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Pola asuh Orang tua merupakan serangkaian sikap yang di terapkan kepada 
anak dan sebagai cara untuk mendisipinkan anak sehingga pola asuh yang di berikan 
orang tua kepada anaknya sangat mempengaruhi kepribadian dan perilaku anak. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pola asuh orang tua yang 
berhubungan dengan disiplin belajar, dimana orang tua merupakan faktor yang 
mempengaruhi disiplin belajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh 
Pola Asuh Orang Tua terhadap Kedisiplinan Belajar Siswa kelas VIII di SMP Negeri 2 
Muaro Jambi Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui apakah terdapat 
pengaruh kedisiplinan belajar pada siswa yang mengalami kecenderungan pola asuh 
otoriter, permisif,demokratis dan situasional dan mengungkapkan pengaruh pola asuh 
orang tua  terhadap kedisiplinan belajar siswa kelas VIII di SMP Negeri 2 Muaro 
Jambi Tahun Ajaran 2015/2016. 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 86 siswa.  

Berdasarkan hasil dari pengolahan data antara pola asuh orang tua terhadap 
kedisiplinan belajar siswa Korelasi antara pola asuh orang tua otoriter terhadap 
kedisiplinan belajar siswa diperoleh hasil  perhitungan korelasi sebesar 0,63 dan 
memberikan pengaruh sebesar 39,69% terhadap kedisiplinan belajar siswa sedangkan 
sisanya (100%-39,69%= 60,31%) merupakan kontribusi faktor yang tidak 
diteliti.Korelasi antara pola asuh orang tua permisif atau laises faire terhadap 
kedisiplinan belajar siswa diperoleh hasil perhitungan korelasi sebesar 0,70 dan 
memberikan pengaruh sebesar 49% terhadap kedisiplinan belajar siswa sedangkan 
sisanya (100%-49%= 51%) merupakan kontribusi faktor yang tidak diteliti.Korelasi 
antara pola asuh orang tua demokratis atau laises faire terhadap kedisiplinan belajar 
siswa diperoleh hasil perhitungan korelasi sebesar 0,36 dan memberikan pengaruh 
sebesar 12,96% terhadap kedisiplinan belajar siswa sedangkan sisanya (100%-
12,96%= 87,04%) merupakan kontribusi faktor yang tidak diteliti.Korelasi antara 
pola asuh orang tua demokratis atau laises faire terhadap kedisiplinan belajar siswa 
diperoleh hasil perhitungan korelasi sebesar 0,49 dan memberikan pengaruh sebesar 
24,01% terhadap kedisiplinan belajar siswa sedangkan sisanya (100%-24,01%= 
75,99%) merupakan kontribusi faktor yang tidak diteliti 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan 
korelasi antar pengaruh pola asuh orang tua terhadap kedisiplinan belajar siswa kelas 
VIII di SMP Negeri 2 Muaro Jambi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Keluarga merupakan wadah pendidikan yang sangat besar pengaruhnya dalam 

perkembangan anak. Oleh karena itu pendidikan anak tidak dapat dipisahkan dari 

keluarganya karena keluarga merupakan tempat pertama kali anak belajar menyatakan 

diri sebagai makhluk dalam berinteraksi dengan kelompoknya. Keluarga mempunyai 

peranan dan tanggungjawab utama atas perawatan dan perlindungan anak sejak bayi 

hingga remaja. Selain keluarga, secara khusus orang tua juga mempunyai peranan 

sangat berpengaruh dalam perkembangan seorang anak. Terutama akan kemana 

seorang anak akan menentukan masa depannya. Mengasuh, membesarkan dan 

mendidik merupakan tugas mulia orang tua. 

Dan juga Keluarga merupakan lembaga pertama bagi pendidikan anak. Di 

dalam keluargalah anak mulai mengenal aturan-aturan norma, nilai yang mengatur  

hubungan atau interaksi antar anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya. Dan 

di dalam keluarga anak menyatakan dirinya sebagai makhluk sosial. 

Pendidikan dalam keluarga merupakan usaha keluarga dalam mendewasakan 

anak melalui gaya kepemimpinan atau pola asuh yang di berikan untuk 

mendisiplinkan anak tergambar dari pemberian kasih sayang, ganjaran dan 

komunikasi. 

Oleh karena itu, di dalam keluarga dalam memberikan pendidikan  kepada 

anak dibutuhkan pola asuh yang tepat agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara 

optimal, dan dapat menjalankan perannya dengan baik. Dan dengan memberikan pola 



asuh yang tepat orang tua akan lebih mudah menjalankan tugasnya dalam mendidik 

anakya tersebut. 

Pola asuh merupakan metode disiplin yang diberikan kepada orang tua  
kepada anaknya. Menurut Agoes Dariyo (2004:97) menjelaskan empat bentuk 
pola asuh orang tua dalam mendidik dan memberikan metode disiplin kepada 
anak yaitu : 

1. Pengasuhan Otoriter (Parent Oriented) 
Ciri-Ciri dari pola asuh otoriter ini, menekankan segala aturan orang 

tua harus di taati oleh anak. Orang tua bertindak semena-mena, tanpa dapat di 
kontrol oleh anak. Anak harus menurut dan tidak boleh membantah terhadap 
apayang di perintahkan oleh orang tua. Dalam hal ini, anak seolah-olah 
menjadi “robot”, sehingga ia kurang inisiatif,merasa takut,tidak percaya diri, 
pencemas rendah diri, minder dalam pergaulantetapi disisi lainanak bisa 
mwmberontak, nakal, atau melarikan diri dari kenyataan, misalnya dengan 
menggunakan narkoba. Dari segi positifnya, anak yang dididik dalam pola 
asuh ini, cenderung akan menjadi disiplin yakni mentaati peraturan. Akan 
tetapi bisa jadi ia hanya mau menunjukkan kedisiplinan di hadapan orang tua 
anak bersikap dan bertindak alain. Hal itu tujuannya seata mata hanya untuk 
menyenangkan hati orang tua. Jadi anak cenderung  memiliki kedisiplinan dan 
kepatuhan yang semu. 
2. Pengasuhan Permisif 

Sifat pola asuh ini yakni segala aturan dan ketetapan keluarga di 
tangan anak. Apa yang dilakukan anak diperbolehkan oleh orang tua. Orang 
tua menuruti segala kemauan anak. Anak cenderung bertindak semena mena. 
Tanpa pengawasan orang tua. 

 
3. Pengasuhan Demokratis 

Kedudukan orang tua dan anak sejajar. Suatu keputasan diambil 
bersama dengan mempertimbangkan kedua belah pihak. Anak diberi 
kebebasan yang bertanggung jawab artinya apa yang dilakukan oleh anak tetap 
harus dibawah pengawasan orang tua dan dapat dipertanggungjawabkan 
secara moral. Orang tua dan anak tidak dapat berbuat semena-mena. 

 
4. Pengasuhan Situasional 

Dalam kenyataanya, sering kali pola asuh tidak diterapkan secara kaku, 
artinya orang tua tidak menerapkan salah satu tipe pola asuh tersebut. Ada 
kemungkinan oramg tua menerapkan secara fleksibel, luwes dan di sesuaikan 
dengan situasi dan kondisi yang berlangsung saat itu. Sehingga sering kali 
muncullah tipe pola asuh situasional. 

Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi manusia yang pandai , 

cerdas, berakhlak dan disiplin. Akan tetapi dari fenomena- fenomena yang ada  

masalah yang dihadapi orang tua pada saat ini adalah banyak orang tua yang kurang 



memberikan pola asuh yang baik terhadap anaknya dalam meningkatkan disiplin 

anak. 

Bahkan berdasarkan hasil survey yang didapatkan dari beberapa wali murid 

atau orang tua murid menyatakan setiap orangtua menerapkan berbagai macam pola 

asuh kepada anaknya ada orang tua yang memberikan peraturan yang sangat ketat 

terhadap anaknya sehingga anak harus menuruti semua kehendak dari orang tuanya , 

ada orang tua yang terlalu sibuk bekerja sehingga orangtua tersebut tidak dapat 

mengontrol anaknya, ada orang tua yang sangat terbuka terhadap anaknya sehingga 

anak merasa nyaman ketika ia bersama dengan orangtuanya dan adapula orang tua 

yang dalam mendidik anaknya orang tua tersebut menyesuaikan terhadap situasi dan 

kondisi adakalanya ia tegas dan adakalanya ia harus menerima pendapat dari anaknya, 

dan hasil survey terhadap guru-guru dan guru pembimbing bahwa telah banyak 

menemukan para siswa/i SMP Negeri 2 MUARO JAMBI yang melakukan 

pelanggaran baik yang berkaitan dengan dirinya sendiri maupun masalah yang 

menyangkut lingkungan sekolah. Fenomena yang sempat di amati antara lain ada 

sebagian kecil siswa yang tidak disiplin dalam belajar seperti membolos ketika jam 

belajar, tidak mengerjakan tugas, tidak memperhatikan guru ketika menjelaskan 

pelajaran di kelas, berpura-pura sakit agar dapat membolos, tidak mengikuti pelajaran 

dikelas, melanggar tata tertib sekolah seperti sering terlambat masuk 

sekolah.Beberapa anak tidak membawa pekerjaan rumah dan ribut di kelas. Tindakan-

tindakan tersebut menunjukkan bahwa terdapat siswa yang kurang mematuhi tata 

tertib belajar di sekolah.  

Peneliti mengajukan pertanyaan kepada guru mengenai keterlibatan dan 

perhatian orang tua siswa di sekolah. Guru menjelaskan bahwa terdapat perbedaan 

perhatian orang tua siswa terhadap perkembangan siswa di sekolah. Perbedaan juga 



ditunjukkan dalam sikap orang tua saat diberi informasi mengenai perilaku anak. 

Terdapat orang tua yang tidak mempercayai laporan guru mengenai sikap anak yang 

kurang baik. Orang tua memberi pembelaan bahwa anak selalu dididik untuk berbuat 

baik saat di rumah dan tidak mungkin melakukan hal yang kurang baik di sekolah. 

Orang tua lain menunjukkan sikap menerima terhadap perilaku anak yang kurang baik 

dan akan mengarahkan kembali. Perbedaan sikap orang tua terhadap kegiatan belajar 

siswa di rumah serta keterlibatan dan perhatian di sekolah menunjukkan bahwa 

pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua berbeda.  

Survey awal menunjukkan bahwa terdapat siswa yang kurang mentaati tata tertib 

belajar di sekolah dan perbedaan pengasuhan oleh orang tua sehingga menimbulkan 

kedisiplinan belajar yang berbeda pula.  

Kedisiplinan belajar ditunjukkan dengan ketaatan terhadap aturan-aturan 

belajar. Peraturan belajar yang harus ditaati tidak hanya peraturan sekolah, namun 

juga di rumah. Siswa dapat disebut disiplin apabila mampu mematuhi aturan-aturan di 

sekolah dengan baik, serta mengikuti pembelajaran di kelas secara tertib.Kedisiplinan 

belajar anak juga dilihat dari kepatuhan terhadap peraturan belajar di rumah yang 

ditunjukkan dengan belajar sesuai jadwal yang ditentukandan mengerjakan pekerjaan 

rumah tepat waktu. 

Kedisiplinan belajar merupakan serangkaian sikap dan perilaku yang 

menunjukkan nilai-nilai ketaatan dan keteraturan berdasarkan acuan moral individu 

untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang mencakup perubahan berfikir, sikap 

dan tindakan yang seesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan 

seseorang dalam belajar. 



Karena setiap orang tua memiliki latar belakang, kondisi, dan pola asuh yang 

berbeda maka metode yang diterapkan orang tua untuk mendisiplinkan anaknya juga 

berbeda beda, maka hasilnya pun akan berbeda-beda. Karena pola asuh dan metode 

disiplin yang berbeda-beda inilah yang menjadikan masalah ini menarik untuk diteliti 

maka penulis mengadakan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pola Asuh Orang 

Tua Terhadap Kedisiplinan Belajar Siswa Di Smp Negeri  2 Muaro Jambikelas 

VIII Tahun Ajaran 2015/2016”. 

