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Kata Kunci: Pola Asuh Orang Tua dan konsep diri
Pola asuh adalah sebagai cara orang tua, atau ayah dan ibu dalam
memberikan kasih sayang dan cara mengsuh yang mempunyai pengaruh yang
besar bagaimana anak melihat dirinya dan lingkunganya. Konsep diri adalah
persepsi seseorang tentang dirinya sendiri. Model kepengasuhan yang permisif
dan otoriter cenderung mengakibatkan konsep diri dan kompetensi sosial yang
rendah. Pengasuhan dengan model otoritatif cenderung menghasilkan konsep diri,
kompetensi sosial dan independensi yang tinggi. Dari hasil obervasi, banyak siswa
yang merasa dirinya pintar dan bisa dalam bidang apapun, karena orang tuanya
selalu menanamkan lebel positif dalam diri anak, namun banyak pula anak yang
menganggap dirinya tidak mampu, karena orang tuanya menekan anak untuk
selalu bisa, dan memberikan lebel bodoh ketika mengalami kegagalan. Sehingga
anak merasa bahwa dirinya memang benar-benar bodoh atau tidak mampu dalam
bidang apapun.
Tujuan penelitain ini adalah: (1) untuk mengetahui tingkat persentase
pola asuh orang tua siswa kelas IV MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun
tahun pelajaran 2015/2016. (2) untuk mengetahui tingakat persentase konsep diri
siswa kelas IV MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun tahun pelajaran
2015/2016. (3) untuk mengetahui korelasi antara pola asuh orang tua dengan
konsep diri siswa kelas IV MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun tahun
pelajaran 2015/2016.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian
kuantitatif yang bersifat koresional. Adapun tehnik pengumpulan data nya
mengguakan angket. Sedangkan teknik analisis data digunakan rumus ststistik
Korelasi Koefisien Kontingensi.
Dari analisis dan penelitian dapat disimpulkan: (1) pola asuh orang tua
siswa kelas IV MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari madiun adalah pola asuh yang
otoriter yaitu 5 siswa dengan persentase 19%, pola asuh demokratis yaitu ada 19
siswa dengan persentase 70%, sedangkan pola asuh permisif yaitu ada 3 siswa
dengan persentase 11%. (2) konsep diri siswa adalah dalam kategori tinggi yaitu 6
siswa dengan persentase 22% dalam kategori sedang yaitu 15 siswa dengan
persentase 56%, dan dalam kategori rendah yaitu 6 siswa dengan persentase 22%.
(3) Pada taraf signifikansi 5% pola asuh orang tua dengan konsep diri siswaφ =
0,629 dan φ� = 0,381maka φ > φ� sehingga terdapat korelasi positif antara pola
asuh orang tua dengan konsep diri siswa kelas IV MI Bahrul Ulum Buluh
Kebonsari Madiun semester genap tahun pelajaran 2015/2016.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Keluarga adalah bentuk masyarakat kecil yang terdiri dari beberapa
individu yang terikat oleh suatu keturunan, yakni kesatuan antara ayah, ibu
dan anak yang merupakan suatu kesatuan kecil dari bentuk-bentuk kesatuan
masyarakat.1 Islam memandang bahwa keluarga adalah sebagai lingkungan
pertama bagi individu dimana dia berinteraksi atau memperoleh unsur-unsur
dan ciri-ciri dasar dari kepribadian. 2
Moh. Shochib mengutip pendapat Soelaeman dalam bukunya yang
berjudul “Pola Asuh Orang Tua Untuk Membantu Anak Mengembangkan
Disiplin Diri” bahwa keluarga adalah sekumpulan orang yang hidup bersama

dalam tempat tinggal bersama dan masing-masing anggota meraskan adanya
pertautan batin sehingga sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling
memperhatikan, dan saling menyerahkan diri. 3
Keluarga merupakan ligkungan sosial yang pertama dan terutama
bagi anak. Proses interaksi antara anak dengan orang-orang di sekitarnya,
terutama dengan orang tuanya, yaitu ibu dan ayah mulai dilakukan dalam
1

Abu Ahmadi dan Nur Uhbiati, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: PT Renika Cipta, 2001),

176.
2

Imam Musbikin, Mengatasi Kenakalan Siswa Remaja (Pekanbaru: Zanafa Publishing,
2013), 352.
3
Moh Shochib, Pola Asuh Orang Tua Untuk Membantu Anak Mengembangkan Disiplin
Diri (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000),17.
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lingkungan keluarga. Melalui proses interaksi antara anak dan orang tua
terbentuklah sikap-sikap dan prilaku pada masing-masing pihak, anak
mempunyai gambaran tertentu mengenai orang tua, demikian pula sebaliknya
orang tua akan mempunyai gambaran tertentu mengenai anaknya.4
Sebagai keluarga yang lengkap semua anggota pasti mempunyai
peran masing-masing di dalam keluarganya. Peran paling pokok dalam
keluarga adalah peran seorang ayah salah satunya adalah sebagai kepala
keluarga dan mencari nafkah. Sedangkan peran ibu juga tak kalah penting
yang diantaranya adalah mengasuh dan mendidik putra putrinya di rumah.5
Peran keluarga menjadi penting untuk mendidik anak-anaknya baik
dalam sudut tinjauan agama, tinjauan sosial kemasyarakatan maupun tinjauan
individu. Persoalan sekarang bukan lagi pentingnya pendidikan keluarga,
melainkan bagaimana cara pendidikan keluarga dapat berlangsung dengan
baik sehingga mampu menumbuhkan prilaku yang benar-benar baik dan
perkembangan kepribadian anak menjadi manusia dewasa dan sekaligus
berkepribadian secara alami, sehingga dapat diandalkan menjadi manusia
yang berkualitas akhlaknya.6
Keluarga sebagai lingkungan awal pertumbuhan anak harus diisi
dengan hal-hal yang positif sehingga menjadi awal yang baik bagi
pertumbuhanya.7 Anak pada dasarnya merupakan amanat yang harus

4

Syamsul Bachri Tholib, Pisikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris Dan Alikatif
(jakarta: kencana, 2010),67-68.
5
Imam Musbikin, Mengatasi Kenakalan Siswa Remaja, 108.
6
Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini ( Yogyaakarta: Pustaka Pelajar 2015), 353
7
Muklison Effendi, Komunikasi Orang Tua Dengan Anak (ponorogo: STAIN Po Press,
2012), 44.
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dipelihara dan keberadaan anak itu merupakan hasil dari buah kasih sayang
antara ibu dan bapak yang diikat oleh tali perkawinan dalam rumah tangga
yang sakinah dan sejalan dengan harapan Islam. Maka kewajiban orang
tualah yang bisa menciptakan pola asuh yang tepat dalam mendidik anakanaknya di lingkungan keluarga.8
Lingkungan juga merupakan faktor yang sangat kuat yang dapat
mempengaruhi upaya orang tua secara psikis dan fisik terhadap anak usia
dini. Pengaruh lingkungan ada yang baik misalnya di lingkungan itu aturanaturan agama berjalan dengan baik, semua orang menjalankan syariat agama,
semua orang menjalankan salat. Sering diadakannya pengajian-pengajian, dan
ada madrasah diniyah, hal itu akan berpengaruh besar terhadap individu yang
ada disekitarnya. Selain itu ada pengaruh yang tidak baik yang menyesatkan,
misalnya di dalam lingkungan terdapat perjudian, banyak orang nakal, dan
lain sebaginya. Lingkungan seperti itu mudah sekali mempengaruhi individu
di sekitarnya.9
Pola asuh menjadi suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua
dalam mendidik anak-anaknya sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab
kepada anak-anaknya.10 Salah satu aspek penting dalam hubungan orang tua
dan anak adalah gaya pengasuhan yang diterapkan oleh orangtuanya.11
Pola asuh adalah suatu sikap yang dilakukan orangtua, yaitu ayah
dan ibu dalam berinteraksi dengan anaknya. Bagaimana cara ayah dan ibu
8

Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini, 352.
Ibid, 362.
10
Ibid, 350.
11
Desmita, Pisikologi perkembangan Peserta Didik(Bandung: PT Remaja Rosdakarya
2005), 144.
9
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memberikan disiplin, hadiah, hukuman, pemberian perhatian dan tanggapantanggapan lain berpengaruh pada pembentukan kepribadian anak.12
Pembagian pola asuh menurut Baumrin yang dikutip oleh Mohamad
Takdir Ilahi dalam bukunya Quantum Parenting menjadi tiga bagian yaitu
pola asuh otoriter (authoritarian), pola asuh permisif (permissive), dan pola
asuh demokratis (authoritative).13
Pengasuhan permissive termasuk mengikuti anak untuk membuat
pilihannya dengan harapan anak memperoleh hasil belajar dari tindakannya
sendiri. Hal ini berperan untuk mengembangkan rasa ide, kreativitas dan
kebebasan berfikir anak.
Sedangkan gaya pengasuhan yang otoriter yakni di mana orang tua
cenderung memberikan batasan yang tegas bagi prilaku anak, misalnya kapan
dan di mana anak dengan tegas dapat dan tidak dapat melakukan sesuatu,
boleh dan tidak boleh melakukan sesuatu, tetapi masih mengikuti anak untuk
membuat pilihan dalam keterbatasan atau toleransi yang dapat diterima.14
Pola asuh demokratis (authoritative) merupakan jenis keterampilan
dalam membantu perkembangan kreativitas anak. Dalam pola asuh
demokratis, keberadaan orang tua mengandung aspek-aspek yang dapat
diterima anak dan menghargai anak menjadi individu yang utuh.15 Sedangkan
orang tua adalah ayah dan ibu. Dengan demikian pola asuh orang tua dapat
diartikan sebagai cara membimbing yang dilakukan oleh ayah dan ibu dalam

12

Mohammad Takdir Ilahi, quantum parenting (Jogjakarta: Ar-Ruuz Media, 2013), 135
ibid, 135-136.
14
Joko Yuwono, Memahami Anak Autistik (Bandung: Alfabeta, 2009),119-120.
15
Mohammad, Quantum Parentin, 140.
13
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menghindari atau mengatasi kesulitan dalam hidup seorang anak sehingga
dapat mencapai kesejahteraan dalam hidupnya.
Syamsul Bahri Tholib mengutip pendapat Friedman dalam karyanya
yang berjudul “Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris Aplikatif”
bahwa pengasuhan orang tua berdampak pada konstruk psikologis anak.
Model pengasuhan yang permisif dan otoriter cenderung mengakibatkan
konsep diri dan kompetensi sosial yang rendah. Pengasuhan dengan model
otoritatif cenderung menghasilkan konsep diri, Kopetensi sosial dan
independensi yang tinggi.16Begitu pula konsep awal mengenai peranya dalam
hidup, Inspiriasi dan tanggung jawabnya terhadap orang lain di dasarkan atas
ajaran dan tekanan orang tua.
Konsep diri adalah persepsi seseorang tentang dirinya sendiri.
Konsep diri merupakan perwujudan struktur mental, suatu totalitas dari
pikiran dan perasaan individu dalam hubungan dengan diri sendiri sebagai
subjek dan objek.17
Imam Musbikin mendefinisikan konsep diri dalam karyanya
“mengatasi kenakalan siswa remaja” yaitu kesadaran atau pengertian tentang
diri sendiri, yang mencangkup pandangan tentang dunia, kepuasan tentang
kehidupan, dapat

menghargai

atau menyakiti

diri sendiri,

mampu

mengevaluasi kemampuan diri sendiri, dan persepsi mengenai diri sendiri.
Imam Masbikin juga sependapat dengan Pietrofesa mendefinisiskan
konsep diri yaitu meliputi semua nilai, sikap, dan keyakinan terhadap diri
16

