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BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERFIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Pola Asuh Orang Tua 

a. Pengertian Pola Asuh Orang Tua 

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.
1
 

Menurut Lawrence pola asuh adalah reaksi orang tua terhadap 

anak-anaknya atau bagaimana orang tua menjalankan perannya 

sebagai orang tua. Secara umum ada tiga cara yang digunakan orang 

                                                           
1
 Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 350. 
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tua dalam menjalankan perannya yaitu: otoriter, permisif, dan 

demokratis.
2
 

Pola asuh orang tua dalam keluarga berarti kebiasaan orang tua, 

ayah dan atau ibu, dalam memimpin, mengasuh dan membimbing 

anak dalam keluarga. Mengasuh dalam arti menjaga dengan cara 

merawat dan mendidiknya. Membimbing dengan cara membantu, 

melatih, dan sebagainya. Keluarga adalah sebuah institusi keluarga 

batih yang disebut nuclear family. Menurut Ahmad Tafsir pola asuh 

berarti pendidikan.
3
 

Dengan demikian, pola asuh orang tua adalah upaya orang tua 

yang konsisten dan persisten dalam menjaga dan membimbing anak 

dari sejak dilahirkan hingga remaja. Pola asuh orang tua adalah pola 

perilaku yang diterapkan pada anak dan bersifat relatif konsisten dari 

waktu ke waktu. Pola perilaku ini dapat dirasakan oleh anak dan bisa 

memberi efek negatif maupun positif. Orang tua memiliki cara dan 

pola tersendiri dalam mengasuh dan membimbing anak. Cara dan 

pola tersebut tentu akan berbeda antara satu keluarga dengan 

keluarga yang lainnya. Pola asuh orang tua merupakan gambaran 

tentang sikap dan perilaku orang tua dan anak dalam berinteraksi, 

berkomunikasi selama mengadakan kegiatan pengasuhan. Dalam 

kegiatan memberikan pengasuhan ini, orang tua akan memberikan 

                                                           
2
 Lawrence E. Shapiro, Mengajar Emotional Intellegensi pada Anak (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 1997), 27. 
3
 Syaiful Bahri Djamarah, Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 51-52.  
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perhatian, peraturan, disiplin, hadiah dan hukuman, serta tanggapan 

terhadap keinginan anaknya. Sikap, perilaku, dan kebiasaan orang 

tua selalu dilihat, dinilai, dan ditiru oleh anaknya yang kemudian 

semua itu secara sadar atau tidak sadar akan diresapi, kemudian 

menjadi kebiasaan bagi anak-anaknya.
4
 

b. Macam-Macam Pola Asuh Orang Tua 

Sebagai seorang pemimpin orang tua dituntut mempunyai dua 

keterampilan, yaitu keterampilan manajemen (managerial skill) 

maupun keterampilan teknis (technical skill). Sedangkan kriteria 

kepemimpinan yang baik memiliki beberapa kriteria, yaitu 

kemampuan memikat hati anak, kemampuan membina hubungan 

serasi dengan anak, penguasaan keahlian teknis mendidik anak, 

memberikan contoh yang baik kepada anak, memperbaiki jika 

merasakan ada kesalahan dan kekeliruan dalam mendidik, 

membimbing, dan melatih anak. 

Pola asuh orang tua dalam keluarga tampil dalam berbagai tipe. 

Ada lima belas macam tipe-tipe pola asuh orang tua dalam keluarga, 

yaitu:
5
 

1) Gaya Otoriter 

Tipe pola asuh otoriter adalah tipe pola asuh orang tua yang 

memaksakan kehendak. Dengan tipe orang tua ini cenderung 

sebagai pengendali atau pengawas (controller), selalu 

                                                           
4
 Ibid. 

5
 Ibid. 
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memaksakan kehendak kepada anak, tidak terbuka terhadap 

pendapat anak, sangat sulit menerima saran dan cenderung 

memaksakan kehendak dalam perbedaan, terlalu percaya pada 

diri sendiri sehingga menutup katup musyawarah.  

