dapat dilihat pada tabel diatas data 

prilaku tidak baik dikumpulkan melalui angket yang terdiri 52 

pertanyaan dengan jumlah responden 100 siswa. Angket ini berisi 

pernyataan yang diartikan kedalam bentuk angka-angka. Kemudian 

angka-angka tersebut ditabulasi dan dianalisis dengan menggunakan 



program IBM SPSS Statistics 24 64bit (Seri Program Statistik)untuk 

mencari descriptive statistics, dapat dilihat dibawah ini : 

 

 

 

Tabel 11. Statistics 
Y   
N Valid 100 

Missing 0 
Mean 145.8100 
Std. Error of Mean 1.60137 
Median 148.5000 
Mode 135.00 
Std. Deviation 16.01369 
Variance 256.438 
Range 92.00 
Minimum 85.00 
Maximum 177.00 
Sum 14581.00 

 
Dari data tabel statistikdiatas diperoleh sebaran data tertinggi 

(maksimum) sebesar 177,00, dan terendah (minimum) sebesar 85,00. 

sementara, nilai rata-rata (Mean) sebesar  145.8100, median 148.5000, 

dan simpangan baku (std deviation)  16.01369 dan variance sebesar 

256.438. 

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis distribusi frekuensi, 

diperoleh gambaran sebaran frekuensi data prilaku moral siswa tidak 

baik sebagaimana disajikan dalam grafik histrogram berikut : 



 
Gambar 2 Histrogram Prilaku Moral Tidak Baik 
 

Terlihat grafik data berbentuk seperti lonceng, ini artinya distribusi data 

adalah normal atau mendekati normal  

Berdasarkan nilai maksimum, nilai minimum, standar deviansi, mean, 

dan varian dicari mean idel data variabel penelitian perlu dikategorikan 

dengan langkah-langkah menurut Arikunto(2013:299) sebagai berikut: 

Mean ideal (Mi) = 1 2 (skor maksimal ideal + skor minimal ideal)  

            (Mi) = 1 2(177+85) = 131,  

Standar Deviansi (SDi) = 1
6 (skor maksimal ideal - skor minimal 

ideal)  

       (Sdi) = 1 6 (177-85) = 15.3 

Kemudian SDi dan Mi dikonversikan ke dalam tabel tingkat 

kecendrungan mean dengan 5 (lima) kategori sebagai berikut : 

1) Mi + 1,5 SDi – Mi + 3,0 SDi 
131 + 1,5 (15.3) – 131 + 3,0 (15.3) 
153.5 – 176.9..……….………………………….……… Sangat 

tinggi 
 

2) Mi + 0,5 SDi – Mi + 1,5 SDi 
131 + 0,5 (15.3) – 131 + 1,5 (15.3) 



138.65 – 153.5…….…..………………………………….….. Tinggi 
 

3) Mi - 0,5 SDi – Mi + 0,5 SDi 
131 – 0,5 (15.3) – 131 + 0,5 (15.3) 
123.35 – 138.65..……..……………………………………….. 

Sedang 
 

4) Mi - 1,5 SDi – Mi - 0,5 SDi 
131 – 1,5 (15.3) – 131 – 0,5 (15.3) 
108.5 – 123.35…..…..………..………..……………………… 

Rendah 
 

5) Mi - 3,0 SDi – Mi - 1,5 SDi 
131 – 3,0 (15.3) – 131 – 1,5 (15.3) 
85.1 – 108.5…………….……..………..………………Sangat 

rendah 
 

Dari perhitungan di atas, maka dapat disusun tabel prilaku moral tidak 

baik (Y) dengan lima kategori, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 12 
Deskripsi Data Variabel Prilaku Moral Tidak Baik  (Y)  

 
No Interval Nilai F Persentase (%) Kategori 
1 153.5 – 176.9 

29 29.00% Sangat tinggi 

2 138.65 – 153.5 
43 43.00% Tinggi 

3 123.35 – 138.65 
19 19.00% Sedang 

4 108.5 – 123.35 
4 4.00% Rendah 

5 85.1 – 108.5 
5 5.00% Sangat rendah 

Jumlah 100 100  
Sumber:data primer diolah (terlampir) 

 
Berdasarkan statistika deskriptif tersebut dapat dilihat bahwa 

prilaku moral tidak baik siswa pada kategori sangat tinggi sebanyak 29 

siswa  (29%), kategori  tinggi sebanyak 43 siswa (43%) kategori sedang 

sebanyak 19 siswa (19%), kategori rendah sebanyak 4 siswa (4.00%) 

kategori sangat rendah 5 siswa (5%). Berdasarkan pengelompokan, 

prilaku siswa tidak baikterletak pada kategori tinggi dengan presentase 

sebesar 43% dengan jumlah 43siswa. 



 

B. Pengujian Hipotesis 

1. Uji Prasyaratan Analisis 

a. Uji Normalitas Pola Asuh Orang Tua  (X), Dengan Perilaku Moral Tidak 

Baik Siswa (Y) 

Dari hasil perhitungan uji normalitas variabel pola asuh orang tua  

(X), dengan perilaku moral tidak baik siswa(Y)berdistribusi normal.  

Sebelum melakukan analisis data untuk mencari hubungan antar 

variabel yang dipakai untuk penelitian, dilakukan uji prasyarat analisis yang 

meliputi: uji linieritas dan uji normalitas. Pelaksanaan uji prasyarat analisis 

dilakukan dengan program IBM SPSS Statistics 24 64bit (Seri Program 

Statistik) 

Rangkuman hasil uji normalitas adalah sebagai berikut. 
 
Jika nilai Asymp. Sig.(2 – tailed) ≥  0,05  data berdistribusi normal. 
Jika nilai Asymp. Sig.(2 – tailed) ≥  0,05  data tidak berdistribusi 
normal. 
 

 
Tabel.13 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 
N 100 
Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 2.64329520 
Most Extreme Differences Absolute .088 

Positive .056 
Negative -.088 

Test Statistic .088 
Asymp. Sig. (2-tailed) .056c 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 

 
Berdasarkan hasil datatabel di atas, diketahui bahwa nilai 

signifikansi pola asuh orang tua dengan prilaku moral tidak baik sebesar 



0,056 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

yang kita uji berdistribusi normal. 

Hasil pengujian One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test dengan 

residual diatas data dapat diketahui p-value lebih besar dari 5% (p >∝) 

yaitu sebesar 0.200 maka dapat dinyatakan bahwa data memiliki 

sebaran data normal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat model 

regresi  dapat dipenuhi. 

 

 

 

Dasar Pengambilan Keputusan Uji Normalitas Dengan Grafik 

Histogram Dan P-Plot 

Pada dasarnya normalitas sebuah data dapat dikenali atau dideteksi 

dengan melihat persebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik 

Histogram dari residualnya. 

 Data dikatakan berdistribusi normal, jika data menyebar disekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya. 

 Sebaliknya data dikatakan tidak berdistribusi normal, jika data 

menyebar jauh dari arah garis atau tidak mengikuti diagonal atau grafik 

histogramnya. 