Syamsul, Pisikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris Aplikatif, 124.
Layyin Mahfiana, Remaja dan Kesehatan Alat Reproduksi (Yogyakarta: STAIN po
press, 2009), 27.
17
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seseorang dalam berhubungan dengan lingkungan dan merupakan panduan
dari sejumlah persepsi diri yang mempengaruhi dan bahkan menentukan
persepsi dan tingkah laku.18
Dari semua uraian diatas dapat disimpulkan bahwa konsep diri
adalah pandangan dan penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri yang
meliputi diri fisik, diri pribadi, diri keluarga, diri moral-etik dan juga diri
sosial yang diperoleh melalui proses interaksi dengan lingkungan secara
terus-menerus dan terdiferensiasi.
Konsep diri merupakan gambaran yang dimiliki seseorang tentang
dirinya, yang dibentuk melalui pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari
interaksi dengan lingkungan. William H. Fitts, mengemukakan bahwa konsep
diri merupakan aspek penting dalam diri seseorang, karena konsep diri
seseorang

merupakan

kerangka

acuan

dalam

berinteraksi

dengan

lingkungan.19
Konsep diri bukan merupakan faktor bawaan, melainkan berkembang
dari pengalaman yang terus-menerus dan terdiferensiasi. Dasar konsep diri
individu ditanamkan pada saat-saat dini kehidupan anak dan menjadi dasar
yang mempengaruhi tingkah lakunya dikemudian hari.20
Symonds dalam bukunya Hendriati Agustiani yang berjudul
“(Pskologi Perkembangan(Pendekatan Ekologi Kaitanya dengan Konsep
Diri)”mengatakan bahwa persepsi tentang diri tidak langsung muncul saat
18
19

Imam Musbikin, Mengatasi Kenakalan Siswa Remaja , 108.
Hendriati Agustiani, pisikologi peerkembangan (Bandung: PT Refika Aditama 2006),

138.
20

Ibid, 138.
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kelahiran, tetapi mulai berkembang secara bertahap dengan munculnya
kemempuan perseptif.21
Konsep diri akan terbentuk sejalan dengan pertumbuhan dan
perkembangannya melalui interaksi dengan orang tua, keluarga, dan
lingkungan disekitar rumah. Saat kita masuk sekolah, interaksi dengan kawan
disekolah, guru dengan lingkungan di sekolah turut berperan dalam
pembentukan konsep diri.22
Konsep diri anak sangatlah penting bagi anak, karena anak akan
berpersepsi dan menilai siapa dirinya melalui pengalaman-pengalaman yang
diperoleh dari interaksinya dengan lingkungan yang nantinya akan
mempengaruhi tingkah lakunya dikemudian hari.
Albert Bandura mengatakan bahwa perilaku anak terbentuk melalui
proses belajar dari lingkungannya. Sepanjang perjalanan hidup akan selalu
berinteraksi dengan lingkungan, karena itu besar pengaruh lingkungan
terhadap diri anak.23
Konsep diri merupakan filter dan mekanisme yang mewarnai
pengalaman keseharian. Siswa yang menunjukkan konsep diri yang rendah
atau negatif, akan memandang dunia sekitarnya secara negatif. Sebaliknya,
siswa yang memiliki konsep diri yang tinggi atau positif, cenderung
memandang lingkungan sekitarnya secara positif. Dengan demikian, sudah
21

Hendriati, pisikologi peerkembangan, 143.
Adi W. Gunawan, genius lernisng strategy petunju peraktis untuk menerapkan
accelerated learning (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2003), 24.
23
Nurfia Abdullah, “hubungan pola asuh orang tua dengan konsep diri anak usia
sekolah,” Seminar Psikologi& Kemanusiaan ,224.
22
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menjadi konsensus umum bahwa konsep diri positif menjadi faktor penting
dalam berbagai situasi psikologis dan pendidikan.24
Orang tua sebagai model berpengaruh terhadap konsep diri anak.
Seperti contoh, orang tua yang memandang dirinya secara negatif dan
mengekspresikan perasaan-perasaan negatifnya akan berpengaruh negatif
pula terhadap perkembangan konsep diri anak. Sebaliknya, jika orang tua
menekankan penilaian secara positif, maka penilaian tersebut berpengaruh
positif pula terhadap konsep diri, bahkan dapat mereduksi sikap dan prilaku
negatif anak. 25
Dengan demikian, konsep diri terbentuk melalui konsep belajar yang
berlangsung sejak

masa

pertumbuhan hingga

dewasa.

Lingkungan,

pengalaman, dan pola asuh orangtua turut memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap pembentukan konsep diri seseorang.26
Orang tua sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan anak,
melalaui pola asuhnya yang berbeda-beda. Kepengasuhan satu dengan yang
lainya akan membentuk karakter konsep diri siswa juga berbeda-beda. itu
sangat penting bagi siswa karena dengan mengetahui konsep dirinya, maka
siswa akan bisa berpersepsi tentang dirinya, berpersepsi tentang siapa dirinya,
dan apa harapan-harapannya di masa mendatang. Dan dalam hal ini pola asuh
orang tua sanggat signifikan pengaruhnya dalam pembentuakan konsep diri
anak.

24

Syamsul, Pisikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris dan Alikatif ,122.
Ibid, 124.
26
Desmika, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, 172.
25
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Sebagaimana pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di MI Bahrul
Ulum Desa Buluh Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun tersebut, terlihat
banyak siswa yang menganggap dirinya menguasai dalam bidang agama,
karena orang tuanya selalu menanamkan label positif dalam diri anak dalam
bidang agama. Namun banyak pula anak yang menganggap dirinya tidak
mampu, karena orang tuanya selalu menekan anak untuk selalu bisa dalam
bidang apapun, dan memberikan label bodoh ketika anak mengalami
kegagalan. Sehingga anak merasa bahwa dirinya memang benar-benar bodoh
atau tidak mampu dalam bidang apapun. Disisilain ada juga anak yang
merasa dirinya paling hebat sehingga dalam hal apapun di sekolahan selalu
ingin mencobanya, dan ada juga anak yang sangat pemalu dalam bidang
apapun, seperti saat tampil di depan kelas ataupun dalam bertugas sebagai
petugas upacara.27
Berangkat dari fenomena di atas, peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian supaya lebih mengetahui hubungan antara pola asuh orang tua
dengan konsep diri siswa, di mana peneliti mengadakan penelitian tersebut di
MI Bahrul Ulum Buluh Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dalam
bentuk karya ilmiah yang berjudul “Korelasi Pola asuh orang tua Dengan
Konsep diri siswa Kelas IV MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun
Tahun Pelajaran 2015/2016”

27

Haasil Observasi di MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun.
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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 konsep diri siswa kelas IV di MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari
Madiun Tahun Pelajaran 2015/2016.

C. Rumusan Masalah
1. Berapa presentase pola asuh orang tua siswa kelas IV MI Bahrul Ulum
Buluh Kebonsari Madiun semester genap tahun pelajaran 2015/2016 ?
2. Berapa tingkat presentase konsep diri siswa kelas IV di MI Bahrul Ulum
Buluh Kebonsari Madiun semester genap tahun pelajaran 2015/2016 ?
3. Adakah korelasi yang signifikan antara pola asuh orang tua dengan konsep
diri siswa kelas IV MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun semester
genap tahun pelajaran 2015/2016 ?
D. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui tingkat presentase pola asuh orang tua siswa kelas IV
MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun semester genap tahun pelajaran
2015/2016.
2. Untuk mengetahui tingkat presentase konsep diri siswa kelas IV MI Bahrul
Ulum Buluh Kebonsari Madiun semester genap tahun pelajaran
2015/2016.
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3. Untuk mengetahui korelasi yang signifikan antara pola asuh orang tua
dengan hasil konsep diri kelas IV MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari
Madiun semester genap tahun pelajaran 2015/2016.

E. MANFAAT PENELITIAN
1. Secara Teoretis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menguji ada tidaknya hubungan
antara pola asuh orang tua dengan konsep diri siswa-siswi.
b. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya hasil
penelitian yang telah ada serta dapat memberi gambaran mengenai
hubungan pola asuh orang tua dengan konsep diri siswa-siswi.
2. Secara Praktis
a. Bagi Peneliti
Hasil penelitian sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya
dan untuk menambah wawasan pengetahuan tentang hubungan pola
asuh orang tua dengan konsep diri siswa-siswi.
b. Bagi Madrasah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan
pertimbangan bagi madrasah dalam mengambil kebijakan baik itu
sikap-sikap maupun tindakan untuk menanamkan konsep diri yang
positif pada siswa-siswi.
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c. Bagi Orang Tua
Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi para orang tua
untuk memperhatikan pola asuhnya kepada putra-putrinya di rumah,
supaya membentuk konsep diri siswa yang positif anak-anaknya
meningkat.

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, sistematika pembahasan.
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, sampel dan responden, 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 interpretasi.
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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 diartikan cara membimbing atau bimbingan yaitu
bantuan pertolongan yang diberikan individu dalam menghindari atau
mengatasi kesulitan dalam hidupnya agar supaya individu atau seorang
individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.28
Monks Dkk. dalam bukunya Muhammmad Takdir Ilahi yang
berjudul Quantum Parenting berpendapat bahwa pengertian pola asuh
adalah sebagai cara orang tua, atau ayah dan ibu dalam memberikan
kasih sayangdan cara mengsuh yang mempunyai pengaruh yang besar
bagaimana anak melihat dirinya dan lingkunganya.
Sementara Hetherington & pake dalam buku yang sama
memberikan penjelasan bahwa pola asuh diartikan sebagai suatu
interaksi antara orang tua dengan dua dimensi perilaku orang tua.
Dimensi pertama adalah hubungan emosioal antara orang tua dengan

28

Bimo Walgito, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi

UGM, 1989), 5.
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anak. Dimensi kedua adalah cara orang tua mengontrol prilaku
anaknya.29
Dalam jurnal penelitihan yang dilakukan oleh Nurus Safa’ah yang
berjudul “Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Kosep Diri Pada
Remaja Usia 15-18 Tahun Di Sma Pgri Tuban’’ Samsu Yusuf

berpendapat bahwa pola asuh/parenting style adalah model pola asuh
atau sikap perlakuan yang dimiliki dan diterapkan orang tua dalam
pengasuhan terhadap anak sejak usia kandungan hingga dewasa.
Nurus Safa’ah juga bersependapat dengan Moh.Shochib, bahwa
pola asuh orang tua adalah upaya orang tua yang di aktualisasikan
terhadap penataan lingkungan fisik, ligkungan sosial internal dan
eksternal pendidikan internal dan eksternal, dialog dengan anak-anak,
kontrol terhadap prilaku anak-anak, menentukan nilai-nilai moral
sebagai dasar prilaku yang diupayakan terhadap anak-anak. 30
Sedangkan orang tua adalah ayah dan ibu. dengan demikian pola
asuh orang tua dapat diartikan sebagai cara membimbing yang
dilakukan oleh ayah dan ibu dalam menghindari atau mengatasi
kesulitan dalam hidup seorang anak sehingga dapat mencapai
kesejahteraan dalam hidupnya.

29

Mohammad, Quantum Parenting , 134.

30

Nurus Safa’ah, “Hubungan Pola Asuh Ornag Tua Dengan Konsep Diri Pada Remaja

Usia 15-18 Tahun di Sma PGRI 1 Tuban,”.
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Pengasuhan merupakan tanggung jawab orang tua, sehingga
sungguh disayangkan bila pada masa kini masih ada orang yang
menjalani peran orang tua tanpa kesadaran kepengasuhan. Menjadi
orang tua dijalani secara alamiah, sebagai konsekuensi dari menikah
dan kelahiran anak. Setelah menikah sebagian besar suami istri
menginginkan kehadiran anak untuk menyempurnakan perkawinan
mereka. Kehadiran anak menjadi tanda bagi kesempurnaan perkawinan
serta melahirkan harapan akan semakin sempurnanya kebahagiaan
perkawinan tersebut seiring pertumbuhan dan perkembangan anak. 31
Keluarga yang ditandai oleh keharmonisan hubungan (relasi)
antara ayah dan ibu, ayah dengan anak, serta ibu dengan anak. Dalam
keluarga ini orang tua bertanggug jawab dan dapat dipercaya. Setiap
anggota keluarga saling menghormati dan sering memberi tanpa harus
diminta. Orang tua sebagai koordinator keluarga harus berprilaku
produktif. Jika anak menentang otoritas, segera ditertibkan karena di
dalam keluarga terdapat aturan-aturan dan harapan-harapan.32
Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam upaya
mengembangkan pribadi anak. Perawatan orang tua yang penuh
dengan kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan,
baik agama maupun sosial budaya yang diberikannya merupakan
faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi peribadi dan
31

32

Sri Lestari, Pisikolog Keluarga (Jakarta: Kencana, 2014), 37.
Moh Shochib, Pola Asuh Orang Tua Untuk Membantu Anak Mengembangkan Disiplin

