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ABSTRAK 

Azizi, RizkikaNur. 2017. KorelasiPolaAsuh Orang TuadenganKarakerSiswaKelas 

VB di MIN PajuPonorogoTahunPelajaran 2016/2017. 

Skripsi.JurusanPendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) 
FakultasTarbiyahdanIlmuKeguruan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri 
(IAIN) Ponorogo.PembimbingDr. UmiRohmah, M.Pd.I 
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Polaasuh orang tuaadalahupaya orang tua yang 

konsistendanpersistendalammenjagadanmembimbinganakdarisejakdilahirkanhinggare
maja.Polaperilakuinidapatdirasakanolehanakdan bias memberiefek negative 
maupunpositif. Polaasuh orang tuamerupakangambarantentangsikapdanperilaku 
orang tuadananakdalamberinteraksi, 
berkomunikasiselamamengadakankegiatanpengasuhan.Sikap, perilaku, dankebiasaan 
orang tuaselaludilihat, dinilai, danditiruolehanaknya yang 
kemudiansemuaitusecarasadaratautidaksadarakandiresapi, 
kemudianmenjadikebiasaanbagianak-anaknya. Namundarihasilobservasi, 
sebagianbesaranakmempunyaimasalahantara lain adalahkurangnyaperhatian, 
bimbingandandukungan orang tua. Orang tuahanya focus denganpekerjaannya, 
acuhtakacuhdantidakpedulidengansikapdansifatanak.Itusemuamenjadi factor 
penyebabrendahnyakaraktersiswa di MIN PajuPonorogo. 

Tujuanpenelitianiniadalah: (1) untukmengetahuipolaasuh orang tuasiswakelas 
VB di MINPajuPonorogo, (2) untukmengetahuikaraktersiswakelas VB di MIN 
PajuPonorogo, dan (3) untukmengetahuiapakahterdapatkorelasiantarapolaasuh orang 
tuadengankaraktersiswakelas VB di MIN PajuPonorogo. 

Dalampenelitianinipenelitimenggunakanmetodekuantitatif yang 
bersifatkorelasi.Adapunteknikpengumpulandatanyamenggunakanangket, 
sedangkanuntukteknikanalisis data digunakanrumusstatistik 
“korelasikoefisienkontingensi”. 

Hasilpenelitianinimenunjukkanbahwa: (1)polaasuh orang tuasiswakelas VB 
MIN PajuPonorogotahunpelajaran 2016/2017 
mayoritasadalahberkategoripermisifsebanyak 12 responden (66,66%). 
Kategoridemokratissebanyak 1 responden (5,55%). 
Sedangkankategoriotoritersebanyak 1 responden (5,55%),dan yang 
berkategoriotoriter-permisifsebanyak 4 responden 
(22,22%),(2)karaktersiswakelasVBMINPajuPonorogotahunpelajaran 
2016/2017mayoritasadalahberkategoricukupbaiksebanyak 13 responden (72,22%). 
Sedangkan yang berkategoribaiksebanyak 4 responden (22,22%), 
danyangberkategoritidakbaiksebanyak 1 responden (5,55%), (3) padatarafsignifikansi 
5%, Øo= 0,676 danØt= 0,468. MakaØo>Øt = 0,676 > 0,468, 
sehinggaadakorelasiantarapolaasuh orang tuadengankaraktersiswakelas VB MIN 
PajuPonorogotahunpelajaran 2016/2017. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika pembahasan. 

A. Latar Belakang Masalah 

Dilihat dari segi pendidikan, keluarga merupakan satu kesatuan hidup 

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

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

anak. Ikatan keluarga membantu anak mengembangkan sikap persahabatan, 

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

serta pengakuan, dan kewibawaan.1  

Dalam pengertian psikologis, keluarga adalah sekumpulan orang yang 

hidup bersama dalam tempat tinggal bersama dari masing-masing anggota 

merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling 

memperhatikan, dan saling menyerahkan diri. Sedangkan dalam pengertian 

pedagogis, keluarga adalah satu persekutuan hidup dan dijalin oleh kasih 

sayang antara pasangan dua jenis manusia yang dikukuhkan dalam pernikahan, 

yang bermaksud untuk saling menyempurnakan diri. Dalam usaha saling 

                                                           
1 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 87.  
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melengkapi dan saling menyempurnakan diri itu terkandung peran dan fungsi 

sebagai orang tua.2 

Keluarga yang harmonis, rukun, dan damai akan memengaruhi kondisi 

psikologis dan karakter seorang anak. Begitupun sebaliknya, anak yang kurang 

berbakti bahkan melakukan tindakan moral kemanusiaan, dibidani oleh 

ketidakharmonisan dalam lingkungan keluarga.3  

Indonesia memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam jumlah dan 

mutu yang maksimal sebagai pendukung utama pembangunan nasional. Untuk 

memenuhi SDM tersebut, pendidikan berperan sangat penting. Hal ini sesuai 

dengan UU. No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.4 

Pembentukan karakter anak bangsa merupakan implementasi dari 

pendidikan moral  yang berbasis religius di lingkungan sekolah. Cara pandang 

religius inilah yang menjadi modal dasar pembangunan termasuk ke dalam 

                                                           
2Moh. Shochib, Pola Asuh Orang Tua untuk Membantu Anak Mendisiplinkan Diri (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2000), 17-18.   
 3 Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter (Yoyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 65 