B. BATASAN MASALAH 

Mengingat luasnya permasalahan dalam penelitian ini maka penulis 

membatasi masalah yang ada. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Pola asuh orang tua yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pola pengasuhan 

yang diberikan oleh orang tua terhadap anaknya dimana  terdapat empat macam 

bentuk pola asuh yaitu : 

a. pola asuh otoriter 

b. pola asuh permisif 

c. pola asuh demokratis dan  

d. pola asuh situasional. 

2. Sedangkan yang dimaksud dengan disiplin belajar adalah Semua aktifitas siswa 

yang dilihat kepatuhannya adalah berkaitan dengan aktifitas belajar di sekolah. 

C. RUMUSAN MASALAH 

Dari uraian yang di paparkan dan sesuai dengan judul yang telah disajikan, 

maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah : 



1. Adakah pengaruhpola asuh otoriterterhadap kedisiplinan belajar  di 

SMPNegeri 2 Muaro Jambi ? 

2. Adakah pengaruh pola asuhpermisif terhadap kedisiplinan belajar di SMP 

Negeri 2 Muaro Jambi ? 

3. Adakah pengaruh pola asuh demokratisterhadap kedisiplinan belajar di SMP 

Negeri 2 Muaro Jambi ? 

4. Adakah pengaruhpola situasionalterhadap kedisiplinan belajar siswa di 

SMPNegeri 2 Muaro Jambi ?  

D. TUJUAN PENELITIAN 

Agar penelitian dapat terarah dengan baik dan tepat, maka perlu dirumuskan 

tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini dilaksanakan 

dengan tujuan : 

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara pola asuh otoriterterhadap 

kedisiplinan belajar  di SMP Negeri 2 Muaro Jambi 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara pola asuhpermisif 

terhadap kedisiplinan belajar di SMP Negeri 2 Muaro Jambi 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara pola asuh 

demokratisterhadap kedisiplinan belajar di SMP Negeri 2 Muaro Jambi 

4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara pola situasionalterhadap 

kedisiplinan belajar siswa di SMPNegeri 2 Muaro Jambi 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Sesuai dengan masalah dan tujuan yang di uraikan di atas maka hasil 

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 



1. Manfaat Teoritis 

Memberikan wawasan secara nyata dalam dunia pendidikan bahwa pola asuh 

orang tua berperan bagi kepribadian anak terutama kedisiplinan belajar. 

2. Manfaat praktis 

a. Orang tua 

Sebagai informasi dalam membimbing dan mengarahkan anak-anaknya untuk 

tumbuh dan berkembang dengan baik dan memberikan pola asuh yang tepat bagi 

anaknya agar anak lebih disiplin dalam belajarnya dan juga dapat menjadi bahan 

evaluasi dan masukan bagi orang tua dalam rangka mengetahui sejauh mana peranan 

orang tua dalam mendisiplinkan anaknya. 

b. Siswa 

Sebagai cermin diri,gambaran dan informasi bagi dirinya dalam meningkatkan 

kedisiplinan belajarnya.Kedisiplinan  menciptakan  keteraturan dan  kelancaran  

dalam  belajar,  maka untuk kegiatan ini siswa harus mengikuti aturan yang ditetapkan 

di sekolah dan di rumah. 

c. Peneliti 

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti yang berhubungan dengan 

bimbingan dan konseling  mengenai pengaruh pola asuh orang tua terhadap 

kedisiplinan belajar siswa.. 

d. Guru pembimbing 

Sebagai gambaran bagi guru pembimbing untuk lebih mengetahui pola asuh 

orang tua dan dampaknya bagi anak sehingga guru pembimbing dapat mengambil 



langkah dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling khususnya dalam 

meningkatkan kedisiplinan belajar siswa. 

e. Peneliti selanjutnya 

Temuan ini akan dapat di tindak lanjuti atau di replikasikan oleh para peneliti 

pada waktu dan tempat yang berbeda. 

F. ANGGAPAN DASAR 

Adapun anggapan dasar yang di berikan pada penelitian ini adalah : 

1. Pola asuh orang tua merupakan model ideal untuk membentuk kedisiplinan belajar 

anak karena orang tua lah yang pertama kali memberikan proses pembelajaran kepada 

anaknya.Pola asuh orang tua sangat berpengaruh terhadap peningkatan kedisiplinan 

belajar anak anak dan perkembangan kepribadian anak. 

2. Pemberian pola asuh yang tidak tepat terhadap anaknya akan membentuk pribadi anak 

yang kurang baik dan akan berpengaruh terhadap kedisiplinan belajarnya. 

3. Karena pola asuh yang diberikan oleh setiap orang tua berbeda-beda maka hasil 

disiplin belajar anak juga berbeda-beda. 

G. HIPOTESIS PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah maka hipotesis yang dapat peneliti ajukan adalah 

sebagai berikut. 

1. Terdapat pengaruh antara pola asuh otoriter terhadap kedisiplinan belajar siswa di SMP 

Negeri 2 Muaro Jambi  

2. Terdapat pengaruh antara pola asuh permisif terhadap kedisiplinan belajar siswa di SMP 

Negeri 2 Muaro Jambi  



3. Terdapat pengaruh antara pola asuh demokratis terhadap kedisiplinan belajar siswa di 

SMP Negeri 2 Muaro Jambi  

4. Terdapat pengaruh antara pola asuh situasional terhadap kedisiplinan belajar siswa di 

SMP Negeri 2 Muaro Jambi  

H.  DEFINISI OPERASIONAL 

Definisi operasional yang dapat di kemukakan pada penelitian ini adalah : 

1. Yang dimaksud pola asuh orangtua adalah bagaimana orang tua memperlakukan 

anak, mendidik membimbing, dan mendidiplinkan anak dalam hal ini peneliti 

membagi empat pola asuh yaitu : 

a. Pola asuh otoriter 

Pola asuh otoriter merupakan gaya pengasuhan orang tua yang membatasi dengan 

menghukum,dimana orang tua mendesak anak untuk mengikuti arahan mereka dan 

menghormati pekerjaan dan upaya mereka. 

b. Pola asuh permisif 

Pola asuh permisif merupakan gaya pengasuhan orangtua yang menetapkan segala 

aturan dan ketetapan keluarga di tangan anak. Apa yang dilakukan anak diperbolehkan 

oleh orang tua. Orang tua menuruti segala kemauan anak. Anak cenderung 

bertindak semena mena. Tanpa pengawasan orang tua. 

c. Pola asuh demokratis 

Pola asuh orangtua demokratis merupakan gaya pengasuhan dimana Kedudukan 

orang tua dan anak sejajar. Suatu keputasan diambil bersama dengan 

mempertimbangkan kedua belah pihak. Anak diberi kebebasan yang bertanggung 

jawab artinya apa yang dilakukan oleh anak tetap harus dibawah pengawasan orang 

tua dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral 



d. Pola asuh situasional 

Pola asuh situasional merupakan pola asuh yang tidak diterapkan secara kaku 

artinya orang tua tidak menerapkan salah satu tipe pola asuh tersebut. Ada 

kemungkinan orang tua menerapkan secara fleksibel, luwes dan disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi yang  berlangsung saat itu. 

2. Kedisiplinan belajar merupakan serangkaian sikap dan perilaku yang menunjukkan 

nilai-nilai ketaatan dan keteraturan berdasarkan acuan moral individu untuk 

memperoleh perubahan tingkah laku yang mencakup perubahan berfikir, sikap dan 

tindakan yang seesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan 

seseorang dalam belajar 

I. KERANGKA KONSEPTUAL 

Berdasarkan batasan masalah dan definisi operasional, maka dalam pnelitian ini di 

tetapkanalur piker sebagaimana yang tergambar dalam bagan dibawah ini : 

- Pola Asuh Orang Tua Otoriter 

- Pola Asuh Orang Tua Permisif 

- Pola Asuh Orang Tua Demokratis 

- Pola Asuh Orang Tua Situasional 

(X) 

 

 

 

 

Kedisiplinan belajar 
siswa 

(Y) 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. TINJAUAN TENTANG POLA ASUH ORANG TUA 

1. Pengertian pola asuh Orang tua 

Keluarga dimulai dengan pria dan wanita yang secara resmi dinyatakan sebagai 

suami istri. Pasangan tersebut bertambah peran sebagai orang tua setelah ada anak yang 

lahir. Anak merupakan pelengkap dan titipan yang harus dijaga serta dididik oleh orang 

tua. Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak untuk tumbuh dan berkembang.  

Anak lahir melalui rahim ibu, jadi anak mempunyai ikatan yang sangat erat 

dengan ibu. Ibu serta ayah berperan dalam mendidik anak untuk berperilaku dengan baik 

sehingga terbentuk karakter yang baik pula. Peran keluarga dalam pendidikan sangat 

berperan bagi pendewasaan diri anak sehingga dapat menjadi bekal untuk masa depan.  

Anak tumbuh dan berkembang di bawah asuhan orang tua. Setiap orang tua 

mempunyai ciri perlakuan yang diterapkan pada anak yang disebut sebagai pola asuh. 

Orang tua adalah penanggung jawab bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. 

Pendidikan anak merupakan tanggung jawab orang tua Menurut sri lestari (2012:49) pola 

asuh merupakan serangkaian sikap yang di tunjukkan oleh orang tua terhadap anak untuk 

menciptakan iklim emosi yang melingkupi interaksi orang tua-anak. 

Pola asuh orang tua merupakan pola perilaku yang diterapkan pada anak bersifat 

relatif konsisten dari waktu ke waktu. Pola perilaku ini dirasakan oleh anak, dari segi 

negatif maupun positif. Pola asuh yang ditanamkan tiap keluarga berbeda, hal ini 

tergantung pandangan dari tiap orang tua (Petranto, 2006) 



Menurut gunarsa dan gunarsa, 1995; Helm dan turner, 1995; Papalia, Olds dan 

Feldman, 1998 dalam Agoes Dariyo (2004:97) mengemukakan bahwa pola asuh orang 

tua amat mempengaruhi kepribadian dan perilaku anak. 

Menurut sandtrock (2007:163) Pengasuhan memerlukan sejumlah kemampuan 

interpersonal dan mempunyai tuntunan emosional yang besar, namun sangat sedikit 

pendidikan formal mengenai tugas ini.   

Berdasarkan definisi-definisi pola asuh di atas, pola asuh orang tua merupakan 

perlakuan khas orang tua dalam mengasuh anak yang ditunjukkan melalui pemenuhan 

kebutuhan anak, mendidik, membimbing, mengawasi, serta mendisiplinkan anak melalui 

penguatan positif maupun negatif. 

2. Macam-Macam pola asuh orang tua 

Menurut Agoes dariyo (2004:98) ada 4 bentuk pola asuh orang tua antara lain : 

1. Pola asuh otoriter  

Pola asuh otoritatif menurut john Sandtrock (2007:167) merupakan Adalah 

gaya yang membatasi dengan menghukum,dimana orang tua mendesak anak untuk 

mengikuti arahan mereka dan menghormati pekerjaan dan upaya mereka. Orang tua 

yang otoriter menerapkan batas kendali yang tegas pada anak dan meminimalisir 

perdebatan verbal.contohnya orang tua otoriter mungkin berkata “lakukan dengan 

caraku atau tak usah” 

Menurut Agoes Dariyo (2004:98) ciri-ciri dari pola asuh otoriter ini, 

menekankan segala aturan orang tua harus di taati oleh anak. Orang tua bertindak 

semena-mena, tanpa dapat di kontrol oleh anak. Anak harus menurut dan tidak boleh 

membantah terhadap apayang di perintahkan oleh orang tua. Dalam hal ini, anak 



seolah-olah menjadi “robot”, sehingga ia kurang inisiatif,merasa takut,tidak percaya 

diri, pencemas rendah diri, minder dalam pergaulantetapi disisi lainanak bisa 

mwmberontak, nakal, atau melarikan diri dari kenyataan, misalnya dengan 

menggunakan narkoba. Dari segi positifnya, anak yang dididik dalam pola asuh ini, 

cenderung akan menjadi disiplin yakni mentaati peraturan. Akan tetapi bisa jadi ia 

hanya mau menunjukkan kedisiplinan di hadapan orang tua anak bersikap dan 

bertindak alain. Hal itu tujuannya seata mata hanya untuk menyenangkan hati orang 

tua. Jadi anak cenderung  memiliki kedisiplinan dan kepatuhan yang semu. 