Diri, 19.
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anggota masyarakat yang sehat.33Anak-anak hari ini adalah orang
dewasa di masa yang akan datang. Maka akan mempunyai kewajiban
dan tanggung jawab yang cukup besar sebagaimana dalam kehidupan
orang-orang dewasa pada umumnya.34Pola asuh adalah merupakan
suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik
anak-anaknya sebagai perwujudan rasa tanggung jawab kepada anakanaknya. 35
b. Macam-macam Pola Asuh Orang Tua
Baumrinddalam buku “Quantum Parenting”karya Muhamad
Takdir Ilahi,mengatakan ada tiga macam pola asuh orang tua yang
mencangkup pola asuh otoriter (otoritarian), pola asuh permisif
(permissive), dan pola asuh demokratis (autoritative).
Sapiro juga sejalan dengan Baumrin dalam membagi model
pengasuhan orang tua dalam buku yang sama juga, menurut sapiro ada
gaya atau pola asuh orang tua dalam menjalankan peranya sebagai
orang tua, yaitu otoriter, permisif dan demokratis.
Hurlock juga berpendapat sejalan dengan Baumrind dan Sapiro
dalam membagi atau membedakan pola asuh orang tua yaitu menjadi

33

Syamsu Yusuf LN, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaj a (Bandung: Remaja

Rosda Karya, 2008), 37.
34
35

Hasan Basri, Keluarga Sakinah (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2002),85.
Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam, 350.
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tiga, antara lain pola asuh otoriter, pola asuh demokratis dan pola asuh
permisif.36
Helmawati dalam karyanya yang berjudul “Pendidikan Keluarga”
membagi macam-macam pola asuh orang tua menjadi 4 yaitu 1) pola
asuh otoriter, 2)pola asuh permisif, 3)pola asuh demokratis, 4) pola
asuh situasional.37
Jadi dapat disimpulkan pembagaian pola asuh ada 3, yaitu pola
asuh otoriter, pola asuh permisif dan pola asuh demokratis. Sedangkan
pola asuh situasional (campuran) masuk dalam kategori ketida pola
asuh tersebut.
1) Pola Asuh Otoriter
Menurut Mohammad Takdir Ilahi dalam karyanya yang
berjudul “Quantum Parenting” mendefinisikan Pola Asuh otoriter
adalah pola asuh yang ditandai dengan cara mengasuh anakanaknya dengan aturan-atuaran ketat, seringkali memaksa anak
untuk berprilaku seperti dirinya (orang tua), kebebasan untuk
bertindak atas nama diri sendiri dibatasi. 38
Sedangkan pola asuh otoriter menurut Desmita, dalam
bukunya “Psikologi Perkembangan” adalah suatu gaya pengasuhan

36
37

Mohammad, Quantum Parenting , 135-136.
Helmawati, Pendidikan Keluarga (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2014),138-139.

38

Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam,354-355.
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yang membatasi dan menuntut anak untuk mengikuti perintahperintah orang tua.39
Joko Yuwono dalam karyanya memahami anak atuistik
berpendapat gaya pengasuhan orang tua yang otoriter yakni dimana
orang tua cenderung memberikan pembatasan yang tegas bagi
prilaku anak, misalnya kapan dan dimana anak dengan tegas dapat
dan tidak dapat melakukan sesuatu, boleh dan tidak boleh
melakukan sesuatu, tetapi tetapi masih mengikuti anak untuk
membuat pilihan dalam keterbatasan atau toleransi yang dapat
diterima.40
Menurut Helmawati ciri-ciri pola asuh otoriter adalah
sebagai berikut:
a) Menekankan bahwa segala aturan orang tua harus ditaati oleh
anaknya.
b) Orang tua memaksakan pendapat atau keinginan pada anaknya
dan bertindak semena-mena, tanpa dapat dikritik oleh anak.
c) Anak harus menurut dan tidak boleh membantah terhadap apaapa yang diprintahkan atau yang dikehendaki oleh orag tua.
d) Anak tidak diberi kesempatan menyampaikan apa yang
difikirkan, diinginkan atau yang dirasakanya.
Segi positif dari pola asuh ini yaitu anak menjadi penurut
dan cenderung akan menjadi disiplin yakni mentaati peraturan
39

Desmita, Pisikologi Perkembangan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 144.

40

Joko Yuwono, Memahami Anak Autistik (Bandung: Alfabeta, 2009), 120.
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yang ditetapkan orang tua. Namun, mungkin saja anak tersebut
hanya mau menunjukan disiplinya dihadapan orang tua, padahal di
dalam hatinya anak membangkang sehingga ketika dibelakang
orang tua anak akan bertindak lain. Kalau ini terjadi, maka prilaku
yang ditunjukannya hanya untuk menyenangkan hati orang tua atau
hanya untuk menghindari hukuman. Prilaku ini akhirnya membuat
anak memiliki dua kepribadian yang bukan merupakan refleksi
kebribadian sesungguhnya (anak jadi munafik)41
Segi negatif dalam ilmu pendidikan, orang tua yang berpola
asuh otoriter memang tidak bisa menjamin tercipanya generasi
yang paripurna dan menjadi harapan bangsa, ini karena pola asuh
yang demikian, tidak memberikan pendidikan karakter dan
penenaman moral yang baik dari pada anak.42
2) Pola Asuh Demokratis
Mansur dalam karyanya “Pendidikan Anak Usia Dini
dalam Islam” mendefinisikan Pola asuh demokratis sebagai pola

asuh yang ditandai dengan pengakuan orang tua terhadap
kemampuan anak-anaknya, dan kemudian anak diberi kesempatan
untuk tidak selalu bergantung kepada orang tua. Dalam pola asuh
seperti ini orang tua memberi sedikit kebebasan kepada anak untuk
memilih apa yang dikehendaki dan apa yang diinginkan yang
terbaik bagi dirinya, anak diperhatikan dan didengarkan saat anak
41

Helmawati, Pendidikan Keluarga , 138.

42

Muhammad, Quantum Parenting, 137.
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bicara, dan terdapat pula orang tua memberi kesempatan
mendengarkan

pendapatnya,

dilibatkan

dalam

pembicaraan

terutama yang menyangkut terhadap kehidupan anak itu sendiri.43
Menurut Desmita pola asuh demokratis adalah salah astu
gaya pengasuhan yang memperlihatkan pengawasan ekstra ketat
terhadap tingkah laku anak-anak, tetapi mereka juga bersikap
responsif, menghargai dan menghormati pemikiran, perasaan serta
mengikut sertakan anak dalam pengambilan keputusan.44
Beberapa ciri-ciri pola asuh demokratis Menurut Syaiful
Bahri Djamarah sebagai berikut:
a) Dalam proses pendidikan terhadap anak selalu bertitik tolak
dari pendapat bahwa manusia itu adalah makluk yang termulia
didunia.
b) Orang tua selalu berusaha menyelaraskan kepentingan dan
tujuan pribadi dengan kepentingan anak.
c) Orang tua senang menerima saran, pendapat, dan bahkan
keritik dari anak.
d) Mentolerir ketika anak membuat kesalahan dan memberikan
pendidikan pada anak agar jangan berrnuat kesalahan dengan
tidak tidak mengurangi daya kreativitas, inisiatif dan prakarsa
dari anak.
e) Lebih menitik beratkan bekerjasama dalam mencapai tujuan.
43
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f) Orang tua selalu berusaha untuk menjadikan anak lebih sukses
darinya.45
Segi positifnya pola asuh ini adalah anak akan menjadi
individu yang mempercayai orang lain, bertanggung jawab
terhadap tindak-tindakanya, tidak munafik dan jujur. Negatifnya
adalah anak akan cenderung merongrong kewibawaan otoritas
orang tua, kalau segala sesuatu harus dipertimbangkan antara orag
tua dengan anak.46
3) Pola Asuh Permisif
Menurut Mohammad Takdir Ilahi dalam karyanya yang
berjudul “Quantum Parenting” mendefinisikan Pola asuh permisif
adalah pola asuh yang bisa memberikan harapan akan kebebasan
anak dalam membentuk karakternya tanpa campur tangan orang
tua.47
Dalam buku yang berjudul “memahami anak autistic”
karyanya Joko Yuwono, ia mendefinidikan pola asuh permisif
yaitu pola asuh yang mengikuti anak untuk membuat pilihanya
dengan harapan ana kakan memperoleh hasil belajar dari
tindakanya sendiri.48
45
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PT Rineka Cipta, 2014), 61.
46

Helmawati, Pendidikan Keluarga ,139.

47

Muhammad, Quantum Parenting,137.

48

Joko Yuwono, Memahami Anak Autistic, 119-120.

23

Ciri-ciri pola asuh permisif Menurt Hurlock dalam jurnal
yang berjudul “pengaruh pola asuh orag tua dalam tingkat
agresivitas anak” karyanya St. Aisyah adalah adanya kontrol yang
kurang, orang tua bersifat longgar atau bebas, bimbingan terhadap
anak kurang.49
Anak akan cenderung bertindak semena-mena, ia bebas
melakukan apa saja yang dia inginkan tanpa memandang bahwa itu
sesuai dengan nilai-nilai atau norma yang berlaku atau tidak. Sisi
positifnya dari pola asuh ini adalah jika anak menggunakanya
dengan tanggung jawab maka anak tersebut akan menjadi mandiri,
kreatif, inisiatif, dan mampu menunjukan aktualisasi dirinya
dimasyarakat.Sedangan sisi negatif dari pola asuh ini adalah anak
kurag disiplin dengan aturan-aturan sosial yang berlaku.50

2. Konsep Diri
a. Pengertian Konsep Diri
Laiyyin Mahfiana Dkk Dalam buku “Remaja Dan Kesehatan
Reproduksi,” mengutip pendapat William tentang definisi konsep diri,

yaitu pandangan dan perasaan kita tentang diri kita yang bersifat
psikologi, sosial dan fisis.

49

St. Aisyah, “pengaruh pola asuh orang tua terhadap tingkat agresivitas anak” Medtek,
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Laiyyin Mahfiana Dkk, juga sejalan dengan Medinnus &
Johan, Dalam buku yang sama yang menjelaskan bahwa konsep diri
adalah pandangan dan sikap individu terhadap dirinya sendiri. Gan
juga Menurut Hurlock konsep diri sebenaranya adalah konsep dari
siapa dan apa dia itu.51
Syamsul Bahcri Tolib mengutip pendapat Greenwald Et Al.,
dalam karyanya yang berjudul “Pisikologi Pendidikan Berbasis
Empiris Aplikatif” yng menjelaskan bahwa konsep diri sebagai suatu
organisasi dinamis didefinisikan sebagai skema kognitif tentang diri
sendiri yang mencangkup nilai-nilai, peristiwa-peristiwa,dan memori
semantik tentang diri sendiri serta kontrol terhadap pengelolaan
informasi diri yang relevan.
Dalam karyanya Syamsul Bahcri Tolib juga sepaham dengan
Black & Bornholt bahwa konsep diri adalah verifikasi diri, konsistensi
diri, kompleksitas diri yang terbuka untuk interpentasi sehingga secara
umum berkaitan dengan pembelajaran menjadi mediasi variabel
motivasi52
William

H.

