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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan usaha pemerintah meningkatkan mutu pendidikan di 

Indonesia. Pasal 19 ayat 1 dari peraturan pemerintah ini berbunyi sebagai berikut 

“proses pembelajaran pada suatu pendidikan diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif. Salah satu faktor yang terpenting dalam suatu pendidikan 

adalah guru. Akhyar (dalam Fathurrohman, 2017:19) dalam proses pembelajaran 

harus terdapat guru maka tidak dapat dikatakan proses pembelajaran jika gurunya 

tidak ada dan seorang murid hanya belajar secara otodidak. Seorang guru 

merupakan bagian terpenting dalam pendidikan, guru memiliki fungsi dalam suatu 

proses pendidikan yaitu sebagai pendidik yang mampu memberikan bimbingan 

pada peserta didiknya untuk memperoleh pengalaman atau pengetahuan baru. 

Guru dalam perannya sebagai fasilitator bertujuan untuk memfasilitasi siswanya 

untuk belajar secara maksimal dengan menggunakan berbagai strategi, model, 

metode, media dan sumber belajar yang tersedia. Menurut Usman (2017:11), guru 

hendaknya mampu mengusahakan sumber belajar yang berguna serta dapat 

menunjang pencapaian tujuan dan proses belajar mengajar.  

Selain guru, peran orang tua dalam memberikan pola asuh juga sangat 

berpengaruh terhadap keberhasilan peserta didik. Orang tua merupakan sosok 

pertama dan utama dalam pendidikan anak. Orang tua bertanggung jawab 

terhadap proses pembentukkan perilaku anak, karena sebagian besar dari 

kehidupan anak adalah di dalam keluarga, sehingga pendidikan yang paling 

banyak diterima oleh anak adalah dalam keluarga. Setiap orang tua memiliki cara 

dan karakteristik berbeda dalam mendidik anaknya masing – masing hal ini terkait 

dalam pola asuh orang tua yang membuat sikap siswa diantaranya yaitu 

membentuk perilaku anak, salah satunya yaitu membentuk kedisiplinan anak.  

Disiplin adalah suatu proses dari latihan atau belajar yang bersangkut  paut 

dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam pembelajaran, disiplin diri 
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merupakan pondasi yang sangat kuat untuk melatih diri dan taat terhadap 

beberapa aturan dalam pembelajaran, agar dapat mencapai hasil yang diinginkan. 

Kedisiplinan pada anak adalah memberikan pengertian mana yang baik dan yang 

buruk. Pendidikan disiplin perlu ditanamkan pada anak bahwa berbuat kesalahan 

tentu mengandung sejumlah konsekuensi, untuk itulah fungsi hukuman dalam 

pendidikan anak. Disinilah pola asuh akan tanggung jawab orang tua sangat 

dibutuhkan dalam membentuk kedisiplinan anak. Namun ketika mendisiplinkan 

anak, kebanyakan orang tua menganggap disiplin sebagai sesuatu yang bersifat 

kaku sehingga terkesan memaksa anak untuk patuh dan taat terhadap tanggung 

jawabnya sendiri. Orang tua tidak menyadari bahwa disiplin adalah suatu proses 

belajar yang berlangsung sepanjang waktu.  

Pembentukan kedisiplinan anak hendaknya dilakukan orang tua sejak dini, 

dimana anak masih sangat mudah untuk diberi atau diarahkan kepada hal-hal yang 

baik. Pembentukkan kedisiplinan dapat dilakukan melalui peran serta orang tua, 

dimana orang tua harus mengetahui bagaimana cara mengajarkan yang tepat 

untuk menanamkan nilai-nilai disiplin pada anak tanpa adanya unsur paksaan. 

Melalui pola asuh orang tua dalam menanamkan kedisiplinan yang baik, maka 

seorang anak akan membiasakan diri melakukan sesuatu secara teratur dan 

terjadwal. Sebaliknya, jika sejak dini anak tidak ditanamkan atau diajarkan 

perilaku kedisiplinan yang kuat, maka dalam memasuki usia remaja anak akan 

cenderung sulit mengembangkan sikap disiplin yang baik dan benar.  

Disiplin sangat penting bagi perkembangan perilaku anak. Anak yang sudah 

terbiasa disiplin sejak dini mereka akan merasa lebih aman karena mereka tahu 

dengan pasti tanggung jawab yang harus dipatuhi dan ditaati atau mana yang 

harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Tentunya tanggung jawab itu telah 

tertanam pada diri sendiri.    

Pembelajaran di masa pandemi seperti ini, tidak mengharuskan siswa untuk 

datang ke sekolah. Bahkan banyak sekali sekolah yang memberlakukan siswa 

untuk belajar menggunakan metode daring atau dalam jaringan internet sampai 

batas waktu yang tidak ditentukan. Oleh karena itu siswa membutuhkan 

bimbingan dan arahan orang tua dalam melakukan pembelajaran. Tidak hanya hal 
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itu dimasa pandemi seperti sekarang, orang tua tidak hanya wajib membimbing 

saja tetapi orang tua juga wajib merawat, memelihara dan mendidik anaknya. 