2) Gaya Demokratis 

Tipe pola asuh demokratis  adalah tipe pola asuh yang terbaik 

dari semua tipe pola asuh yang ada. Hal ini disebabkan tipe pola 

asuh ini selalu mendahulukan kepentingan bersama di atas 

kepentingan individu anak. Tipe ini adalah tipe pola asuh orang 

tua yang tidak banyak menggunakan kontrol terhadap anak. Pola 

ini dapat digunakan untuk anak SD, SLTP, SLTA, dan 

perguruan tinggi. Tipe pola asuh demokratis  mengharapkan 

anak untuk berbagi tanggung jawab dan mampu 

mengembangkan potensi kepemimpinan yang dimilikinya.  

3) Gaya Laissez Faire 

Tipe pola asuh orang tua ini tidak berdasarkan aturan-aturan. 

Kebebasan memilih terbuka bagi anak dengan sedikit campur 

tangan orang tua agar kebebasan yang diberikan terkendali. 

4) Gaya Fathernalistik 

Fathernalistik (fathernal=kebapakan) adalah pola asuh 

kebapakan, di mana orang tua bertindak sebagai ayah terhadap 

anak dalam perwujudan mendidik, mengasuh, mengajar, 

membimbing, dan menasehati. 
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5) Gaya Karismatik 

Tipe pola asuh karismatik adalah pola asuh orang tua yang 

memiliki kewibawaan yang kuat. Kewibawaan itu hadir bukan 

karena kekuasaan atau ketakutan, tetapi karena adanya relasi 

kejiwaan antara orang tua dan anak. 

6) Gaya Melebur Diri 

Tipe pola asuh melebur diri (affiliate) adalah tipe kepemimpinan 

orang tua yang mengedepankan keharmonisan hubungan dan 

membangun kerjasama dengan anak dengan cara 

menggabungkan diri.  

7) Gaya Pelopor 

Tipe pola asuh orang tua yang satu ini biasanya selalu berada di 

depan (pelopor) untuk memberikan contoh atau suri teladan 

dalam kebaikan bagi anak dalam keluarga. Orang tua benar-

benar tokoh yang patut diteladani karena sebelum menyuruh 

atau memerintah anak, ia harus lebih dulu berbuat. 

8) Gaya Manipulasi 

Tipe pola asuh ini selalu melakukan tipuan, rayuan, memutar 

balik kenyataan. Agar apa yang dikehendaki tercapai orang tua 

menipu dan merayu anak agar melakukan yang dikehendakinya. 

Orang tua selalu memutar balik fakta atau memanipulasi 

keadaan sebenarnya.  
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9) Gaya Transaksi 

Pola asuh orang tua tipe ini selalu melakukan perjanjian 

(transaksi), di mana antara orang tua dan anak membuat 

kesepakatan dari setiap tindakan yang diperbuat. Orang tua 

menghendaki anaknya mematuhi dalam wujud melaksanakan 

perjanjian yang telah disepakati. 

10) Gaya Biar Lambat Asal Selamat 

Pola asuh orang tua tipe ini melakukan segala sesuatunya sangat 

berhati-hati. Orang tua berprinsip biar lambat asal selamat. Biar 

pelan tapi pasti melompat jauh ke depan. Orang tua tidak mau 

terburu-terburu, tapi selalu memperhitungkan secara mendalam 

sebelum bertindak.  

11) Gaya Alih Peran 

Gaya alih peran adalah tipe kepemimpinan orang tua dengan 

cara mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada 

anak. Pola asuh ini dipakai oleh orang tua untuk memberikan 

kesempatan kepada anak untuk mengemban tugas dan peran 

tertentu. 

12) Gaya Pamrih 

Tipe pola asuh ini disebut pamrih karena setiap hasil kerja yang 

dilakukan ada nilai material. Bila orang tua ingin menggerakkan 

anak untuk melakukan sesuatu, maka ada imbalan jasanya dalam 

bentuk material.  
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13) Gaya Tanpa Pamrih 

Gaya pola asuh ini karena asuhan yang dilaksanakan orang tua 

kepada anak mengajarkan keikhlasan dalam perilaku dan 

perbuatan. Tidak pamrih berarti tidak mengharapkan sesuatu 

kecuali mengharapkan ridla Allah Swt. 