 
Diagram 3 Nomalitas pola asuh (X)dengan Prilaku Moral Tidak Baik (Y) 

 

 
Diagram 4.Histogram pola asuh (X)dengan Prilaku Moral Tidak Baik (Y) 

 
Pengambilan Keputusan 

Berdasarkan tampilan output chart di atas kita dapat melihat 

grafik histrogram maupun grafik plot. Dimana grafik histrogram 

memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan yang artinya 

adalah data berdistribusi normal. Selanjutnnya, pada gambar P-Plot 



terlihat titik-titik mengikuti dan mendekati garis diagonalnya sehingga 

dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas 

b. Uji Linieritas Pola Asuh (X) dengan Prilaku Moral Tidak Baik (Y) 

Untuk mengetahui apakah model linier yang digunakan sudah 

tepat atau belum, maka dilakukan uji linearitas terlebih dahulu.Dalam 

penelitian ini digunakan bantuan program SPSS release 24.0. 

Penggunaan model linear dikatakan tepat dan dapat digunakan nilai 

probabilitas (pada tabel Anova tertulis Sig) dengan taraf nyatanya (0,05 

atau 0,01). Jika probabilitas > 0,05 maka model ditolak dan jika 

probabilitas < 0,05 maka model diterima. Adapun ringkasan hasil uji 

linieritas dalam penelitian ini dapat dilihat pada table berikut: 

Tabel 14. Uji Linearitas 
 

ANOVA Table 

 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
Y * X Between 

Groups 
(Combined) 25215.450 53 475.763 127.283 .000 
Linearity 24695.676 1 24695.676 6606.944 .000 
Deviation from 
Linearity 

519.773 52 9.996 2.674 .000 

Within Groups 171.940 46 3.738   
Total 25387.390 99    

Ho diterima jika Fhitung< Ftabel : regresi berpola linear 
Ho ditolak jika Fhitung>Ftabel : regresi berpola tidak linear 

 
Tabel di atas menjelaskan bahwa Fhitung = 2.674>Ftabel= 3.09 atau 

dengan nilai probabilitas 0,000< 0.05 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa bentuk persamaan linier Y = a + bX1sudah tepat dan dapat 

diterima. Hal ini sesuai dengan syarat uji linearitas yaitu apabila 

pengolahan dengan menggunakan SPSS maka ketentuannya yakni jika 

nilai probabilitas< 0,05 maka regresi berpola linear. 

2. Uji Hipotesis  



a. Hubungan  Pola Asuh (X) dengan Prilaku Moral Tidak Baik (Y) 

Pengujian secara digunakan untuk menguji signifikansi koefisien 

korelasi parsial atau hubungan masing-masing variabel bebas dengan 

variabel terikat (Y). Data dianalisis dengan bantuan komputer program 

IBM SPSS Statistics 24 64bit.  

Dasar pengambilan keputusan berdasarkan angka 

probabilitas. Jika angka probabilitas hasil analisis ≤ 0,05 maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. Apabila Ha diterima menunjukkan ada 

hubungan yang signifikan antarapola asuh orang tua (X) dengan 

prilaku moral tidak baik (Y)secara parsial. Untuk mencari korelasi 

dapat dilihat dengan tabel bantu di bawah ini : 

Tabel 15. Tabel Bantu Korelasi 
Tabel Bantu Korelasi  Tabel Bantu Korelasi  

Resp x y x2 y2 xy Resp x y x2 y2 xy 
1 171 166 29241 27556 28386 51 190 175 36100 30625 33250 
2 164 140 26896 19600 22960 52 167 159 27889 25281 26553 
3 163 154 26569 23716 25102 53 152 152 23104 23104 23104 
4 152 135 23104 18225 20520 54 129 134 16641 17956 17286 
5 151 144 22801 20736 21744 55 146 146 21316 21316 21316 
6 174 157 30276 24649 27318 56 158 157 24964 24649 24806 
7 125 131 15625 17161 16375 57 146 146 21316 21316 21316 
8 111 109 12321 11881 12099 58 112 120 12544 14400 13440 
9 155 153 24025 23409 23715 59 161 136 25921 18496 21896 

10 152 123 23104 15129 18696 60 159 135 25281 18225 21465 
11 175 159 30625 25281 27825 61 179 173 32041 29929 30967 
12 155 150 24025 22500 23250 62 163 152 26569 23104 24776 
13 174 135 30276 18225 23490 63 145 135 21025 18225 19575 
14 187 154 34969 23716 28798 64 147 144 21609 20736 21168 
15 187 131 34969 17161 24497 65 140 137 19600 18769 19180 
16 206 161 42436 25921 33166 66 161 159 25921 25281 25599 
17 199 160 39601 25600 31840 67 148 150 21904 22500 22200 
18 176 161 30976 25921 28336 68 155 152 24025 23104 23560 
19 163 141 26569 19881 22983 69 149 151 22201 22801 22499 
20 117 88 13689 7744 10296 70 152 132 23104 17424 20064 
21 162 145 26244 21025 23490 71 160 135 25600 18225 21600 
22 161 144 25921 20736 23184 72 186 162 34596 26244 30132 
23 111 85 12321 7225 9435 73 183 152 33489 23104 27816 
24 168 157 28224 24649 26376 74 175 151 30625 22801 26425 
25 179 150 32041 22500 26850 75 168 162 28224 26244 27216 
26 165 138 27225 19044 22770 76 161 159 25921 25281 25599 
27 158 142 24964 20164 22436 77 160 158 25600 24964 25280 
28 154 135 23716 18225 20790 78 150 151 22500 22801 22650 
29 165 145 27225 21025 23925 79 174 169 30276 28561 29406 



30 177 172 31329 29584 30444 80 146 146 21316 21316 21316 
31 120 130 14400 16900 15600 81 155 153 24025 23409 23715 
32 145 144 21025 20736 20880 82 156 154 24336 23716 24024 
33 118 127 13924 16129 14986 83 151 151 22801 22801 22801 
34 147 149 21609 22201 21903 84 157 156 24649 24336 24492 
35 142 141 20164 19881 20022 85 153 152 23409 23104 23256 
36 152 152 23104 23104 23104 86 157 154 24649 23716 24178 
37 143 143 20449 20449 20449 87 174 159 30276 25281 27666 
38 94 102 8836 10404 9588 88 173 164 29929 26896 28372 
39 171 165 29241 27225 28215 89 160 144 25600 20736 23040 
40 146 122 21316 14884 17812 90 143 130 20449 16900 18590 
41 158 127 24964 16129 20066 91 178 162 31684 26244 28836 
42 171 143 29241 20449 24453 92 147 148 21609 21904 21756 
43 178 159 31684 25281 28302 93 153 126 23409 15876 19278 
44 162 136 26244 18496 22032 94 151 135 22801 18225 20385 
45 158 158 24964 24964 24964 95 150 140 22500 19600 21000 
46 147 150 21609 22500 22050 96 165 146 27225 21316 24090 
47 149 151 22201 22801 22499 97 188 177 35344 31329 33276 
48 166 146 27556 21316 24236 98 168 164 28224 26896 27552 
49 171 146 29241 21316 24966 99 141 139 19881 19321 19599 
50 145 130 21025 16900 18850 100 151 151 22801 22801 22801 

∑ 15733 14581 2510927 2151443 2316240 

Berdasarkan tabel bantu diatas dapat diolah dengan menggunakan 

komputer program IBM SPSS Statistics 24 64bit dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini : 

 
Tabel 16. Correlations 

 X Y 
Spearman's rho X Correlation Coefficient 1.000 .660** 

Sig. (2-tailed) . .000 
N 100 100 

Y Correlation Coefficient .660** 1.000 
Sig. (2-tailed) .000 . 
N 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 

Apabila nilai rhitung (rh) yang diperoleh lebih besar atau sama dengan 

nilai rtabel (rt) maka Ha diterima dan Ho ditolak, sehingga ada hubungan yang 

signifikan antara pola asuh orangtua dengan perilaku moral tidak baik siswa 

SMP Negeri 14 Muaro Jambi. 