 

2. Pola asuh permisif. 

Menurut santrock (2002) Pola asuh orang tua permisif yaitu  suatu gaya 

dimana orang tua sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak, tipe pengasuhan ini 

diasosiasikan dengan inkompetensi sosial anak, khususnya kurangnya kendali diri. 

Menurut Agoes dariyo (2004:98) Pola asuh permisif. Sifst pola asuh ini yakni 

segala aturan dan ketetapan keluarga di tangan anak. Apa yang dilakukan anak 

diperbolehkan oleh orang tua. Orang tua menuruti segala kemauan anak. Anak 

cenderung bertindak semena mena. Tanpa pengawasan orang tua. 

Menurut sri lestari (2012:49) pola asuh permisif merupakan pola asuh yang 

dimana orang tuanya  memiliki sedikit aturan dan tuntutan, anak terlalu dibiarkan 

bebas menuruti kemauannya sendiri dan biasanya dilakukan oleh orang tua yang 

terlalu baik,cenderung memberi kebebasan pada anak-anak dengan menerima daan 

memaklumi segala perilaku,tuntutan, dan tindakan anak namun kurang menuntut 

siakp tanggung jawab dan keteraturan perilaku anak 

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pola asuh 

orang tua (permisif) adalah sebuah gaya pengasuhan yang diberikan orang tua dimana 



orang tua sama sekali tidak terlibat dalam kehidupan anaknya orang tua terlalu 

memberikan kebebasan pasa anak dan tanpa pengawasan dari orang tua. 

 

3. Pola asuh demokratis 

Menurut Agoes Dariyo Kedudukan orang tua dan anak sejajar. Suatu 

keputasan diambil bersama dengan mempertimbangkan kedua belah pihak. Anak 

diberi kebebasan yang bertanggung jawab artinya apa yang dilakukan oleh anak tetap 

harus dibawah pengawasan orang tua dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. 

Orang tua dan anak tidak dapat berbuat semena-mena. 

Menurut john w. Sandtrock  (2007:167) mendorong anak untukmandiri, 

namun masih menempatkan batas dan kendali pada tindakan mereka. Tindakan verbal 

memberi dan menerima dimungkinkan, dan orang tua bersikap hangatdan penyayang 

terhadap anak. 

4. Pola asuh situasional 

Menurut agoes dariyo (2003:98) dalam kenyataanya, seringkali pola asuh 

tersebut tidak diterapkan secara kaku artinya orang tua tidak menerapkan salah satu 

tipe pola asuh tersebut. Ada kemungkinan orang tua menerapkan secara fleksibel, 

luwes dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang  berlangsung saat itu. 

Menurut john w. Sandtrock merupakan suatu  gaya pengasuhan dimana orang 

tua sangat terlibat dengan anak tetapi tidak menaruh banyak tuntutan dan kontrol yang 

ketat terhadap mereka 

 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Pengasuhan 

Untuk dapat menjalankan peran pengasuhan anak dengan baik, ada beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhi yaitu: 



a. Usia orang tua 

Tujuan Undang-Undang perkawinan salah satunya adalah memungkinkan 

pasangan untuk siap secara fisik maupun psikososial dalam membentuk rumah tangga 

dan menjadi orang tua. Walaupun demikian, rentang usia tertentu adalah baik untuk 

menjalankan peran pengasuhan. Apabila terlalu muda atau terlalu tua, maka tidak 

akan dapat menjalankan peran-peran tersebut secara optimal karena diperlukan 

kekuatan fisik dan psikososial. 

b. Keterlibatan orang tua 

Pendekatan mutakhir yang digunakan dalam hubungan ayah dan bayi yang 

baru lahir, sama pentingnya dengan hubungan antara ibu dan bayi sehingga dalam 

proses persalinan, ibu dianjurkan ditemani suami dan begitu bayi lahir, suami 

diperbolehkan untuk menggendong langsung setelah ibunya mendekap dan 

menyusuinya. Dengan demikian, kedekatan hubungan antara ibu dan anaknya sama 

pentingnya dengan ayah dan anak walaupun secara kodrati akan ada perbedaan, tetapi 

tidak mengurangi makna penting hubungan tersebut. Pada beberapa ayah yang tidak 

dapat terlibat secara langsung pada saat bayi baru dilahirkan maka beberapa hari atau 

minggu kemudian dapat melibatkan dalam perawatan bayi seperti mengganti popok, 

bermain dan berinteraksi sebagai upaya untuk terlibat dalam perawatan anak. 

 

c. Pendidikan orang tua 

Bagaimanapun pendidikan dan pengalaman orang tua dalam perawatan anak 

akan mempengaruhi kesiapan mereka menjalankan peran pengasuhan. Untuk menjadi 

lebih siap dalam menjalankan peran pengasuhan adalah dengan terlibat aktif dalam 



setiap upaya pendidikan anak, mengamati segala sesuatu dengan berorientasi pada 

masalah anak, menjaga kesehatan anak dengan secara regular memeriksakan dan 

mencari pelayanan imunisasi, memberikan nutrisi yang adekuat, memperhatikan 

keamanan dan melaksanakan praktek pencegahan kecelakaan, selalu berupaya 

menyediakan waktu untuk anak dan menilai perkembangan fungsi keluarga dalam 

perawatan anak. 

d. Pengalaman sebelumnya dalam mengasuh anak 

Hasil riset menunjukkan bahwa oang tua yang telah mempunyai pengalaman 

sebelumnya dalam merawat anak akan lebih siap menjalankan peran pengasuhan dan 

lebih relaks. Selain itu, mereka akan lebih mampu mengamati tanda-tanda 

pertumbuhan dan perkembangan anak yang normal. 

e. Stres orang tua 

Stres yang dialami oleh ayah atau ibu atau keduanya akan mempengaruhi 

kemampuan orang tua dalam menjalankan peran pengasuhan, terutama dalam 

kaitannya dengan strategi koping yang dimiliki dalam menghadapi permasalahan 

anak. Walaupun demikian, kondisi anak juga dapat menyebabkan stres pada orang 

tua, misalnya anak dengan tempramen yang sulit atau anak dengan masalah 

keterbelakanganmental.(Desyuar,2013: http://desysuar.blogspot.com/2013/03/pola-

asuh-orang-tua.html) 

B. Tinjauan tentang Kedisiplinan Belajar 

1. Pengertian Kedisiplinan belajar  

Menurut hurlock dalam perkembangan anak (1978:82) disiplin berasal dari 

kata “disciple” yakni seorang yang belajar dari atau secara sukarela mengikuti 

http://desysuar.blogspot.com/2013/03/pola-


seorang pemimpin. Orang tua dan guru merupakan pemimpin dan anak merupakan 

murid yang belajar dari mereka cara hidup menuju hidup yang berguna dan bahagia. 

Jadi disiplin merupakan cara masyarakat mengajar anak perilaku moral yang disetujui 

kelompok 

Menurut J.P Chaplin dalam kamus lengkap psikologi (2009:139) disiplin 

merupakan suatu  ilmu pengetahuan atau penguasaan diri, dengan tujuan menahan 

impuls yang tidak diinginkan,  atau untuk mengecek kebiasaan. 

Menurut Tuwuh Trisnayadi (2007:40) menyatakan bahwa disiplin merupakan 

suatu sikap mental untuk mengendalikan diri agar tidak melakukan pelanggaran 

terhadap peraturan yang telah di tetapkan dalam rangka mencapai suatu tujuan. 

Peraturan bisa di buat sendiri atau dibuat oleh orang lain. 

Menurut syaiful bahri djamarah (2002:12) mengemukakan bahwa disiplin 

adalah suatu tata tetib yang mengatur tatanan kehidupan pribadi dan kelompok 

Sedangkan belajar adalah semata mata mengumpulkan atau menghafalkan 

fakta-fakta yang tersaji dalam bentuk informasi /materi pelajaran padahal definisi 

belajar bukan sebatas pengertian itu saja melainkan banyak definisi tentang belajar itu 

diantaranya: 

Menurut muhibbisyah (2010:67) secara umum belajar dapat dipahami sebagai 

tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil 

kognitif. Perubahan tingkah laku yang timbul akibat proses kematangan fisik, 

lelah,jenuh tidak dapat dipandang sebagai prses belajar. 

Menurut slameto (2010:2) belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 



keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. 

Menurut wittig (1981) dalam muhibbin syah (2010:65) belajar ialah any 

relatively permanent change in anorganism behavioral repertaire that occurs as a 

result of experience (belajar ialah perubahan yang relatif menetap yang terjadi dalam 

segala macam bentuk atau keseluruhan tingkah laku suatu organisme sebagai hasi 

pengalaman). 

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

kedisiplinan belajar merupakan suatu bentuk kesadaran diri untuk mengendalikan 

dirinya dan berfungsi sebagai pengendali diri yang berada pada diri seseorang tersebut 

sehingga belajar akan penuh kesadaran tanpa paksaan dan penuh suka cita/bersyukur 

dan dapat mencapai tujuanya. 

2. Unsur-Unsur Kedisiplinan Belajar 

Menurut hurlock (1978:84)  bila disiplin mampu mendidik siswa untuk 

berperilaku sesuai dengan standar yang di terapkan kelimpok sosial mereka,ia 

harus mempunyai empat unsur pokok unsur pokok tersebut adalah : 

a. Peraturan  

Adalah pola yang di tetapkan untuk tingkah laku. Pola tersebut mungkin 

ditetapkan oleh guru, orang tua dan teman bermain. Tujuan peraturan adalah 

untuk mewujudkan anak lebih bermoral dengan membekali pedoman berperilaku 

yang di setujui dalam situasi tertentu. Peraturan yang jelas dan dapat diterapkan 

secara efektif akan membantu anak merasa aman dan terhindar dari perilaku yang 



menyimpang dan bagi orang tua, berguna untuk memanfaatkan hubungan yang 

serasi antara anak dan orang tua. 

b. Hukuman 

Hukuman berasal dari kata kerja lain “punire”  menyatakan bahwa hukuman 

berarti menjatuhkan hukuman pada seseorang karena suatu kesalahan, perlawanan 

atau pelanggaran sebagai ganjaran atau pembalasan. Tetapi hukuman untuk 

perilaku yang salah hanya dapat dibenarkan bila ia mempunyai nilai pendidikan 

dan ketika perkembangan bicara dan bahasa anak telah baik, penjelasan verbal 

harus menggantikan hukuman. 

c. Penghargaan  

Tiap bentuk penghargaan untuk suatu hasil yan baik. Penghargaan tidak perlu 

berbentuk materi tetapi dapat berupa kata-kata pujian, senyuman atau tepukan di 

punggung dan belaian. Banyak orang yang merasa bahwa penghargaan itu tidak 

perlu dilakukan karena bisa melemahkan motivasi anak untuk melakukan apa 

yang harus dilakuakannya. Sikap guru yang menganggap enteng terhadap hal ini 

menyebabkan anak kurang termotivasi untuk belajar. 

Oleh karena itu, guru harus sadar tenteng betapa pentingnya memberikan 

penghargaan atau ganjaran kepada anak khususnya jika anak berhasil. 

d. Konsitensi  

Konsistensi berarti tingkat keseragaman atau stabilitas, keajegan, atau suatu 

kecendrungan menuju kesamaan. Disiplin tidak mungkin terlaksana tanpa 

konsistensi. Dengan demikian konsistensi merupakan suatu kecendrungan menuju 

kesamaan. Disiplin yang konstan akan mengakibatakan tiadanya perubahan untuk 

menghadapi kebutuhan perkembangan yang berubah. Disiplin mempunyai nilai 

mendidik yang besar yaitu peraturan yang konsisten bisa memicu prose belajar 



anak. Dengan adanya konsistensi anak akan terlatih dan terbiasa dengan segala hal 

yang bersifat tetap, sehingga mereka akan termotivasi untuk melakukan halbyang 

benar dan menghindari hal yang salah. 