4 Tiraya Pakpahan, Implementasi Pendidikan Karakter dalam pembelajaran (Jakarta: PT. 
Prestasi Pustakaraya, 2011), 30 
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pengembangan pendidikan. Pembangunan manusia Indonesia melalui 

pendidikan dengan demikian berbeda dengan karakter pembangunan manusia 

Barat yang sekuler. Pembangunan SDM kita menekankan pentingnya moral 

(budi pekerti) di semua lini kehidupan, baik privat maupun publik.5   

Sampai kapan pun pendidikan masih menjadi sarana efektif untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Maju tidaknya suatu bangsa bisa dilihat dari 

perkembangan pendidikan yang sudah berjalan mewarnai lebih dari setengah 

abad kemerdekaan Indonesia. Namun, persoalan bangsa ini terlalu kompleks 

untuk mengatakan bahwa pendidikan Indonesia sudah mencapai titik kemajuan 

yang signifikan. Bahkan boleh dibilang, pendidikan Indonesia masih belum 

beranjak dari tidur panjangnya untuk membangun masa depan yang penuh 

dengan prestasi membanggakan. Krisis yang dialami bangsa Indonesia tidak 

hanya krisis ekonomi maupun politik, tapi lebih dari itu. Bangsa kita tengah 

menghadapi krisis karakter atau jati diri yang menjadi landasan fundamental 

bagi pembangunan karakter bangsa.6 

Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, jelas bahwa 

pendidikan di setiap jenjang harus diselenggarakan secara sistematis guna 

mencapai tujuan tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan pembentukan karakter 

                                                           

 5 Mohammad Takdir Ilahi, Quantum Parenting ”Kiat Sukses Mengasuh Anak Secara efektif 
dan Cerdas”, (Jogjakarta: Katahati, 2013), 92. 
 

6 Mohammad Takdir Ilahi, Gagalnya Pendidikan Karakter: analisis & Solusi Pengendalian 

Karakter Emas Anak didik (yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 17-18. 
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peserta didik sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan santun dan 

berinteraksi dengan masyarakat.7  

Keluarga harus ikut terlibat membangun karakter generasinya melalui 

kepedulian dan keteladanan orang tua dengan cara memperkenalkannya sejak 

dini dan mendampingi generasi. Struktur terkecil masyarakat ini menjadi kunci 

awal dalam pembentukan nilai karakter bangsa. Keluarga adalah pembentukan 

paling signifikan dalam diri seseorang. Kita mengenal arti baik dan buruk dari 

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

tindakan yang ditampilkan khususnya oleh orang tua. Sehingga kita mengenal 

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

pendidikan pertama dalam kehidupan seorang manusia. Ibu sebagai simbol 

keluarga dan „rumah‟ awal kehidupan merupakan sejarah pembangunan nilai 

dan karakter anak.8 

Manusia berkarakter adalah manusia yang dalam perilaku dan segala hal 

yang berkaitan dengan aktivitas hidupnya sarat dengan nilai-nilai kebaikan. 

Manusia semacam ini bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi 

selalu berusaha memperbaiki segala bentuk kesalahannya dan terus menerus 

memperbaiki diri dari waktu ke waktu.9 

                                                           
7 Ibid., 30. 
8 Muwafik Saleh, Membangun Karakter dengan Hati Nurani (Penerbit Erlangga, 2012), 10-

11.  
9 Ngainun Naim, Character Building: Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan 

Ilmu dan Pembentukan Karakter Bangsa (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2012), 60 
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Seseorang dikatakan berkarakter karena punya sejumlah sifat baik. Makin 

banyak sifat baiknya, makin kuatlah karakternya. Namun, mustahil seseorang 

punya semua sifat baik. Kesempurnaan manusia, justru karena kekurangannya. 

Tanpa cacat, bukan manusia namanya. Jika tanpa rasul, pastilah manusia tanpa 

perilaku buruk itu adalah nabi. Rasul sudah pasti nabi. Tapi nabi belum tentu 

rasul.10 

Karakter dipengaruhi oleh hereditas. Perilaku seorang anak seringkali 

tidak jauh dari perilaku ayah atau ibunya. Dalam bahasa Jawa dikenal istilah 

”Kacang ora niggal lanjaran” (Pohon kacang panjang tidak pernah 

meninggalkan kayu atau bambu tempatnya melilit atau menjalar). Kecuali 

lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam ikut membentuk 

karakter.11 

Ayah dan ibu merupakan figur orang dewasa yang dikenal anak sejak 

bayi. Selain kedekatan karena faktor biologis, anak biasanya cukup dekat 

dengan ayah ibunya karena faktor intensitas waktu yang cukup banyak ia 

habiskan bersama mereka. Oleh karena itu, ayah ibu mempunyai pengaruh 

besar terhadap perkembangan anak, termasuk dalam pengembangan karakter. 