Sedangkan apabila rhitung yang diperoleh lebih kecil dari nilai rtabel  

maka Ha ditolak dan Ho diterima, sehingga tidak ada hubungan yang 



signifikan antara pola asuh orangtua dengan perilaku moral tidak baik 

siswa SMP Negeri 14 Muaro Jambi. 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan komputer program 

IBM SPSS Statistics 24 64bit. tersebut diatas seperti pada diperoleh rxy 

hitung sebesar 0,660. Koefisien korelasi tersebut dikonsultasikan dengan 

tabel r pada taraf signifikasi 5% yaitu sebesar 0.1966. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi antar pola asuh orang tua  

(X), perilaku moral tidak baik siswa SMP Negeri 14 Muaro Jambisebab 

dari perhitungan koefisien rxy hitung sebesar 0,660 lebih besar dari r 

tabel sebesar 0.1966.rhitung >rtabel (0,660>0.1966). Dengan demikian 

terdapat korelasi pola asuh orang tua  (X), perilaku moral tidak baik 

siswa SMP Negeri 14 Muaro Jambi. 
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Tabel 17. Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 47.799 9.111  5.246 .000 

X .623 .057 .738 10.835 .000 
a. Dependent Variable: Y 

 
Berdasarkan uji signifikan dengan menggunakan uji t, untuk 

variabel bebas pola asuh koefisien dapat diperoleh nilai t-hitungsebesar 

10.835 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Langkah selanjutnya adalah 

mengkonsultasikan nilai thitung dengan ttabel pada taraf signifikan 5%. 

maka nilai thitung>ttabel(10.835>1.9845). Dengan demikian hipotesis 

alternatif (Ha) diterima dan hipotesis nihil (Ho) ditolak.  



b. Hubungan  Pola Asuh Orang Tua Demokratis(X) dengan Prilaku Moral 

Tidak Baik (Y) 

Pengujian secara digunakan untuk menguji signifikansi koefisien 

korelasi parsial atau hubungan masing-masing variabel bebas dengan variabel 

terikat. Data dianalisis dengan bantuan komputer program IBM SPSS Statistics 

24 64bit.  

Dasar pengambilan keputusan berdasarkan angka probabilitas. 

Jika angka probabilitas hasil analisis ≤ 0,05 maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Apabila Ha diterima menunjukkan ada hubungan yang 

signifikan antarapola asuh orang tuademokratis(X) dengan prilaku moral 

tidak baik (Y)secara parsial. Untuk mencari korelasi dapat dilihat dengan 

tabel bantu di bawah ini : 

Tabel 18. Tabel Bantu Korelasi 

Resp demokratis y x2 y2 xy 
1 50 166 2500 27556 8300 
2 54 153 2916 23409 8262 
3 57 135 3249 18225 7695 
4 58 154 3364 23716 8932 
5 57 131 3249 17161 7467 
6 58 161 3364 25921 9338 
7 58 160 3364 25600 9280 
8 52 150 2704 22500 7800 
9 43 152 1849 23104 6536 

10 44 143 1936 20449 6292 
11 48 158 2304 24964 7584 
12 49 151 2401 22801 7399 
13 46 157 2116 24649 7222 
14 35 120 1225 14400 4200 
15 49 144 2401 20736 7056 
16 42 151 1764 22801 6342 
17 46 153 2116 23409 7038 
18 45 156 2025 24336 7020 
19 46 154 2116 23716 7084 



20 43 148 1849 21904 6364 
∑ 980 2997 48812 451357 147211 

 

Berdasarkan sebaran angket ditemukan siswa yang mengisi pola 

asuh orang tua demokratis terdiri dari 20 orang siswa dari jumlah sampel 

yang terdiri 100 orang siswa dapat dilihatpada tabel bantu diatas data ini 

peneliti olah dengan menggunakan komputer program IBM SPSS 

Statistics 24 64bit dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

 

 

Tabel 19. Correlations 
 demokratis Y 
Spearman's rho demokratis Correlation Coefficient 1.000 .310 

Sig. (2-tailed) . .184 
N 20 20 

Y Correlation Coefficient .310 1.000 
Sig. (2-tailed) .184 . 
N 20 20 

 
Dilihat dari tabel diatas dengan menggunakan spearman rho 

ditemukan 0.310 hubungan pola asuh orangtua demokratisdengan perilaku 

moral tidak baik siswa SMP Negeri 14 Muaro Jambi. Apabila nilai rhitung (rh) 

yang diperoleh lebih besar atau sama dengan nilai rtabel (rt) maka Ha diterima 

dan Ho ditolak, sehingga ada hubungan yang signifikan antara pola asuh 

orangtua demokratisdengan perilaku moral tidak baik siswa SMP Negeri 14 

Muaro Jambi. 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan komputer program 

IBM SPSS Statistics 24 64bit. tersebut diatas seperti pada diperoleh rxy 

hitung sebesar 0,310. Koefisien korelasi tersebut dikonsultasikan dengan 



tabel r pada taraf signifikasi 5% yaitu sebesar 0.4438 . Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi antar pola asuh orang 

tua demokratis (X), perilaku moral tidak baik siswa SMP Negeri 14 

Muaro Jambi sebab dari perhitungan koefisien rxy hitung sebesar 0,310 

lebih kecil dari r tabel sebesar 0.4438 . rhitung< rtabel (0,310 < 0.4438). 

Dengan demikian tidak terdapat korelasi pola asuh orang tua demokratis 

(X), perilaku moral tidak baik siswa SMP Negeri 14 Muaro Jambi. 
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Tabel. 20 Coefficientsa 

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 127.701 18.937  6.743 .000 

demokratis .452 .383 .268 1.179 .254 
a. Dependent Variable: Y 

 
Berdasarkan uji signifikan dengan menggunakan uji t, untuk 

variabel bebas pola asuhorang tua demokratiskoefisien dapat diperoleh 

nilai t-hitungsebesar 1.179 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. 

Langkah selanjutnya adalah mengkonsultasikan nilai thitung dengan ttabel 

pada taraf signifikan 5%. maka nilai thitung<ttabel(1.179<2.1009). Dengan 

demikian tidak terdapat korelasi  signifikan pola asuh orang tua 

demokratis (X), perilaku moral tidak baik siswa SMP Negeri 14 Muaro 

Jambi. 