 

3. Disiplin belajar di sekolah 

Menurut sofyan S. Wills (2013:155) Kedisiplinan menyangkut giatnya usaha 

dan mematuhi target serta waktu yang tepat. Orang yang tidak disiplin bekerja asal-

asalan, buang-buang waktu dan hasilnya tidak memuaskan. Sebagai contoh seorang 

pelajar yang tidak pernah belajar,kerjanya dudu-duduk di tempat sewaan internet 

sepulang dia sekolah.  Kalau ada PR dia mencontek saja dari temannya di waktu pagi-

pagi di sekolah sebelum pelajaran dimualai ini merupakan bentuk ketidakdisiplinan 

siswa. 

Menurut harianto (2010:43) disiplin dapat diartikan sebagai suatu keadaan 

tertib dimana orang-orang yang tergabung dalam suatu sistem tunduk pada peraturan 

peraturan-peraturan yang ada dengan senang hati. Disiplin di sekolah bertujuan untuk 

membantu peserta didik menemukan dirinya, dan mengatasi serta mencegah 

timbulnya problem-problem disiplin dan berusaha menciptakan situasi yang 

menyenangkan bagi kegiatan pembelajaran, sehingga mereka mentaati peraturan yang 

telah di tetapkan. 

Menurut slameto seperti yang dikutip oleh harianto (2010:43) ada beberapa 

macam disiplin belajar yang hendaknya dilakukan oleh para siswa dalam keguiatan 

belajatnya di sekolah yaitu : 

a. Disiplin siswa dalam masuk sekolah  

Disiplin siswa dalam masuk sekolah ialah keaktifan, kepatuhan dan ketaatan dalam 

masuk sekolah. Artinya seorang siswa dikatakan disiplin masuk  sekolah jika ia selalu 



aktif masuk sekolah pada waktunya. Tidak pernah terlambat serta tidak pernah 

membolos setiap harinya. 

b. Disiplin siswa dalam mengerjakan tugas 

Mengerjakan tugas merupakan salah satu rangkaian keegiatan dalam belajar, yang 

dilakukan di dalam maupun diluar jam pelajaran sekolah. Tujuan dari  pemberian 

tugas biasanya untuk menunjang pemahaman dan penguasaan mata peljaran yang 

disampaikan disekolah. 

c. Disiplin siswa dalam mengikuti pelajaran disekolah  

Disiplin siswa dalam mengikuti pelajaran disekolah menuntut adanya keaktifan, 

keteraturan, ketekunan, dan keterrtiban dalam mengikuti pelajaran yang terarah pada 

suatu tujuan belajar. 

d. Disiplin siswa dalam mentaati tata tertib di sekolah 

Disiplin siswa dalam mentaati tata tertib di sekolah adalah kesesuaian tindakan siswa 

dengan tata tertib atau peraturan sekolah yang di tunjukkan dalam setiap perilakunya 

yang selalu taat dan mau melaksankan tata tertib sekolah dengan penuh kesadaraan. 

 

4. Upaya menegakkan disiplin 

Mrnurut hurlock (1978:93) suatu deskripsi singkat dari ketiga cara 

menanamkan disiplin akan menunjukkan ciri-ciri masing-masing dan akan menyorot 

ciri-ciri baik dan buruknya 

1. Cara mendisiplinkan otoriter peraturan dan pengaturan yang keras untuk memaksakan 

perilaku yang diinginkan menjadi semua jenis disiplin yang otoriter. Tekhniknya 

mencakup hukuman yang berat bila terjadi kegagalan memenuhi dtandar dan sedikit 

atau sama sekali tidak adanya persetujuan,pujian atau tanda-tanda penghargaan 

lainnya bila anak memenuhi standar yang diharapkan. 



Disiplin otoriter dapat berkisar antara pengendalian perilaku anak yang wajar hingga 

yang kaku yang tidak memberi kebebesan bertindak, kecuali yang sesuai dengan 

standar yang ditentukan . disiplin otoriter selalu berarti mengendalikan perilaku anak 

yang wajar hingga yang kaku yang tidak memberikan kebebasan bertindak,kecuali 

dengan standar yang ditentukan . 

Dalam keluarga dengan cara mendisiplin otoriter yang lebih wajar anak tetap dibatasi 

dalam tindakan mereka , dan keputusan-keputusan diambil oleh orang tua. Namun 

keinginan mereka tidak seluruhnya diabaikan dan pembatasan yang kurang beralasan 

misalnya larangan melakukan apa yang dilakukan teman sebaya berkurang. 

2. Cara mendisiplin yang permisif disiplin permisif sebetulnya berarti sedikit disiplin 

atau tidak disiplin atau tidak berdidsiplin. Biasanya pendisiplin permisif tidak 

membimbing anak ke pola perilaku yang disetujui secara sosial dan menggunakan 

hukuman. Beberapa orang tua dan guru yang menganggap kebebasan sama dengan 

laisez faire membiarkan anak meraba-raba dalam situasi yang terlalu sukit untuk 

ditanggulangi oleh mereka sendiri tanpa bimbingan atau pengendalian. 

Bagi banyak orang tua, disiplin permisif merupakan protes terhadap disiplin yang 

kaku dan keras masa kanak-kanak mereka sendiri.  

3. Cara mendisiplin demokratis disiplin demokratis menggunakan hukuman dan 

penghargaan dengan penekanan yang lrbih besar pada penghargaannya hukuman 

tidak pernah keras biasanya tidak berbentuk hukuman badan hukuman hanya 

dilakukan bila terdapat bukti bahwa anak secarra sadar menolak melakukan apa yang 

diharapkan dari mereka. 

Dalam Menurut tuwuh trisnayadi (2007:41) langkah pertama untuk 

menegakkan disiplin diri adalah mengubah sikap mental setiap individu. Sikap mental 

yang memandang disiplin sebagai suatu beban harus di ubah menjadi sikap yang 



menanggap disiplin suatu syarat mutlak yang harus dipenuhi demi tercapainya suatu 

tujuan yang telah ditetapkan. Dengan menganggap disiplin sebagai suatu syaratmutlak 

untuk mrncapai suatu tujuan maka dengan sendirinya akan timbul upaya untuk 

memenuhi syarat tersebut, sehingga disiplin dapat di tegakkan. 

Disamping mengubah sikap mental, menegakkan disiplin dapat ditempuh 

melalui: 

a. Keteladanan dari setiap pimpinan (kepala sekolah) seperti falsafah yang 

menyatakan “ing ngarso sung tulodo” (di depan memberikan teladan yang 

baik) seorang pemimpin harus mampu memberikan teladan bagi orang-

orang yang dipimpinnya. 

b. Paksaan, dalam arti pemberian sanksi yang tegas kepada setiap orang yang 

tidak disiplin debgan tidak pandang bulu. Siapapun yang melanggar 

disiplin harus dikenakkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang 

dilakukannaya 

c. Kesadaran setiap individu yang merupakan tingkatan disiplin yang paling 

tinggi. Kesadaran disiplin ini bisa timbil oleh adanya pemahaman dan 

pengertian yang mendalam tentang disiplin itu sendiri.  

5. Faktor faktor yang mempengaruhi cara mendisiplin 

Menurut hurlock (1978:94) faktor yang mempengaruhi cara 

mendisiplin diantaranya: 

1. Kesamaan dengan disiplin yang digunakan orang tua 

Bila orang tua dan guru merasa bahwa orang tua mereka berhasil 

mendidik mereka dengan baik mereka menggunakan teknik yang serupa 

dalam mendidik anak mereka,dan sebaliknya 

2. Penyesuaian dengan cara yang disetujui kelompok 



Semua orang tua dan guru terutama merekaa yang muda dan tidak 

berpengalaman lebih dipengaruhi oleh apa yang oleh anggota kelompok 

mereka dianggap sebagai cara terbaik daripada oleh pendirian mereka sendiri 

mengenai apa yang terbaik. 

3. Usia orang tua atau guru 

Orang tuadan guru yang muda cenderung lebih demokratis dan 

permisif dibanding kan dengan mereka yang lebih tua mereka yang cenderubg 

mengurangi kendali tatkala anak menjelang remaja. 

4. Pendidikan untuk menjadi ortu atau guru 

Orang tua yang telah mendapat kursus dalam mengasuh anak dan lebih 

mengerti anak dan kebutuhannya lebih menggunakan teknik demokarsi 

dibandingkan orang tua yang tidak mendapat pelatihan demikian. 

5. Jenis kelamin 

Wanita pada umumnya lebih mengerti anak dan kebutuhannya 

dibandingkan pria, dan mereka cenderung kurang otoriter hal ini berlaku untuk 

orang tua dan guru maupun para pengasuh lainnya. 

6. Status sosioekonomi 

Orang tua dan guru kelas menengah dan rendah cenderung lebih keras 

memaksa dan kurang toleran dibandingkan mereka yang dari kelas atas,tetapi 

merka lebih konsisten semakin berpendidikan semakin mereka menyukai 

disiplin demokratis. 

7. Konsep mengenai orang dewasa 

Orang tua yang mempertahan kan konsep tradisonal mengenai peran 

ortu, cenderung lebih otoriter dibandingkan dengan ortu yang telah menganut 

konsep lebih modern. 



8. Jenis kelamin anak 

Orang tua pada umumnya lebih keras terhadap anak perempua 

dibandingkan anaklaki-laki begitu pula dengan guru 

9. Usia anak 

Disiplin otoriter jauh lebih digunakan untuk anak kecil daripadauntuk 

mereka yang besar  apapun tekhnik yang disukai kebanyakan orang tua 

kebanyakan orang tua dan guru merasa bahw anak kecil tidak mengerti 

penjelasan sehingga mereka memusatkan perhatian mereka pada pengendalian 

otoriter. 

10. Situasi 

Ketakutan dan kecemasan biasanya tidak diganjar hukuman sedangkan 

sikap menantang negativisme dan agresi mungkin lebih mendorong 

pengendalian yang otoriter 

 

C. Keterkairan Antara Pola Asuh Orang Tua Dengan Kedisiplinan Belajar Siswa 

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa keluargamerupakan lembaga pertama 

bagi pendidikan anak. Di dalam keluargalah anak mulai mengenal aturan-aturan 

norma, nilai yang mengatur  hubungan atau interaksi antar anggota keluarga yang satu 

dengan yang lainnya. Dan di dalam keluarga anak menyatakan dirinya sebagai 

makhluk sosial.Pendidikan yang diterapkan di dalam keluarga sangat penting dalam 

membentuk kepribadian anak. Semua sikap yang dilakukan oleh anak sangat 

dipengaruhi oleh pendidikan keluarga terutama pendidikan yang di berikan dari orang 

tua. 

Orang tua merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak-anak mereka 

karena dari merekalah anak-anak mendapatkan pendidikan. Dikatakan sebagai 



pendidik utama karena pendidikan dari orang tua menjadi dasar perkembangan dan 

kehidupan anak di kemudian hari. Pendidikan dalam keluarga merupakan usaha 

keluarga dalam mrndewasakan anak melalui gaya kepemimpinan atau pola asuh yang 

di berikan untuk mendisiplinkan anak tergambar dari pemberian kasih sayang, 

ganjaran dan komunikasi. 