Fitts,

mengemukakan

bahwa

konsep

diri

merupakan aspek penting dalam diri seseorang, karena konsep diri
seseorang merupakan kerangka acuan dalam berinteraksi dengan
lingkungan.53
51
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Jadi berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan
bahwa konsep diri adalah persepsi tentang diri sendiri yang meliputi
aspek fisik, sosial, psikologis, serta penilaian mengenai apa yang
pernah dicapai yang didasarkan pada pengalaman dan interaksi dengan
orang lain.
b. Macam-macam Konsep Diri
Menurut colhoun dan acocella dalam buku karyanya imam
masbukin yang berjudul “mengatasi keakalan sisiwa remaja” dalam
perkembangannya konsep diri di bagi menjadi dua, yaitu konsep diri
positif dan konsep diri negatif:
1) Konsep Diri Positif
Konsep diri positif lebih kepada penerimaan diri bukan
sebagai suatu kebanggaan yang besar tenteng diri. Konsep diri
yang positif bersifat stabil dan bervariasi. Individu yang memiliki
konsep diri positif adalah individu yang tau betul tentang dirinya,
dapat memahami dan menerima sejumlah fakta yang sangat
bermacam-macam tentang dirinya sendiri. Evaluasi terhadap
dirinya sendiri menjadi positif dan dapat menerima kebeeradaan
orang lain. Indifidu yang memiliki konsep diri positif akan
merancang tujuan-tujuan yang seuaidengan realitas, yaitu tujuan
yang memiliki kemungkinan besar untuk dapat dicapai, mampu
menghadapi kehidupan didepanya serta menganggap bahwa hidup
adalahproses suatu penemuan.
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Singkatnya individu yang memiliki konsep diri positif
adalah idividu yang tahu betul siapa dirinya sehingga menerima
segala kelebihan dan kekurangan, evaluasi terhadap dirinya
menjadi lebih positif serta mampu merancang tujuan-tujuan yang
sesuai dengan realitas.
Menurut Brook Emmert dalam karyanya Imam Musbikin,
orang orang yang memiliki konsep diri positif, ditandai dengan
lima hal, yaitu:
a) Yakin akan kemampuan mengatasi masalah.
b) Merasa setara dengan orang lain
c) Menerima pujian tanpa rasa malu.
d) menyadari

bahwa

setiap

orang

mempunyai

perasaan,

keinginan dan prilaku yang tidak seluruhnya disetujui
masyarakat.
e) Mampu

mempebaiki

mengungkapan

dirinya

aspek-aspek

karena,

kepribadian

ia
yang

sanggup
tidak

disenanginya dan berusaha mengubahnya.
2) Konsep Diri Negatif
Konsep diri negatif menurut Calhoun dan Acocella dibagi
menjadi dua tipe, yaitu: (1). pandangan individu tentang diri
sendiri memang benar-benar tidak teratur, tidak memiliki perasaan
kestabian dan keutuhan diri. Individu tersebut memang tidak tau
siapa dirinya, kekuatan dan kelemahanya atau yang dihargai dalam
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kehidupanya. (2) pandangan tantang dirinya terlalu stabil dan
teratur, hal ini bisa terjadi karena individu dididik dengan keras,
sehingga meciptakan citra diri yang tidak mengizinkan adanya
penyimpanagan dari seperangkat hokum yang dlam pikiranya
merupakan cara hidup yang tepat.
Siangkatnya, individu yang memiliki konsep diri yang
negatif terdiri dari dua tipe, tipe yang pertama yaitu individu yang
tidak tau siapa dirinya dan tidak tahu kekurangan dan
kelebihanya., sedangkan tipe yang kedua adalah individu yang
memandang dengan sangat teratur dan setabil.
Sementara itu menurut Brook dan Emmert, ada empat ciri
orang yang memiliki konsep diri negatif, yaitu:
a) Peka terhadap kritik. Individu ini tidak tahan terhadap kritikan
yang ditrimanya dan mudah marah atau naik pitam, bagi
individu ini koreksi seringkali dipersepsikan sebagai usaha
menjatuhkan harga dirinya.
b) Responsife sekali terhadap pujian. Pada individu ini segala
atribut

yang menunjang harga dirinya menjadi pusat

perhatiannya. Bersamaan dengan kesenangan terhadap ujian,
merekapun bersikap hiperkritik terhadap orang lain. Ia selalu
mengeluh, mencelah atau meremehkan apapun dan siapapun.
c) Cenderung merasa tidak disenangi oleh orang lain. Individu ini
merasa tidak diperhatikan. Oleh karena itu ia bereaksi pada
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orang lain sebagai musuh, sehingga tidak dapat melahirkan
kehangatan dan kekraban dalam persahabatan. Ia tidak pernah
mempermasalahkan dirinya tetapi menganggap dirinya sebagi
korban dari sosial yang tidak beres.
d) Pesimis terhadap kompetisi. Individu ini enggan untuk
bersaing denganorang lain dalam membuat prestasi. Ia
menganggap tidak akan berdaya melawan persaingan yang
merugikan dirinya.54
c. Tingkatan Konsep Diri
Sedangkan menurut Coopersmith mengemukakan tingkat
konsep diri ada 3 macam, yaitu: konsep diri positif/tinggi. Konsep diri
ini akan membuat anak kreatif, mandiri ekspresif dan percaya diri.
Tanda orang yang memliliki konsep diri ini menurut Brooks dan
Emmerf adalah (a). peka terhadap kritik, (b). responsive terhadp tuuan,
(c). sikap hiperkritis, (d).cenderung merasa tidak disenangi orang lain,
(e) bersifat pesimis terhadap kompetisi. (2) konsep diri menengah.
Pada konsep diri ini individu cenderug bergantung pada kelompoknya
dan orang lain. (3) konsep diri negatif/rendah.yaitu bagaimana cara
orang memnadang terhadap dirinya yang merasa lemah, tidak berdaya,
tidak berbuat apa-apa, tidak kompeten, gagal, malang, tidak menarik,
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bahkan kadang merasa tidak disukai orang lain dan kehilanagn daya
tarik terhadap hidup.55
d. Dimensi-dimensi Dalam Konsep Diri
Wiliam Howard Fitts dalam buku “Mengatasi Kenakalan
Remaja” karya Imam Masbikin membagi konsep diri

menjadi

2dimensi pokok,yakni dimensi internal dan dimensi eksternal yaitu
sebagai berikut:56
1) Dimensi Internal
Dimensi internal atau yang disebut juga kerangka acuan
internal adalah penilaian yang dilakukan individu yakni penilaian
terhadap dirinya sendiri berdasarkan dunia didalam dirinya.
Dimensi ini terdiri dari tiga bentuk:
a) Diri Identitas (identitas self)
Bagian ini aspek yang paling penting berdasarkan
konsep diri dan mengacu pada pertanyaan, “siapakah saya?”
dalam pertanyaan tersebut tercakup label-label dan symbolsimbol yang diberikan pada diri oleh individu-individu yang
bersangkutan untuk menggambarkan dirinya dan membangun
identitasnya,

misalnya“saya

ita”.

Kemudian

dengan

bertambahnya usian dan interaksi dengan lingkungannya,
pengetahan individu tentang dirinya juga bertambah, sehingga
dia dapat melengkapi tentang dirinya dengan hal-hal yang
55
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lebih kompleks, seperti “saya pintar tapi terlalu gemuk” dan
sebagainya.
b) Diri Prilaku (behavioralself)
Diri prilaku merupakan persepsi individu tentang
tingkah lakunya, yang berisikan segala kesadaran mengenai
“apa yang dilakukan oleh diri”.Selain itu bagian ini berkaitan
erat dengan diri identitas. Diri yang adekuat dan menunjukan
adanya keserasian antara diri identitas dan diri prilakunya
sehingga ia dapat mengenali dan dapat menerima, baik dalam
segi identitas maupun diri sebagai prilaku. Kaitan dari
keduanya dapat dilihat pada diri sebagai penlai.
c) Diri Penerimaan/Penilai(judging self)
Diri penilai berfungsi sebagai pengamat, penentu
standard dan evaluator. Kedudukanya adalah sebagai perantara
(mediator) antara diri identitas dengan diri prilaku.Manusia
cenderung

memberikan

penilaian

terhadap

apa

yang

dipersepsikanya. Oleh karena itu, label-label yang dikenakan
pada dirinya bukanlah semata-mata menggambarkan dirinya,
tetapi juga syarat dengan nilai-nilai. Selanjutnya, peilaian ini
lebih berperan dalam menentukan tindakan yang akan
ditampilkanya.
Diri

penilai

menentukan

menentukan

kepuasan

seseorang akan dirinya atau seberapa jauh seseorang menerima
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dirinya. Kepuasan yang rendah akan menimbulkan harga diri
(self esteem) yang rendah pula dan akan membangun ketidak
kepercayaan yang mendasar pada dirinya. Sebaliknya bagi
individu yang memiliki kepuasan diri yang tinggi, kesadaran
dirinya lebih realistis, sehingga lebih memungkinkan individu
yang bersangkutan untuk melupakan keadaan dirinya dan
memfokuskan energi perhatianya ke luar diri, dan pada
adkhirnya dapat berfungsi lebih konstruktif.
Ketiga bagian internal ini mempunyai peranan yang
berbeda-beda, namun saling melengkapi dan berinteraksi
membentuk suatu diri yang utuh dan menyeluruh.
2) Dimensi Eksternal
Pada dimensi eksternal, individu menialai dirinya melalui
hubungan dan aktivitas sosialnya, niali-nilai yang dianutnya, serta
hal-hal lain yang diluar dirinya. Dimensi ini merupakan suatu hal
yang luas misalnya diri yang berkaitan dengan sekolah, organisasi,
agama, dan sebagainya. Namun dimensi yang dikemukakan oleh
Wiliam Howard Fitts adalah dimensi eksternal yangbersifat umum
atas semua orang dan dibedakan atas lima bentuk, yaitu:
a) Diri Fisik (physical self)
Diri fisik menyangkut persepsi seseorang terhadap
keadaan dirinya secara fisik. Dalam hal ini terlihat persepsi
seseorang mengenai kesehatan dirinya, penampilan dirinya
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(cantik, jelek, menarik, tidak menarik) dan keadaan tubuhnya
(tinggi, pendek, gemuk, kurus)
b) Diri Etik-Moral (moral-ethical self)
Bagian ini merupakan persepsi seseorang terhadap
dirinya diliahat dari standar pertimbangan nilai moral dan
etika. Hal ini menyangkut persepsi seseorang mengenai
hubungan dengan tuhan, kepuasan seseorang akan kehidupan
keagamaanya dan Niali-nilai moral yang dipegangnya yang
meliputi batasan baik dan buruk.
c) Diri Pribadi (personal self)
Dari pribadi merupakan perasaan atau persepsi
seseorang tentang keadaan pribadinya. Hal ini tidak dipengarui
oleh kondisi fisik atau hubungan dengan orang lain, tetapi
dipengaruhi oleh sejauh mana individu merasa puas terhadap
pribadinya atau sejauh mana ia merasa dirinya sebagai pribadi
yang tepat.
d) Diri Keluarga (family self)
Dari keluarga menunjukkan perasaan dan harga diri
seseorang dalam kedudukanya ssebagai anggota keluarga.
Bagian ini menunjukan seberapa jauh seseorang merasa
adekuat terhadap dirinya sebagai anggota keluarga, serta
terhadap peran maupun fungsi yang dijalankanya sebagai
anggota dari suatu keluarga.
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e) Diri Sosial (social self)
Bagaian ini merupakan penilaian individu terhadap
interaksi dirinya dengan orang lain maupun lingkungan di
sekitarnya.57
e. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsep Diri
Menurut Syamsul Bahri Toholib dalam bukunya yang berjudul
“Pisikologi

Pendidikan

Berbasis

Analisis

Empiris

Aplikatif”

berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri
siswa mencakup faktor keadaan fisik dan penilaian orang lain
mengenai fisik individu; faktor keluarga termasuk pengasuhan orang
tua, pegalaman prilaku kekerasan, sikap saudara, dan status sosial
ekonomi; dan faktor lingkungan sekolah. 58
Paul J. Centi dalam buku “Mengatasi Kenakalan Siswa
Remaja” karangan Imam Musbikin, menyatakan ada beberapa faktor
yang mempengaruhi konsep diri seseorang antara lain,
1) Orang Tua
Orang tua peran yang sangat istimewa dalam hal informasi
dan cermin dalam diri seseorang. Harapan orang tua terhadap
anaknya, dimasukan dalam cita-cita diri anak tersebut.

57

Hendriati Agustiani, Pisikologi Perkembangan (Bandung: PT Refika Aditama, 2009),

58

Syamsul, Pisikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris Aplikatif, 124-125.

139-142.
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2) Saudara Kandung
Hubungan dengan saudara kandung juga sangat penting
dalam pembentukan konsep diri.anak sulung sebagai pemimpin
adik-adiknya dan banyak berperan sebagai penasehat mereka,
mendapat keuntugan besar dalam kedudukannya dalam hal
pengembangan konsep diri yang sehat. Sedang anak bungsu
mengalami hal yang berlawanan. Kakak-kakanya mungkin terusmenerus menganggap memperlakukanya dan mengnggap sebagai
anak kecil. Akibatnya kepercayaan dan harga dirinya berkembang
sangat lambat, bahkan sulit tumbuh.
3) Sekolah
Tokoh utama disekolah adalah guru, pribadi, sikap,
tanggapan dan perlakuan seorang guru membawa dampak besar
bagi penanaman gagasan dalam pikiran siswa tentang diri mereka.
4) Teman Sebaya
Perlakuan teman dapat menguatkan atau membuyarkan
gambaran diri seseorang. Bila menemukan dirinya kalah “cakep”,
pandai dalam studi, hebat dalam berolah raga dan olah seni
dibandingkan dengan orang lain, maka gambaran dirinya yang
positif juga terhambat untuk tumbuh. Sebaliknya jika seseorang
merasa sama baik, atau malah lebih baik dari mereka, maka rasa
harga dirinya akan terpacu untuk berkembang.
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5) Masyarakat
Perlakuan masyarakat dapat mempengaruhi harga diri
seseorang. Bila sudah mendapat cap buruk dari masyarakat, sulit
bagi seseorang untuk mengubah gambaran harga dirinya yang
jelek. Lebih parah lagi kalau hidup si masyarakat yang
diskriminatif dimana dikenal istilah mayoritas dan minoritas. Bila
seorang dipihak mayoritas maka hargadirinya lebih mendapat angin
untuk berkembang. Sementara jika menjadi anggota minoritas dan
banyak mengalami perlakuan buruk dari kelompok mayoritas,
biasanya lebih sulit seseorang untuk menerima dan mencintai
dirinya sendiri.
6) Pengalaman
Banyak pandangan yang dipengaruhi oleh pengalaman
keberhasilan dan kegagalan. keberhasilan steady, bergaul, berolah
raga, seni atau beroerganisasi lebih mudah mengembangkan harga
diri

seseorang.

