
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan primer manusia di dunia. Permasalahan-

permasalahan hidup dapat dihadapi dengan memiliki bekal pendidikan yang cukup. 

Pendidikan merupakan hak dan kewajiban bagi setiap orang di dunia. Pengertian pendidikan 

menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:  

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara”  

Seperti yang kita ketahui bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang 

selalu membutuhkan bantuan orang lain dan tidak dapat hidup sendiri.oleh karena itu pula, 

secara alamiah manusia memiliki keinginan untuk selalu terhubung dan berkomunikasi 

dengan orang lain. Setiap orang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang 

lain, meski kemampuan tersebut tarafnya bisa berbeda-beda. 

Pendidikan karakter di Indonesia diaplikasikan pada setiap jenjang pendidikan. Salah 

satu nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa disebutkan dalam Mulyasa, (2014: 26) 

dalam rangka menyukseskan pendidikan karakter guru harus mampu menumbuhkan disiplin 

peserta didik terutama disiplin diri, guru harus mampu membantu peserta didik 

mengembangkan pola prilakunya, meningkatkan standar prilakunya dan melaksanakan aturan 

sebagai alat untuk menegakkan disiplin.  

Disiplin dilakukan dalam semua aspek kehidupan, “Disiplin belajar merupakan 

karakter yang harus dibentuk dan ditanamkan sejak kecil. Belajar ialah suatu proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 
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keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya” 

(Hamalik 2013: 98). Pengertian dari belajar dijelaskan oleh Slameto (2013: 2) yaitu “suatu 

proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan 

lingkngannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.  

Disiplin 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 ditentukan dan mengerjakan pekerjaan rumah tepat waktu.  

Perilaku disiplin memberikan berbagai manfaat, disiplin mengajarkan seseorang 

untuk mengikuti aturan yang berlaku sehingga terbiasa dengan keteraturan. Keteraturan 

dalam kehidupan membuat manusia mempunyai ketenangan dalam menjalani kehidupan. 

Tindakan mengikuti aturan yang berlaku di rumah seperti bangun pagi-pagi dan bersiap ke 

kantor akan membuat seseorang tenang serta tidak terburu-buru saat perjalanan. Kegiatan 

dapat berlangsung lancar apabila disiplin mengikuti jadwal dan peraturan yang berlaku. 

Kedisiplinan akan membuat siswa lebih siap untuk memulai aktivitas belajar. Kedisiplinan 

tidak hanya melakukan sesuai dengan aturan, namun juga dilandasi dengan rasa tanggung 

jawab.  

Kedisiplinan yang dimiliki seseorang tidak muncul secara spontan dari dalam diri 

manusia. Hamalik (2013: 139) menyatakan bahwa “disiplin dipengaruhi oleh dua faktor yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu, 

sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan. Salah satu faktor eksternal yang 

mempengaruhi kedisiplinan yaitu keadaan keluarga”. “Pendidikan dan pembinaan anak 



dalam keluarga sangat menentukan perkembangannya di kemudian hari, termasuk disiplin 

dirinya” (Slameto, 2013: 22).  

Anak menjadikan orang tua sebagai model atau contoh dalam kehidupan sehari-hari. 

Pengasuhan orang tua dan pengalaman diri dari masa kecil hingga tumbuh besar sangat 

berpengaruh bagi kedisiplinan anak, termasuk kedisiplinan belajar.  “Setiap orang tua 

berkewajiban secara kodrati untuk menyelenggarakan pendidikan terhadap anak. Pendidikan 

diberikan melalui bimbingan, pengajaran, dan latihan” (Nana Syaodih Sukmadinata, 2003: 8). 

Bentuk pendidikan dalam keluarga menekankan kepada pelatihan perilaku yang baik, antara 

lain menghormati orang lain, disiplin, dan saling membantu jika mendapat kesulitan. 

Pelaksanaan pendidikan  di lingkungan keluarga berlangsung secara alamiah dan wajar serta 

tanpa suatu organisasi yang ketat. Waktu yang digunakan dalam pendidikan keluarga tidak 

mempunyai program khusus seperti sistem semester dalam sekolah formal.  