Oleh karena itu, di dalam keluarga dalam memberikan pendidikan  kepada 

anak dibutuhkan pola asuh yang tepat agar anak dapat tunbuh dan berkembang secara 

otimal, dan dapat menjalankan perannya dengan baik. Dan didalam keluarga anak di 

berikan pola asuh atau metode disiplin yang berbeda beda mulai dari pola asuh yang 

otoriter dimana orang tua dengan pola asuh otoriter ini menyebabkan perilaku anak 

menjadi kurang inisiatif,merasa takut,tidak percaya diri, pencemas rendah diri, minder 

dalam pergaulantetapi disisi lainanak bisa mwmberontak, nakal, atau melarikan diri 

dari kenyataan, misalnya dengan menggunakan narkoba, anak dengan pola asuh 

demokratis menyebabkan perilaku anak menjadi supel, percaya diri, berani, inisiatif, 

terbuka, orang tua dengan pola asuh permisif menyebabkan anak kurang mandiri, 

susah bersosialisasi, tidak disiplin. 

Dari semua pola asuh yang diberikan oleh orang tua memiliki dampak 

tersendiri bagi perilaku anak dan hal ini sangat berkaitan dengan kedisiplinan belajar 

pada anak. Anak yang di berikan pola asuh yang tidak efektif akan menimbulkan 

dampak negatif terhadap anaknya terutama pada hal belajar , miasalnya anak yang 

tidak memperhatikan guru ketika menerangkan pelajaraan di dalam kelas, anak yang 

lebih memilih membolos daripada belajar, anak yang tidak mengerjakan tugasnya dan 

lain sebagainya ini semua berhubungan denga pola asuh yang di berikan kepada 

anaknya. Jadi pola asuh yang diberikan orang tua sangat berkaitan dengan 

kedidiplinan belajar siswa. 



 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. JENIS PENELITIAN 

Penelitian ex post facto dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: Causal research 

(penelitian korelasi) adalah suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data 

guna menentukan, apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau 

lebih dan Causal compararative research (penelitian kausal komparatif) adalah 

pendekatan dasar kausal komparatif melibatkan kegiatan peneliti yang diawali dengan 

mengidentifikasi pengaruh variabel satu terhadap variabel lainnya, kemudian dia 

berusaha mencari kemungkinan variabel penyebabnya.  

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka jenis penelitian yang dilaksanakan 

adalah penelitian kausal reseah atau ex post facto. Sebagaimana menurut emzir 

(2010:119) penelitian ex post facto adalah penelitian dimana peneliti berusaha 

menentukan penyebab atau alasan untuk keberadaan perbedaandalam perilaku atu 

status dalam kelompok individu. Dengan kata lain, telah diamati bahwa kelompok 

berbeda dalam beberapa varibel dan peneliti berusaha mengidentifikasi faktor utama 

yang menyebabkan perbedaan tersebut. 

Sejalan dengan pengertian di atas, maka penelitian ini dilaksanakan untuk 

mengetahui pengaruh pola asuh orang tua terhadap kedisiplinan belajar siswa  di SMP 

Negeri 2 MUARO JAMBI kelas VIII Tahun Ajaran 2015/2016. 

B. POPULASI DAN SAMPEL 

1. Populasi penelitian 



Menurut sutja, dkk (2012:80) populasi adalah wilayah atau karakteristik 

tertentu dari yang di teliti. 

Menurut Fathoni (2011:103) populasi ialah keseluruhan unit elementer yang 

parametrnya diduga melalui statistika hasil analisa yang di lakukan terhadap sampel 

penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII di SMP N 2 

MUARO JAMBI 

 Tabel 1. Populasi Penelitian 

NO KELAS JUMLAH SISWA 

1 VIII U 24 

2 VIII A 25 

3 VIII B 25 

4 VIII C 24 

5 VIII D 24 

6 VIII E 23 

7 VIII F 24 

JUMLAH  169 

 

 

2. Sampel 

Sampel adalah wakil representatif dari populasi penelitian untuk dijadikan 

sampel (Sutja, dkk, 2012:80). Agar sampel representatif, maka perlu ditetapkan 

jumlahnya, dan cara atau teknik pengambilannya, yaitu sebagai berikut: 



a. Penetapan jumlah sampel 

Pada penelitian ini, untuk menentukan jumlah sampel dilakukan dengan 

perhitungan intrapolasi yang berpedoman pada kategori Sutja (2012:83) dan populasi 

diperkirakan heterogen. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa populasi memiliki tingkat 

kelas yang berbeda. Kemudian setiap anak memiliki pola asuh orang tua yang berbeda 

serta memiliki kedisiplinan belajar yang berbeda-beda pula. 

Tabel 2. Perkiraan Sampel Pada Populasi  Normal & Heterogen 

No 
Jumlah 

Populasi 

Karakteristik Populasi 

Heterogen Homogen 

% N % N 

01 0-40 100 % 40 90% 36 

02 41-70 95-79 % 39-55 89-75% 37-53 

03 71-120 78-60 % 55-72 74-55% 53-66 

04 121-280 59,5-30 % 72-84 54,5-25% 66-70 

05 281-600 29,9-20 % 84-120 24,9-15% 70-90 

06 601-1200 
19,9-12,5 

% 
120-150 14,9-10 90-120 

07 > 1200 > 12,5% > 150 > 10% > 120 

 

Berdasarkan tabel perkiraan sampel, dimana populasi diperkirakan heterogen, maka 

sampel berkisar 121-280, dengan besaran persentasenya berkisar 59,5%–30 %. Setelah 

ditetapkan perkiraan persentase sampel, maka langkah berikutnya penentuan jumlah sampel 

yang dilakukan menggunakan teknik intrapolasi dengan rumus berikutdengan mengunakan 

rumus tersebut maka dapat di hitung persentase sampel yang di butuhkan sebagai berikut: 



  % terbesar -  {% besar  -  %  Kecil }      . {n – Populasi kecil}  

                    Populasi besar – populasi kecil 

dengan mengunakan rumus tersebut maka dapat di hitung persentase sampel yang di 

butuhkan sebagai berikut: 

• 59,5  – {          59,5 – 30            } {169 – 121} 

280-121 

• 59,5 – { 29,5 } {48} 

  159 

• 59,5 – {8,90} = 50,6 % dan di bulatkan 51% 

Jadi sampel 51% x 169 = 86 orang 

Dengan mengacu kepada kriteria 

Dengan mengacu kepada kriteria tersebut, maka jumlah sampel adalah 82 

orang siswa, mengingat angket penelitian ini di sebarkan pada siswa dengan kelas 

yang berbeda maka sampel pada tiap kelas adalah seperti terlihat pada tabel di bawah 

ini: 

b. Cara atau teknik pengambilan sampel 

Setelah ditetapkan jumlah sampel yang diambil sebagai wakil representatif 

dari populasi penelitian, maka langkah berikutnya adalah menentukan cara atau teknik 

pengambilan sampel. Adapun cara atau teknik pengambilan sampel pada penelitian 

ini yaitu menggunakan teknik simple random sampling, yaitu secara acak sesuai 

ukuran yang representatif dengan cara setiap orang berpeluang sama untuk jadi 



populasi (Sutja, 2010:56). Dengan kata lain, subjek yang diambil sebagai sampel 

penelitian bebas siapa saja, asalkan sesuai ukuran representatif  (seperti pada tabel 3). 

Tabel 3. Sampel penelitian 

No Kelas Jumlah Populasi Jumlah Sampel 

1 Siswa-siswi kelas VII SMPN 2  169 orang 86 orang 

 
 

C. Variabel Penelitian  

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah:  

1. Variabel bebas (independent variable) dijelaskan oleh Sugiyono (2012: 61) sebagai 

variabel yang mempengaruhi dan menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel 

terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini menurut pengertian tersebut yaitu pola 

asuh orang tua (X). Pola asuh orang tua dijabarkan lagi menjadi empat sub variabel.  

a. Pola asuh otoriter(X1)  

b. Pola asuh permisif(X2)  

c. Pola asuh demokratis (X3)  

d. Pola Asuh Situasional (X4) 

2. Variabel terikat (dependent variable) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2012: 61). Variabel terikat 

dalam penelitian ini yaitu kedisiplinan belajar (Y).  

 

 



 

D. Jenis data 

Sesuai dengan judul, maka jenis data yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah data 

: 

1. Data primer 

Data primer yaitu data yang langsung diambil oleh peneliti langsung dari 

sumbernya atau dari responden. Teknik pengumpilan datanya dapat di ambil dari 

angket atau kuesioner. 

2. Sumber data 

Sumber data penelitian ini adalah siswa/i kelas VII Di SMP N 2 Muaro Jambi 

yang menjadi sampel penelitian. 

 
E. Tempat dan Waktu Penelitian  

Tempat dan waktu dilaksanakan penelitian dijelaskan sebagai berikut.  

1. Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Muaro Jambi. 

Alasan pemilihan tempat penelitian adalah adanya siswa yang bermasalah dengan 

kedisiplinan belajar pada sekolah tersebut. 

2. Waktu Penelitian  

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 7 april s/d 10 april 2017. 

 

 



F. Alat Pengumpul Data 

1. Teknik Pengumpul Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa Angket atau kuesioner. 

Kuesioner adalah pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk dijawab. 

Responden dapat memberikan jawaban dengan memberi tanda pada salah satu atau 

beberapa jawaban yang telah disediakan, atau dengan menuliskan jawabannya 

(Kountor, R, 2009:189). 

Angket atau kuesioner dipergunakan untuk mengungkapkan pengaruh pola 

asuh orang tua terhadap kedisiplinan belajar siswa di SMP N 2 muaro Jambi. 

Saifuddin Azwar (2012: 5) bahwa data yang diungkap oleh skala psikologi adalah 

deskripsi mengenai aspek kepribadian individu. Responden diminta untuk memilih salah 

satu dari alternatif-alternatif jawaban yang sesuai dengan keadaan dirinya. Angket 

diberikan pada siswa yang telah ditetapkan menjadi sampel penelitian. 

2.Pembakuan Instrumen 

Dalam mengembangkan instrument penelitian yakni berupa kuesioner atau 

angket. Langkah pertama adalah menyusun butir-butir soal kuesioner. Setelah butir-

butir soal disusun, maka langkah selanjutnya adalah meminta pertimbangan tim ahli 

dari Unit Pelayanan Bimbingan dan Konseling (UPBK) Universitas Jambi dalam 

tujuan agar butir-butir soal tersebut mempunyai validitas yang tinggi dan benar-benar 

dapat di pergunakan untuk menjaring data yang diperlukan. 

Tabel 4. Kisi-kisi angket penelitian tentang pola asuh orang tua. 

NO Variabel Indikator Sub indikator Item 
Jml 

item 



1.  Pola 

Asuh 

Orang 

Tua  

1. Pola Asuh 

otoriter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pola asuh 

permisif 

 

 

 

 

 

 

 

1. Orang tua mendesak anak untuk 

mengikuti arahan mereka dan 

menghormati pekerjaan dan 

upaya mereka  

2. Menekankan segala aturan 

orang tua harus di taati oleh 

anak. 

3. Orang tua yang otoriter 

menerapkan batas kendali yang 

tegas pada anak 

4. Orang tua bertindak semena-

mena, tanpa dapat di kontrol 

oleh anak. 

5. Anak seolah-olah menjadi 

“robot”, sehingga ia kurang 

inisiatif,merasa takut,tidak 

percaya diri, pencemas rendah 

diri, minder dalam 

pergaulantetapi disisi lain anak 

bisa memberontak, nakal, atau 

melarikan diri dari kenyataan 

6. Orang tua menerakan gaya yang 

membatasi dengan menghukum 

1. gaya dimana orang tua sangat 

tidak terlibat dalam kehidupan 

anak dan Menyerahkan control 

sepenuhnya pada anak. 

2. segala aturan dan ketetapan 

keluarga di tangan anak.Sangat 

sedikit atau hampir tidak ada 

aturan yang diterapkan di 

rumah. 

1-3 

 

 

 

4-6 

 

 

7-9 

 

 

  10-12 

 

 

  13-15 

 

 

 

 

 

 

 

 16-18 

 

 

19-21 

 

 

 

22-24 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pola asuh 

demokratis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Orang tua menuruti segala 

kemauan anak.  

4. Anak cenderung bertindak 

semena mena, Tanpa 

pengawasan orang tua. 