Peran penting ayah ibu ini memerlukan perencanaan dan tindak lanjut, agar 

ayah ibu dapat melakukan pengasuhan yang patut bagi anak. Dalam hal 

                                                           
10 Erie Sudewo, Best Practice Character Building Menuju Indonesia Lebih Baik (Jakarta: 

Republika Penerbit, 2011), 55 
11 Muchlas Samani dan Hariyanto, Pendidikan Karakter   (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 

2013), 43. 
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pengembangan karakter, ayah ibu juga berperan sangat signifikan sehingga 

ayah ibu perlu belajar tentang pengasuhan yang mampu mengembangkan 

karakter yang baik bagi anak-anaknya.12 

Pola asuh orang tua atau pendidik yang diapresiasikan anak sebagai 

undangan, bantuan, bimbingan, dan dorongan untuk membentuknya 

mengembangkan diri sebagai pribadi yang berkarakter adalah orang tua atau 

pendidik yang mampu memancarkan kewibawaan pada anak. Pendidik atau 

orang tua yang mampu berbuat demikian, dia senantiasa menampilkan perilaku 

yang konsisten antara bahasa lisan dan perbuatannya, menerima anak apa 

adanya, dan menghargai yang dimiliki serta perilaku anak. Orang tua atau 

pendidik yang menerima anak apa adanya dapat dikatakan melakukan upaya 

untuk membantu anak memiliki karakter positif dengan menyadarkan upayanya 

berdasarkan kata hati yang berperilaku sekaligus secara bersama-sama antara 

dirinya dengan anak yang menampilkan karakter yang positif.13 

Penanggulangan atas runtuhnya karakter adalah dengan menghilangkan 

atau memperbaiki  faktor-faktor penyebabnya. Terdapat lima ranah pendidikan 

yang dapat menumbuhkan karakter yang baik yaitu: keluarga, diri sendiri, 

pemerintah, sekolah, lingkungan, dan masyarakat. Ide keluarga adalah ide 

tentang kebersamaan. Oleh karena itu, sepanjang kebersamaan itu yang hendak 

dicapai, rumah tangga harus terus dibina, semua anggota keluarga betah di 

                                                           
12 Arismantoro, Tinjauan Berbagai Aspek Character Building: Bagaimana Mendidik Anak 

Berkarakter (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008)108 
13 Shochib, Pola Asuh Orang Tua…, 207-208. 
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rumah, dan anak-anak tetap dalam pengamatan, asuhan dan bimbingan orang 

tua. Sekarang ini sudah banyak rumah tangga yang kacau yang menyebabkan 

krisis karakter beruntun.14 

Pola asuh demokratis merupakan jenis keterampilan dalam membantu 

perkembangan kreativitas anak. Dalam pola asuh demokratis, keberadaan 

orangtua mengandung aspek-aspek yang dapat diterima anak dan menghargai 

anak sebagai individu yang utuh. Sikap asuh yang baik dan memberikan 

jaminan akan masa depan anak ketika sudah menginjak dewasa. Pola asuh yang 

baik dan menghargai anak sangat menentukan terhadap pembentukan karakter 

dan kepribadian mereka nanti.15 

Semua orang tua ingin memiliki anak yang sukses dan berakhlak mulia. 

Akhlak mulia atau moral yang tinggi merupakan karakter yang diharapkan 

orang tua dari anak-anaknya. Anak yang baik akhlaknya akan memberikan 

kebahagiaan pada orang tua di dunia dan akhirat. Sementara anak yang buruk 

akhlaknya akan membuat orang tua sengsara di dunia dan akhirat. Anak yang 

baik di dunia akan membantu orang tuanya. Mendoakan mereka setelah 

meninggal. Sedangkan anak yang buruk akhlaknya akan menimbulkan berbagai 

macam problem, seperti berkelahi, mencuri, melawan orang tua, dan lainnya. 

Hal-hal semacam itu amat menyusahkan orang tua di dunia. Bagaimana anak 

                                                           
14 Mohamad Mustari, Nilai Karakter Refleksi Untuk Pendidikan (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2014),  
 15 Ilahi, Quantum Parenting…, 140. 
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yang berakhlak buruk akan mendoakan orang tuanya ketika mereka meninggal, 

sedang untuk diri mereka sendiri saja selalu mereka aniaya.16 

Tak heran jika kebanyakan orang tua akan membanggakan anak-anaknya 

yang baik dihadapan otangtua- orang tua lainnya. Orang tua akan merasa 

bahagia cukup dengan diperlakukan baik oleh anak-anaknya. Meskipun orang 

tua diberi harta yang berlimpah oleh anak, tetapi jika anak tersebut berakhlak 

buruk, orang tua tidak akan merasa bahagia. Ternyata bukan harta yang akan 

membuat seseorang bahagia atau menjadikan hati tenang. Akhlak yang mulia 

ternyata menjadi lebih berharga dibanding harta.17 

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tua 

sangat berhubungan dengan karakter siswa, karena dalam keberhasilan keluarga 

dalam menanamkan karakter pada anak sangat tergantung pada jenis pola asuh 

yang diterapkan oleh orang tua. Adapun bentuk pola asuh orang tua yaitu 

demokratis, otoriter, dan permisif. Dengan menerapkan pola asuh yang 

bijaksana dan sesuai dengan kondisi dan usia anak, serta menciptakan keluarga 

kondusif untuk mewujudkan pola asuh yang baik sehingga akan tercipta 

karakter yang baik. 