14) Gaya Konsultan 

Tipe pola asuh ini menyediakan diri sebagai tempat keluh kesah 

anak, membuka diri menjadi pendengar yang baik bagi anak.  

15) Gaya Militeristik 

Pola asuh militeristik adalah tipe kepemimpinan orang tua yang 

suka memerintah. Tanpa dialog, anak harus mematuhi 

perintahnya. Tidak boleh dibantah, harus tunduk dan patuh pada 

perintah dan larangan. 

Adapun menurut Stewart dan Koch dalam bukunya Tridhonanto 

dan Beranda Agency terdiri dari tiga kecenderungan dari pola asuh 

orang tua, teori ini dijadikan sebagai penelitian yaitu:
6
 

1) Pola Asuh Otoriter 

Pola asuh otoriter adalah pola asuh orang tua yang lebih 

mengutamakan membentuk kepribadian anak dengan cara 

menetapkan standar mutlak harus dituruti, biasanya dibarengi 

dengan ancaman-ancaman. 

 

                                                           
6
 Tridhonanto dan Beranda Agency, Mengembangkan Pola Asuh Demokratis (Jakarta: 

Gramedia, 2014), 12-17. 
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Pola asuh otoriter memiliki ciri-ciri, sebagai berikut: 

a) Anak harus tunduk dan patuh pada kehendak orang tua. 

b) Pengontrolan orang tua terhadap perilaku anak sangat ketat. 

c) Anak hampir tidak pernah memberi pujian. 

d) Orang tua yang tidak mengenal kompromi dan dalam 

komunikasi biasanya bersifat satu arah. 

2) Pola Asuh Permisif 

Pola asuh permisif adalah pola asuh orang tua pada anak dalam 

rangka membentuk kepribadian anak dengan cara memberikan 

pengawasan yang sangat  longgar dan memberikan kesempatan 

pada anaknya untuk melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang 

cukup darinya.  

Pola asuh permisif memiliki ciri sebagai berikut: 

a) Orang tua bersikap acceptance tinggi namun kontrolnya 

rendah, anak dizinkan membuat keputusan sendiri dan dapat 

berbuat sekehendaknya sendiri.  

b) Orang tua memberi kebebasan kepada anak untuk 

menyatakan dorongan atau keinginannya. 

c) Orang tua kurang menerapkan hukuman pada anak, bahkan 

hampir tidak menggunakan hukuman. 

3) Pola Asuh Demokratis 

Pola asuh demokratis adalah pola asuh orang tua yang 

menerapkan perlakuan kepada anak dalam rangka membentuk 
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kepribadian anak dengan cara memprioritaskan kepentingan 

anak yang bersikap rasional atau pemikiran-pemikiran.  

Pola asuh  demokratis mempunyai ciri-ciri, yaitu: 

a) Anak diberi kesempatan untuk mandiri dan 

mengembangkan kontrol internal. 

b) Anak diakui sebagai pribadi oleh orang tua dan turut 

dilibatkan dalam pengambilan keputusan. 

c) Menetapkan peraturan serta mengatur kehidupan anak. 

d) Memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu-

ragu mengendalikan mereka. 

e) Bersikap realistis terhadap kemampuan anak, tidak berharap 

yang berlebihan yang melampaui kemampuan anak. 

f) Memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan 

melakukan suatu tindakan. 

g) Pendekatannya kepada anak bersifat hangat. 