5. orang tua yang terlalu 

baik,cenderung memberi 

kebebasan pada anak-anak 

dengan menerima daan 

memaklumi segala 

perilaku,tuntutan, dan tindakan 

anak namun kurang menuntut 

siakp tanggung jawab dan 

keteraturan perilaku anak 

 

 

1. Anak diberi kebebasan yang 

bertanggung jawab dan tetap 

harus dibawah pengawasan 

orang tua dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara 

moral 

2. Suatu keputasan diambil 

bersama dengan 

mempertimbangkan kedua belah 

pihak. 

3. Anak diberikan kebebasan untuk 

berpendapat 

4. mendorong anak untukmandiri, 

namun masih menempatkan 

batas dan kendali pada tindakan 

mereka. 

5. orang tua bersikap hangat dan 

25-27 

 

28-30 

 

 

31-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34-36 

 

 

 

 

 

37-39 

 

 

 

40-42 

 

43-45 

 

 

 

46-48 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

 

3 



 

4. Pola asuh 

situasional 

penyayang terhadap anak. 

1. pola asuh tersebut tidak 

diterapkan secara kaku 

2. orang tua menerapkan secara 

fleksibel, luwes dan disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi yang  

berlangsung saat itu. 

3. orang tua sangat terlibat dengan 

anak tetapi tidak menaruh 

banyak tuntutan dan kontrol 

yang ketat terhadap mereka 

 

 

49-51 

 

52-54 

 

 

 

55-57 

 

3 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Tabel 5. Kisi-kisi angket penelitian tentang kedisiplinan belajar siswa. 

No Variabel Indikator Sub Indikator Item Jml Item 

 

1 

 

Kedisiplinan 

belajar 

 

Disiplin belajar 

di sekolah 

 

1. Disiplin siswa 

dalam masuk 

sekolah 

2. Disiplin siswa 

dalam 

mengerjakan 

tugas 

3. Disiplin siswa 

dalam mengikuti 

pelajaran di 

sekolah 

4. Disiplin siswa 

dalam mentaati 

tata tertib di 

sekolah 

 

1-10 

 

11-20 

 

21-30 

 

 

31-40 

 

       10 

 

       10 

 

       10 

 

 

      10 

 

 



E. Teknik Analisa Data 

1. SkordanPengelompokan Data 

Jawabanangket di beriskor, 

padaangkettingkatpendidikanterdapatpilihanjawaban yang masing-

masingjawabanmemilkinilaitersendiri, yaitujikarespondenmenjawabpilihan ss diberi 

nilai 3 pada pilihan s diberi nilai 2 pada pilihan ts diberi nilai 1 dan pada pilihan sts 

diberi nilai 0. Saifuddin Azwar (2012: 5) bahwa data yang diungkap oleh skala psikologi 

adalah deskripsi mengenai aspek kepribadian individu. Responden diminta untuk memilih 

salah satu dari alternatif-alternatif jawaban yang sesuai dengan keadaan dirinya. 

2. Formula yang digunakan 

Untukmenentukankorelasi dapatmegunakanrumuskolerasi statistic 

paramatikatau non paramatik.Tetapiharusmelewatisyarattertentuberupaujiasumsi 

statistic merupakanpengujian data penelitian, yang dilakukanuntukmengetahuiapakah 

data tersebut normal danlinier.Adapunjenispengujiandalamujiasumsistatisticyaitu : 

o UjiNormalitas 

o UjiLineritas 

Pengujianinidilakukanpada program SPSS versi 16 

untukmengetahuiadaatautidaknyaterdapathubunganvariable pola asuh orang tua (x) 

dengan kedisiplinan belajar (y) 

Karena penelitian ini bersifat korelasi, maka rumus yang di gunakan formula 

statistic  paramatik ( korelasi person product moment ) yaitu : 

  N∑XY-(∑X)(∑Y) 
Rxy=  



           √({(N∑X2 )-(∑x)〖〗2}{√({(N∑Y2 )-(∑y)〖〗2 } 
Keterangan : 

Rxy = korelasi yang dicari 

XY = jumlah perkalian antara skor X (item) dengan skor Y (total) 

∑X = jumlah skor item 

∑Y = jumlah skor total 

∑X2= jumlah kuadrat setiap skor variabel X 

∑Y2= jumlah kuadrat setiap skor variabel Y 

N = jumlah data 

2. KriteriaPenafsiran 

Kriteriapenafirankolerasi yang digunakanadalahcriteriapenafsiran yang 

dikemukanolehSutja, dkk (2014 : 116 ) 

 

 

Tabel 6.  Kriteria Penafsiran Kolerasi 
No Kolerasi Penafsiran 
1 0,00 – 0,20 Korelasi kecil : hubungan hampir dapatdiabaikan 
2 0,21- 0,40 Kolerasi rendah : hubungan jelas tetapi kecil 
3 0,41-0,70 Kolerasi sedang : hubungan memadai 
4 0,71-0,90 Kolerasi tinggi : hubungan  besar 
5 0,91-1,00 Kolerasi sangat tnggi : hubungan 

 

3. Hipoteis Statistik 

1. Terdapat pengaruh antara pola asuh orang tua dengan kedisiplinan belajar siswa 

kelas VIII SMP Negeri 2 muaro Jambi. 

2. Tidak terdapat hubungan antara pola asuh orang tua dengan kedisiplinan belajar 

siswa kelas VIII SMP Negeri 2 muaro Jambi. 

 



BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Analisis Deskripsi Data Hasil Penelitian  
 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua terhadap 

Kedisiplinan Belajar Siswa Kelas VIII SMP N 2 Muaro Jambi”. Terdapat lima data yang 

diperoleh dalam penelitian ini, yaitu data mengenai pola asuh otoriter, pola asuh permisif, pola 

asuh demokratis, pola asuh situasionaldan kedisiplinan belajar. 

Hasil tabulasi data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini, (selengkapnya pada 

lampiran tabulasi data) 

Tabel 7. Distribusi hasil pengumpulan data tentang pola asuh pada siswa kelas VIII di 

SMP Negeri 2 Muaro Jambi 

no presentase % Hasil 
otoriter permisif demokratis situasional 

1 35,29 50,00 55,56 85,19 Situasional  
2 49,02 35,71 44,44 77,78 Situasional  
3 47,06 50,00 66,67 59,26 Demokratis  
4 33,33 54,76 44,44 48,15 Permisif 
5 35,29 9,52 58,33 25,93 Demokratis  
6 43,14 61,90 94,44 81,48 Demokratis  
7 41,18 54,76 44,44 59,26 Situasional  
8 47,06 52,38 66,67 51,85 Demokratis  
9 58,82 11,90 33,33 55,56 Otoriter  
10 68,63 50,00 69,44 48,15 Demokratis  
11 50,98 42,86 61,11 74,07 Situasional  
12 52,94 40,48 55,56 66,67 Situasional  
13 17,65 57,14 50,00 51,85 Permisif 
14 58,82 28,57 33,33 85,19 Situasional  
15 39,22 50,00 72,22 66,67 Demokratis  
16 41,18 52,38 66,67 55,56 Demokratis  
17 62,75 52,38 66,67 62,96 Demokratis  
18 37,25 28,57 69,44 88,89 Situasional  
19 39,22 52,38 44,44 40,74 Permisif 
20 62,75 57,14 41,67 33,33 Otoriter  
21 37,25 42,86 47,22 44,44 Demokratis  



22 43,14 45,24 61,11 59,26 Demokratis  
23 45,10 45,24 55,56 55,56 Situasional  
24 45,10 45,24 58,33 55,56 Demokratis  
25 43,14 45,24 41,67 66,67 Situasional  
26 37,25 42,86 47,22 44,44 Demokratis  
27 64,71 35,71 75,00 33,33 Demokratis  
28 39,22 52,38 58,33 40,74 Demokratis  
29 35,29 47,62 72,22 96,30 Situasional 
30 62,75 19,05 66,67 62,96 Demokratis  
31 64,71 11,90 77,78 59,26 Demokratis  
32 43,14 14,29 91,67 81,48 Demokratis  
33 45,10 66,67 66,67 55,56 Permisif 
34 43,14 45,24 61,11 66,67 Situasional  
35 50,98 35,71 72,22 55,56 Demokratis  
36 47,06 40,48 91,67 59,26 Demokratis  
37 39,22 50,00 72,22 66,67 Demokratis  
38 58,82 54,76 80,56 55,56 Demokratis  
39 58,82 76,19 80,56 77,78 Demokratis  
40 60,78 26,19 91,67 81,48 Demokratis  
41 47,06 54,76 80,56 55,56 Demokratis  
42 60,78 11,90 33,33 55,56 Otoriter  
43 17,65 73,81 44,44 48,15 Permisif 
44 52,94 40,48 77,78 70,37 Demokratis  
45 47,06 40,48 91,67 59,26 Demokratis  
46 52,94 40,48 77,78 66,67 Demokratis  
47 41,18 16,67 44,44 51,85 Situasional  
48 47,06 52,38 66,67 51,85 Demokratis  
49 50,98 47,62 61,11 70,37 Situasional  
50 41,18 50,00 66,67 37,04 Demokratis  
51 41,18 73,81 66,67 37,04 Permisif 
52 35,29 50,00 55,56 37,04 Demokratis  
53 66,67 11,90 33,33 55,56 Otoriter  
54 74,51 66,67 77,78 59,26 Demokratis  
55 72,55 35,71 72,22 55,56 Demokratis  
56 58,82 14,29 94,44 81,48 Demokratis  
57 49,02 80,95 66,67 51,85 Permisif 
58 35,29 50,00 55,56 37,04 Demokratis  
59 58,82 11,90 33,33 55,56 Otoriter  
60 41,18 16,67 44,44 51,85 Situasional  
61 17,65 57,14 44,44 40,74 Permisif 
62 41,18 52,38 66,67 55,56 Demokratis  
63 39,22 52,38 69,44 40,74 Demokratis  



64 60,78 28,57 72,22 81,48 Situasional  
65 60,78 85,71 91,67 55,56 Demokratis  
66 64,71 35,71 75,00 33,33 Demokratis  
67 47,06 76,19 66,67 51,85 Permisif 
68 52,94 40,48 75,00 62,96 Demokratis  
69 41,18 52,38 50,00 48,15 Permisif 
70 37,25 28,57 52,78 55,56 Situasional  
71 39,22 42,86 47,22 44,44 Demokratis  
72 62,75 19,05 61,11 51,85 Otoriter  
73 17,65 57,14 44,44 48,15 Permisif 
74 39,22 50,00 69,44 66,67 Demokratis  
75 50,98 47,62 61,11 70,37 Situasional  
76 37,25 28,57 44,44 96,30 Situasional  
77 39,22 52,38 44,44 40,74 Permisif 
78 43,14 45,24 61,11 66,67 Situasional  
79 66,67 19,05 66,67 62,96 Otoriter  
80 45,10 45,24 58,33 55,56 Demokratis  
81 64,71 35,71 75,00 33,33 Demokratis  
82 64,71 11,90 77,78 48,15 Demokratis  
83 50,98 47,62 61,11 70,37 Situasional  
84 41,18 16,67 44,44 51,85 Situasional  
85 43,14 14,29 94,44 81,48 Demokratis  
86 39,22 50,00 72,22 66,67 Demokratis  

Data diperoleh dengan mem,bagikan skala kepada siswa yang menjadi responden. Skala 

diberikan kepada responden yang berjumlah 86 siswa. Variabel pola asuh orang tua diukur 

melalui 52 soal. Kategorisasi dilakukan berdasarkan kecenderungan pola asuh yang dialami oleh 

siswa. Nilai pola asuh otoriter, pola asuh permisif, pola asuh demokratis, pola asuh situasional 

setiap responden dibandingkan. Skor tertinggi antara keempat pola asuh tersebut menunjukkan 

kecenderungan pola asuh yang dialami oleh siswa. Tabel di atas menunjukkan kategorisasi untuk 

setiap pola asuh. Siswa yang cenderung mengalami pola asuh otoritersebanyak 7 anak, pola asuh 

permisifsebanyak 12 anak,  pola asuh demokratissebanyak 46 anak dan pola asuh situasional 

sebanyak 21 anak. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kelas VIII SMP 

NEGERI 2 Muaro Jambi mengalami kecenderungan pola asuh demokratis. 