Hubungan  Pola Asuh Orang Tua Otoriter(X) dengan Prilaku 

Moral Tidak Baik (Y) 

Pengujian secara digunakan untuk menguji signifikansi koefisien 

korelasi parsial atau hubungan masing-masing variabel bebas dengan variabel 

terikat. Data dianalisis dengan bantuan komputer program IBM SPSS Statistics 

24 64bit.  

Dasar pengambilan keputusan berdasarkan angka probabilitas. 

Jika angka probabilitas hasil analisis ≤ 0,05 maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Apabila Ha diterima menunjukkan ada hubungan yang 

signifikan antarapola asuh orang tuaotoriter(X) dengan prilaku moral 

tidak baik (Y)secara parsial. Untuk mencari korelasi dapat dilihat dengan 

tabel bantu di bawah ini : 

Tabel 21. Tabel Bantu Korelasi 
 

Resp Otoriter y x2 y2 xy 
1 61 157 3721 24649 9577 
2 66 172 4356 29584 11352 
3 41 127 1681 16129 5207 
4 27 102 729 10404 2754 
5 58 158 3364 24964 9164 
6 57 159 3249 25281 9063 
7 61 159 3721 25281 9699 
8 45 152 2025 23104 6840 
9 51 135 2601 18225 6885 

10 74 162 5476 26244 11988 
11 77 152 5929 23104 11704 
12 68 151 4624 22801 10268 
13 58 159 3364 25281 9222 
14 52 151 2704 22801 7852 
15 65 169 4225 28561 10985 
16 55 156 3025 24336 8580 
∑ 916 2421 54794 370749 141140 



 
Berdasarkan sebaran angket ditemukan siswa yang mengisi pola 

asuh orang tua otoriter terdiri dari 16 orang siswa dari jumlah sampel 

yang terdiri 100 orang siswa dapat dilihat pada tabel bantu diatas data ini 

peneliti olah dengan menggunakan komputer program IBM SPSS 

Statistics 24 64bit dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 22. Correlations 
 otoriter Y 

Spearman's rho otoriter Correlation Coefficient 1.000 .614* 

Sig. (2-tailed) . .011 

N 16 16 

Y Correlation Coefficient .614* 1.000 

Sig. (2-tailed) .011 . 

N 16 16 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 
Dilihat dari tabel diatas dengan menggunakan spearman rho 

ditemukan 0.614 hubungan pola asuh orangtua otoriterdengan perilaku moral 

tidak baik siswa SMP Negeri 14 Muaro Jambi. Apabila nilai rhitung (rh) yang 

diperoleh lebih besar atau sama dengan nilai rtabel (rt) maka Ha diterima dan Ho 

ditolak, sehingga ada hubungan yang signifikan antara pola asuh orangtua 

otoriterdengan perilaku moral tidak baik siswa SMP Negeri 14 Muaro Jambi. 

Sedangkan apabila rhitung yang diperoleh lebih kecil dari nilai rtabel  

maka Ha ditolak dan Ho diterima, sehingga tidak ada hubungan yang 

signifikan antara pola asuh orangtua otoriterdengan perilaku moral tidak 

baik siswa SMP Negeri 14 Muaro Jambi. 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan komputer program 

IBM SPSS Statistics 24 64bit. tersebut diatas seperti pada diperoleh rxy 



hitung sebesar 0,614. Koefisien korelasi tersebut dikonsultasikan dengan 

tabel r pada taraf signifikasi 5% yaitu sebesar 0.4973. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi antar pola asuh orang tua 

otoriter (X), perilaku moral tidak baik siswa SMP Negeri 14 Muaro 

Jambisebab dari perhitungan koefisien rxy hitung sebesar 0.614 lebih 

besar dari r tabel sebesar 0.4973.rhitung >rtabel (0,614>0.4973). Dengan 

demikian terdapat korelasi pola asuh orang tua otoriter (X), perilaku 

moral tidak baik siswa SMP Negeri 14 Muaro Jambi. 
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Tabel 23. Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 89.567 13.233  6.768 .000 

otoriter 1.079 .226 .787 4.770 .000 
a. Dependent Variable: Y 

 
Berdasarkan uji signifikan dengan menggunakan uji t, untuk 

variabel bebas pola asuhorang tua otoriterkoefisien dapat diperoleh nilai 

t-hitungsebesar 4.770 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Langkah 

selanjutnya adalah mengkonsultasikan nilai thitung dengan ttabel pada taraf 

signifikan 5%. maka nilai thitung>ttabel(4.770>2.1448). Dengan demikian 

hipotesis alternatif (Ha) diterima dan hipotesis nihil (Ho) ditolak.  

c. Hubungan  Pola Asuh Orang Tua Permisif (X) dengan Prilaku Moral 

Tidak Baik (Y) 



Pengujian secara digunakan untuk menguji signifikansi koefisien 

korelasi parsial atau hubungan masing-masing variabel bebas dengan variabel 

terikat. Data dianalisis dengan bantuan komputer program IBM SPSS Statistics 

24 64bit.  

Dasar pengambilan keputusan berdasarkan angka probabilitas. 

Jika angka probabilitas hasil analisis ≤ 0,05 maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Apabila Ha diterima menunjukkan ada hubungan yang 

signifikan antarapola asuh orang tuapermisif (X) dengan prilaku moral 

tidak baik (Y)secara parsial. Untuk mencari korelasi dapat dilihat dengan 

tabel bantu di bawah ini : 

 

Tabel 24. Tabel Bantu Korelasi 

Resp Permisif  y x2 y2 xy 
1 66 140 26896 19600 22960 
2 67 154 26569 23716 25102 
3 64 135 23104 18225 20520 
4 67 144 22801 20736 21744 
5 66 157 30276 24649 27318 
6 54 109 12321 11881 12099 
7 61 123 23104 15129 18696 
8 63 159 30625 25281 27825 
9 67 150 24025 22500 23250 

10 63 161 30976 25921 28336 
11 64 141 26569 19881 22983 
12 61 88 13689 7744 10296 
13 66 145 26244 21025 23490 
14 65 144 25921 20736 23184 
15 64 85 12321 7225 9435 
16 67 157 28224 24649 26376 
17 65 138 27225 19044 22770 
18 65 142 24964 20164 22436 



19 63 135 23716 18225 20790 
20 65 145 27225 21025 23925 
21 63 172 31329 29584 30444 
22 54 144 21025 20736 20880 
23 45 127 13924 16129 14986 
24 58 141 20164 19881 20022 
25 38 102 8836 10404 9588 
26 60 122 21316 14884 17812 
27 62 127 24964 16129 20066 
28 65 143 29241 20449 24453 
29 66 159 31684 25281 28302 
30 65 136 26244 18496 22032 
31 63 146 27556 21316 24236 
32 65 146 29241 21316 24966 
33 63 130 21025 16900 18850 
34 68 175 36100 30625 33250 
35 67 159 27889 25281 26553 
36 59 134 16641 17956 17286 

