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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, 

melalui pendidikan seseorang dapat menjadi manusia yang mampu 

mengembangkan potensi yang dimilikinya sehingga mampu meningkatkan 

kualitas diri yang lebih baik. Berdasarkan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pendidikan di Indonesia terbagi kedalam 

tiga jalur utama, yaitu formal, nonformal dan informal. Pendidikan formal 

adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan 

nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat 

dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Sedangkan pendidikan 

informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.  

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama yang 

diperoleh anak, sehingga pendidikan dalam keluarga seharusnya dilakukan 

dengan baik agar pendidikan yang diterima anak selanjutnya berjalan 

dengan baik. Hal itu sejalan dengan pendapat Karsidi (dalam Purwanto, 

2014:100) bahwa keluarga dikatakan sebagai lingkungan pendidikan yang 

pertama, karena dalam keluarga inilah anak pertama-tama mendapatkan 

didikan dan bimbingan, juga dikatakan lembaga pendidikan yang utama, 

karena sebagian besar dari kehidupan anak adalah didalam keluarga, 

sehingga pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak adalah dalam 

keluarga.  

Menurut Helmawati (2014:138-140), pembentukan anak bermula 

dan berawal dari keluarga. Pola pengasuhan orang tua terhadap anak-

anaknya sangat menentukan dan mempengaruhi kepribadian (sifat) serta 

perilaku anak. Anak menjadi baik atau buruk semua tergantung dari pola 

asuh orang tua dalam keluarga. Pola asuh pada dasarnya diciptakan oleh 

adanya interaksi antara orang tua dengan anak dalam kehidupan sehari-hari, 
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sehingga orang tua menghasilkan anak-anak yang sepemikiran. Menurut 

Wahyuning (2003:126), pola asuh merupakan seluruh cara perlakuan orang 

tua yang diterapkan pada anak agar tumbuh menjadi pribadi yang mandiri 

dan bertanggung jawab. Dengan demikian, setiap orang tua harus 

memperhatikan lingkungan keluarga serta menerapkan pola pengasuhan 

yang tepat, sehingga dapat menciptakan lingkungan keluarga yang sehat, 

nyaman, serta dapat membantu anak dalam proses pembelajaran. 

Keberhasilan belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang 

timbul dalam diri anak itu sendiri, salah satu contoh faktor internal yaitu 

adanya minat dalam diri anak untuk belajar. Minat belajar merupakan salah 

satu landasan penting bagi seseorang untuk melakukan kegiatan dengan 

baik. Minat bukan hanya dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang, tapi 

juga dapat mendorong seseorang untuk tetap melakukan dan memperoleh 

sesuatu. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Nasution (2012:82) 

bahwa pelajaran akan berjalan lancar apabila ada minat. Anak-anak malas, 

tidak belajar, gagal karena tidak adanya minat. Sehingga dapat dikatakan 

anak yang memiliki minat dalam belajar akan memperoleh hasil yang lebih 

baik dibandingkan dengan anak yang tidak memiliki minat dalam belajar, 

dan proses kegiatan belajar mengajar juga akan terdapat perbedaan jika anak 

memiliki minat dalam belajar. Perbedaan tersebut tampak jelas dengan 

ketekukan yang ditunjukkan oleh anak yang memiliki minat yang tinggi 

dalam belajar, dibandingkan dengan anak yang minat belajarnya rendah. 

Hal tersebut juga tampak jelas dari prestasi akademik yang diperoleh anak, 

anak yang memiliki minat yang tinggi dalam kegiatan belajar lebih dominan 

mendapatkan prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan anak dengan 

minat belajar yang rendah. 

Dari pemaparan diatas menunjukkan bahwa minimnya perhatian 

orang tua terhadap anak membuat anak memiliki minat belajar yang rendah. 

Orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya cenderung kurang 

memperhatikan tumbuh kembang sang anak sehingga anak menjadi tidak 



 

3 
 

memperhatikan pembelajran. Hal tersebut juga terjadi pada anak usia 

sekolah dasar di bimbingan belajar Exellent Course, berdasarkan hasil 

wawancara pada beberapa anak dan orang tua yang dilakukan peneliti 

menemukan bahwa orang tua yang perhatian dalam bebagai hal terlebih 

dalam hal belajar pada anak cenderung menjadikan anak yang rajin dan 

disipiln dalam hal belajar. Sebaliknya orang tua yang terlalu sibuk akan 

pekerjaanya serta tidak begitu meperhatikan tumbuh kembang anak 

membentuk anak yang cenderung tidak memperhatikan dalam hal 

belajarnya. 

