
vii 
 

ABSTRAK 

 

Puspitasari, Anita. 2016. Korelasi Pola Asuh Orang Tua dengan Nilai Karakter Siswa 

Kelas IV MI Mamba’ul Huda Ngabar Tahun Pelajaran 2015/2016. Skripsi. 

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Jurusan 

Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing 

Izza Aliyatul Muna, M.Sc.  

Kata Kunci : Pola asuh orang tua dan nilai karakter 

Pola asuh adalah suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua untuk mendidik 

anak-anaknya sebagai perwujudan rasa tanggung jawab kepada anak-anaknya. Dalam 

kaitannya dengan pendidikan berarti orang tua mempunyai tanggung jawab primer, yaitu 

tanggung jawab yang harus dilakukan, kalau tidak maka anak-anaknya akan mengalami 

kebodohan dan lemah dalam menghadapi kebodohan juga lemah dalam kehidupan pada 

zamannya. Anak pada dasarnya merupakan amanat yang harus dipelihara, dan 

keberadaan anak merupakan hasil dari buah kasih sayang antara ibu dan bapak yang 

diikat oleh tali perkawinan dalam rumah tangga. Namun dari hasil observasi, sebagian 

besar anak mempunyai masalah antara lain adalah kurangnya perhatian, bimbingan, dan 

dukungan orang tua. Orang tua yang hanya fokus dengan pekerjaannya. Orang tua yang 

acuh tak acuh dan tidak peduli dengan sikap dan sifat anak. Itu semua menjadi faktor 

penyebab rendahnya nilai karakter siswa di MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo. 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui tingkat pola asuh orang tua di MI 

Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo. (2) untuk mengetahui tingkat nilai karakter siswa di 

MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo. (3) untuk mengetahui hubungan pola asuh orang 

tua dengan nilai karakter siswa di MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kuantitatif yang bersifat 

korelasional. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan angket, sedangkan 

untuk teknik analisis data digunakan rumus statistik “korelasional koefisien kontingensi”.  
Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan: (1) Pola asuh orang tua kelas IV 

MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo adalah berkategori demokratis dengan persentase 
27,19% sebanyak 16 responden dari 59 responden. Kategori otoriter dengan persentase 

18,64% sebanyak 11 responden dari 59 responden. Sedangkan kategori permisif dengan 

persentase 49,15% sebanyak 29 responden dari 59 responden dan kategori otoriter/ 

permisif dengan persentase 5,08% sebanyak 3 responden dari 59 responden. (2) Nilai 

karakter siswa kelas IV MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo adalah kategori baik 
dengan persentase 27,19% sebanyak 16 responden dari 59 responden. Sedangkan kategori 

cukup dengan persentase 59,32% sebanyak 35 responden dari 59 responden dan kategori 

kurang 13,55% sebanyak 8 responden dari 59 responden. (3) Pada taraf signifikan 5%   =0,250 dan   = 0,298 maka     >    sehingga ada korelasi antara pola asuh orang tua 

dengan nilai karakter siswa kelas IV MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo tahun 
pelajaran 2015/2016.  

 