Resp Permisif  y x2 y2 xy 
37 56 146 21316 21316 21316 
38 55 146 21316 21316 21316 
39 66 136 25921 18496 21896 
40 66 135 25281 18225 21465 
41 66 173 32041 29929 30967 
42 66 152 26569 23104 24776 
43 69 135 21025 18225 19575 
44 53 137 19600 18769 19180 
45 65 159 25921 25281 25599 
46 64 152 24025 23104 23560 
47 57 132 23104 17424 20064 
48 65 135 25600 18225 21600 
49 60 159 25921 25281 25599 
50 59 154 24336 23716 24024 
51 60 151 22801 22801 22801 
52 68 159 30276 25281 27666 
53 69 164 29929 26896 28372 
54 67 144 25600 20736 23040 
55 67 130 20449 16900 18590 
56 67 162 31684 26244 28836 



57 63 126 23409 15876 19278 
58 66 135 22801 18225 20385 
59 67 140 22500 19600 21000 
60 68 146 27225 21316 24090 
61 69 177 35344 31329 33276 
62 62 164 28224 26896 27552 
63 63 139 19881 19321 19599 
64 56 151 22801 22801 22801 
∑ 4023 14581 2510927 2151443 2316240 

 

Berdasarkan sebaran angket ditemukan siswa yang mengisi pola 

asuh orang tua permisif terdiri dari 64 orang siswa dari jumlah sampel 

yang terdiri 100 orang siswa dapat dilihat pada tabel bantu diatas data ini 

peneliti olah dengan menggunakan komputer program IBM SPSS 

Statistics 24 64bit dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

Tabel 25.Correlations 
 Permisif Y 
Spearman's rho Permisif Correlation Coefficient 1.000 .378** 

Sig. (2-tailed) . .002 
N 64 64 

Y Correlation Coefficient .378** 1.000 
Sig. (2-tailed) .002 . 
N 64 64 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Dilihat dari tabel diatas dengan menggunakan spearman rho 

ditemukan 0.378 hubungan pola asuh orangtua permisifdengan perilaku moral 

tidak baik siswa SMP Negeri 14 Muaro Jambi. Apabila nilai rhitung (rh) yang 

diperoleh lebih besar atau sama dengan nilai rtabel (rt) maka Ha diterima dan Ho 

ditolak, sehingga ada hubungan yang signifikan antara pola asuh orangtua 

permisifdengan perilaku moral tidak baik siswa SMP Negeri 14 Muaro Jambi. 

Sedangkan apabila rhitung yang diperoleh lebih kecil dari nilai rtabel  

maka Ha ditolak dan Ho diterima, sehingga tidak ada hubungan yang 



signifikan antara pola asuh orangtua permisifdengan perilaku moral tidak 

baik siswa SMP Negeri 14 Muaro Jambi. 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan komputer program 

IBM SPSS Statistics 24 64bit. tersebut diatas seperti pada diperoleh rxy 

hitung sebesar 0,378. Koefisien korelasi tersebut dikonsultasikan dengan 

tabel r pada taraf signifikasi 5% yaitu sebesar 0.2461. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi antar pola asuh orang tua 

permisif (X), perilaku moral tidak baik siswa SMP Negeri 14 Muaro 

Jambisebab dari perhitungan koefisien rxy hitung sebesar 0,378 lebih 

besar dari r tabel sebesar 0.2461.rhitung >rtabel (0,378>0.2461). Dengan 

demikian terdapat korelasi pola asuh orang tua permisif (X), perilaku 

moral tidak baik siswa SMP Negeri 14 Muaro Jambi. 
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Tabel 26. Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 59.198 23.369  2.533 .014 

Permisif 1.334 .370 .416 3.601 .001 

a. Dependent Variable: Y 

 
Berdasarkan uji signifikan dengan menggunakan uji t, untuk 

variabel bebas pola asuhorang tua permisifkoefisien dapat diperoleh nilai 

t-hitungsebesar 3.601 dengan nilai signifikan sebesar 0,001. Langkah 

selanjutnya adalah mengkonsultasikan nilai thitung dengan ttabel pada taraf 

signifikan 5%. maka nilai thitung>ttabel(3.601>1.990). Dengan demikian 

hipotesis alternatif (Ha) diterima dan hipotesis nihil (Ho) ditolak.  

 



C. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan maka pembahasan 

akandilakukan untuk setiap hipotesis. Dalam penelitian yang berjudul 

hubungan pola asuh orangtua dengan perilaku moral tidak baik siswa SMP 

Negeri 14 Muaro Jambiditemukan 20 orang siswa yang berola asuh 

demokratis, 16 Orang siswa perpola asuh otoriter dan 64 orang siswa berpola 

asuh permisif dan dapat dilihat sebagai berikut : 

3. Dalam  rumusan masalah penelitian ini adalah:  

Apakah terdapat hubungan pola asuh orangtua dengan perilaku moral 

tidak baik siswa SMP Negeri 14 Muaro Jambi? 

Berdasarkan analisis dengan menggunakan korelasi parsial 

diperoleh rxy hitung sebesar 0,663. Koefisien korelasi tersebut 

dikonsultasikan dengan tabel r pada taraf signifikasi 5% yaitu sebesar 

0.1966. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi 

antar pola asuh orang tua  (X),dengan perilaku moral tidak baik siswa 

SMP Negeri 14 Muaro Jambisebab dari perhitungan koefisien rxy hitung 

sebesar 0,993 lebih besar dari r tabel sebesar 0.1966.rhitung >rtabel (0,663 

>0.1966).  

Pola asuh orang tua yang ada di SMP Negeri 14 Muaro Jambi 

antara lain, pola asuh demokratis, pola asuh otoriter dan pola asuh 

permisif. Pola pengasuhan otoriter merupakan salah satu pola 

pengasuhan yang paling efektif untuk mencegah delinkuensi bagi anak. 

Anak yang dibesarkan dengan pola pengasuhan otoriter akan merasakan 

suasana rumah yang saling menghormati, penuh apresiasi, kehangatan, 



penerimaan dan adanya konsistensi pengasuhan dari orang tua. selain itu, 

anak akan terbiasa bekerjasama dengan orang lain dan berorientasi 

terhadap prestasi. Anak yang berorientasi terhadap prestasi akan 

memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan akan memiliki tujuan atau arah 

hidup yang jelas (Gunarsa, 2013:281). Di dalam keluarga orang tua harus 

mampu menjadi teladan untuk anak-anak mereka agar anak terbiasa 

untuk melakukan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari. 

Pembiasaan yang dilakukan melalui keteladanan ini juga sesuai dengan 

teori belajar sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura yang 

menyatakan bahwa sebagian besar manusia belajar melalui pengamatan 

(observational learning) dan mengingat tingkah laku orang lain. orang 

tua pada dasarnya memainkan peran penting sebagai seorang model atau 

tokoh yang dijadikan contoh berperilaku sosial dan moral bagi anak.  

Semakin terampil dan berwibawa seorang model, semakin tinggi 

pula kualitas imitasi perilaku sosial dan moral anak tersebut. Mengimitasi 

model merupakan elemen paling penting dalam hal bagaimana si anak 

belajar bahasa, berhadapan dengan agresi, mengembangkan perasaan 

moral dan belajar perilaku yang sesuai dengan gendernya. Contohnya, 

seorang yang hidupnya dan dibesarkan di dalam lingkungan judi, maka 

dia cenderung untuk memilih bermain judi, atau sebaliknya menganggap 

bahawa judi itu adalah tindakan baik (Psikologimania, 2011).  