Sedang

kegagalan

dapat

menghambat

perkembangan gambaran diri yang positif.59
3. Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Konsep Diri
Pola asuh merupakan bagian dari proses pemeliharaan anak dengan
menggunakan tehnik dan metode yang menitikberatkan pada kasih sayang
dan ketulusan cinta yang mendalam dari orang tua.

60

Menurut Friedman

dalam karyanya Syamsul Bachri Tholib yang berjudul “pisikologi
59
60

Musbikin, Mengatasi Kenakalan Siswa Remaja, 115-116.
Muhammad, Quantum Parenting , 133.
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pendidikan berbasis analisis empiris dan aplikatif” menjelaskan bahwa

pengasuhan orang tua berdampak pada konstruk pisikologis anak. Model
pengasuhan yang permisif dan otoriter cenderung mengakibatkan konsep
diri dan kopetensi sosial yang rendah. Pengasuhan dengan model otoritatif
cenderung menghasilkan konsep diri, kopetensi sosial dan independensi
yang tinggi. Orang tua sebagai model berpengaruh terhadap perkembangan
konsep diri anak. Sebagai contoh, orang tua yang senantiasa memandang
dirinya secara negatif dan mengekspresikan perasaan-perasaan negatifnya
akan berpengaruh negatif pula terhadap perkembangan konsep diri anak.
Demikian pula jika orang tua sering memberikan label negatif seperti jelek
atau bodoh, misalnya, maka pada akhirnya anak akan mempercayai
penilaian negatif tersebut dan memandang dirinya secara negatif.
Sebaliknya, jika orang tua menekankan penilaian secara positif, maka
penilaian tersebut berpengaruh positif pula terhadap konsep diri, bahkan
dapat mereduksi sikap dan prilaku negatif 61
Dengan demikian dapat disimpulkan ada hubungan antara konsep
diri dengan pola asuh oranng tua karena konsep diri terbentuk melalui
proses belajar yang berlangsung sejak masa pertumbuhan hingga dewasa.
Lingkungan, pengalaman, dan pola asuh orang tua turut memberikan
pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan konsep diri seseorang.

61

Syamsul, Pisikologi Pendidikan Analisis Empiris Aplikatif, 124.
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B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu
Hasil telaah pustaka yang dilakukan penulis sebelumnya yang ada
kaitannya dengan variabel yang diteliti antara lain:
Pertama , dalam skripsi yang ditulis Rulik Febrianasari 2010, STAIN

Ponorogo yang berjudul “ Studi korelasi pola kepengasuhan orang tua dengan
kedidiplinan siswa-siswi kelas IV SDN 1 serangan kecamatan sukorejo
kabupaten ponorogo tahun pelajaran 2010-2011” dengan hasil penelitian
sebagai berikut: (1) Pola Kepengasuhan Orang Tua Siswa-Siswi Kelas IV
SDN 1 Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Pada Tuhun
Pelajaran 2010-2011 adalah : kategori tinggi mencapai (9,52%), kategori
sedang mencapai (76,19%), kategori rendah mencapai (14,29%).
(2) Dari kedidiplinan siswa-siswi kelas IV SDN 1 serarangan Kecamatan
Sukorejo Kabupaten Ponorogo Pada Tuhun Pelajaran 2010-2011 adalah:
katagori tinggi mencapai (14,29), katagori sedang mencapai (66,66%) katagori
rendah mencapai (19,05%). (3) dengan adanya hubungan antara pola
pengasuhan dengan kedisiplinan siswa, bahwa terdapat korelasi positif dan
signifikan antara pola asuh orang tua dengan kedisiplinan siswa-siswi kelas IV
SDN 1 serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Pada Tuhun
Pelajaran 2010-2011 dengan koefisien korelasi sebesar 0,693730521 atau
0,694.62

62

Rulik Febrianasari, “Setudi Korelasi Pola Kepengasuhan Orang Tua Dengan

Kedisiplinan Siswa-Siswi Kelas IV SDN 1 Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo
Tahun Pelajaran 2010-201” (sekripsi, STAIN ponorogo, 2011), 82.
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Terdapat beberapa kesamaan antara penelitian yang diungkapkan di
atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti kali ini. Yaitu terkait
denga variabelnya yaitu sama-sama meneliti pola asuh orang tua.
Perbedaannya, terkait dengan variabelnya yaitu penelitian diatas
tentang korelasi pola asuh orang tua dengan kedisiplinan sedangkan dalam
penelitian ini, melakukan penelitian tentang korelasi pola asuh orang tua
dengan konsep diri.
Serta dalam sekripsi yang di tulis Rizky Lestarini 2015, Universitas
Negeri Yogyakarta yang berjudul “Hubungan Konsep Diri Siswa Dengan
Kemandirian Belajar Siswa Kelas IV SD Negeri Se-Kecamatan Pakualaman
Yogyakarta 2015”. Hasil dari penelitian ini adalah sebgai berikut: ada
hubungan positif dan signifikan antara konsep diri siswa dengan kemandirian
belajar siswa kelas IV SD negeri se-kecamatan Pakualaman Yogyakarta, hal
tersebut di tunujukan dengan harga koefisien korelasi rxy sebesar 0.854 lebih
besar dari pada rtabel dengan taraf signifikanasi 5% dengan N=87 yaitu
sebesar 0,213. Artinya, semakin tinggi tingkat konsep diri yang dimiliki siswa
maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian belajar yang dimiliki siswa.
Sebaliknya semakain rendah tingkat konsep diri yang dimiliki siswa maka
semakin rendah pula tingkat kemandirian belajar yang dimiliki siswa.
Terdapat beberapa kesamaan antara penelitian yang diungkapkan di
atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti kali ini. Yaitu terkait
denga variabelnya yaitu sama-sama meneliti tentang konsep diri.

39

Perbedaannya, terkait dengan variabelnya yaitu penelitian diatas
tentang hubungan konsep diri dengan kemandirian belajar siswa, sedangkan
dalam penelitian ini, melakukan penelitian tentang korelasi pola asuh orang
tua dengan konsep diri.63
C. Kerangka Berpikir
Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka diatas, maka kerangka
berpikir dalam penelitian ini adalah:
1. jika pola asuh orang tua baik, konsep diri siswa akan baik.
2. Jika pola asuh orang tua buruk, maka konsep diri siswa akan rendah.
D. Pengajuan Hipotesis
Hipotesis diartikan sebagai rumusan jawaban sementara yang diuji
melalui kegiatan penelitian. Hipotesis juga diartikan merupakan dugaan yang
mungkin benar, atau mngkin salah. Dia akan ditolak jika salah atau palsu, dan
akan diterima jika fakta-fakta membenarkannya.64 Adapun Hipotesis dalam
penelitian ini adalah : Ada korelasi positif yang signifikan antara pola asuh
orang tua dengan konsep diri siswa kelas IV MI Bahrul Ulum Buluh
Kebonsari Madiun Tahun Pelajaran 2015/2016.

63

Risky Lestarini, “hubungan konsep diri dengan kemandirin belajar Siswa-Siswi Kelas

IV SDN 1 Se Kecamatan pakulanam yogyakarta” (sekripsi, UNY Yogyakarta, 2015), 85.
64

Subana, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah ,(Bandung: Pustaka Setia, 2005), 74.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian
Desain penelitian harus dapat menerjemahkan model-model ilmiah
ke dalam opersional penelitian secara praktik. Setiap kegiatan penelitian
sejak awal sudah harus ditentukan dengan jelas pendekatan/desain
penelitian apa yang akan diterapkan, hal ini dimaksud untuk agar
penelitian tersebut dapat benar-benar mempunyai landasan kukuh dilihat
dari sudut metodologi penelitiannya.65
Dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen dan dependen.
Variabel independennya adalah pola asuh orang tua, sedangkan variabel
dependennya adalah konsep diri siswa.
B. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Apabila ingin
meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka
penelitiannya merupakan penelitian populasi.66
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswakelas IV MI
BahrulUlumBuluhKebonsariMadiun. Berdasarkan perhitungan penulis
terdapat 27 siswa.

65

Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data
Sekunder,(Jakarta: Rajagrafindo Persada), 107.
66
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,(Jakarta: PT
Rineka Cipta. 2013), 173.
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2. Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki
oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin
mempelajari

semua

yang

ada

pada

populasi,

misalnya

karenaketerbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat
menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang
dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan
untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus
betul-betul representatif (mawakili).67
Sempeldalamcontohpenelitaininiadalahseluruhsiswakelas IV MI
BahrulUlumkebonsariMadiun, denganjumlah 27 siswadansiswi yang
terdiridari

15

siswadan

12

digunakanpenelitidisiniadalahteknik

siswi.

Tekniksampel
sampling

yang
jenuh,

yaituteknikpenentuansempelbilasemuaanggotapopulasidigunakansebaga
isampel.68
C. Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang ipilih dan
digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan
tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.69

67

Sugiyono,Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D ,
(Bandung: Alfabeta,2010), 118.
68
Ibid., 124.
69
Suharsimi Arikunto,Manajemen Penelitian , (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 134.
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Data merupakan hasil pengamatan dan pencatatan-pencatatan
terhadap suatu objek selama penelitian berlangsung, baik yang berupa
angka-angka maupun fakta.
Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:
1. Data

tentang

polaasuh

orang

BahrulUlumBuluhKebonsariMadiun

tuasiswakelas

Tahun

IV

Pelajaran

MI

2015/2016

sebagai variabel Independen
2. Data

tentang

konsepdirisiswakelas

BahrulUlumBuluhKebonsariMadiun

Tahun

IV

Pelajaran

MI
2015/2016

sebagai variabel Dependen
D. Teknik Pengumpulan Data
Dalam rangka memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian
ini, maka penulisan menggunakan metode/teknik sebagai berikut:
Angket (kuesioner) Merupakan suatu teknik pengumpulan data
dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada dengan
harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut. Daftar
pertanyaaan dapat bersifat terbuka, yaitu jika jawaban tidak ditentukan
sebelumnya oleh peneliti.70Kuesionermerupakanteknikpengumpulan data
yang

efisienbilapenelititahudenganpastivariabel

akandiukurdantahuapa

yang

bisadiharapkandariresponden.

yang
Selainitu,

kuesionerjugacocokdigunakanbilajumlahrespondencukupbesardantersebar
di
70

wilayah

yang

luas,

kuesioner

Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah ,
(Kencana), 139.
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dapatdiberikankepadarespondensecaralangsungataudikirimmelaluipos,
atau internet.71
Dalam pnelitian ini angket yang berupa pertanyaan-pertanyaan
berupa pilihan gandadigunakan untuk memperoleh data tentang pola asuh
orang tua sedangkan angket yang berupa pernyataan digunakan untuk
memperoleh data tentangkonsep diri siswa MI Bahrul Ulum Buluh
Kebonsari Madiun.
Untuk mendapatkan data mengenai pola asuh orang tua dan konsep
diri siswa, peneliti menggunakan metode angket langsung, yaitu angket
dijawab oleh responden yang telah ditentukan oleh peneliti. Dalam
penelitian ini yang dijadikan objek adalah siswa-siswikelas IV MI
BahrulUlumBuluhKebonsariMadiun. Adapun komponen yang diukur
mengenai pola asuh orang tua dan konsep dirisiswa kelas IV MI Bahrul
Ulum Buluh Kebonsari Madiun. adalah dapat dilihat dalam kisi-kisi
berikut:
Tabel 3.1
Kisi-kisi Instrumen Variabel PolaAsuh Orang Tua
Variabel