Namun, setiap orang tua tentunya memiliki cara yang berbeda-beda dalam 

mendidik dan mengasuh anaknya.  

Dalam pendapat Wibowo dan Gunawan (2015:62) terdapat tiga jenis pola 

asuh orang tua, diantaranya yaitu pola asuh otoriter adalah pola asuh yang keras 

atau orang tua cenderung memkasakan kehendak anaknya, pola asuh demokratis 

adalah pada pola asuh ini orang tua memberikan kebebasan kepada anak dan 

mendorong untuk mandiri, dan pola asuh permisif adalah pola asuh yang 

membebaskan anak tanpa adanya kontrol dari orang tua, namun jika anak tidak 

dapat mengendalikan diri anak dapat terjerumus pada hal-hal negatif. Meskipun 

sekarang pembelajaran dilakukan dari rumah, tentunya guru juga tetap 

memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan dirumah dengan bimbingan 

orang tuanya. Dengan adanya pemberian tugas tentunya juga ada penilaian. Siswa 

harus mengerjakan tugas kemudian dikumpulkan kepada guru untuk dinilaikan.   

Dalam mengerjakan tugas tentunya juga harus dikerjakan dengan tepat waktu, 

agar saat mengumpulkan juga tepat waktu. Hal ini merupakan contoh dari salah 

satu kedisiplinan belajar siswa. Oleh karena itu pola asuh orang tua sangat 

dibutuhkan dalam menanamkan kedisiplinan belajar siswa. Kedisiplinan belajar 

dalam masa pandemi tentu sangat membutuhkan pola asuh orang tua untuk 

mengontrol siswa terhadap tugas yang diberikan oleh guru. Tanpa kontrol dari 

orang tua tentunya sulit bagi siswa untuk disiplin dalam mengerjakan tugas, dan 

anak akan seenaknya sendiri dan tidak sadar terhadap tanggung jawab pada tugas 

yang diberikan oleh gurunya, sehingga anak tidak mengerjakan tugas dengan tepat 

waktu. Oleh karena itu, pola asuh orang tua sangat dibutuhkan siswa sejak dini 

untuk menanamkan kedisiplinan pada diri anak tersebut, agar anak sudah terbiasa 

untuk melakukan perilaku disiplin.  

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2020 

di Desa Langenharjo saat ini keadaan dilapangan terlihat kurangnya pola asuh 

orang tua dalam menanamkan perilaku kedisiplinan belajar siswa. Hal ini 

didukung dengan kurangnya kesadaran orang tua untuk menanamkan kedisiplinan 
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anak pada usia dini karena orang tua masih menganggap disiplin sebagai sesuatu 

yang kaku atau cenderung bersifat memaksa. Orang tua kurang menyadari jika 

disiplin merupakan proses pembentukan sikap yang berlangsung sepanjang waktu. 

(Hasil wawancara, 9 Agustus 2020 dalam lampiran 2B halaman 73). 

Orang tua tidak menyadari jika kedisiplinan itu merupakan patuh atau taat 

pada tanggung jawab pada dirinya sendiri, melainkan beranggapan bahwa disiplin 

merupakan suatu paksaan yang harus dilakukan untuk mencapai hal yang 

diharapkan oleh kepentingan bersama. Seperti halnya disiplin belajar, sering 

dijumpai pada saat pandemi ketika siswa mendapat tugas dari guru, terlihat masih 

banyak siswa yang kurang disiplin saat mengerjakan tugas. Siswa kurang tepat 

waktu dalam mengumpulkan tugas, hal ini karena kurangnya pola asuh orang tua 

dalam menanamkan perilaku disiplin belajar siswa. Padahal kedisiplinan belajar 

siswa pada masa pandemi tentunya sangat membutuhkan pola asuh orang tua 

untuk mengontrol kegiatan pembelajaran yang dilakukan dirumah dengan 

bimbingan orang tua. Tanpa adanya kontrol dan bimbingan dari orang tua 

tentunya kedisiplinan sangat sulit sekali terwujud. Pola asuh orang tua sangat 

dibutuhkan siswa sejak dini untuk menanamkan kedisiplinan pada diri anak 

tersebut. Selain itu perilaku siswa yang kurang sadarnya akan tugas yang 

diberikan guru siswa lebih memilih lebih bermain sendirinya dibandingkan 

mengerjakan tugas. Setelah mengulur-ulur waktu siswa tersebut mengerjakan 

tugas yang diberikan oleh guru dengan bimbingan orang tua, mengakibatkan tugas 

yang dikumpulkan siswa kepada guru menjadi terlambat dan tidak maksimal.. 

(Hasil wawancara, 9 Agustus 2020 dalam lampiran 2B halaman 73-74).  