Pola asuh ini ternyata dapat diterapkan kepada orang 

dewasa yang sudah matang pemikirannya sehingga cara 

mendidik seperti itu tidak sesuai jika diberikan kepada anak-

anak. Apalagi jika diterapkan untuk mendidik agama banyak 

yang harus disampaikan secara bijaksana. Oleh karena itu dalam 
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keluarga orang tua harus merealisasi peran atau tanggung jawab 

dalam mendidik anaknya.
7
 

Sebagai pengasuh dan pembimbing dalam keluarga, orang 

tua sangat berperan dalam meletakkan dasar-dasar perilaku bagi 

anak-anaknya. Sikap, perilaku, dan kebiasaan orang tua selalu 

dilihat, dinilai, dan ditiru oleh anaknya yang kemudian semua 

itu jadi kebiasaan pula bagi anak-anaknya. 

c. Ciri-ciri Anak Berdasarkan Pola Asuh Orang Tua kepada Anak 

Dalam pola asuh orang tua terhadap anak, ada tiga gaya yang 

umum digunakan oleh orang tua, yaitu pola asuh otoriter, pola asuh 

demokratis, dan pola asuh permisif. Masing-masing gaya tersebut 

akan mewarnai emosi anak pada perkembangannya. 

1) Ciri anak dengan pola asuh otoriter 

Menurut Baldwin dalam bukunya Gerungan, anak-anak dari 

orang tua yang bersikap otoriter, menunjukkan ciri: tidak taat, 

kurang inisiatif, tidak dapat merencanakan sesuatu, daya tahan 

berkurang, penakut.
8
  

Sedangkan menurut Stewart dan Koch dalam bukunya 

Tridhonanti dan Beranda Agency, perilaku orang tua yang 

bersikap otoriter anak akan memiliki sifat dan sikap, seperti: 

mudah tersinggung, penakut, pemurung dan merasa tidak 

                                                           
7
 Mansur, Pendidikan Anak, 356.  

8
 Gerungan, Psikologi Sosial (Bandung: Refika Aditama, 2010), 203. 
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bahagia, mudah terpengaruh, mudah stress, tidak mempunyai 

arah masa depan yang jelas, dan tidak bersahabat.
9
 

Sehingga dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri 

anak yang mendapatkan pola asuh otoriter yaitu: mudah 

tersinggung, penakut, tidak dapat merencanakan sesuatu, dan 

mudah stres.  

2) Ciri anak dengan pola asuh demokratis 

Menurut Baldwin dalam bukunya Gerungan, anak-anak dari 

orang tua yang demokratis menimbulkan ciri-ciri: berinisiatif 

tidak penakut, lebih giat, dan bertujuan hidup.
10

 

Adapun menurut Stewart dan Koch dalam bukunya Tridhonanto 

dan Beranda Agency, anak-anak dari orang tua yang demokratis 

menimbulkan perilaku: memiliki rasa percaya diri, bersikap 

bersahabat, mampu mengendalikan diri (self control), bersikap 

sopan, mau bekerjasama, memiliki rasa ingin tahunya tinggi, 

mempunyai tujuan atau arah hidup yang jelas, berorientasi 

terhadap prestasi.
11

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak dengan pola asuh 

demokratis akan memiliki ciri: berinisiatif, tidak penakut, mau 

bekerjasama, bersikap sopan, dan memiliki tujuan hidup.  

 

 

                                                           
9
 Tridhonanto dan Beranda Agency, Mengembangkan Pola Asuh Demokratis, 13. 

10
 Gerungan, Psikologi Sosial, 203. 

11
 Tridhonanto & Beranda Agency, Mengembangkan Pola Asuh Demokratis, 17. 
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3) Ciri anak dengan pola asuh permisif 

Menurut Stewart dan Koch dalam bukunya Tridhonanto dan 

Beranda Agency, anak dari orang tua yang memiliki sikap 

permisif akan menimbulkan sifat: bersikap impulsif dan agresif, 

suka memberontak, kurang memiliki rasa percaya diri dan 

pengendalian diri, suka mendominasi, tidak jelas arah hidupnya, 

prestasinya rendah.
12

 

 

2. Nilai Pendidikan Karakter 

a. Pengertian Nilai Karakter 

Menurut Thomas Lickona dalam bukunya Retno Listyarti, 

pendidikan karakter adalah perihal menjadi sekolah karakter, di 

mana sekolah adalah tempat terbaik untuk menanamkan karakter. 