Pada penjajagan awal peneliti menemukan beberapa hal di MI Negeri 

Paju Ponorogo terkait dengan karakter yang kurang baik. Hal ini terbukti bahwa 

ketika pembelajaran berlangsung terdapat sebagian murid ketika ditegur oleh 

                                                           

 16 Helmawati, Pendidikan Keluarga Teoritis dan Praktis (Bandung: PT REMAJA 
ROSDAKARYA, 2014),  155 
 17 Ibid., 156 
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guru membalas dengan memaki dengan berkata kasar, ada juga yang keluar 

kelas namun tidak ijin dan tidak segera mengikuti pelajaran kembali, kemudian 

ada juga anak yang diminta mengumpulkan pekerjaan rumah (PR), banyak anak 

yang belum mengerjakan. Setelah ditanya anak memberikan alasan bahwa ada 

yang malas, tidak ada waktu untuk mengerjakan, tidak ada yang mengajari 

karena orang tua sibuk dengan pekerjaannya, bahkan ada yang tinggal bersama 

kakek dan neneknya karena orang tua harus kerja di luar negeri. Ketika disuruh 

maju ke depan untuk membacakan hasil kerjanya anak juga tidak mau, ada 

yang malu, malas, dan acuh tak acuh dengan perintah guru, anak –anak juga 

terlihat ramai dan ketika ditegur oleh guru ada sebagian siswa yang berkata 

kasar bahkan ada yang memukul gurunya. Ada yang membentak guru dan 

temannya, serta memperlakukan guru seperti teman sendiri.18 

Mengingat pentingnya pola asuh orang tua dalam pembentukan karakter 

siswa, maka perlu menciptakan siswa yang memiliki karakter, baik untuk diri 

sendiri maupun orang lain. Siswa yang memiliki karakter baik akan senantiasa 

baik akhlaknya, akan mendoakan orang tuanya ketika sudah meninggal, dan 

menghormati orang lain. Sedangkan siswa yang berkarakter tidak baik akan 

menimbulkan berbagai macam problem, seperti berkelahi, mencuri, melawan 

orang tua, dan lainnya. Di MI Negeri Paju Ponorogo masih banyak siswa yang 

                                                           
18 Observasi dilakukan pada tanggal 20 September 2016, Pukul 08.30 WIB Di MIN PAJU  

Ponorogo. 
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memiliki karakter kurang baik. Hal ini disebabkan oleh pola pengasuhan orang 

tua, dan dilihat dari keseharian siswa. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti berkeinginan melihat 

kenyataan yang sesungguhnya, dan peneliti sangat tertarik untuk membuktikan 

hal tersebut di MIN Paju Ponorogo dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul 

“Korelasi Pola Asuh Orang Tua Dengan Karakter Siswa Kelas VB di MIN 

Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017”. 

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 karakter siswa kelas VB di MIN Paju Ponorogo tahun pelajaran 2016/ 

2017. 

C. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan permasalahan 

berikut: 

1. Bagaimana pola asuh orang tua siswa kelas VB di Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/ 2017? 

2. Bagaimana karakter siswa kelas VB di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paju 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/ 2017? 
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3. Adakah korelasi pola asuh orang tua dengan karakter siswa kelas VB di 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/ 2017? 

D. Tujuan Penelitian 

  Mengacu pada rumusan masalah yang telah peneliti kemukakan di 

atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pola asuh orang tua siswa kelas VB di Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/ 2017? 

2. Untuk mengetahui karakter siswa kelas VB di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 

Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/ 2017? 

3. Untuk mengetahui korelasi antara pola asuh orang tua dengan karakter 

siswa kelas VB di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paju Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2016/ 2017? 

E. Manfaat Penelitian  

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik dari manfaat 

teoretis maupun manfaat praktis. 

1. Secara Teoretis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menguji ada tidaknya korelasi 

antara pola asuh orang tua dengan karakter siswa. 

b. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya hasil 

penelitian yang telah ada dan dapat memberi gambaran mengenai 

korelasi antara pola asuh orang tua dengan karakter siswa.  
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2. Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Untuk bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan untuk 

menambah wawasan pengetahuan tentang korelasi pola asuh orang tua 

dengan karakter siswa. 

b. Bagi Madrasah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi madrasah dalam mengambil langkah, baik itu sikap 

maupun tindakan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa.  

c. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

pemahaman kepada guru tentang korelasi pola asuh orang tua dengan 

karakter siswa-siswi di sekolah. 

d. Bagi Orang Tua 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi para 

orang tua untuk lebih peduli kepada putra-putrinya di rumah, supaya 

karakter anak-anaknya lebih baik. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan pada penelitian kuantitatif ini terdiri dari lima 

bab yang berisi: 
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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, dan pengajuan hipotesis. Bab ini dimaksudkan untuk 

memudahkan peneliti dalam menjawab hipotesis. 

Bab ketiga adalah metode penelitian, yang meliputi rancangan penelitian, 

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

Bab keempat adalah hasil penelitian, yang berisi gambaran umum lokasi 

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

interprestasi. 

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

dimaksudkan agar pembaca dan peneliti mudah dalam melihat inti hasil 

penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, ATAU TELAAH PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERFIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

Bab ini merupakan kajian pustaka yang di dalamnya berisi uraian tentang 

landasan teori, hasil penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan pengajuan hipotesis. 

