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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dilihat dari segi pendidikan, keluarga merupakan satu kesatuan hidup 

(sistem sosial), dan keluarga menyediakan situasi belajar. Sebagai salah satu 

kesatuan hidup bersama (sistem sosial), keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 

anak. Ikatan keluarga membantu anak mengembangkan sikap persahabatan, 

cinta kasih, hubungan antar pribadi, kerjasama, disiplin, tingkah laku yang 

baik, serta pengakuan, dan kewibawaan.
1
  

Keluarga juga memiliki peran yang sangat penting bagi tumbuh 

kembangnya kepribadian seorang anak. Sebagian besar waktu seorang anak 

dihabiskan bersama keluarganya. Sementara waktu di sekolah tidak lebih dari 

8 jam. Oleh karena itu, keluarga menjadi tempat yang cukup menentukan 

dalam membentuk kepribadian anak.
2
 Keluarga juga merupakan  sebuah 

institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk 

mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam 

suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya.
3
 

Dalam pengertian psikologi, keluarga adalah sekumpulan orang yang 

hidup bersama dalam sebuah tempat tinggal bersama dan masing-masing 

anggota merasakan adanya pertautan batin, sehingga terjadi saling 
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mempengaruhi, saling memperhatikan, dan saling menyerahkan diri. Menurut 

Soelaeman, dalam pengertian pedagogis, keluarga adalah satu persekutuan 

hidup dan dijalin oleh kasih sayang antara pasangan dua jenis manusia yang 

dikukuhkan dalam pernikahan, yang bermaksud untuk saling 

menyempurnakan diri. Dalam usaha saling melengkapi dan saling 

menyempurnakan diri itu terkandung peran dan fungsi sebagai orang tua.
4
 

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, 

dan pemerintahan. Sekolah hanya sebagai pembantu kelanjutan pendidikan 

dalam keluarga, sebab pendidikan yang pertama dan utama diperoleh anak 

adalah dalam keluarga. Peralihan bentuk pendidikan jalur ke luar sekolah ke 

jalur pendidikan sekolah (formal) memerlukan “kerja sama” antara orang tua 

dan sekolah (pendidik).
5
 

Menurut Harlock dan Pervin dalam bukunya Syamsul Yusuf, keluarga 

merupakan pendidikan pertama dan utama bagi anak. Keluarga berfungsi 

sebagai “transmiter budaya atau mediator” sosial budaya bagi anak. Selain itu 

fungsi keluarga dalam pendidikan adalah menyangkut pemahaman, 

pembimbingan atau pembiasaan nilai-nilai agama, budaya, dan keterampilan 

tertentu yang bermanfaat bagi anak.
6
 

Antara keluarga dan pendidikan adalah dua istilah yang tidak bisa 

dipisahkan. Sebab, di mana ada keluarga di situ ada pendidikan. Di mana ada 

orang tua di situ ada anak merupakan suatu kemestian dalam keluarga. Ketika 
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ada orang tua yang ingin mendidik anaknya, maka pada waktu yang sama ada 

anak yang menghajatkan pendidikan dari orang tua. Dari sini muncullah 

istilah pendidikan keluarga. Artinya, pendidikan yang berlangsung dalam 

keluarga yang dilaksanakan oleh orang tua sebagai tugas dan tanggung 

jawabnya dalam mendidik anak dalam keluarga.  

Pendidikan jika ditelusuri lebih jauh adalah segala usaha orang dewasa 

dalam pergaulannya dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan 

jasmani dan rohaniyah ke arah kedewasaan.
7
  

Pendidikan di dalam keluarga merupakan pendidikan kodrati. Apalagi 

setelah anak lahir, pengenalan di antara orang tua dan anak-anaknya yang 

diliputi rasa cinta kasih, ketentraman dan kedamaian. Anak-anak akan 

berkembang ke arah kedewasaan dengan wajar di dalam lingkungan keluarga 

segala sikap dan tingkah laku kedua orang tuanya sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan anak, karena ayah dan ibu merupakan pendidik 