Disisi lain, kurangnya kesadaran pola asuh orang tua akan pentingnya disiplin 

dalam menyelesaikan tugas tepat waktu, apalagi anak usia SD tanggung jawabnya 

masih kurang sehingga anak kurang terarah dalam pendidikan. Selain itu masih 

banyak orang tua yang lebih mementingkan pekerjaannya, daripada membimbing 

anaknya untuk menyelesaikan tugas secara tepat waktu. Anak menjadi kurang 

perhatian dan melakukan hal-hal negatif untuk mendapatkan perhatian. Seperti 

halnya, biasanya anak melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil, salah satunya 

seperti menegrjakan tugas tidak tepat waktu bahkan ada yang tidak mengerjakan. 
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Dari pelanggaran tersebut tentunya akan berdampak ke depannya seperti halnya 

anak akan mengulangi kembali atau bahkan akan melakukan pelanggaran-

pelanggaran yang lainnya apabila tidak segera ditindak lanjuti.  

Oleh karena itu pola asuh orang tua sangat berpengaruh sekali dalam 

penanaman perilaku disiplin siswa. Sebelum orang tua dapat menjalankan 

perannya  untuk menanamkan kedisiplinan anak, tentunya harus membangun 

hubungan antara orang tua dan anak dengan baik. Selain itu orang tua juga harus 

mempunyai kesadaran terhadap pentingnya menanamkan perilaku disiplin sejak 

dini terhadap anak dan menganngap bahwa disiplin merupakan ketaatan atau 

patuh terhadap tanggung jawabnya sendiri bukan paksaan dari orang lain agar 

anak mudah terbiasa untuk melakukannya. Dengan adanya hal tersebut maka, 

semakin baik pola asuh orang tua yang dijalankan, maka semakin berhasil pula 

penanaman perilaku kedisiplinan belajar pada anak. Dari permasalahan tersebut, 

maka dapat dilihat bahwa masih banyak kurangnya pola asuh orang tua dalam 

menanamkan perilaku disiplin belajar siswa.  

Kondisi tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiyono, 

Eko dan Rohanah (2019) dengan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

pengembangan disiplin belajar dalam meningkatkan hasil belajar di SDN 

Pulogebang 11 Jakarta, dapat disimpulkan diantaranya disiplin belajar siswa 

sudah baik namun masih diperlukan peningkatan, upaya yang dilakukan oleh 

personil sekolah untuk meningkatkan disiplin belajar, faktor yang berpengaruh 

terhadap disiplin belajar adalah faktor lingkungan, disiplin belajar adalah keadaan 

sikap mental anak yang dengan senang hati tunduk pada aturan, disiplin belajar 

siswa di sekolah merupakan hal yang sangat penting karena jika kedisiplinan 

tersebut telah tertanam dalam diri anak, maka ia akan belajar secara teratur dan 

terarah, dan faktor pendukung dan penghambat disiplin siswa. Berdasarkan 

permasalahan yang terjadi seperti yang dipaparkan diatas maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pola Asuh Orang Tua dalam 

Menanamkan Perilaku Kedisiplinan Belajar Anak Usia SD di Desa Langenharjo 

Margorejo Kabupaten Pati.” 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pola asuh orang tua dalam menanamkan perilaku kedisiplinan 

belajar anak usia SD di Desa Langenharjo Margorejo Kabupaten Pati?  

2. Bagaimana perilaku kedisiplinan belajar anak usia SD di Desa 

Langenharjo Margorejo Kabupaten Pati?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah:  

1. Mendeskripsikan pola asuh orang tua dalam menanamkan perilaku 

kedisiplinan belajar anak usia SD di Desa Langenharjo Margorejo 

Kabupaten Pati.  

2. Mendeskripsikan perilaku kedisiplinan belajar anak usia SD di Desa 

Langenharjo Margorejo Kabupaten Pati.  

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian kualitatif ini dilaksanakan di Desa Langenharjo Margorejo 

Kabupaten Pati. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:  

1.4.1.  Secara Teoretis  

Secara umum hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan 

dan sebagai informasi bagi pendidikan mengenai peran orang tua dalam 

menanamkan kedisiplinan belajar anak usia SD di Desa Langenharjo Margorejo 

Kabupaten Pati. Serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu 

pengetahuan yang bisa diterapkan dalam pembelajaran.   

1.4.2.  Secara Praktis 

1. Bagi Guru  

Sebagai pertimbangan peran orang tua dalam menanamkan perilaku 

kedisiplinan belajar anak usia SD di Desa Langenharjo Margorejo 

Kabupaten Pati.  

2. Bagi Siswa  

Menambah wawasan dan informasi siswa sehingga dapat meingkatkan 

kedisiplinan siswa.   
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3. Bagi Orang Tua atau Masyarakat 

Memberikan informasi yang bersifat edukatif agar lebih melaksanakan 

peran orang tua untuk kedisiplinan belajar siswa. 

4. Bagi Peneliti  

Sebagai dasar pemikiran mengenai peran orang tua dalam menanamkan 

perilaku kedisiplinan belajar siswa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