Tabel 8. Distribusi hasil pengumpulan data tentang kedisiplinan belajarsiswa kelas VIII 

di SMP Negeri 2 Muaro Jambi 



PER
TAN
YAA
N 

PENILAIAN 
jumlah 

SS S TS STS 

F b % f b % f B % F B % f b 

 (-) 8 0 9,3 30 30 34,9 22 66 25,6 26 78 30,2 86 174 

 (-) 46 0 53,5 9 9 10,5 31 93 36,0 0 0 0,0 86 102 

(+) 32 12
8 37,2 26 78 30,2 24 0 27,9 4   4,7 86 206 

 (+) 36 10
8 41,9 27 81 31,4 23 0 26,7 0 0 0,0 86 189 

 (-) 0 0 0 10 10 11,6 9 27 10,5 67 20
1 77,9 86 238 

(-) 6 0 6,98 5 5 5,8 4 12 4,7 71 21
3 82,6 86 230 

 (+) 48 14
4 55,8 25 75 29,1 10 0 11,6 3 0 3,5 86 219 

(+) 27 81 31,4 31 93 36,0 24 0 27,9 4 0 4,7 86 174 

 (+) 52 15
6 60,5 28 84 32,6 1 0 1,2 5 0 5,8 86 240 

 (+) 20 60 23,3 60 180 69,8 6 0 7,0 0 0 0,0 86 240 

 (-) 16 0 18,6 17 17 19,8 30 120 34,9 23 69 26,7 86 206 

 (-) 4 0 4,65 21 21 24,4 27 81 31,4 34 10
2 39,5 86 204 

(-) 23 0 26,7 46 46 53,5 3 9 3,5 14 42 16,3 86 97 

 (-) 0 0 0 11 11 12,8 23 69 26,7 52 15
6 60,5 86 236 

(-) 4 0 4,65 15 15 17,4 25 75 29,1 42 12
6 48,8 86 216 

 (-) 45 0 52,3 34 34 39,5 3 9 3,5 4 12 4,7 86 55 



(+) 5 20 5,81 35 105 40,7 16 0 18,6 30 0 34,9 86 125 

 (-) 25 0 29,1 48 48 55,8 10 30 11,6 3 9 3,5 86 87 

 (-) 1 0 1,16 8 8 9,3 27 81 31,4 50 15
0 58,1 86 239 

 (-) 21 0 24,4 47 47 54,7 18 54 20,9 0 0 0,0 86 101 

 (-) 7 0 8,14 20 20 23,3 32 96 37,2 27 81 31,4 86 197 

 (-) 18 0 20,9 13 13 15,1 35 105 40,7 20 60 23,3 86 178 

(-) 19 0 22,1 46 46 53,5 10 30 11,6 11 33 12,8 86 109 

 (+) 8 24 9,3 26 78 30,2 29 0 33,7 23 0 26,7 86 102 

 (-) 24 0 27,9 34 34 39,5 24 72 27,9 4 12 4,7 86 118 

(+) 23 69 26,7 32 96 37,2 23 0 26,7 8 0 9,3 86 165 

 (+) 8 24 9,3 13 39 15,1 34 0 39,5 31 0 36,0 86 63 

 (-) 16 0 18,6 28 28 32,6 26 78 30,2 16 48 18,6 86 154 

 (-) 5 0 5,81 10 10 11,6 26 78 30,2 45 13
5 52,3 86 223 

 (-) 4 0 4,65 12 12 14,0 29 87 33,7 41 12
3 47,7 86 222 

 (-) 30 0 34,9 37 37 43,0 8 24 9,3 11 33 12,8 86 94 

(+) 26 78 30,2 27 81 31,4 19 0 22,1 14 0 16,3 86 159 



(+) 1 3 1,16 24 72 27,9 46 0 53,5 15 0 17,4 86 75 

jumlah 
bobot   89

5     1563     1296     16
83     5437 

Dari data diatas dengan menhimpun seluruh maka dapat di temukan kesimpulan sebagai 

berikut: 

p = ∑  ( )
∑  ( )(  )

푥 100% 

p = 
 ( )( )

푥 100% 

p = 푥 100% 

   = 61,98% 

Jadi dapat ditemukan kesimpulan untuk kedisiplinan belajar siswa tersebut adalah 61,98%, 

secara umum bahwa siswa memiliki kedisiplinan belajar baik (61,98%) 

B. Hasil penelitian 

 Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah tentang pola asuh orang tua dan 

kedisiplinan belajar siswa  Smp N 2 Muaro Jambi Tahun Ajaran 2016/2017 

 Sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa dalam menganalisis data 

tentang pengaruh pola suh orang tua terhadap kedisiplinan belajar siswa kelas VIII SMP N2 

digunakan pengolahan data korelasi pearson product moment. Namun sebelum melakukan 

pengkorelasian, penelitimengolah data pola asuh orang tua dan kedisiplinan belajar siswa 

untuk diuji apakah populasi berdistribusi normal. 

1. Uji normalitas 

Tabel 9. Tabel Uji Normalitas Kolmogorov-Smirniv Test 



 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Kedisilpinan Polaasuh 

N 86 86 

Normal Parametersa Mean 75.1279 132.1860 

Std. Deviation 5.80020 11.56517 

Most Extreme Differences Absolute .106 .098 

Positive .106 .070 

Negative -.067 -.098 

Kolmogorov-Smirnov Z .983 .907 

Asymp. Sig. (2-tailed) .289 .383 

a. Test distribution is Normal.   

    
, 

 Berdasarkan output diatas diketahui bahwa perolehan skor signifikan nilai signifikan 

probabilitas analisis tersebut diketahui bahwa data untuk variable pola asuh (x) sebesar 

0,383>0,05 dan disiplin belajar (y) sebesar 0,289>0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

data yang telah diuji berdistibusi normal 

2. Uji Linearlitas 

Uji Linearlitas dilakukan pada program SPSS versi 16 yaitu untuk mengetahui apakah 

ada hubungan data tentang pengaruh pola asuh orang tua terhadap kedisiplinan belajar siswa 

Tabel 10. Uji Linearlitas 
ANOVA Table 
 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Pola asuh  

* disiplin 

belajar 

Between Groups 

(Combined) 55.774 22 2.535 1.040 .439 

Linearity 
30.849 1 30.849 12.65

5 

.001 

Deviation from 

Linearity 

24.925 21 1.187 .487 .963 

Within Groups 117.014 48 2.438   

Total 172.789 70    



Bedasarkan ketentuan yang menyatakan bahwa jika nilai signifikansi lebih besar (>) 

dari 0,05 maka terdapat hubungan linear, namun sebaliknya jika nilai signifikansi lebih kecil 

(<) dari 0,05 maka tidak ada hubungan yang linear. 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi yaitu 0,963 yang mana 

lebih besar dari 0,05 maka dari hasil nilai  signifikansi antara variable tingkat pendidikan 

orang tua dengan motivasi belajar siswa terdapat hubungan yang linear. 

3. Uji regresi 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian selanjutnya 

hipotesis tersebut perlu diuji kebenarannya. Apakah hipotesis ditolak yang diajukan 

diterima atau ditolak. Peneliti mengajukan hipotesis yaitu : Terdapat perbedaan 

kedisiplinan belajar siswa yang mengalami kecenderungan pola asuh authoritarian, 

authoritative, dan permissive siswa di SMP Negeri 2 Muaro Jambi 

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi sederhana. Dari hasil 

perhitungan dengan bantuan program spss 16 diperoleh hasil koefisien regresi sebagaimana 

terantum pada tabel berikut: 

 Tabel 11. Model summary 

  

 
 

 

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

maka ha diterima dan ho ditolak,  sehingga ada pengaruh yang signifikan antara pola 

asuh orang tua terhadap kedisiplinan belajar siswa di SMP N 2 Muaro Jambi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .109a .012 .000 5.80014 

a. Predictors: (Constant), polaasuh  



 Sedangkan apabila rhitung yang diperoleh lebih keil dari rtabel maka ha ditolak dan 

ho diterima sehingga tidak ada pengaruh yang signifikan antara pola asuh orang tua 

terhadap kedisiplinan beajar siswa di SMP N 2 Muaro Jambi. 

 Berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus tersebut diatas seperti pada 

diperoleh rxy hitung sebesar 0,109 koefisien korelasi tersebut dikonsultasikan dengan 

tabel r pada taraf signifikasi 5% yaitu sebesaar 0,1786. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa terdapat korelasi antar pola asuh orang tua terhadap kedisiplinan 

belajar siswa di smp negeri 2 muaro jambi karena dari perhitungan koefisien rxy hitung 

sebesar 0,109 lebih besar dari r tabel sebesar 0,1786 rhitung>rtabel 

4. Uji korelasi 

 Setelah diketahui bahwa data yang diperoleh tentang pola asuh orang tua dan 

kediaiplinan belajar berdistribusi normal, maka penghitungan korelasi menggunakan 

statistik parametik dengan rumus korelasi pearson product moment 

r xy = ∑ (∑ ).(∑ )
√ ⁅ ∑ (∑ ) ⁆⁅ ∑ ²(∑ )²

 

 r xy = ( ) ( ).( )
√ ⁅ ( ).( ) ⁆⁅ ( ) ( )²

 

r xy = 
√ ⁅ ⁆ ⁅

⁆ 

r xy = 
√ ⁅ ⁆ ⁅

⁆ 

r xy = 
√ ⁅ ⁆ ⁅

⁆ 

       =0,78 

1. Uji Korelasi Pola Asuh Otoriter  



  Sebagaimana telah dijelaskansebelumnya bahwa dari 86 sampel terdapat 7 orang anak 

yang memiliko kecendrungan pola asuh otoriter maka pengaruh pola asuh otoriter terhadap 

kedisiplinan belajar siswa dapat dicari dengan rumus korelasi sebagai berikut; 

r xy = ∑ (∑ ).(∑ )
√ ⁅ ∑ (∑ ) ⁆⁅ ∑ ²(∑ )²

 

 r xy = ( ) ( ).( )
√ ⁅ ( ).( ) ⁆⁅ ( ) ( )²

 

r xy = 
√ ⁅ ⁆ ⁅ ⁆

 

r xy = 
√ √ ⁅ ⁆ ⁅ ⁆

 

  r xy = 
√ ⁅ ⁆ ⁅ ⁆

 

 = 0,63 

 

  Dari tabel diatas diketahui bahwa terdapat korelasi antara pola asuh orang tua otoriter 

terhadap kedisiplinan belajar siswa diperoleh hasil perhitungan korelasi sebesar 0,63 

dengan demikian tolak ho dan terima ha=rxy >0. Sehingga dengan demikian hupotesis 

yang diajukan bahwa terdapat hubungan yang positif. 

  Berdasarkan hasil perhitungan diatas untuk hubungan pola asuh orang tua otoriter 

terhadap kedisiplinan belajar siswa di SMPNegeri 2 Muaro Jambi diperoleh kontribusi r 

sebesar 0,63 untuk mengetahui hasil pengaruh dapat digunakan rumus: D = r² X 100% 

maka 0,63² X 100% adalah 39,69% yang berarti pola asuh otoriter memberikan pengaruh 

sebesar 39,69% terhadap kedisiplinan belajar siswa sedangkan sisanya (100%-39,69%= 

60,31%) merupakan kontribusi faktor yang tidak diteliti. 