Prilaku moral perilaku moral tidak baik siswa SMP Negeri 14 

Muaro Jambiberada pada tiga orientasi, yaitu orientasi terhadap hukuman 

dan kepatuhan, orientasi terhadap pemuas kebutuhan dan orientasi 



hukum dan ketertiban. Hasil penelitian yang ditemukan dilapangan tidak 

sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kohlberg (dalam Duskin, 

2008:564) yang menjelaskan bahwa usia remaja pada umumnya prilaku 

moral yang dimiliki berada pada tahap konvensional. Tetapi yang 

ditemukan di lapangan masih terdapat remaja yang berada pada tahap pra 

konvensional dengan orientasi hukuman dan kepatuhan serta orientasi 

pada pemuas kebutuhan. Lebih lanjut Kolberg (dalam Desmita 2013:37) 

menegaskan bahwa remaja umumnya berada pada tingkat konvensional 

juga pada orang dewasa. Penelitian yang dilakukan di Amerika juga 

menunjukkan bahwa tidak semua orang dapat mencapai tahap yang lebih 

tinggi dari tingkat konvensional, atau mencapai tingkat pasca 

konvensional.  

Dalam melakukan pengasuhan terhadap anak terdapat beberapa 

faktor penghambat yang ditemukan diantaranya anak kurang bisa 

membagi waktu, sikap anak yang pemalas dan pembangkang serta 

kesibukan orang tua yang mengakibatkan orang tua kurang mempunyai 

waktu lebih untuk memperhatikan anak. Hal ini sesuai dengan yang 

dikemukakan oleh Gordon dalam Papalia (2009:165) bahwa seorang 

anak memerlukan cinta kasih, penerimaan, batasan dan keajegan. Apabila 

ia tidak dapat mendapatkannya dengan cukup memadai, yang ditentukan 

secara individual maka kesalahan pemberian suasana ini akan tampak 

jelas terutama pada perkembangan moral anak. Setiap orang tua memiliki 

cara yang tersendiri dalam melakukan pengasuhan terhadap anaknya. 

Orang tua akan lebih berwibawa atas anak-anak mereka apabila cara 



pendekatan yang mereka gunakan adalah tanpa paksaan dan tidak 

menumbuhkan pemberontakan dan tingkah laku yang reaktif.  

Dalam meminimalkan faktor penghambat yang ditemui tersebut 

beberapa alternatif pemecahan untuk mengatasi kendala pola asuh orang 

tua dalam perilaku moral tidak baik siswa SMP Negeri 14 Muaro 

Jambiantara lain dengan pembuatan jadwal kegiatan anak, memberikan 

teguran secara halus kepada anak serta orang tua meluangkan waktu 

untuk memperhatikan kegiatan anak. Hal ini sesuai dengan yang 

diungkapkan oleh Gordon bahwa pendekatan yang dilakukan tanpa 

adanya paksaan terhadap anak tidak akan menumbuhkan sikap 

pemberontakan pada diri anak. Lebih lanjut Yusuf (2013:133) 

menjelaskan bahwa sikap orang tua yang konsisten dalam mendidik anak 

sangat diperlukan agar anak tidak terbiasa mengulangi kesalahannya. 

Dalam melarang dan membolehkan tingkah laku pada anak orang tua 

harus memiliki sikap dan perlakuan yang sama. Tingkah laku anak yang 

dilarang pada suatu waktu tertentu, juga harus dilarang apabila dilakukan 

kembali pada waktu lain. 

4. Secara khusus rumusan masalah penelitian ini adalah:  

d. Apakah terdapat hubungan pola asuh orangtua demokratisdengan perilaku 

moral tidak baik siswa SMP Negeri 14 Muaro Jambi? 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan komputer 

program IBM SPSS Statistics 24 64bit. tersebut diatas seperti pada 

diperoleh rxy hitung sebesar 0,310. Koefisien korelasi tersebut 

dikonsultasikan dengan tabel r pada taraf signifikasi 5% yaitu 

sebesar 0.4438 . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak 



terdapat korelasi antar pola asuh orang tua demokratis (X), perilaku 

moral tidak baik siswa SMP Negeri 14 Muaro Jambi sebab dari 

perhitungan koefisien rxy hitung sebesar 0,310 lebih kecil dari r 

tabel sebesar 0.4438 . rhitung< rtabel (0,310 < 0.4438). Dengan 

demikian tidak terdapat korelasi pola asuh orang tua demokratis (X), 

perilaku moral tidak baik siswa SMP Negeri 14 Muaro Jambi. 

Gaya pengasuhan demokrasi merupakan orang tua dengan 

pola asuh ini bersikap rasional, selalu mendasari tindakannya pada 

rasio atau pemikiran-pemikiran. Orang tua tipe ini juga bersikap 

realistis terhadap kemampuan anak, tidak berharap yang berlebihan 

yang melampaui kemampuan anak. Orang tua tipe ini juga 

memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan 

suatu tindakan, dan pendekatannya kepada anak bersifat hangat. 

Maka dalam penelitian ini ditemukan terdapat hubungan pola asuh 

orangtua otoriter dengan perilaku moral tidak baik siswa SMP 

Negeri 14 Muaro Jambi 

Menurut Dariyo, (2013:65-66) menyatakan bahwa orang tua 

mempunyai peran besar bagi pembentukan dan perkembangan moral 

seorang anak. Tanggung jawab orang tua untuk menanamkan nilai-nilai 

moral, etika, budi pekerti bahkan nilai religiusitas sejak dini kepada anak-

anaknya akan membekas dalam hati sanubarinya. Mendidik 

danmembimbing anak merupakan sebuah seni tersendiri, tergantung 

bagaimana tipe pola asuh yang dipergunakan oleh orang tua dalam 

membimbing anak-anaknya 



Lestari (2013:49) menyatakan bahwa pendekatan tipologi 

menganggap bahwa gaya pengasuhan yang paling baik adalah yang 

bersifat otoritatif. 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. Disisi lain, orang tua 

bersikap tanggap terhadap kebutuhan dan pandangan anak. Orang 

tua menghargai kedirian anak dan kualitas kepribadian yang 

dimilikinya sebagai keunikan pribadi.  

Lestari (2013:50-51) menyatakan bahwa terdapat pandangan 

yang berbeda mengenai interaksi antara orang tua dan anak. 

Sebagian memandang bahwa sikap orang tua yang mempengaruhi 

perilaku anak (parent effect model), dalam interaksi ini karakteristik 

orang tua menentuan orang tua bagaimana orang tua memperlakukan 

anak, yang selanjutnya membentuk karakter anak. Pendapat yang 

lain menyatakan bahwa sikap orang tua tergantung pada perilaku 

anak (child effect model), dalam interaksi ini orang tua lebih 

dipandang adaptif dan perilakunya kepada anak merupakan reaksi 

terhadap perilaku anak. Bila anak bersikap “manis” maka orang tua 

akan dapat bersikap halus, akan tetapi bila anak berperilaku “tidak 

manis” maka akan menjadi penyebab orang tua menjadi kurang baik. 