dalam kehidupan yang nyata dan pertama sehingga sikap dan tingkah laku 

orang tua akan diamati oleh anak baik disengaja maupun tidak disengaja 

sebagai pengalaman bagi anak yang akan mempengaruhi pendidikan 

selanjutnya.
8
 

Tujuan pendidikan keluarga hendaknya mengarahkan ke terciptanya 

insan pengabdi, yang hanya mengabdikan diri kepada Allah. Untuk sampai ke 

sana tentu saja diperlukan rumusan tujuan pendidikan keluarga yang ideal. 
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Tujuan pendidikan keluarga adalah untuk mewujudkan keluarga ideal guna 

terwujudnya keluarga sakinah, mawadah dan rahmah atau menjadi keluarga 

yang tentram, saling mengasihi dan saling menyayangi sehingga menjadi 

keluarga yang sejahtera dan bahagia.
9
   

Dalam keluarga harus ikut terlibat membangun karakter generasinya 

melalui kepedulian dan keteladanan orang tua dengan cara 

memperkenalkannya sejak dini dan mendampingi generasi.
10

  

Pada dasarnya karakter sebagai suatu kondisi yang diterima tanpa 

kebebasan yang berarti, dan karakter yang diterima sebagai kemampuan 

seseorang untuk secara bebas mengatasi keterbatasan kondisinya ini membuat 

kita tidak serta merta jatuh dalam fatalisme akibat determinasi alam yang 

berarti karakter berupa sebuah proses yang dikehendaki, ataupun terlalu 

tinggi optimisme seolah kodrat alamiah kita tidak menentukan pelaksanaan 

kebebasan yang kita miliki. Adapun karakter adalah ciri khas setiap individu 

berkenaan dengan jati diri (daya qalbu) yang merupakan saripati kualitas 

batiniah/ rohaniah, cara berpikir, cara berperilaku (sikap dan perbuatan 

lahiriah) hidup seseorang dan bekerja sama baik dalam keluarga, masyarakat, 

bangsa maupun negara.
11

  

Dalam struktur terkecil masyarakat ini menjadi kunci awal dalam 

pembentukan nilai karakter bangsa. Keluarga adalah pembentukan paling 
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signifikan dalam diri seseorang. Kita mengenal arti baik dan buruk dari 

keluarga melalui apa yang sering dilihat, didengar dalam keluarga, ucapan, 

tindakan yang ditampilkan khususnya oleh orang tua. Sehingga kita mengenal 

sebuah ungkapan bahasa Arab “al ummu madrasatul „ula” ibu adalah tempat 

pendidikan pertama dalam kehidupan seorang manusia. Ibu sebagai simbol 

keluarga dan „rumah‟ awal kehidupan merupakan sejarah pembangunan nilai 

dan karakter anak.
12

 Mendidik anak adalah tanggung jawab orang tua dalam 

keluarga. Oleh karena itu, sesibuk apapun pekerjaan yang harus diselesaikan, 

meluangkan waktu demi pendidikan anak dalam pembentukan nilai karakter. 

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tua 

sangat berpengaruh terhadap nilai karakter siswa, karena dalam keberhasilan 

keluarga dalam menanamkan nilai-nilai karakter pada anak sangat tergantung 

pada jenis pola asuh yang diterapkan oleh orang tua. Adapun bentuk pola 

asuh orang tua yaitu demokratis, otoriter, dan permisif. Dengan menerapkan 

pola asuh yang bijaksana dan sesuai dengan kondusif dan usia anak, serta 

menciptakan keluarga kondusif untuk mewujudkan pola asuh yang baik, 

sehingga akan tercipta nilai karakter yang baik. 

Namun kenyataannya yang dihadapi lain dari yang diharapkan. Banyak 

masalah yang dihadapi siswa. Ketika pembelajaran berlangsung terlihat 

sebagian siswa di kelas IV fokus/memperhatikan guru. Beberapa yang lain 

sangatlah ramai, gaduh, memaki dengan kata kasar, dan ada menendang atau 

memukul. Ketika guru menegurpun mereka acuh tidak mau mendengarkan 
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dan ada salah satu anak menjawab dengan kata yang tidak sopan. Pada 