Pola Asuh
Orang Tua

71

Sub
variabel

Indikator

Polaasuh
orang
tuaotoriter

a. Segalaaturanharusdiikuti
b. orang
tuamemaksakanpendapatataukeingin
anpadaanaknya
c. anakharusmenurutdantidakbolehme
mbantah

Jumlah
soal

Sugiyono, MetodePenelitianPendidikanPendekatanKuantitatif, Kualitatif, dan R&D
(Bandung: Alfabeta, 2011), 142.
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d. anaktidakdiberikesempatanmenyamp
aikanapayangdifikirkan

Polaasuh
orang
tuademokra
tis

Pola Asuh
Orang Tua
Permisif

a. Anakselalumemerlukanpendidikand
ari orang lain
b. Orang
tuaselalumenyelaraskantujuanpribad
idengankepentingandengananak
c. Orang tuasenangmenerima saran
darianak
d. Memaklumiketikaanakberbuatsalah
e. Mengutamakanbekerjasama
f. Orang
tuamenjadikananaklebihhebatdariny
a

1-15

a. Kontrol dari orang tua yang kurang
b. orang tuabersifatbebasataulonggar
c. bimbinganterhadapanakkurang

Tabel 3.2
Kisi-kisi Instrumen Variabel KonsepDiri
No. Item
Variabel

Sub variabel

Indikator
Sebelum

Konsep diri
positf/ tinggi
Konsepdirisis
wa

Yakin
akankemampuanmen
gatasimasalah

1, 2, 3

Merasasetaradengan
orang lain

4, 5,6

Menerimaujiantanpa
rasa malu

7, 8, 9

Mampumemperbaikid
irinyadan
Mampumengubahnya

10, 11,12

Pekaterhadapkritik

13, 14, 15
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Konsepdirineg
atif/ rendah

Responsive
terhadappujian

16, 17, 18

Cenderungmerasatida
kdisenangioleh orang
lain
Pesimisterhadapkomp
etisi

19, 20, 21

22, 23, 24

Dalam penelitian ini skala pengukuran yang digunakan adalah
skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan
persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.
Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi
indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik
tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan
dan pertanyaan. Jawaban setiap item instrument yang menggunakan skala
Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif yang
berupa kata-kata.72
Dari indikator-indikator tersebut dijadikan item pernyataan dengan
ketentuan sebagai berikut:
Untuk jawaban positif skornya adalah

a. Selalu

=4

b. Sering

=3

c. Kadang-kadang

=2

72

Ibid, 133-135.
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d. Tidak pernah

=1

Untukjawabannegatifskornyaadalah
a. Selalu

=1

b. Sering

=2

c. Kadang-kadang

=3

d. Tidak pernah

=4

E. Teknik Analisis Data
1. Pra Penelitian
a. Uji Validitas Instrumen
Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk
mendapatkan data itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat
digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.73 Untuk
menguji validitas instrumen dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan jenis validitas konstruk sebab variabel dalam
penelitian ini berkaitan dengan fenomena dan objek yang abstrak
tetapi gejalanya dapat diamati dan diukur. Rumus yang digunakan
yaitu rumus korelasi product moment.Adapun rumusnya adalah
sebagai berikut:74
rxy =
Keterangan:

2−

−

2

2−

2

rxy = angka indeks korelasi product moment
= jumlah seluruh nilai X
73

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif R&D (Bandung:
Alfabeta, 2011), 121.
74
Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2014),254.
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= jumlah seluruh nilai Y
= jumlah hasil perkalian antara nilai X dan Y
Instrument dikatakan valid apabila skor total (� > r kritis
(0,3)). Jadi jika � < 0,3 maka item dalam instrument tersebut
dinyatakan tidak valid dan tidak bisa digunakan dalam penelitian.75

Berdasarkanhasilujivaliditasdanrebilitaspadavariabelkonsep
dirisiswa dari 24 butir soal terdapat 18 soal yang dinyatakan valid
yaitu item nomor 1,2,3,5,6,7, 9, 10,12,13,14,15, 16, 17,19,20, 22,
dan 24. Adapun untuk mengetahui skor jawaban angket uji
validitas variabel konsepdirisiswa dapat dilihat padalampiran 4.
Selanjutnya untuk hasil perhitungan validitas butir soal
instrument penelitian variabel konsep diri siswa dalam penelitian
ini, secara terperinci dapat dilihat pada lampiran 5. Dan hasil dari
perhitungan validitas item instrumen tersebut dapat disimpulkan
dalam tabel rekapitulasi di bawah ini:
Tabel 3.3
Rekapitulasi Uji Validitas Butir Soal
Variabel

KonsepDir

75

188-189.

No
Soal

“r”
Hitung

“r”
Kritis

Keterangan

1

0,332

0,3

Valid

2

0,396

0,3

Valid

3

0,353

0,3

Valid

4

0,042

0,3

Tidak valid

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif dan R&D,
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iSiswa

5

0,63

0,3

Valid

(Y)

6

0,566

0,3

Valid

7

0,433

0,3

Valid

8

0,145

0,3

Tidak valid

9

0,486

0,3

Valid

10

0,403

0,3

Valid

11

0,212

0,3

Tidak valid

12

0,585

0,3

Valid

13

0,609

0,3

Valid

14

0,365

0,3

Valid

15

0,767

0,3

Valid

16

0,353

0,3

Valid

17

0,325

0,3

Valid

18

0,263

0,3

Tidak valid

19

0,518

0,3

Valid

20

0,405

0,3

Valid

21

0,229

0,3

Tidak valid

22

0,62

0,3

Valid

23

-0,12

0,3

Tidak valid

24

0,408

0,3

Valid

Nomor-nomor soal yang dianggap valid tersebut kemudian
dipakai untuk pengambilan data dalam penelitian ini. Dengan
demikian, butir soal instrument dalam penelitian ini ada 18 butir
soal dan untuk variabel konsepdirisiswa.
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b. Uji Reabilitas Instrumen
Reabilitas adalah tingkat atau derajad konsistensi dari suatu
instrumen.76 Instrumen yang reliable adalah instrumen yang bila
digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan
menghasikan data yang sama.77
Adapun teknik yang digunaksan untuk menganalisisreabilitas
instrumen ini apabila data yang diperoleh genap adalah teknik
belah dua (split half) yang dianalisis dengan rumus Spearman
Brown di bawah ini78:

�� =

+

. ��
+ ��

Keterangan:
�� = reliabilitas internal seluruh rumus instrumen

�� = korelasi product moment antara belahan pertama
dankedua.79

Tabel Penghitung Product Moment Uji Reliabilitas Konsep Diri

No

X

Y

x^

y^

xy

1
2
3

16
13
30

18
15
18

256
169
900

324
225
324

288
195
540

76

Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran (Bandung:P T Remaja Rosdakarya, 2011), 258.
Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif R&D (Bandung:
Alfabeta, 2011), 121.
78
Ibid, 185
79
Ibid, 186
77
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

27
25
26
24
22
27
16
24
20
25
24
21
28
27
25
23
22

25
22
20
25
21
25
14
29
21
25
20
21
24
26
20
24
26

729
625
676
576
484
729
256
576
400
625
576
441
784
729
625
529
484

625
484
400
625
441
625
196
841
441
625
400
441
576
676
400
576
676

675
550
520
600
462
675
224
696
420
625
480
441
672
702
500
552
572

Jumlah

465

439

11169

9921

10389

Langkah 1 : menghitung nilai rxy dengan rumus:
variabel

konsepdirisiswakelas

IV

BahrululumKebonsariMadiun:

�

=

�

=

�

�

�

2

=
=
=

−(

− (
)

2

)(

)
2

−(

)

2

20 10389 − 465 369

{20x11169 − (465)²} 20x10389 − (4392
207780 − 171585
223380 − 216225 207780 − 192721
36195

7155 15059
36195
107747145

MI
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�

�
�

36195
10380,130297833
= 3,4869504487
=3,487
=

Langkah 2 : memasukkan rumus �� =
ri =
=

2��

2.� �

1+� �

1+��
2 3,487

1+3,487

6,974

=

4,487

= 1,548
Dari hasil perhitungan reliabilitas di atas, dapat diketahui nilai
reliabilitas instrumen pada variabel konsepdirisiswasebesar 1,548,
kemudian dikonsultasikan dengan “r” tabel pada taraf signifikansi
5% adalah sebesar 0,444. Jadi “r” hitung > dari “r” tabel, yaitu
1,548>

0,444,

maka

instrumen

pada

variabel

konsepdirisiswareliabel dan dapat digunakan untuk penelitian.
2. Analisa Penelitian
Teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah 1 yaitu
menggunakan angket berupa pertanyaan pilihan ganda yang mana dari
semua data diklasifikasikan sesuai dengan kategori. Dari hasil
klasifikasi data dapat disimpulkan dalam tabel dibawah ini:
Tabel 3.4
Tabel Pengklasifikasian Variabel PolaAsuh Orang Tua

No

Nama

PolaAsuh Orang Tua
Demokrat
Otoriter
Permisif
is

K
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F

F

F

1

M.Ikhsanudin

1

13

1

Demokratis

2

Risvanadzahiro f

3

10

2

Demokratis

3

Nizarardianto

4

5

6

Permisif

4

Zaimevan

3

5

7

Permisif

5

Arjun gianangga

2

8

3

Demokratis

6

Salsabila dyke H

1

12

2

Demokratis

7

Anisasilfiana M

1

13

1

Demokratis

8

Elysanur

7

5

3

Otoriter

9

Mu’minatin

3

7

5

Demokratis

10

Nurwindakurnia

2

5

8

Permisif

11

Fauziyah R

6

5

4

Otoriter

12

Naswatanya W

4

9

2

Demokratis

13

Putrishofi T

2

12

1

Demokratis

14

Zahrotul M

8

5

2

Otoriter

15

Endanganggita R

5

7

3

Demokratis

16

Jenifer velentina

1

8

6

Demokratis

17

Luhurbudi S

3

11

1

Demokratis

18

Hilmifaiz F

3

10

2

Demokratis

19

Syaifaqud F

6

4

4

Otoriter

20

Putra eko S

4

9

2

Demokratis

21

Ihsanvahrian H

2

12

1

Demokratis

22

M. ferdiyansyah

2

8

5

Demokratis

23

Jibranorgi R

3

10

2

Demokratis

24

M. ghufron

5

9

1

Demokratis
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No

PolaAsuh Orang Tua
Demokrat
Otoriter
Permisif
is

Nama

F

F

F

K

25

Faizrido n

3

12

0

Demokratis

26

Arya eka R

7

6

2

Otoriter

27

Ahmad tomas

3

10

2

Demokratis

Adapun teknik data untuk menjawab rumusan masalah 2 yang
digunakan adalah statistik deskriptif dengan rumus sebagai berikut:

Rumus mean : Mx =

�

dan My =

�

Keterangan:
My= Mean
� = Jumlah dari hasil perkalian antara Midpointdari masing-masing

interval dengan frekuensi
= Jumlah data

n

Rumus SDy=

�( ′ )2

Keterangan:

−

2
� ′

SDy= Standar Deviasi
�

′2

= jumlah perkalian antara frekuensi masing-masing interval
dengan (x’)2 atau (y’)2

� ′= jumlah perkalian antara frekuensi masing-masing interval
dengan x’ atau y’

= jumlah data
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Adapun teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah
ketiga adalah menggunakan rumus korelasi koefisien kontingensi yang
digunakan untuk dua buah variabel yang dikorelasikan berbentuk
kategori.80 Dalam penelitian ini untuk data tentang polaasuh orang
tuadikategorikan menjadi tiga yaitu berdasarkan dengan jenis pola
asuh orang tua yaitu: otoriter, demokratis, permisif. Sedangkan untuk
data konsepdiridikategorikan menjadi tiga yaitu : tinggi, sedang,
rendah

Rumusnya :
C=

2
2+

x2 dapat diperoleh dari

� −�� 2
��

C = Angka Indeks Korelasi Koefisien Kontingensi.
x2= Angka Indeks Kai Kuadrat.

n = Number ofccases (jumlah data yang diobservasi).
fo= frekuensi observasi.
ft= frekuensi teoritik, yang didapatkan dari

80

1

2

3

Total

1

A

B

C

Rn1

2

D

E

F

Rn2

3

G

H

I

Rn3

Retno Widyaningrum, Statistika (Yogyakarta: Pustaka Felicha,2011), 134.
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Total