Hubungan pola asuh orang tua dengan minat belajar anak didukung 

oleh penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Apritia dan barnadib 

(2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua siswa 

Sekolah Dasar Muhammadiyah Jogokariyan Yogyakarta memiliki pola 

asuh dengan kategori cukup pada frekuensi 48 dengan frekuensi relatif 

67,6% dan minat belajar siswa dalam kategori cukup pada frekuensi 45 

dengan frekuensi relatif 63,4%. Berdasarkan hasil uji hipotesis 

menggunakan korelasi product moment, diperoleh nilai koefisien korelasi 

rhitung sebesar 0,537. Untuk menguji signifikan nilai tersebut harus 

dikonsultasikan pada tabel nilai-nilai 𝑟𝑥𝑦 Nilai r tabel dengan nilai N =71 

pada taraf signifikan 5% adalah 0,227. Jadi, nilai r hitung yang diperoleh 

diatas nilai rtabel yaitu 0,537 > 0,227. Artinya, ada hubungan antara pola 

asuh orang tua dengan minat belajar siswa Sekolah Dasar Muhammadiyah 

Jogokariyan Yogyakarta  

Mengingat bahwa pentingnya pola asuh orang tua terhadap minat 

belajar, maka penulis tertarik untuk mengetahui seberapa pentingnya 

hubungan pola asuh orang tua terhadap minat belajar anak, khususnya pada 

anak usia sekolah dasar di Exellent Course.  
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Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

permas alahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pola asuh orang tua anak usia sekolah dasar di Exellent 

Course? 

2. Bagaimana minat belajar anak usia sekolah dasar di Exellent Course? 

3. Bagaimana hubungan pola asuh orang tua dengan minat belajar anak 

usia sekolah dasar di Exellent Course? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian yaitu 

untuk: 

1. Mendiskripsikan pola asuh orang tua anak usia sekolah dasar di 

Exellent Course 

2. Mendiskripsikan minat belajar anak usia sekolah dasar di Exellent 

Course 

3. Mengetahui adanya hubungan pola asuh orang tua dengan minat belajar 

anak usia sekolah dasar di Exellent Course   

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam peelitian ini terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat 

praktis. 

 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi 

dalam dunia pendidikan dimana dapat menambah pengetahuan 

tentang pola asuh orang tua juga minat belajar anak. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat dari hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi 

semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini: 

 

 

 

1. Bagi Orang Tua Siswa 
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Sebagai bahan informasi yang dapat digunakan sebagai 

pertimbangan dalam menerapkan pola asuh terhadap anak agar 

menghasilkan anak yang sesuai harapan.  

2. Bagi Siswa 

Anak dapat wawasan tentang minat belajar dan diharapkan 

mampu berusaha meningkatkan minat belajar. 

3. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan tentang pola asuh otang tua dan juga 

cara meningkatkan minat belajar 

1.5 Definisi Operasional  

Berikut ini merupakan definisi operasional yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

3.5.1 Pola Asuh 

Pola asuh merupakan interaksi antara orang tua dengan anak yang 

meliputi mendidik serta membimbing anak menuju kedewasaan. 

Pola asuh terbagi menjadi beberapa jenis diantaranya otoriter, 

permisif, otoritatif dan lalai. 

3.5.2 Minat Belajar 

Minat belajar merupakan ketertarikan siswa terhadap 

pembelajaran sehingga siswa berkeinginan untuk mempelajarai 

materi secara lebih mendalam dan tanpa keterpaksaan. Minat dapat 

terbentuk karena adanya dorongan yang kuat dari diri sendiri. Selain 

itu minat juga timbul karena adanya dorongan yang kuat dari 

keluarga dan lingkungan sosial atau masyarakat. Indikator yang 

diambil dalam penelitian ini adalah perasan senang, ketertarikan 

untuk belajar, menunjukkan perhatian saat belajar, dan keterlibatan 

dalam belajar. Keempat indikator tersebut diketahui melalui hasil 

angket yang akan dibagikan peneliti. 

 

 