A. Landasan Teori 

1. Pola Asuh Orang Tua 

a. Pengertian Pola Asuh Orang Tua 

Menurut Chabib Thoha dalam bukanya Tridhonanto dan 

Beranda Agency, pola asuh adalah suatu cara terbaik yang dapat 

ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dan rasa 

tanggung jawab kepada anak.19 

Pola asuh merupakan bagian dari proses pemeliharaan anak 

dengan menggunakan teknik dan metode yang menitikberatkan pada 

kasih sayang dan ketulusan cinta yang mendalam dari orangtua. Pola 

asuh tidak akan terlepas dari adanya sebuah keluarga.20
 

Pola asuh orang tua adalah pola perilaku yang diterapkan pada 

anak dan bersifat relatif konsisten dari waktu ke waktu. Pola asuh orang 

                                                           

 19 Tridhonanto dan  Agency, Mengembangkan Pola..., 4. 
 20 Mohammad Takdir Ilahi, Quantum Parenting ”Kiat Sukses Mengasuh Anak Secara efektif 
dan Cerdas”, (Jogjakarta: Katahati, 2013), 133 
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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.21 

Dengan demikian, pola asuh orang tua adalah upaya orang tua 

yang konsisten dan peristen 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 perhatian, peraturan, disiplin, hadiah dan 

hukuman, serta tanggapan terhadap keinginan anaknya. Sikap, perilaku, 

dan kebiasaan orang tua selalu dilihat, dinilai, dan ditiru oleh anaknya 

                                                           

 21 Syaiful Bahri Djamarah, Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2014), 51-52. 
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yang kemudian semua itu secara sadar atau tidak sadar akan diresapi, 

kemudian menjadi kebiasaan bagi anak-anaknya.22 

b. Jenis-jenis Pola Asuh Orang Tua 

Metode asuh yang digunakan oleh orangtua kepada anak 

menjadi faktor utama yang menentukan potensi dan karakter seorang 

anak. Ada banyak jenis pola asuh orangtua yang sering menjadi 

pedoman bagi siapa saja yang ingin mencetak generasi paripurna untuk 

diandalkan bagi kemajuan bangsa ke depan. Jenis-jenis pola asuh orang 

tua ini masing-masing memiliki karakteristik dan ciri khas yang berbeda 

sehingga tergantung bagaimana anda mempraktikannya sebagai teknik 

dan pedoman untuk merawat anak dengan pendekatan yang berbeda 

pula.23 

Berkaitan dengan jenis-jenis pola asuh orangtua, Baumrind 

dalam bukunya Muhammad Takdir Ilahi mengatakan ada tiga macam 

pola asuh orangtua yang mencakup, pola asuh otoriter (authoritarian), 

pola asuh permisif (permissive), dan pola asuh demokratis 

(authoritative). Senada dengan hal itu, menurut Shapiro, tiga gaya atau 

pola asuh orangtua dalam menjalankan perannya sebagai orangtua, yaitu 

otoriter, permisif, dan demokratis.24  

                                                           

 22 Ibid., 51-52. 
 23 Ilahi, Quantum Parenting…,135-138. 
 24 Ibid., 135-138. 
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Hurlock dalam bukunya Muhammad Takdir Ilahi membedakan 

pola asuh orangtua menjadi tiga antara lain pola asuh otoriter, pola asuh 

demokratis, dan pola asuh permisif.25 

1) Pola asuh otoriter 

 Pola asuh otoriter mencerminkan sikap orangtua yang 

bertindak keras dan cenderung deskriminatif. Hal ini ditandai 

dengan tekanan anak untuk patuh kepada semua perintah dan 

keinginan orangtua, kontrol yang sangat ketat terhadap tingkah laku 

anak, anak sering dihukum, apabila anak berhasil atau berprestasi 

jarang diberi pujian dan hadiah. Pola asuh demikian mencerminkan 

ketidakdewasaan orangtua dalam merawat anak tanpa 

mempertimbangkan hak-hak yang melekat pada anak. Akibatnya, 

anak semakin tertekan dan tidak bisa leluasa menentukan masa 

depannya sendiri. Baumrind dalam bukunya Muhammad Takdir 

Ilahi, menjelaskan bahwa pola asuh anak dengan cara otoriter 

ditandai dengan hubungan orangtua dengan anak tidak hangat dan 

sering menghukum. Sikap dan kebijakan orangtua cenderung tidak 

persuasif, bahkan sering menggunakan kekuasaannya untuk 

menekan anak dengan cara-cara yang tidak patut.  Hal ini tercermin 

dari sikap orang tua yang tidak memberi kasih sayang dan simpatik 

terhadap anak. Pada saat bersamaan, anak dipaksa untuk selalu 

                                                           

 25 Ibid., 135-138. 
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patuh pada nilai-nilai orangtua. Orangtua berusaha membentuk 

tingkah laku anak sesuai dengan tingkah laku mereka. Orang tua 

jarang mendukung anak untuk mandiri. Anak dituntut untuk 

mempunyai tanggung jawab seperti orang dewasa sementara hak 

anak sangat dibatasi.26 

2) Pola asuh permisif 

       Pola asuh permisif bisa saja berbahaya bagi masa depan anak 

karena mereka kurang mendapatkan bimbingan dalam memasuki 

dunia sosial yang serba dinamis. Sikap orangtua dalam pola asuh 

permisif biasanya memberikan kebebasan penuh pada anak untuk 

berperilaku sesuai apa yang diinginkan. Akibatnya, anak tumbuh 

menjadi seseorang yang berperilaku agresif dan antisosial karena 

sejak awal ia tidak diajari untuk patuh pada peraturan sosial. Anak 

tidak pernah diberikan hukuman ketika melanggar peraturan yang 

telah ditetapkan orangtua. Sebab, orangtua dengan pola asuh 

permisif menganggap anak mampu berpikir sendiri dan ia sendirilah 

yang merasakan akibatnya. Selain itu, ketidakacuhan orangtua 

mengembangkan emosi yang tidak stabil pada anak. Anak akan 

bersifat mementingkan diri sendiri dan kurang menghargai orang 

lain.27 

                                                           

 26 Ibid., 136. 
 27 Ilahi, Quantum Parenting…,137. 
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3) Pola asuh demokratis 

       Pola asuh demokratis adalah jenis pola asuh yang responsif dan 

memberikan perhatian penuh tanpa mengekang kebebasannya. 