Cn1

Cn2

Cn3

N

Rn1 = jumlah R (row/baris) 1
Rn2 = jumlah R (row/baris) 2
Rn3 = jumlah R (row/baris) 3
Cn1 = jumlah C (colom/kolom) 1
Cn2 = jumlah C (colom/kolom) 2
Cn3 = jumlah C (colom/kolom) 3
Secara operasional analisis data tersebut dilakukan melalui
tahap:
a. Merumuskan Hipotesa (Ho dan Ha)
Ha : ada korelasi yang positif antara polaasuh orang tua dengan
konsep diri siswa di MI BahrulUlumBuluhKebonsariMadiun.
Ho : tidak ada korelasi yang positif antara polaasuh orang
tuadengankonsepdiri

siswa

di

MI

BahrulUlumBuluhKebonsariMadiun
b. Menyiapkan tabel perhitungan
c. Mengubah angka indeks Korelasi Kontingensi C menjadi Angka
Indeks Korelasi Phi, dengan rumus : φ =

1− 2
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d. Menentukan db = n-nr dan dikonsultasikan dengan Tabel Nilai
“r” Product Moment. Pada taraf signifikasi 5% atau 1%.
e. Jika φ0> , maka Ho ditolak / Ha diterima.
Jika φ0< , maka Ho diterima / Ha ditolak.
f. Menarik kesimpulan.
g. Mengkonsultasikan dengan tabel koefisien korelasi.81
F. Interpretasi
Dari hasil perhitungan untuk mencari hubunganpola asuh orang tua
dengn konsep diri siswa, maka diberikan interprtasi untuk mengetahui
kuatnya hubungan tersebut, dengan menggunakan pedoman seperti yang
tertera pada tabel 3.5.
Tabel 3.4
Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 82

81

Interval Koefisien

Tingkat Hubungan

0,00-0,199

SangatRendah

0,20-0,399

Rendah

0,40-0,599

Sedang

0,60-0,799

Kuat

0,80-1,000

SangatKuat

Ibid., 134-135.
Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D
(Bandung:Alfabeta,2010), 184.
82
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BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Sejarah Berdirinya MI Bahrul Ulum
Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum Buluh Krandegan Kebonsari
Madiun didirikan pada tahun 1966 di bawah naungan Departemen Agama
RI dengan Piagam Madrasah nomor: LM./3/08/A/1978 dengan status
terdaftar.
Pada tahun 1994 berdasarkan keputusan kepala Kantor Departemen
Agama Kab. Madiun nomor: Mm.01/05.00/HK.00/3794/1994 tanggal 18
Juni 1994 jenjang Akreditasi MI Bahrul Ulum dengan status Diakui.
Pada tahun 2000 berdasarkan hasil Akreditasi Madrasah yang
dilakukan

Dewan

Akreditasi

Madrasah

Kab.

Madiun

Nomor:

Mm.01/05.00/KP.00/910/SK/2000 memberikan Status Disamakan.
Pada tahun 2006 berdasarkan hasil Akreditasi Madrasah yang
dilakukan Dewan Akreditasi Madrasah Propinsi Jawa Timur Nomor:
B./KW.13.4/MI/1914/2006 memberikan status Terakreditasi Peringkat B.
Dan pada tahun 2011 berdasarkan hasil Akreditasi Madrasah yang
dilakukan Dewan Akreditasi Madrasah Propinsi Jawa Timur Nomor:
200/BAP-SM/TU/XI/2011 memberikan status Terakreditasi Peringkat A.
MI Bahrul Ulum telah mengalami pergantian kepala sekolah, yaitu:
a. K.H. Amir Anas

(1966 - 1980)

b. Imam Muhadji

(1980 - 1997)
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c. Murmiati, S.Pd.I

(1997 - 2014)

d. Sri Kayatun, S.Pd.I

(2014 - sekarang)

2. Letak Geografis MI bahrul Ulum
Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum terletak di Dusun Buluh Desa
Krandegan, Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Letaknya sangat
strategis karena terletak pada suatu tempat yang situasinya tenang
sehingga keselamatan anak juga terjaga, disebabkan jauh dari jalan raya.
Di depan Madrasah ada sebuah masjid, sehingga memudahkan pendidik
untuk mengadakan praktek-praktek peribadatan dan memudahkan pula
untuk memasukkan jiwa agama kepada anak.
3. Struktur Organisasi MI Bahrul Ulum
Struktur

organisasi

dalam

perkumpulan

sangat

penting

keberadaannya, hal ini karena dengan adanya struktur organisasi akan
memudahkan pelaksanaan program yang telah direncanakan, juga untuk
mencegah kesimpangsiuran dalam pelaksanaan tugas antara personil
sekolah sehingga tugas yang dibebankan karena masing-masing personil
berjalan dengan lancar serta mekanisme kerja dan dapat diketahui dengan
mudah.Adapun struktur MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun dapat
dilihat pada lampiran 12.
4. Visi dan Misi MI Bahrul Ulum
a. Visi
Terwujudnya generasi yang menguasai IPTEK, memiliki
keseimbangan spiritual, intelektual, dan moral serta berwawasan
lingkungan.
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b. Misi
1) Mengembangkan

kemampuan

memecahkan

masalah

dan

kemampuan berfikir logis, praktis, dan kreatif.
2) Menanamkan dasar-dasar keimanan dan keilmuwan untuk
membentuk pribadi yang bernilai dan berakhlak mulia.
3) Menngkatkan

citra

positif

madrasah

yang

berwawasan

kebangsaan guna mewujudkan generasi yang rohmatan lil’alamin.
4) Menyelenggarakan proses pendidikan yang berorientasi pada
mutu berdaya saing tinggi dan berbasis pada sikap spritual,
intelektual, dan moral.
5. Tujuan MI Bahrul Ulum
Tujuan pendidikan dasar secara umum adalah meletakkan dasar
kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampillan
untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Secara
khusus tujuan pendidikan di MI Bahrul Ulum adalah:
1) Dapat mengamalkan ajaran agama hasil proses pembelajaran dan
kegiatan pembiasaan.
2) Meraih prestasi akademik maupun non akademik minimal tingkat
kabupaten Madiun.
3) Menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bekal
untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi.
4) Menjadi sekolah yang diminati di masyarakat.
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6. Sarana dan Prasarana MI Bahrul Ulum
a. Kondisi Sarana Penunjang dan Prasarana Sekolah
Ruang kelas sebanyak 8 ruang dengan kondisi 80% baik
dan 20% rusak. Ruang kepala madrasah, ruang guru, ruang koperasi,
ruang perpustakaan,masjid, dan kantin masing-masing 1 ruang dengan
kondisi 100% baik. Untuk kamar mandi/ WC guru 1 dan siswa 3
semuanya dalam keadaan 100% baik.
b. Kondisi Peralatan Pembelajaran
Alat peraga PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan
IPS semuanya dalam keadaan 75% baik. Dari enam alat peraga
olahraga yang dimiliki tiga diantarannya dalam keadaan 50% rusak.
Alat peraga kesenian dan habsyi masing-masing 100% dalam keadaan
baik. Tenda Pramuka yang dimiliki hanya dua buah dan salah satunya
dalam keadaan 80% rusak berat.
c.

Kondisi Perabot di Sekolah
Dari semua perabot yang dimiliki oleh MI Bahrul Ulum, 75%
dalam keadaan baik, dan 25% dalam keadaan rusak.

7. Keadaan Tenaga Pendidikan MI Bahrul Ulum
Guruatau pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab
memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan
jasmani

dan

rohaninya

agar

mencapai

kedewasaannya,

mampu

melaksanakan tugasnya sebagai makhluk sosial dan sebagai individu yang
sanggup berdiri sendiri. Berdasarkan tinjauan peneliti di lapangan jumlah

61

tenaga pendidik atau guru di MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun
tahun pelajaran 2015/2016 adalah 13 orang. Dari

keseluruhan orang

tersebut semuanya memiliki pendidikan S1. Adapun mengenai status
kepegawaiannya, ada 2orang menyandang status sebagai PNS, ada 9
orang yang menyandang status sebagai guru tetap yayasan (GTY), ada 2
orang yang menyandang status sebagai guru bantu.
8. Keadaan Peserta Didik MI Bahrul Ulum
Dengan jumlah keseluruhan siswa di MI Bahrul Ulum tahun
pelajaran 2015/2016 adalah 194, 111 siswa, dan 83 siswi. Sebagaimana
terlampir pada tabel dibawah ini.
Tabel 4.1 Jumlah Keseluruhan Siswa
No

Kelas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1A
1B
2A
2B
3A
3B
4A
4B
5
6

Jumlah

L
8
11
8
12
12
16
8
7
15
13
110

Jumlah Siswa
P
Jumlah
10
18
7
18
10
18
7
19
12
24
6
22
6
14
6
13
11
26
9
22
84

194

9. Kegiatan MI Bahrul Ulum
MI Bahrul Ulum merupakan pendidikan berciri khas Islam yang
berintikan pendidikan pada upaya penyelenggaraan dan pelayanan

62

pendidikan menyeluruh yang menyentuh dimensi kemanusiaan yang
mengintegrasikan nilai berbangsa dan beragama. Konsep intergrasi ini
menjadi program Plus MI Bahrul Ulum yang diwujudkan dengan
mengedepankan konsep 1) Bermain, sebagai hak anak pada usianya. 2)
Belajar, yang menjadi hak setiap warga untuk mendapatkan pendidikan
yang layak, dan 3) Beribadah, guna menempa spiritualitas anak sejak dini
sebagai manusia yang mempunyai potensi spiritual.
Untuk mendukung hal tersebut di MI Bahrul Ulummelaksanakan
kegiatan

lain

diluar

kegiatan

belajar

mengajar

yaitu

kegiatan

ekstrakurikuler. Kegiatan ektrakurikuler yang ada adalah Pramuka,
Mukim (Night Study Club), MTQ, Tartil, Bina Vokalia (Paduan Suara),
Sholawat Al-Habsyi, Muhadhoroh (Pidato), Melukis dan Club Bahasa
Inggris dan Bahasa Arab.
B. Deskripsi Data
1. Pola Asuh Orang Tua
Maksud deskripsi data dalam pembahasan ini adalah untuk
memberikan gambaran tentang sejumlah data hasil penskoran angket yang
disebarkan kepada siswa siswi sesuai dengan kisi-kisi instrument yang
telah ditetapkan. Setelah diteliti maka penulisan memperoleh data tentang
pola asuh orang tua siswa IV MI Bahrul Ulum.
2. Konsep diri siswa
Untuk memperoleh data tentang konsep diri siswa peneliti
menyebar angket kepada responden secara acak yang dalam hal ini adalah
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siswa-siswi MI Bahrul Ulum Buluh sesuai dengan kisi-kisi instrumen
yang telah ditetapkan. Setelah diteliti, peneliti memperoleh data konsep
diri siswa kelas IV MI Bahrul Ulum.
C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis)
1. Analisis data tentang pola asuh orang tua
Untuk mengetahui data tentang pola asuh orang tua, peneliti
menggunakancara yaitu mengkategorikan variabel tersebut. Semakin
tinggi skor yang diperoleh oleh siswa maka itulah pola asuhyang miliki
oleh siswa.
Tabel 4.2
Perhitungan Pola Asuh Orang Tua
Pola Asuh Orang Tua
No

Nama

Otoriter

Demokratis

Permisif

F

F

F

K

1

M. Ikhsanudin

1

13

1

Demokratis

2

Risvana Dzahiro F

3

10

2

Demokratis

3

Nizar Ardianto

4

5

6

Permisif

4

Zaim Evan

3

5

7

Permisif

5

Arjun Gian Angga

2

8

3

Demokratis

6

Salsabila Dyke H

1

12

2

Demokratis

7

Anisa Silfiana M

1

13

1

Demokratis

8

Elysa Nur

7

5

3

Otoriter

9

Mu’minatin

3

7

5

Demokratis

10

Nurwinda Kurnia

2

5

8

Permisif
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Pola Asuh Orang Tua
No

Nama

Otoriter

Demokratis

Permisif

F

F

F

K

11

Fauziyah R

6

5

4

Otoriter

12

Naswatanya W

4

9

2

Demokratis

13

Putri shofi T

2

12

1

Demokratis

14

Zahrotul M

8

5

2

Otoriter

15

Endang Anggita R

5

7

3

Demokratis

16

Jenifer Velentina

1

8

6

Demokratis

17

Luhur Budi S

3

11

1

Demokratis

18

Hilmi Faiz F

3

10

2

Demokratis

19

Syaifaqud F

6

4

4

Otoriter

20

Putra Eko S

4

9

2

Demokratis

21

Ihsan Vahrian H

2

12

1

Demokratis

22

M. Ferdiyansyah

2

8

5

Demokratis

23

Jibran Orgi R

3

10

2

Demokratis

24

M. Ghufron

5

9

1

Demokratis

25

Faiz Rido N

3

12

0

Demokratis

26

Arya Eka R

7

6

2

Otoriter

27

Ahmad Tomas

3

10

2

Demokratis
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Tabel 4.3
Penggolongan dan Persentase Pola Asuh Orang Tua
Kategori