Adapun proses pendidikan karakter itu sendiri didasarkan pada 

totalitas psikologi yang mencakup seluruh potensi individu manusia 

dan fungsi totalitas sosiokultural dalam konteks interaksi dalam 

keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Dalam pendidikan 

karakter ini juga terdapat nilai-nilai karakter.
13

  

Menurut Clyde Kluckhohn dalam bukunya Mohammad Mustari, 

nilai adalah standar yang waktunya agak langgeng. Dalam 

pengertiannya nilai merupakan satu prinsip umum yang 

menyediakan anggota masyarakat dengan satu ukuran atau standar 

                                                           
12

 Ibid., 15. 
13

 Retno Listyarti, Pendidikan Karakter dalam Metode Aktif Inovatif dan Kreatif 

(Erlangga Group, 2012), 8. 
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untuk membuat penilaian dan pemilihan mengenai tindakan dan cita-

cita tertentu. Nilai adalah konsep suatu pembentukan mental yang 

dirumuskan dari tingkah laku manusia. Nilai adalah persepsi yang 

penting, baik dan dihargai.
14

 

Dalam kamus bahasa indonesia, karakter diartikan sebagai sifat-

sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang 

dari yang lain, tabiat, watak.
15

 

Sedangkan nilai-nilai karakter itu dalam pemdidikan karakter 

merupakan muatan kurikulum yang harus diajarkan kepada siswa, 

baik dalam kesempatan pelatihan pendidikan karakter ataupun 

disajikan terpadu dalam setiap bahan ajar.
16

 

b. Macam-Macam Nilai Karakter 

Dalam kaitan itu telah diidentifikasi sejumlah nilai pembentuk 

karakter yang merupakan hasil kajian empirik pusat kurikulum. 

Nilai-nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan 

tujuan pendidikan nasional tersebut adalah:
17

 

1) Religius 

Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran 

agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah 

agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 

                                                           
14

 Mohammad Mustari, Nilai Karakter Refleksi untuk Pendidikan (Jakarta:  Raja Grafindo 

Persada, 2014), x. 
15

 Listyarti, Pendidikan Karakter dalam Metode Aktif Inovatif dan Kreatif,  8.  
16

 Muchlas Samani dan Hariyanto, Pendidikan Karakter  (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 

2013), 52.   
17

 Ibid. 
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Religius adalah proses mengikat kembali atau bisa dikatakan 

dengan tradisi, sistem yang mengatur tata keimanan 

(kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa 

serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia 

dan manusia serta lingkungannya. 

2) Jujur 

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya 

sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan, dan pekerjaan.  

3) Toleransi  

Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, 

etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari 

dirinya. 

4) Disiplin  

Tindakan yang menunjukan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan. 

5) Kerja keras  

Perilaku yang menunjukan upaya sungguh-sungguh dalam 

mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta 

menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 

6) Kreatif  

Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau 

hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 
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7) Mandiri  

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain 

dalam menyelesaikan tugas-tugas.  

8) Demokratis  

Cara berpikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak 

dan kewajiiban dirinya dan orang lain.  

9) Rasa ingin tahu 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui 

lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, 

dilihat dan didengar.  

10) Semangat kebangsaan 

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan 

kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan diri dan 

kelompoknya.  

11) Cinta tanah air 

Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan 

kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap 

bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik 

bangsa. 

12) Menghargai prestasi 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan 

mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain 
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13) Bersahabat/ komunikatif 

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, 

dan bekerja sama dengan orang lain.  

14) Cinta damai 

Sikap, perkataan, tindakan yang menyebabkan orang lain merasa 

senang dan aman atas kehadiran dirinya, diri sendiri, 

masyarakat,  lingkungan (alam, sosial, dan budaya), Negara.  

15) Gemar membaca 

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan 

yang memberikan kebajikan bagi dirinya.  