Dalam pola asuh demokratis, orangtua bersikap fleksibel, responsif, 

dan merawat. Orangtua melakukan pengawasan dan tuntunan, tetapi 

juga hangat, rasional, dan mau berkomunikasi. Anak diberi 

kebebasan, tetapi dalam peraturan yang mempunyai acuan. Batasan-

batasan tetang disiplin anak dijelaskan, boleh ditanyakan, dan dapat 

dirundingkan.28 

 Prinsip kedisiplinan menjadi cerminan dari sikap orangtua 

untuk memberdayakan anak. Orangtua demokratis menjelaskan 

aturan dan menjelaskan mengapa mereka menuntut anak bertingkah 

laku tertentu. Disiplin ini disebut induction, yaitu tipe disiplin 

efektif dalam waktu yang lama. Hetherington & Parke dalam 

bukunya Muhammad Takdir Ilahi,  menyatakan bahwa pola asuh 

demokratis mendorong perkembangan jiwa anak, mempunyai 

penyesuaian sosial yang baik, kompeten, dan mempunyai kontrol.29 

 Sementara Shapiro dalam bukunya Muhammad Takdir Ilahi, 

mejelaskan orangtua dengan pola asuh demokratis menjadikan anak 

tidak tergantung dan tidak berperilaku kekanak-kanakan, 

                                                           

 
28

 Ibid., 137. 
 29 Ibid., 137. 
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mendorong anak untuk berprestasi, anak menjadi percaya diri, 

mandiri, imajinatif, mudah beradaptasi, kreatif, dan disukai banyak 

orang serta responsif.30 

 Orang tua dalam memberikan pujian, hukuman dan 

berkomunikasi dengan anak-anak akan turut memengaruhi 

terbentuknya kreativitas anak. Faktor pola asuh demokratis orang 

tua merupakan kekuatan yang penting dan sumber utama dalam 

pengembangan kemampuan kreatif anak. Pola asuh demokratis 

merupakan pola asuh yang demanding dan responsive. Pola asuh 

demokratis ditandai dengan adanya nurturance, tuntutan 

kedewasaan, kontrol serta komunikasi antara orangtua dan anak 

yang baik.31 

 Pola asuh orang tua dalam keluarga tampil dalam berbagai tipe. 

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

keluarga, yaitu:32 

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 

memaksakan kehendak kepada anak, tidak terbuka terhadap 

                                                           

 30 Ibid., 135-138. 
 31 Ibid.,138-139. 
 32 Djamarah, Pola Asuh..., 60. 
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pendapat anak, sangat sulit menerima saran dan cenderung 

memaksakan kehendak dalam perbedaan, terlalu percaya pada 

diri sendiri sehingga menutup katup musyawarah.33 

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.34 

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.35 

 

                                                           

 33 Ibid., 60. 
 34 Ibid., 61. 
 35 Ibid., 62 
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4) Gaya Fathernalistik 

Fathernalistik (fathernal=kebapakan) adalah pola asuh 

kebapakan, dimana orang tua bertindak sebagai ayah terhadap 

anak dalam perwujudan mendidik, mengasuh, mengajar, 

membimbing, dan menasehati.36 

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.37 

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.38 

7) Gaya Pelopor 

                                                           

 36 Ibid., 62. 
 37 Ibid., 63. 
 38 Ibid., 63. 
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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.39 

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.40 

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.41 

10) Gaya Biar Lambat Asal Selamat 

                                                           

 39 Ibid., 64. 
 40 Ibid., 64. 
 41 Ibid., 64. 
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Pola asuh orang tua tipe ini melakukan segala sesuatunya 

sangat berhati-hati. Orang tua berprinsip biar lambar asal 

selamat. Biar pelan tapi pasti melompat jauh ke depan. Orangtua 

tidak mau terburu-terburu, tapi selalu memperhitungkan secara 

mendalam sebelum bertindak.42 

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.43 

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.44 

13) Gaya Tanpa Pamrih 

Gaya pola asuh ini karena asuhan yang dilaksanakan 

orang tua kepada anak mengajarkan keikhlasan dalam perilaku 

                                                           

 42 Ibid., 65. 
 43 Ibid., 65. 
 44 Ibid., 66. 
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dan perbuatan. Tidak pamrih berarti tidak mengharapkan sesuatu 

kecuali mengharapkan ridla Allah SWT.45 

 

14) Gaya Konsultan 

Tipe pola asuh ini menyediakan diri sebagai tempat 

keluh kesah anak, membuka diri menjadi pendengar yang baik 

bagi anak.46 

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.47 

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 

                                                           

 45 Ibid., 66. 
 46 Ibid., 66. 
 47 Ibid., 67. 
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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.48  

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 

bahagia, mudah terpengaruh, mudah stress, tidak mempunyai 

arah masa depan yang jelas, dan tidak bersahabat.49 

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.50 

                                                           
48 Gerungan, Psikologi Sosial (Bandung: Refika Aditama, 2010), 203. 
49 Tridhonanto dan  Agency, Mengembangkan Pola..., 13. 
50 Ibid., 203. 
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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.51 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak dengan pola 

asuh demokratis akan memiliki ciri: berinisiatif, tidak penakut, 

mau bekerjasama, bersikap sopan, dan memiliki tujuan hidup. 