Anak-anak yang sangat bandel dan impulsif akan mendorong orang 

tua untuk bersikap keras, membuat orang tua merasa “kehabisan 



akal”, “kurang afektif” sehingga memunculkan tindakan konfrontatif 

atau melakukan pengabaian.  

Dalam kenyataannya anak-anak yang tumbuh dalam asuhan 

orang tua yang sama, tidak memperlihatkan karakter yang seragam 

pada masa dewasanya. Hal ini memperlihatkan bahwa proses kerja 

pengasuhan tidak berlangsung dalam satu arah. Dari kajian-kajian 

yang kemudian dilakukan, muncul pandangan bahwa hubungan 

orang tua dan anak bersifat interaksional, artinya perilaku orang tua 

akan mempengaruhi perilaku anak dan sebaliknya perilaku anak 

akan mempengaruhi respons orang tuanya.  

Gunarsa (2013:60-62) menyatakan bahwa faktor lingkungan 

besar sekali pengaruhnya terhadap prilaku moral tidak baik anak, 

namun karena lingkungan pertama yang dikenal anak dalam 

kehidupannya adalah orang tuanya, maka peranan orang tualah yang 

dirasa paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan moral anak, 

disamping pengaruh lingkungan lainnya seperti sekolah dan 

masyarakat. Faktor individual dan lingkungan lainnya disekitar 

kehidupan si anak, dapat pula mempengaruhi perkembangan tingkah 

laku tesrebut, jadi dapat dikatakan bahwa orang tua bukanlah satu-

satunya faktor penentu bagi perkembangan moral anak, namun orang 

tua dapat mengarahkan perkembangan moral anak sejauh mungkin, 

dengan menyadari akan peranannya yang besar bagi kehidupan anak. 

e. Apakah terdapat hubungan pola asuh orangtua otoriterdengan perilaku 

moral tidak baik siswa SMP Negeri 14 Muaro Jambi? 



Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan komputer 

program IBM SPSS Statistics 24 64bit. tersebut diatas seperti pada 

diperoleh rxy hitung sebesar 0,614. Koefisien korelasi tersebut 

dikonsultasikan dengan tabel r pada taraf signifikasi 5% yaitu 

sebesar 0.4973 . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat 

korelasi antar pola asuh orang tua otoriter (X), perilaku moral tidak 

baik siswa SMP Negeri 14 Muaro Jambi sebab dari perhitungan 

koefisien rxy hitung sebesar 0.614 lebih besar dari r tabel sebesar 

0.4973 . rhitung > rtabel (0,614 > 0.4973). Dengan demikian 

terdapat korelasi pola asuh orang tua otoriter (X), perilaku moral 

tidak baik siswa SMP Negeri 14 Muaro Jambi. 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pola asuh 

orang tua otoriter berhubungan dengan prilaku moral tidak baik bagi 

siswa karena anak dengan pola asuh otoriter memiliki ciri yaitu 

mendidik anaknya dengan keras bahkan setiap tingkah laku anaknya 

akan selalu diatur oleh orang tua. Selain itu orang tua juga melarang 

anak untuk mempertanyakan peraturan yang telah dibuat oleh orang 

tua. Saat anak melakukan kesalahan atau melanggar peraturan maka 

orang tua akan langsung memarahi anak bahkan terkadang 

memberikan hukuman yang berupa hukuman fisik. Orang tua yang 

menggunakan pola asuh otoriter jarang memberikan hadiah ataupun 

pujian saat anak melakukan tindakan yang baik ataupun saat anak 

dapat mematuhi peraturan yang berlaku. 



Konsep perilaku moral tidak baik anak tidak lahir dalam 

sebuah kekosongan teori, melainkan memiliki landasan teori pola 

asuh orang tua. Teori ini muncul karena jenis pola asuh orang tua 

dapat membentuk perilaku moral tidak baik anak baik atau buruk 

perilaku yang dimiliki anak. Menurut Baumarind, pola asuh 

merupakan pola yang diberikan orang tua dalam mendidik atau 

mengasuh anak baik secara langsung maupun tidak secara langsung. 

Orang tua memiliki gaya pengasuhan yang berbeda-beda pada 

anaknya yang pastinya mempunyai tujuan baik untuk anaknya, 

karena peran orang tua merupakan peran utama dalam 

perkembangan perilaku anak ketika berada di dalam lingkungan.  

Teori pola asuh menurut Hurlock (2013:111), gaya 

pengasuhan secara otortiter cenderung menetapkan standar yang 

mutlak harus dituruti, biasanya dengan ancaman-ancaman. Orang tua 

tipe ini cenderung memaksa, memerintah, dan menghukumdengan 

ini akan timbulnya perilaku moral tidak baik bagi siswa dimana 

ditemukan hasil penelitian Terdapat hubungan pola asuh orangtua 

otoriter dengan perilaku moral tidak baik siswa SMP Negeri 14 

Muaro Jambi 

Menurut Yusuf (2013:133) secara tidak langsung, sikap 

orang tua terhadap anak, sikap ayah terhadap ibu, atau sebaliknya, 

dapat mempengaruhi perkembangan moral anak, yaitu melalui 

proses peniruan (imitasi). Sikap orang tua yang terlalu keras 

(otoriter) dalam mengasuh anak akan melahirkan sikap disiplin semu 



pada anak, sedangkan sikap orang tua yang cenderung acuh tak acuh 

atau sikap masa bodoh akan menyebabkan anak menjadi kurang 

bertanggungjawab dan kurang memperdulikan norma pada diri anak. 

Pada dasarnya sikap yang sebaiknya dimiliki oleh orang tua adalah 

sikap kasih sayang, keterbukaan, musyawarah, dan konsisten. 

Dengan begitu anak akan dilatih bertanggungjawab dan juga dilatih 

untuk berdisiplin.  

Untuk memiliki moralitas yang baik dan benar, seseorang 

tidak cukup sekedar telah melakukan tindakan yang dinilai baik dan 

benar. Seseorang dapat dikatakan bermoral jika mereka memiliki 

kesadaran tentang moral dan dapat menilai bahwa apa yang 

dikerjakannya itu baik atau buruk, atau bahkan boleh dilakukan atau 

tidak boleh dilakukan Suparno (dalam Budiningsih, 2004:5)]. 

Perilaku moral seseorang dapat dinilai memiliki nilai moral jika 

perilaku tersebut dilakukan secara sadar dan atas keinginan sendiri 

serta bersumber dari penalaran moral yang berasal dari dirinya 

sendiri. Selanjutnya Kohlberg (dalam Budiningsih, 2004:5) 

menjelaskan bahwa penalaran atau pemikiran moral merupakan 

faktor penentu yang melahirkan perilaku moral. oleh karena itu, 

untuk menemukan perilaku moral yang sebenarnya dapat ditelusuri 

melalui penalarannya. Jadi perilaku moral yang benar tidak hanya 

dilihat dari perilaku moral yang tampak, tetapi lebih dilihat pada 

penalaran moral yang mendasari keputusan perilaku moral itu 

dilakukan. 



f. Apakah terdapat hubungan pola asuh orangtua permisifdengan perilaku 

moral tidak baik siswa SMP Negeri 14 Muaro Jambi? 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan komputer program 

IBM SPSS Statistics 24 64bit. tersebut diatas seperti pada diperoleh rxy 

hitung sebesar 0,378. Koefisien korelasi tersebut dikonsultasikan dengan 

tabel r pada taraf signifikasi 5% yaitu sebesar 0.2461 . Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi antar pola asuh orang tua 

permisif (X), perilaku moral tidak baik siswa SMP Negeri 14 Muaro Jambi 

sebab dari perhitungan koefisien rxy hitung sebesar 0,378 lebih besar dari r 

tabel sebesar 0.2461 . rhitung > rtabel (0,378 > 0.2461). Dengan demikian 

terdapat korelasi pola asuh orang tua permisif (X), perilaku moral tidak 

baik siswa SMP Negeri 14 Muaro Jambi. 