16) Peduli lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan 

pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan 

upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah 

terjadi. 

17) Peduli sosial 

Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada 

orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.  

18) Tanggung jawab 

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap dirinya 

maupun orang lain dan lingkungan sekitarnya.
18

 

                                                           
18

 Listyarti, Pendidikan Karakter dalam Metode Aktif Inovatif dan Kreatif, 5-8. 
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3. Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Nilai Karakter Siswa 

Dalam paradigm lama, keluarga dipandang sebagai tulang punggung 

pendidikan karakter. Hal ini bisa dipahami, karena masa lalu, lazimnya 

keluarga-keluarga bisa berfungsi sebagai tempat terbaik bagi anak-anak 

untuk mengenal dan mempraktikkan berbagai kebajikan. Para orang tua 

biasanya memiliki kesempatan mencukupi serta mampu memanfaatkan 

tradisi yang ada untuk mengenalkan secara langsung berbagai kebajikan 

kepada anak-anak melalui teladan, petuah, cerita/ dongeng, dan kebiasaan 

setiap hari secara intensif. Demikianlah keluarga-keluarga pada masa lalu 

umumnya dapat diandalkan sebagai tulang punggung pendidikan karakter. 

Dalam keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai karakter 

pada anak sangat tergantung pada jenis pola asuh yang diterapkan orang 

tua. Pola asuh orang tua dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara 

anak dengan orang tua, yang mencakup pemenuhan kebutuhan fisik 

(seperti makan, minum, dan lain-lain) dan kebutuhan non-fisik (seperti 

perhatian, empati, kasih sayang, dan sebagainya). Dapat pula dikatakan 

bahwa pola asuh orang tua ini bersifat relatif konsisten dari waktu ke 

waktu. Pola perilaku ini dapat dirasakan oleh anak dari segi negatif dan 

positif.
19

   

Pola asuh orang tua pada anak sangat menentukan karakter dan 

tumbuh kembang anak. Maka, sudah semestinya orang tua menyadari hal 
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tersebut dan menjadi sosok yang demokratis. Sebaliknya, orang tua harus 

menghindari jauh-jauh dari pola asuh yang permisif dan otoriter karena 

terbukti dapat berpengaruh buruk pada karakter anak. Sekali lagi, para 

orang tua harus menyadari bahwa kesalahan dalam pengasuhan anak dapat 

berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik.
20

   

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil telaah pustaka yang dilakukan penulis sebelumnya yang ada 

kaitannya dengan variabel yang diteliti: 

Dalam skripsi yang ditulis oleh Niswatun Hasanah, NIM 210609061 

yang berjudul “Korelasi antara Pola Asuh Orang Tua dengan Kepribadian 

Siswa/Siswi Kelas V MIN Doho Dolopo Madiun Tahun Pelajaran 2012/ 

2013” dengan hasil penelitian sebagai berikut: Berdasarkan hasil data tentang 

pola asuh orang tua siswa/ siswi di MI Doho Dolopo diketahui pola asuh 

orang tua yang lebih dominan yaitu pola asuh permisif dengan frekuensi 

sebanyak 13 responden (56.52%) dalam kategori cukup baik, pola asuh 

otoriter dengan frekuensi sebanyak 6 responden (26.08%) dalam kategori 

kurang, pola asuh demokratis dengan frekuensi 4 responden (17.39%) dalam 

kategori baik. Berdasarkan hasil data tentang kepribadian siswa/ siswi kelas 

V MIN Doho Dolopo Madiun tahun pelajaran 2012/ 2013 dapat dikatakan 

cukup baik dengan frekuensi sebesar 14 responden (65.21%), sedang 4 

responden (13.04%) dalam kategori baik, dan 5 responden (21.73%) dalam 
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kategori kurang. Berdasarkan hasil perhitungan terdapat korelasi positif yang 

signifikan antara pola asuh permisif dengan kepribadian siswa-siswi kelas V 

MIN Doho Dolopo Madiun tahun pelajaran 2012/ 2013 dengan koefisien 

korelasi sebesar 0,985. Pada pola asuh demokratis dan pola asuh otoriter tidak 

terdapat korelasi positif yang signifikan dengan kepribadian siswa/ siswi 

kelas V MIN Doho Dolopo Madiun tahun pelajaran 2012/ 2013.
21

 