Frekuensi

Persentase

Otoriter

5

19%

Demokratis

19

70%

Permisif

3

11%

Jumlah

27

100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pola asuh orang tua
kategori otoriter termasuk sedang yaitu 5 siswa dengan persentase 19%.
Sedangkan pola asuh kategori demokratis yang paling tinggi yaitu 19
siswa dengan persentase 70%. Dan yang paling rendah yaitu pola asuh
permisif yaitu 3 siswa dengan persentase 11%.
2. Analisis Data konsep diri siswa kelas IV
Untuk mengetahui data tentangkonsep diri siswa, peneliti
menggunakan angket yang diberikan kepada 27 responden, angket ini
terdiri dari 18 soal. Setelah diketahui skor jawaban angket lalu mencari
mean (My) dan standar deviasi (SD) dari data yang sudah diperoleh
berikut ini tabel perhitungan mean dan standar deviasi:
Tabel 4.4
Perhitungan Untuk Mencari Mean Dan Standar Deviasi Dari Konsep
Diri Siswa Kelas IV MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun
Y

F

f.y

y'

f.y'

y'2

f.y'2

63
62
60

1
1
1

63
62
60

8
7
6

8
7
6

64
49
36

64
49
36
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Y

F

f.y

y'

f.y'

y'2

f.y'2

59
58
56
55
53
52
51
50
49
48
47
46
45
42
jumlah

1
2
2
3
2
3
2
1
2
2
1
1
1
1
27

59
116
112
165
106
156
102
50
98
96
47
46
45
42
1425

5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
0

5
8
6
6
2
0
-2
-2
-6
-8
-5
-6
-7
-8
4

25
16
9
4
1
0
1
4
9
16
25
36
49
64
408

25
32
18
12
2
0
2
4
18
32
25
36
49
64
468

Menghitung mean dan standar deviasi dengan langkah:
=

�

=

�

=

1425
= 52,778
27

�( ′ )2

� ′

−

4
468
−
27
27

2

�

=

�

=

�

= 4,1607691597

�

=

2

17,334 − 0,022
17,312

Dari hasil diatas dapat diketahui My= 52.778 dan SDy=4,1607691597
untuk menentukan konsep diri siswatinggi, sedang dan rendah, dibuat
pengelompokan dengan menggunakan rumus sebagai beriikut:
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Skor lebih dari My + 1∙SD adalah konsep diri siswa tinggi.
Skor kurang dari My - 1∙SD adalahkondep diri siswa rendah.
Skor antara My - 1∙SD sampai dengan My + 1∙SD adalah konsep
diri siswa sedang.
a. My + 1.SDy = 52.778 + 1. 4,1607691597
=52,778+ 4,1607691597
= 56,938769
= 57 (dibulatkan)
b. My – 1.SDy = 52.778 -1. 4,1607691597
= 52,778 -4,1607691597
= 48,618
= 49 (dibulatkan)

Dari rumusan diatas diperoleh pengklarifikasian sebagai berikut:
a. Nilai >57dalam kategori baik
b. Nilai 49-57dalam ketegori sedang
c. Nilai < 49 dalam kategori rendah
Tabel 4.5
Tabel Penggolongan dan persentase konsep diri siswa
Kategori
Jumlah
Tingkat
Persentase
>57

6

Tinggi

22%

49– 57

15

Sedang

56%

<49

6

Rendah

22%

Jumlah

27

100%
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa konsep diri siswa kelas IV
yaitu kategori tinggi ada 6 siswa dengan persentase 22%. Dan untuk
konsep diri siswa kategori sedang ada 15siswa dengan persentase 56%.
Sedangkan untuk konsep diri siswa kategori rendah ada 6 siswa dengan
persentase 16%. Jadi dapat disimpulkan konsep diri siswa kelas IV MI
Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun dalam kategori Sedang.
3. Analisis data pola asuh orang tua dengan konsep diri siswa kelas IV MI
Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun
Untuk menganalisis data tentang korelasi pola asuh orang tua dengan
konsep diri siswa dapat dijelaskan dengan langkah-langkah berikut:
Langkah pertama yaitu mentabulasikan nilai angket dan melakukan
penskoran.
Langkah kedua yaitu dari hasil penskoran dan pengkategorian
masing-masing variabel

diatas,

dapat

dilihat

pada lampiran 8.

makalangkah selanjutnya adalah memasukkan jumlah pengkatagorian
tersebut dalam tabel 4.6.
Tabel 4.6
Nilai Korelasi pola asuh orang tua dengan konsep diri siswa
Pola asuh orang
tua

Otoriter

Demokratis

permisif

Jumlah

Tinggi

0

6

0

6

Sedang

4

9

0

13

Rendah

1

4

3

8

Jumlah

5

19

3

27

Konsep diri
siswa
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa korelasi pola asuh otoriter
dengan konsep diri tinggi ada 0 siswa, pola asuh demokratis dengan
konsep diri tinggi ada 6 siswa, pola asuh permisif dengan konsep diri
tinggi ada 0siswa.
korelasi pola asuh otoriter dengan konsep diri siswa sedang ada 4
siswa, pola asuh demokratis dengan konsep diri sedang ada 9 siswa, pola
asuh permisif dengan konsep diri sedang ada 0 siswa.
korelasi pola asuh otoriter dengan konsep diri rendah ada 1 siswa,
pola asuh demokratis dengan konsep diri rendah ada 4 siswa, pola asuh
permisif dengan konsep diri rendah ada 3 siswa.
Jadi dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tua kes IV MI Bahrul
Ulum Buluh Kebonsari Madiun mayoritas

dengan konsep diri

Demokratis dengan kosnsep diri kategori sedang.
Langkah ketiga yaitu memasukkan angka-angka tersebut kedalam
tabel perhitungan 4.7
Tabel 4.7
Tabel Penolong Perhitungan Pola Asuh Orang Tua
Dengan Konsep Diri Siswa
(�� − ��)
��

Sel

Fo

Ft

fo-ft

(fo-ft)2

1

0

5x6=
27
1,11111

-1,11111

1,23456

1,11111

6

19 x 6=
27
4,22222

1,77778

3,16050

0,74853

2
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(�� − ��)
��

Fo

Ft

fo-ft

(fo-ft)2

3

0

3x6=
27
0,66667

-0,66667

0,44445

0,66667

4

4

5 x 13 =
27
2,40741

1,59259

2,53634

1,05356

5

9

19 x13 =
27
9,14815

0,14815

0,02195

0,00240

6

0

3 x 13 =
27
1,44444

-1,44444

2,08641

1,44444

1

5x8=
27
1,48148

-0,48148

0,23182

0,15648

4

19 x 8=
27
5,62963

-1,62963

2,65569

0,47173

9

3

3x8=
27
0,88889

2,11111

4,45679

5,01388

Total

27

Sel

7

8

27

10,6688

D. Pembahasan dan Interpretasi
Setelah tabel 4.7 dipastikan terisi semua dan didapatkan nilai
(� −�� )2
��

= X2 = 10,6688pembahasan dalam analsis ini, dapat dijelaskan

dengan langkah-langkah sebagai berikut:
Langkah 1 : nilai X2harus diubah dulu ke dalam nilai koefisien
kontingensi, yaitu dengan rumus:
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2

C=

=

2+

10,6688
10,6688 +27

=

10,6688
37,6688

= 0,2832264367
= 0,532190226
Langkah2 : kemudian nilai C diubah dahulu ke dalam angka indeks
korelasi Phi dengan rumus :

φ=

1−

=

=

2

=

0,532190226
1−(0,532190226 )2

0,532190226
1−0,2832264367

0,532190226
0,8466248067

=

0,532190226
0,7167735633

= 0,6286022117

= 0,629(dibulatkan)
Setelah nilai koefisien korelasi diketahui, untuk analisis interpretasi
yaitu:
Mencari db = n-nr=27-2=25, kemudian dikonsultasikan dengan tabel
nilai “r” Product Moment.83Pada taraf signifikansi 5% pola asuh orang tua
dengan konsep diri siswaφ = 0,629 dan φ� = 0,381maka φ >φ� sehingga Ho
diolak dan Ha diterima. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini

yakni terdapat korelasi positif antara pola asuh orang tua dengan konsep diri
siswa kelas IV MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiundapat diterima.

83

Retno Widyaningrum, Statistika (Yogyakarta: Pustaka Felicha,2011), 138.
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Dan untuk dapat memberi interpretasi terhadap kuat atau tidaknya
hubungan itu, maka digunakan pedoman seperti yang tertera pada tabel 3.4,
yaitu tabel pedoman Interpretasi Koefisien Kontingensi.
Dari tabel 4.7 tersebut,maka koefisien korelasi yang ditemukan
sebesar 0,629 termasuk kategori kuat. Sehingga terdapat hubungan kuatantara
pola asuh orang tua dengan konsep diri siswa kelas IV MI Bahrul Ulum
Buluh Kebonsari Madiun tahun pelajaran 2015/2016..
Jadi dapat disimpulkan bahwa model pengasuhan orang tua
berdampak pada konstruk pskologis anak. Model pengasuhan permisif dan
otoriter cenderung mengakibatkan konsep diri dan kompetensi yang sosial
yang rendah. Pengasuhan dengan model otoritatif (demokratis) cendrung
menghasilkan konsep diri, kopetensi sosial dan independensi yang tinggi.
Orang tua sebagai model berpengaruh terhadap konsep konsep diri anak.
Sebagai contoh, orang tua yang memandang dirinya secara negatif dan
mengekspresikan perasaan-perasaan negatifnya akan berpengaruh negatif
pula terhadap perkembangan konsep diri anak. Demikian pula jika orang tua
sering memberikan label negatif seperti jelek atau bodoh, misalnya, maka
pada akhirnya anak akan mempercayai penilaian negatif tersebut dan
memandang dirinya secara negatif. Sebaliknya, jika orang tua menekankan
penilaian secara positif, maka penilaian tersebut berpengaruh positif pula
terhadap konsep diri, bahkan dapat meredukasi sikap dan prilaku negatif84

84

Syamsul Bahri Tholib, Pisikologi Pendidikan Berbasis Analilis Empiris dan Aplikatif
(Jakarta: kencana, 2010),124.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian deskripsi data serta analisis data dalam penelitian ini
dapat diambil kesimpulan sabagai berikut:
1. Pola asuh orang tua kelas IV MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun
kategori otoriter yaitu ada 5 siswa dengan persentase (19%), pola asuh
kategori demokratis yaitu ada 19 siswa dengan persentase (70%), dan
dengankategori permisif yaitu ada 3 siswa dengan persentase (11%).
Dengan

demikian,

polaasuh

orang

tuasiswakelas

IV

MI

BahrulUlumBuluhKebonsariMadiunmayoritas adalah demokratis.
2. Konsep diri siswa kelas IV MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun
dalam kategori tinggi yaitu 6 orang dengan persentase(22%), dalam
kategori sedang yaitu 15 orang dengan persentase (56%), dan dalam
kategori rendah yaitu 6
demikian,

orang dengan persentase (22%). Dengan

konsepdirisiswakelas

IV

MI

BahrulUlumBuluhKebonsariMadiunmayoritas adalah sedang.
3. Terdapat korelasi positif pola asuh orang tua dengan konsep diri siswa
kelas IV MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun tahun pelajaran
2015/2016, dengan koefisien korelasi 0,629.
B. Saran
Beberapa saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian
ini di antaranya adalah berikut:
d. Bagi Madrasah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan
pertimbangan bagi madrasah dalam mengambil kebijakan baik itu
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sikap-sikap maupun tindakan untuk menanamkan konsep diri yang
positif pada siswa-siswi.
e. Bagi Orang Tua
Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi para orang tua
untuk memperhatikan pola asuhnya kepada putra-putrinya di rumah,
supaya meningkatkan konsep diri siswa yang positif.
f. Saran PenelitianBerikutnya
“KorelasiLingkunganTempatTinggaldenganKonsepdirisiswa”
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