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.52 

2. Karakter Siswa 

a. Pengertian karakter 

                                                           
51 Ibid., 17. 
52 Ibid., 15. 
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Menurut Muchlas Samani karakter dimaknai sebagai cara 

berpikir dan berperilaku yang khas tiap individu untuk hidup dan 

bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan 

negara.53 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) karakter 

merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang 

membedakan seseorang dengan yang lain.54 Karakter adalah 

keseluruhan nilai-nilai, pemikiran, perkataan dan perilaku atau 

perbuatan yang telah membentuk diri seseorang.55 

Karakter menurut Pupuh Fathurrohman yaitu berasal dari 

bahasa Yunani yang berarti to mark atau menandai dan 

memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai kebaikan 

dalam bentuk tindakan atau tingkah laku, sehingga orang yang tidak 

jujur, kejam, rakus, dan perilaku jelek lainnya dikatakan orang 

berkarakter jelek. Sebaliknya, orang yang perilakunya sesuai dengan 

kaidah moral disebut dengan berkarakter mulia.56  

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

2013), 41. 
 

54 Ibid, 42. 
 55 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GRUP, 
2011), 11. 
 56 Pupuh Fathurrohman, Pengembangan Pendidikan Karakter (Bandung: PT Refika Aditama, 
2013), 17. 
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Dengan demikian yang dimaksud karakter adalah ciri khas 

setiap individu berkenaan dengan jati dirinya (daya qalbu), yang 

merupakan saripati kualitas batiniah/ rohaniah, cara berpikir, cara 

berperilaku (sikap dan perbuatan lahiriah) hidup seseorang dan 

bekerja sama baik dalam keluarga, masyarakat, bangsa, maupun 

negara.57 

Siswa adalah orang yang menerima pengaruh dari seseorang 

atau sekelompok orang yang menjalankan pendidikan.58 Sedangkan 

pengertian karakteristik siswa adalah bagian-bagian pengalaman 

siswa yang berpengaruh pada keefektifan proses belajar. 

Karakteristik siswa sebagai salah satu variabel dalam domain desain 

pembelajaran akan memberikan dampak terhadap keefektifan 

belajar.59 

Karakter siswa adalah suatu kualitas atau sifat baik menurut 

norma agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional 

yang terus menerus dan kekal yang dapat dijadikan identitas 

individu, sebagai hasil dari pengalaman belajar siswa.60 

                                                           
57 Maksudin, Pendidikan Karakter Non-Dikotomik (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2013 ), 3. 
58 Tiraya Pakpahan, Implementasi Pendidikan Karakter Dalam pembelajaran (Jakarta: PT. 

Prestasi Pustakaraya, 2011),10. 
59 Asri Budiningsih, Pembelajaran Moral Berpijak Pada Karakteristik Siswa dan Budayanya 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 17. 
60 Fathurrohman, Pengembangan Pendidikan…, 18. 
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Seseorang dapat dikatakan berkarakter jika telah berhasil 

menyerap nilai dan keyakinan yang dikehendaki masyarakat serta 

digunakan sebagai kekuatan moral dalam hidupnya. Demikian juga, 

seorang pendidik dikatakan berkarakter jika ia memiliki nilai dan 

keyakinan yang dilandasi hakikat dan tujuan pendidikan serta 

digunakan sebagai kekuatan moral dalam menjalankan tugasnya 

sebagai pendidik. Dengan demikian, pendidik yang berkarakter, 

berarti ia memiliki kepribadian yang ditinjau dari titik tolak etis atau 

moral, seperti sifat kejujuran, amanah, keteladanan, ataupun sifat-

sifat lain yang harus melekat pada diri pendidik. Pendidik yang 

berkarakter kuat tidak hanya memiliki kemampuan mengajar dalam 

arti sempit (hanya mentransfer pengetahuan atau ilmu kepada 

peserta didik), melainkan ia juga memiliki kemampuan mendidik 

dalam arti luas.61 

Berbicara perilaku baik, bukankah itu karakter. Semakin kuat 

karakternya, semakin banyak sifat baik yang jadi perilakunya sehari-

hari. dalam bahasa agama, karakter adalah taqwa. Orang berkarakter 

ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Orang taqwa selalu mencoba 

                                                                                                                                                                      

 
61 Furqon Hidayatullah, Pendidikan Karakter  : Membangun Peradaban Bangsa (Surakarta:  
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mendekatkan diri kepada Allah Swt. Karena takut maka dia tidak 

akan membuat bencana di muka bumi.62 

Karakter tersusun dari tiga bagian yang saling berhubungan 

yakni: moral knowing (pengetahuan moral), moral feeling (perasaan 

moral), dan moral behavior (perilaku moral). Karakter yang baik 

terdiri dari pengetahuan tentang kebaikan (knowing the good), 

keinginan terhadap kebaikan (desiring the good), dan berbuat 

kebaikan (doing the good). Dalam hal ini, diperlukan pembiasaan 

dalam pemikiran (habits of the mind), pembiasaan dalam hati (habits 

of the heart) dan pembiasaan dalam tindakan (habits of the action). 