 

2. Uji Korelasi Pola Asuh Permisif 



 Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dari 86 sampel terdapat 12 orang 

anak yang memiliki kecendrungan pola asuh permisif maka pengaruh pola asuh otoriter 

terhadap kedisiplinan belajar siswa dapat dicari dengan rumus korelasi sebagai berikut; 

r xy = ∑ (∑ ).(∑ )
√ ⁅ ∑ (∑ ) ⁆⁅ ∑ ²(∑ )²

 

 r xy = ( ) ( ).( )
√ ⁅ ( ).( ) ⁆⁅ ( ) ( )²

 

r xy = 
√ ⁅ ⁆ ⁅

⁆ 

r xy = 
√ ⁅⁅ ⁆ ⁅

⁆ 

r xy = 
√ ⁅ ⁆ ⁅ ⁆

 

r xy = 0,70 

  Dari tabel diatas diketahui terdapat korelasi antara pola asuh orang tua permisif 

terhadap kedisiplinan belajar siswa diperoleh hasil perhitungan korelasi sebesar 0,70 dengan 

demikian tolak ho dan terima ha=rxy >0. Sehingga dengan demikian hupotesis yang diajukan 

bahwa terdapat hubungan yang positif 

  Berdasarkan hasil perhitungan diatas untuk hubungan pola asuh orang tua otoriter 

terhadap kedisiplinan belajar siswa di SMP Negeri 2 Muaro Jambi diperoleh kontribusi r 

sebesar 0,70 untuk mengetahui hasil pengaruhpola asuh orang tua permisif terhadap 

kedisiplinan belajar dapat digunakan rumus: D = r² X 100% maka 0,70² X 100% adalah 49% 

yang berarti pola asuh permisif memberikan pengaruh sebesar 49% terhadap kedisiplinan 

belajar siswa sedangkan sisanya (100%-49%= 51%) merupakan kontribusi faktor yang tidak 

diteliti. 

3. Uji Korelasi Pola Asuh Demokratis 



 Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dari 86 sampel terdapat 46 orang 

anak yang memiliko kecendrungan pola asuh demokratis maka pengaruh pola asuh 

demokratis terhadap kedisiplinan belajar siswa dapat dicari dengan rumus korelasi 

sebagai berikut; 

r xy = ∑ (∑ ).(∑ )
√ ⁅ ∑ (∑ ) ⁆⁅ ∑ ²(∑ )²

 

 r xy = ( ) ( ).( )
√ ⁅ ( ).( ) ⁆⁅ ( ) ( )²

 

r xy = 
√ ⁅ ⁆ ⁅

⁆ 

r xy = 
√ ⁅ ⁆ ⁅

⁆ 

  r xy = 
√ ⁅ ⁆ ⁅ ⁆

 

r xy = 0,36 

 Dari tabel diatas diketahui terdapat korelasi antara pola asuh orang tua demokratis 

terhadap kedisiplinan belajar siswa diperoleh hasil perhitungan korelasi sebesar 0,36 dengan 

demikian tolak ho dan terima ha=rxy >0. Sehingga dengan demikian hupotesis yang diajukan 

bahwa terdapat hubungan yang positif 

  Berdasarkan hasil perhitungan diatas untuk hubungan pola asuh orang tua demokratis 

terhadap kedisiplinan belajar siswa di SMP Negeri 2 Muaro Jambi diperoleh kontribusi r 

sebesar 0,36 untuk mengetahui hasil pengaruhpola asuh orang tua otoriter terhadap 

kedisiplinan belajar dapat digunakan rumus: D = r² X 100% maka 0,36² X 100% adalah 

12,96% yang berarti pola asuh demokratis memberikan pengaruh sebesar 12,96% terhadap 

kedisiplinan belajar siswa sedangkan sisanya (100%-12,96%= 87,04%) merupakan kontribusi 

faktor yang tidak diteliti 



4. Uji Korelasi Pola Asuh Situasional 

 Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dari 86 sampel terdapat 21 orang 

anak yang memiliko kecendrungan pola asuh situasional maka pengaruh pola asuh 

situasional terhadap kedisiplinan belajar siswa dapat dicari dengan rumus korelasi sebagai 

berikut; 

r xy = ∑ (∑ ).(∑ )
√ ⁅ ∑ (∑ ) ⁆⁅ ∑ ²(∑ )²

 

 r xy = ( ) ( ).( )
√ ⁅ ( ).( ) ⁆⁅ ( ) ( )²

 

r xy = 
√ ⁅ ⁆ ⁅

⁆ 

r xy = 
√ ⁅ ⁆ ⁅

⁆ 

r xy = 
√ ⁅ ⁆ ⁅ ⁆

⁆ 

r xy = 0,49 

Dari tabel diatas diketahui terdapat korelasi antara pola asuh orang tua situasional 

terhadap kedisiplinan belajar siswa diperoleh hasil perhitungan korelasi sebesar 0,49 dengan 

demikian tolak ho dan terima ha=rxy >0. Sehingga dengan demikian hupotesis yang diajukan 

bahwa terdapat hubungan yang positif 

  Berdasarkan hasil perhitungan diatas untuk hubungan pola asuh orang tua situasional 

terhadap kedisiplinan belajar siswa di SMP Negeri 2 Muaro Jambi diperoleh kontribusi r 

sebesar 0,49 untuk mengetahui hasil pengaruh pola asuh orang tua situasional terhadap 

kedisiplinan belajar dapat digunakan rumus: D = r² X 100% maka 0,49² X 100% adalah 

24,01% yang berarti pola asuh situasional memberikan pengaruh sebesar 24,01% terhadap 

kedisiplinan belajar siswa sedangkan sisanya (100%-24,01%= 75,99%) merupakan kontribusi 

faktor yang tidak diteliti. 



 

C. Pembahasan hasil penelitian 

  Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa pola asuh orang tua memiliki 

hubungan serta pengaruh yang jelas terhadap kedisiplinan belajar siswa kelas VIII di SMP N 

2 Muaro Jambi. Hal ini di tunjukkan dari hasil perhitungan korelasi pada pola asuh otoriter 

dengan r = 0,63 dan memberi pengaru sebesar 39,69%, hasil korelasi pada pola asuh permisif 

dengan r = 0,70 dan memberi pengaruh 49%, perhitungan korelasi pada pola asuh demokratis 

dengan r = 0,36 dan memberi pengaruh sebesar 12,96% dan pada pola asuh situasional hasil 

korelasi r = 0,49 dan memberi pengaruh 24,01%. Sesuai dengan pendapat ahli : 

Menurut chabib thoha (dalam retno astuti, 2005:22) yang mengemukakan bahwa pola asuh 

orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab kepada anak 

baik dalam sudut tinjauan agama ,tinjauan sosial kemasyarakatan maupun tinjauan individu. 

Jika pendidikan keluarga dapat berlangsung dengan baik maka mampu menumbuhkan 

perkembangan terhadap agama,kepribadian yang kuat danmandiri potensi jasmani, dan 

rohani secara intelektual yang berkembang secara optimal. Dan sebagaimana dikemukakan 

oleh hurlock (2013:256) bahwa pola asuh orang tua adalah cara orang tua dala0 mendidik 

anak yang diwujudkan dalam berbagai cara antara lain kontrol terhadap perilaku ana2 dan 

penentuan nilai-nilai moral terhadap anak. Sementara itu desmita (2013:51) menyatakan 

bahwa pola asuh orang tua akan mempengaruhi perkembangan anak sejak kecil hingga 

dewasa. 

Orang tua merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak-anak mereka karena dari 

merekalah anak-anak mendapatkan pendidikan. Dikatakan sebagai pendidik utama karena 

pendidikan dari orang tua menjadi dasar perkembangan dan kehidupan anak di kemudian 

hari. Pendidikan dalam keluarga merupakan usaha keluarga dalam mrndewasakan anak 



melalui gaya kepemimpinan atau pola asuh yang di berikan untuk mendisiplinkan anak 

tergambar dari pemberian kasih sayang, ganjaran dan komunikasi. 

Oleh karena itu, di dalam keluarga dalam memberikan pendidikan  kepada anak 

dibutuhkan pola asuh yang tepat agar anak dapat tunbuh dan berkembang secara otimal, dan 

dapat menjalankan perannya dengan baik. Dan didalam keluarga anak di berikan pola asuh 

atau metode disiplin yang berbeda beda mulai dari pola asuh yang otoriter dimana orang tua 

dengan pola asuh otoriter ini menyebabkan perilaku anak menjadi kurang inisiatif,merasa 

takut,tidak percaya diri, pencemas rendah diri, minder dalam pergaulantetapi disisi lainanak 

bisa mwmberontak, nakal, atau melarikan diri dari kenyataan, misalnya dengan menggunakan 

narkoba, anak dengan pola asuh demokratis menyebabkan perilaku anak menjadi supel, 

percaya diri, berani, inisiatif, terbuka, orang tua dengan pola asuh permisif menyebabkan 

anak kurang mandiri, susah bersosialisasi, tidak disiplin. 

Dari semua pola asuh yang diberikan oleh orang tua memiliki dampak tersendiri bagi 

perilaku anak dan hal ini sangat berkaitan dengan kedisiplinan belajar pada anak. Anak yang 

di berikan pola asuh yang tidak efektif akan menimbulkan dampak negatif terhadap anaknya 

terutama pada hal belajar . 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: terdapat pengaruh yang signifikan antara pola asuh orang tua 

terhadap kedisiplinan belajar siswa di smp negeri 2 muaro jambi. Adapun penjabaran 

hubungan dari berbagai bentuk pola asuh orang tua yang di terapkan kepada anak 

dalam hal menunjang kedisiplinan belajar anak di sekolah sebagai berikut: 

1. Pengaruh antara pola asuh orang tua otoriter terhadap kedisiplinan belajar siswa diperoleh 

hasil  hasil pengaruh dapat digunakan rumus: D = r² X 100% maka 0,63² X 100% adalah 

39,69% yang berarti pola asuh otoriter memberikan pengaruh sebesar 39,69% terhadap 

kedisiplinan belajar siswa sedangkan sisanya (100%-39,69%= 60,31%) merupakan 

kontribusi faktor yang tidak diteliti. 

2. Pengaruh antara pola asuh orang tua permisif atau laises faire terhadap kedisiplinan belajar 

siswa diperoleh hasil pengaruh pola asuh orang tua otoriter terhadap kedisiplinan belajar 

dapat digunakan rumus: D = r² X 100% maka 0,70² X 100% adalah 49% yang berarti pola 

asuh permisif memberikan pengaruh sebesar 49% terhadap kedisiplinan belajar siswa 

sedangkan sisanya (100%-49%= 51%) merupakan kontribusi faktor yang tidak diteliti. 

3. Pengaruh antara pola asuh orang tua demokratis terhadap kedisiplinan belajar siswa 

diperoleh hasil pengaruh pola asuh orang tua demokratis terhadap kedisiplinan belajar 

dapat digunakan rumus: D = r² X 100% maka 0,36² X 100% adalah 12,96% yang berarti 

pola asuh demokratis memberikan pengaruh sebesar 12,96% terhadap kedisiplinan belajar 

siswa sedangkan sisanya (100%-12,96%= 87,04%) merupakan kontribusi faktor yang 

tidak diteliti. 



4. Pengaruh antara pola asuh orang tua situasional terhadap kedisiplinan belajar siswa 

diperoleh hasil pengaruh pola asuh orang tua situasional terhadap kedisiplinan belajar 

dapat digunakan rumus: D = r² X 100% maka 0,49² X 100% adalah 24,01% yang berarti 

pola asuh situasional memberikan pengaruh sebesar 24,01% terhadap kedisiplinan belajar 

siswa sedangkan sisanya (100%-24,01%= 75,99%) merupakan kontribusi faktor yang 

tidak diteliti. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang dapat dijadikan rekomendasi 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Kepada siswa, hendaknya dapat bersikap lebih positif dalam hal meningkatkan 

kedisiplinan dalam belajar dan terus meningkatkan disiplin walaupun dari berbagai 

macam pola asuh orang tua. 

2. Kepada orang tua selaku pembimbing pertama dan utama bagi anak hendaknya dapat 

membantu anak melakukan pola asuh dengan baik dan memberikan kesempatan kepada 

anak untuk dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya 

3. Bagi pihak sekolah dan guru pembimbing hendaknya memperhatikan perkembangan 

siswa khususnya dalam mendisiplinkan siswa dalam hal belajar di sekolah dengan lebih 

memperhatikan cara membimbing dan pendekatan terhadap anak 
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