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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keluarga adalah lingkungan pendidikan yang pertama dan utama (Munib, 

2012: 72).  Anak mulai belajar dari lingkungan keluarga sehingga peran orang tua 

dianggap paling besar pengaruhnya terhadap terbentuknya kepribadian pada diri 

anak. Setiap orang tua harus mampu memanfaatkan masa-masa ini untuk 

mengembangkan potensi anak untuk membentuk pribadi yang sempurna. Orang 

tua harus memperhatikan lingkungan keluarga, sehingga dapat menciptakan 

lingkungan yang sehat, nyaman, dan serasi.  

Orang tua adalah orang yang pertama kali mengajarkan anak berbahasa 

dengan mengajari anak mengucapkan kata ayah, ibu, nenek, kakek, dan anggota 

keluarga lainnya. Orang tua adalah orang yang pertama mengajarkan anak 

bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Orang tualah yang mengarahkan 

anak dengan kebiasaan  yang dilakukan sehari-hari di rumah yang merupakan 

teladan bagi anak. Sehingga peran orang tua dalam mendidik anak sangatlah 

penting. Apabila pola asuh yang dilakukan oleh orang tua didalam keluarga gagal, 

sehingga anak akan malas untuk belajar, anak tidak akan mendapatkan hasil yang 

baik sehingga disini dibutuhkan keterlibatan orang tua dalam mengamati minat 

belajar anak, dan selalulah sebagai orang tua mendukung dan bisa memberikan 

motivasi kepada anak untuk bisa lebih bersemangat, bergairah dalam hal belajar. 

Karena dasar utama anak untuk menjadi pintar, tertarik dalam belajar anak adalah 

cara orang tua mengasuh dan mendidik anak sejak usia dini. 

Djamarah (2014:41) menyebut pola asuh adalah kebiasaan yang dilakukan 

oleh orang tua dalam memimpin, menjaga, dan membimbing anak yang dilakukan 

secara konsisten sejak anak lahir hingga remaja dan membentuk perilaku anak 

sesuai dengan norma dan nilai yang baik dan sesuai dengan kehidupan 

masyarakat. Eunis (2004: 18) pola asuh merupakan serangkaian interaksi yang 

intensif, orang tua mengarahkan anak untuk memiliki kecakapan hidup. 

Sedangkan Mu’tadin (2002) menyatakan bahwa pola asuh merupakan interaksi 
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antara anak dan orang tua selama mengadakan kegiatan pengasuhan yang berarti 

orang tua mendidik, membimbing dan mendisiplinkan serta melindungi anak 

sehingga memungkinkan anak untuk mencapai tugas-tugas perkembangannya. 

Hurlock dalam (Fatimah 2010:12) menjelaskan bahwa ada tiga pola asuh, 

yaitu: pola asuh otoriter, demokratis, dan permisif. Pola asuh demokrasi antara 

lain disiplin dan pemberian kasih sayang seimbang. Pola asuh permisif pada 

dasarnya orang tua memberikan kebebasan penuh dan membiarkan perbuatan-

perbuatan anak tanpa batasan yang jelas. Pola asuh orang tua memiliki peran 

penting dalam pembentukan minat anak. 

Minat sangat erat hubungannya dengan belajar, belajar tanpa minat akan 

terasa jenuh, dalam kenyataanya tidak semua kegiatan belajar anak didorong oleh 

faktor minatnya sendiri, ada yang mengembangkan minatnya terhadap materi 

pelajaran dikarenakan pengaruh dari gurunya, temanya, maupun orang tuanya. 

Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab sebagai orang tua 

untuk menyediakan situasi dan kondisi yang bisa merangsang minat belajar anak 

didiknya. Jadi yang dimaksud dari minat belajar adalah seperti: gairah, kemauan, 

dan perasaan suka untuk melakukan proses perubahan tingkah laku melalui 

berbagai kegiatan, meliputi mencari pengetahuan dan pengalaman. 

Minat merupakan suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu 

hal atau aktivitas tanpa ada yang  menyuruh, seperti yang dikemukakan oleh 

Slameto (2003: 57) minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. 

Minat merupakan sifat yang relatif menetap pada diri seseorang sebab dengan 

minat ia akan melakukan sesuatu yang diminatinya. Sebaliknya tanpa minat 

seseorang tidak mungkin melakukan sesuatu. 

Peran pola asuh dalam pembentukan minat belajar anak telah diteliti oleh 

beberapa orang antara lain Karismatika (2019) dengan hasil penelitian 

menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara pola asuh orang tua 

terhadap minat belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 7 Jember tahun pelajaran 

2017/2018. Hasil analisis yang diperoleh melalui perhitungan SPSS dapat 
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diketahui korelasi antara pola asuh orang tua dan minat belajar siswa kelas VIII 

SMP Negeri 7 Jember diperoleh angka 0.854 hal ini berarti 85,4% data keduanya 

berpengaruh. Koefisien korelasi signifikan yaitu dengan tingkat kepercayaan 

sebesar 99%. Yang berarti ada pengaruh yang signifikan pola asuh orang tua 

dengna minat belajar siswa.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di masyarakat Desa Medini 

tepatnya di RT 01 RW 01 Kecamatan Undaan menunjukkan bahwa anak mengaku 

lebih menyukai bermain handphone ketimbang belajar dan anak juga memberikan 

informasi bahwa kebiasaan mereka dirumah cenderung mengahabiskan waktu 

untuk bermain game online, nonton televisi dan bermain. Pernyataan tersebut 

menjadi lebih kuat dengan penjelasan yang diberikan oleh orang tua bahwa lebih 

dari setengah jumlah anak di Desa Medini memiliki minat belajar yang rendah. 

Hal tersebut terjadi akibat dari orang tua dalm memberikan pengasuhan dan 

pendampingan kurang maksimal sehingga berdampak terhadap minat belajar 

siswa yang kurang. Berkaitan dengan penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan 

penelitian mengenai pola asuh kaitanya dengan minat belajar siswa dengan judul 

“Peran Pola Asuh dalam Pembentukan Minat Belajar di Desa Medini”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut. 

1. Bagaimana bentuk pola asuh yang diterapkan oleh orang tua di Desa Medini? 

2. Bagaimana peran pola asuh orang tua dalam pembentukan minat belajar di 

Desa Medini? 

C.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dirumuskan tujuan peneitian 

sebagai berikut. 

1. Menganalisa bentuk pola asuh yang diterapkan oleh orang tua di Desa Medini. 

2. Menganalisa peran pola asuh orang tua dalam pembentukan minat belajar di 

Desa Medini. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat 

praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Berkaitan dengan manfaat teoritis, secara umum hasil penelitian peran 

pola asuh ini dapat dijadikan rujukan bagi orang tua dalam memberikan 

pengasuhan untuk anaknya agar dapat meningkatkan minat belajar secara utuh.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi anak 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan efek positif bagi 

anak dalam perannya terhadap minat belajar anak sehingga dapat memperoleh 

hasil belajar yang baik. 

b. Bagi Orang tua  

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan orang tua anak dalam memberikan 

pengasuhan terhadap anaknya, sehingga dalam memberikan pengasuhan orang tua 

tersebut dapat mempertibangkan hal-hal yang berkaitan dengan perannya terhadap 

minat belajar anak. 

c. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam hal pembentukan 

karakter anak yang baik. Penelitian ini dapat memberikan manfaat yang tepat guna. 

 

 