pengamatan selanjutnya, ketika proses pembelajaran berlangsung guru 

mengajar di depan kelas semua siswa memperhatikan gurunya, namun ada 

sebagian siswa yang ramai sendiri. Kemudian guru menegurnya namun anak-

anak tersebut membantah dengan marah-marah dengan berkata kasar. Banyak 

kenakalan yang dilakukan oleh siswa. Sebagian besar masalah pada anak 

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.
13

 Itu semua menjadi faktor 

penyebab rendahnya nilai karakter siswa di MI Mamba‟ul Huda Ngabar 

Ponorogo. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis berkeinginan melihat 

kenyataan yang sesungguhnya, dan penulis sangat tertarik untuk 

membuktikan hal tersebut di atas di MI Mamba‟ul Huda Ngabar Kecamatan 

Siman Kabupaten Ponorogo dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul 

“KORELASI POLA ASUH ORANG TUA DENGAN NILAI 

KARAKTER SISWA KELAS IV DI MI MAMBA’UL HUDA 

ISLAMIYAH NGABAR PONOROGO TAHUN PELAJARAN 

2015/2016”. 
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B. Batasan Masalah 

Karena keterbatasan waktu, dana, tenaga, teori-teori, dan supaya 

penelitian dapat dilakukan secara mendalam, maka peneliti memberi 

pembatasan terhadap ruang lingkup masalah. 

Adapun masalah penelitian dibatasi pada masalah pola asuh orang tua 

dengan nilai karakter siswa di MI Mamba‟ul Huda Islamiyah Ngabar 

Ponorogo tahun pelajaran 2015/2016. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dan untuk membuat arah 

dalam pembatasan skripsi ini, maka penulis merumuskan permasalahan yang 

dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat pola asuh orang tua di MI Mamba‟ul Huda Ngabar 

Ponorogo? 

2. Bagaimana tingkat nilai karakter siswa di MI Mamba‟ul Huda Ngabar 

Ponorogo? 

3. Adakah hubungan antara pola asuh orang tua dengan nilai karakter siswa 

di MI Mamba‟ul Huda Ngabar Ponorogo? 
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D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan permasalahan yang telah dirumuskan, maka 

dapat ditentukan tujuan penelitian ini, antara lain:  

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 adakah hubungan pola asuh orang tua dengan nilai 

karakter siswa di MI Mamba‟ul Huda Ngabar Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

baik teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini 

adalah:  

1. Secara Teoretis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menguji ada tidaknya 

hubungan antara pola asuh orang tua dengan nilai karakter siswa. 

b. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya hasil 

penelitian yang telah ada dan dapat memberi gambaran mengenai 

hubungan antara pola asuh orang tua dengan nilai karakter siswa.  

2. Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti 
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Untuk bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan untuk 

menambah wawasan pengetahuan tentang hubungan pola asuh orang 

tua dengan nilai karakter siswa. 

 

b. Bagi Madrasah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi madrasah dalam mengambil langkah baik itu 

sikap-sikap maupun tindakan untuk meningkatkan prestasi belajar 

siswa.  

c. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

pemahaman kepada guru tentang pengaruh pola asuh orang tua 

terhadap nilai karakter siswa-siswi di sekolah. 

d. Bagi Orang Tua 

Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi para orang tua 

untuk lebih peduli kepada putra-putrinya di rumah, supaya nilai 

karakter anak-anaknya lebih baik. 

  

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan pada penelitian kuantitatif ini terdiri dari lima 

bab yang berisi: 

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
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sistematika pembahasan. Bab pertama ini dimaksudkan untuk memudahkan 

dalam memaparkan data. 

Bab kedua adalah landasan teori, telaah hasil penelitian terdahulu, 

kerangka berfikir, pengajuan hipotesis. Bab ini dimaksudkan untuk 

memudahkan peneliti dalam menjawab hipotesis. 

Bab ketiga adalah metode penelitian, yang meliputi rancangan penelitian, 

populasi, dan sampel, instrumen pengumpulan data, teknik analisis data. 

Bab keempat adalah hasil penelitian, yang berisi gambaran umum lokasi 

penelitian, deskripsi data, analisis data (pengujian hipotesis), pembahasan dan 

interprestasi. 

Bab kelima adalah penutup, yang berisi simpulan dan saran. Bab ini 

dimaksudkan agar pembaca dan penulis mudah dalam melihat inti hasil 

penelitian. 