Sedangkan gaya pengasuhan permisif serba membolehkan anak 

berbuat apa saja. Orang tua memiliki kehangatan, dan menerima apa 

adanya. Pola asuh ini memberikan pengawasan yang sangat longgar. 

Memberikan kesempatan pada anaknya untuk melakukan sesuatu tanpa 

pengawasan yang cukup darinya. Orang tua cenderung tidak menegur atau 

memperingatkan anak apabila anak sedang dalam bahaya, dan sangat 

sedikit bimbingan yang diberikan oleh mereka. Dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pola asuh otoriter dan permisif merupakan gaya pengasuhan yang 

cenderung menimbulkan perilaku moral tidak baik sedangkan gaya 

pengsuhan yang secara demokrasi yang cenderung berperilaku prososial 

atau berperilaku baik. 

Menurut Dariyo (2013:97) pola asuh permisif yakni segala 

aturan dan ketetapan keluarga di tangan anak, apa yang dilakukan 

oleh anak diperbolehkan orang tua, orang tua menuruti segala 



kemauan anak, anak cenderung bertindak semena-mena tanpa 

pengawasan orang tua anak bebas melakukan apa saja yang dia 

inginkan. Dari sisi lain, anak kurang disiplin dengan aturan-aturan 

yang berlaku.  

Jadi kesimpulannya semakin besar pemberian pola asuh 

permisif orangtua maka semakin rendah prilaku moral  anak 

tersebut. Sehingga pola asuh permisif tidak tepat digunakan orangtua 

dalam mendidik dan mendisiplinkan anak karena pola asuh ini lebih 

cenderung memiliki sisi negatif daripada sisi positif, seperti apabila 

orangtua memberikan kebebasan dan kepercayaan kepada anak tapi 

anak tersebut menyalah gunakan kepercayaan untuk kepentingan 

pribadi dengan tingginya prilaku moral tidak baik untuk anak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Simpulan 

Setelahpenulismenguraikantentanghubunganpola asuh orangtua 

denganperilaku moral tidakbaiksiswa SMP Negeri 14 Muaro Jambi, 

makapenulisdapatmengambilkesimpulansebagaiberikut: Terdapat korelasi 

antar polaasuh orang tua  (X), perilaku moral tidakbaiksiswa SMP Negeri 14 

Muaro Jambisebab dari perhitungan koefisien rxy hitung sebesar 0,660 lebih 

besar dari r tabel sebesar 0.1966 .rhitung>rtabel(0,660 >0.1966). 

Dengandemikianterdapatkorelasipolaasuh orang tua  (X), perilaku moral 

tidakbaiksiswa SMP Negeri 14 Muaro Jambi. 

1. Tidak terdapathubungan yang signifikanantarapolaasuh orang 

tuademokratis (X) denganperilaku moral tidakbaiksiswa SMP Negeri 14 

Muaro Jambisebab dari perhitungan koefisien rxy hitung sebesar 0,310 

lebih kecil dari r tabel sebesar 0.4438 . rhitung< rtabel (0,310 < 0.4438).  

2. Terdapat hubungan yang signifikan antara pola asuh orang tua otoriter  

(X) dengan perilaku moral tidak baik siswa SMP Negeri 14 Muaro 

Jambisebab dari perhitungan koefisien rxy hitung sebesar 0.614 lebih 

besar dari r tabel sebesar 0.4973 . rhitung >rtabel (0,614 >0.4973).. 

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara pola asuh orang tua permisif 

(X) dengan perilaku moral tidak baik siswa SMP Negeri 14 Muaro 

Jambisebab dari perhitungan koefisien rxy hitung 0,378 lebih besar dari r 

tabel sebesar 0.2461. rhitung >rtabel (0,378 >0.2461). Berdasarkan hasil 



penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

ada hubungan antara pola asuh orang tua permisif dengan prilaku moral 

tidak baik siswa, yaitu semakin tinggi pola asuh orang tua permisif maka 

semakin tinggi prilaku moral tidak baik siswa. 

 

B. Saran 

Berdasarkanhasilpenelitianinidapatdiajukanbeberapa saran 

sebagaiberikut : 

1. Bagi orangtuadisarankanuntukmengoptimalisasikanpenalaran moral 

anakdisarankanuntukmengembangkanpolaasuhdemokratis. 

Jenispolapengasuhan yang 

memberikankebebasanpadaanakuntukberpendapatdengantidakmengesam

pingkanperaturan, normadannilai yang berlaku. Selainitu, orang 

tuamemberikanumpanbalikmengenaipendapatanaksebagaibuktibahwa 

orang tuajugabernegosiasidengananak. Selainitu, 

dalammengasuhanaksebaiknya orang 

tuatidakmembatasidanmengaturtingkahlakuanak, orang 

tuahendaknyabersediamendengarkandanbernegosiasidengananak agar 

ketikaanakdihadapkanpadasuatumasalahanakdapatmemikirkansolusinya.  

2. BagiGuru, 

untuklebihmemberikanpemahamanmengenaiperkembanganprilaku moral 

siswadiharapkansetiap guru khususnya guru pendidikan moral 

untuklebihmeningkatkanusahapenyebaraninformasidanpengetahuantenta

ngpolaasuh orang tua yang efektifdalammembantuperkembanganprilaku 



moral siswa. Sehingga di harapkan orang 

tuadapattermotivasiuntukmendukungperkembanganprilaku moral 

anaknyahinggadapatmenjadipribadi yang mendirikelak. 

3. BagiGuru Pembimbing, 

Konselorsekolahhendaknyadapatmembimbingsiswadalammengatasiperil

aku moral tidakbaiksiswadenganmenjalankanlayana-layanan BK 

secaraefektifsepertimenjalankankonseling individual, 

konselingkelompokdanmenananmkannilai-nilaimoral 

danmengembangkankemampuansiswadalammemberikan 

rasaempatiterhadapsesamakepadaorangtua 

4. Bagisekolahdengan orang tuabersama-samamenciptakanpolaasuh yang 

mendukungpembentukanperilakusiswa yang baik, 

misalnyadenganmenerapkanataumemberikanpolaasuh yang fleksibel, 

luwesdandisesuaikandengansituasidankondisi yang 

berlangsungpadasaatitu, agar 

nantinyaperilakuantisosialpadaanakbisadicegahdanbahkandikendalikan. 

Selanjutnyamemberikandorongandanmasukankepada orang 

tuauntukmenampilkangayapengasuhan yang 

efektifdantidakmencederaianaksecarapsikismaupunfisik. 
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