Salah satu peran orang tua dalam pendidikan anak adalah memberi contoh dan 

dukungan yang baik kepada anak. Orang tua berperan dalam pendidikan anak di rumah 

dengan cara mengasuh sehingga bakat, minat, karakter serta kepribadian berkembang dengan 

baik. Anak diasuh dan dibesarkan oleh orang tua dengan harapan agar anak tumbuh menjadi 

pribadi yang baik. Setiap orang tua mempunyai cara tersendiri dalam mengasuh anak yang 

disebut dengan pola asuh. Pola asuh disebut juga dengan gaya pengasuhan. Pola asuh 

orangtua merupakan salah satu faktor terpenting dalam mengembangkan ataupun 

menghambat tumbuhnya kreativitas, kehidupan keluarga merupakan lingkungan pertama dan 

utama bagi anak. Oleh karena itu pola pengasuhan orangtua menjadi sangat penting bagi dan 

akan mempengaruhi kehidupan anak hingga ia dewasa (Rahmawati, 2010:8) 

Setiap pola asuh yang diterapkan orang tua mempunyai pengaruh bagi anak. Pengaruh 

tersebut timbul karena orang tua merupakan model bagi anak. Perlakuan dari orang tua 

kepada anak menjadi pengalaman dan melekat pada anak dalam perkembangannya menjadi 



dewasa. Setiap pola asuh mempunyai kekurangan dan kelebihan yang  harus diketahui serta 

dipahami orang tua. Orang tua harus selektif dalam memilih pola asuh yang dapat 

memberikan pengaruh positif bagi keluarga, keluarga mempunyai pengaruh besar dalam 

membentuk karakter dan kepribadian anak.  

Sebelumnya penulis melakukan observasi terhadap guru pada tanggal 15 Oktober 

2018 di TK Pembina Desa Terusan Kabupaten Batanghari. Berdasarkan hasil pengamatan 

penulis menemukan bahwa beberapa anak dalam kedisiplinan belajar belum baik, karena 

mendidik anak dari orang tua berbeda-beda.  Dari hasil observasi yang penulis lakukan dapat 

disimpulkan bahwa kedisiplinan anak di TK berbeda tergantung dari orangtuanya mendidik 

di rumah. Tentunya ada faktor yang membuat tingkat kedisiplinan anak-anak tidak sama, ada 

hal yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan anak baik itu dari segi pola asuh atau pun yang 

lainnya.  

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Hubungan pola asuh orang tua dengan disiplin anak di TK Pembina Desa Terusan 

Kabupaten Batanghari ”. 

B. Batasan Masalah   

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan semula dan mengingat keterbatasan 

penulis baik dari segi kemampuan, pengalaman, tenaga, waktu, biaya dan sebagainya maka 

penulis memfokuskan pada masalah  hubungan pola asuh orang tua terhadap disiplin anak di 

TK Pembina Desa Terusan Kabupaten Batanghari.  

 

C. Rumusan Masalah   

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi dan batasan masalah yang telah 

dikemukakan, maka rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini dirumuskan yaitu 

apakah terdapat hubungan pola asuh orang tua dengan disiplin anak di TK Pembina Desa 

Terusan Kabupaten Batanghari? 



 

D. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui hubungan pola asuh orang 

tua dengan disiplin anak di TK Pembina Desa Terusan Kabupaten Batanghari. 

E. Manfaat Hasil Penelitian   

1. Manfaat Teoritis  

Memberikan  wawasan  secara  nyata  dalam  dunia  pendidikan  bahwa pola asuh 

orang tua berperan bagi kepribadian anak terutama disiplin belajar.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Orang Tua  

Sebagai bahan masukan bagi orang tua dalam memahami peran pola asuh dalam 

disiplin belajar anak.  

b. Bagi Siswa  

Kedisiplinan belajar menciptakan keteraturan dan kelancaran dalam belajar, maka 

untuk kegiatan ini siswa harus mengikuti aturan yang ditetapkan di sekolah dan di rumah.  

c. Bagi Mahasiswa  

Sebagai ba han referensi dalam pengembangan karya ilmiah. 

F. Defenisi Oprasional 

1. Pola Asuh Orangtua 

Pola asuh merupakan sikap  orang tua dalam berinteraksi dengan anak-anaknya. Sikap orang 

tua ini meliputi cara orang tua memberikan aturan-aturan, maupun hukuman, cara orang tua 

menunjukkan otoritasnya dan juga orang tua memberikan perhatian serta tangapan terhadap 

anak” Adapun indikator pola asuh orangtua yaitu: 1) pola asuh otoriter, 2) pola asuh permisif, 

3) pola asuh demokratis. 

 

2. Disiplin Belajar 



Disiplin merupakan hasil pembinaan dan pendidikan yang melibatkan sejumlah pembina 

dengan metode tertentu serta berlangsung dalam tempat dan waktu tertentu. Adapun indicator 

disiplin yaitu: 1) penanaman secara otoriter, 2) penanaman secara demokratis, 3) penanaman 

secara premisif. 

G. Kerangka Berfikir 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual 

H. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian ini yaitu: terdapat hubungan pola asuh orang tua dengan disiplin 

anak di TK Pembina Desa Terusan Kabupaten Batanghari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiplin  

(Y) 

 

Pola Asuh Orangtua 

(X) 