Berdasarkan penelitian di atas terdapat persamaan antara peneliti 

terdahulu dengan peneliti yang sekarang, yakni sama-sama membahas tentang 

pola asuh orang tua. Yang membedakan dengan peneliti terdahulu adalah 

variabel dependennya, jika peneliti terdahulu membahas kepribadian siswa 

dan dilakukan di kelas V MIN Doho Dolopo Madiun tahun pelajaran 

2012/2013. Adapun peneliti kali ini variabel dependennya nilai karakter siswa 

dan dilakukan di kelas IV MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo tahun 

pelajaran 2015/2016.  

Dalam skripsi yang ditulis oleh Hafidz Rosyidah, NIM 210608006 yang 

berjudul “ Studi Korelasi Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi Belajar 

Siswa/siswi Kelas IV SD Ma’arif Ponorogo Tahun Pelajaran 2011-2012” 

dengan hasil sebagai berikut: Berdasarkan hasil data tentang pola asuh orang 

tua siswa kelas IV SD Ma’arif Ponorogo tahun pelajaran 2011-2012 adalah 

sedang. Hal ini diketahui dari hasil penelitian yang menunjukkan persentase 

tertinggi adalah kategori demokratis yaitu 22 orang (59,46%), sedangkan 9 

orang (24,32%) dalam kategori permisif, dan 6 orang (16,22%) dalam 
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kategori otoriter.  Berdasarkan hasil data tentang motivasi belajar siswa-siswi 

kelas IV SD Ma’arif Ponorogo tahun pelajaran 2011-2012 adalah sedang. Hal 

ini diketahui dari hasil penelitian yang menunjukkan prosentase tertinggi 

adalah kategori sedang yaitu 29 siswa (78,38%), sedangkan 3 siswa (8,11%) 

dalam kategori tinggi, dan 5 siswa (13,51%) dalam kategori rendah. 

Berdasarkan hasil perhitungan terdapat ada korelasi positif yang signifikan 

antara pola asuh orang tua dengan motivasi belajar siswa-siswi kelas IV SD 

Ma’arif Ponorogo tahun pelajaran 2011-2012 dengan koefisien korelasi 

sebesar 0,42081 atau 0,421.
22

 

Berdasarkan penelitian di atas terdapat persamaan antara peneliti 

terdahulu dengan peneliti yang sekarang. Yakni sama-sama membahas 

tentang pola asuh orang tua dan dilakukan di kelas IV. Yang membedakan 

dengan peneliti terdahulu adalah variabel dependennya, jika peneliti terdahulu 

membahas motivasi belajar siswa dan dilakukan di SD Ma’arif Ponorogo 

tahun pelajaran 2011/2012. Sedangkan peneliti yang sekarang variabel 

dependennya membahas tentang nilai karakter siswa di MI Mamba’ul Huda 

Ngabar Ponorogo tahun pelajaran 2015/2016.  

 

C. Kerangka Berfikir 

Berangkat dari landasan teori dan telaah pustaka di atas, maka kerangka 

penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Jika pola asuh orang tua baik, maka nilai karakter siswa di MI Mamba’ul 

Huda Ngabar Ponorogo juga baik. 

2. Jika pola asuh orang tua kurang baik, maka nilai karakter siswa di MI 

Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo juga kurang baik.  

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban yang sifatnya sementara terhadap 

permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Hipotesis belum tentu benar. 

Benar tidaknya suatu hipotesis tergantung hasil pengujian dari data empiris.
23

 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir di atas, maka selanjutnya 

dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

Ha : Ada korelasi positif yang signifikan antara pola asuh orang tua dan nilai 

karakter siswa kelas IV MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo 

tahun pelajaran 2015/2016.  
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