Ketika kita berpikir tentang jenis karakter yang ingin ditanamkan 

pada diri anak-anak, hal ini jelas kita menginginkan anak-anak 

mampu menilai apakah hak-hak asasi, peduli secara mendalam 

apakah hak-hak asasi, dan kemudian bertindak apa yang diyakini 

menjadi hak-hak asasi.63 

Sedangkan untuk perbedaan karakter dengan budi pekerti, etika, 

nilai, norma dan moral adalah sebagai berikut: Budi pekerti adalah buah 

dari budi nurani. Budi nurani bersumber pada moral. Moral bersumber 

pada kesadaran hidup yang berpusat pada alam pikiran. Memperhatikan 
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pernyataan tersebut, jelas sekali hubungan antara budi pekerti, nilai, 

norma dan moral. Etika merupakan ilmu pengetahuan yang 

berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan 

manusia untuk dikatakan baik atau buruk, dengan kata lain aturan atau 

pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia.64 

Norma adalah kaidah, ketentuan, aturan, kriteria, atau syarat 

yang mengandung nilai tertentu yang harus dipatuhi oleh warga 

masyarakat di dalam berbuat, bertingkah laku agar masyarakat tertib, 

teratur dan aman.65 

Moral berasal dari kata bahasa latin “mores” yang berarti 

kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia kata “moral” berarti akhlak atau 

kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati 

nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup. 

Akhlak merupakan sikap yang melekat pada diri seseorang secara 

spontan diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan. Adab 

merupakan norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan 

atas aturan agama, terutama Agama Islam.66 

b. Faktor Yang Mempengaruhi Karakter Anak 

Karakter dipengaruhi oleh hereditas. Perilaku seorang anak 

seringkali tidak jauh dari perilaku ayah atau ibunya. Dalam bahasa 
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Jawa dikenal istilah ”Kacang ora niggal lanjaran” (Pohon kacang 

panjang tidak pernah meninggalkan kayu atau bambu tempatnya 

melilit atau menjalar). Kecuali lingkungan, baik lingkungan sosial 

maupun lingkungan alam ikut membentuk karakter.67
 

Ayah dan ibu merupakan figur orang dewasa yang dikenal 

anak sejak bayi. Selain kedekatan karena faktor biologis, anak 

biasanya cukup dekat dengan ayah ibunya karena faktor intensitas 

waktu yang cukup banyak ia habiskan bersama mereka. Oleh karena 

itu, ayah ibu mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan 

anak, termasuk dalam pengembangan karakter. Peran penting ayah 

ibu ini memerlukan perencanaan dan tindak lanjut, agar ayah ibu 

dapat melakukan pengasuhan yang patut bagi anak. Dalam hal 

pengembangan karakter, ayah ibu juga berperan sangat signifikan 

sehingga ayah ibu perlu belajar tentang pengasuhan yang mampu 

mengembangkan karakter yang baik bagi anak-anaknya.68 

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi karakter, 

akhlak, moral, budi pekerti dan etika manusia. Dari sekian banyak 

                                                           
67 Samani dan Hariyanto, Pendidikan Karakter…, 43. 

68Arismantoro, Tinjauan Berbagai Aspek Character Building: Bagaimana Mendidik Anak 

Berkarakter (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008),108. 



36 

 

 

faktor tersebut, para ahli menggolongkannya ke dalam dua bagian, 

yaitu: faktor intern dan faktor ekstern.69 

1) Faktor Intern 

Terdapat banyak hal yang mempengaruhi faktor internal ini, 

diantaranya adalah:70 

a) Insting atau Naluri 

Insting adalah sifat yang dapat menumbuhkan perbuatan yang 

menyampaikan pada tujuan dengan berpikir terlebih dahulu ke 

arah tujuan itu dan tidak didahului latihan perbuatan itu. Setiap 

perbuatan manusia lahir dari suatu kehendak yang digerakkan 

oleh naluri (insting). Naluri merupakan tabiat yang dibawa 

sejak lahir yang merupakan suatu pembawaan yang asli. Para 

ahli psikologi membagi insting manusia sebagai pendorong 

tingkah laku ke dalam beberapa bagian diantaranya naluri 

makan, naluri berjodoh, naluri keibu-ibuan, naluri berjuang dan 

naluri bertuhan.71 

b) Adat atau Kebiasaan (Habit) 

Salah satu faktor penting dalam tingkah laku manusia adalah 

kebiasaan, karena sikap dan perilaku yang menjadi akhlak 
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 70 Ibid., 19- 22. 
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(karakter) sangat erat sekali dengan kebiasaan, yang dimaksud 

dengan kebiasaan adalah perbuatan yang selalu diulang-ulang 

sehingga mudah untuk dikerjakan. Faktor kebiasaan ini 

memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk dan 

membina akhlak (karakter). Sehubungan kebiasaan merupakan 

perbuatan yang diulang-ulang sehingga mudah dikerjakan 

maka hendaknya manusia memaksakan diri untuk mengulang-

ulang perbuatan yang baik sehingga menjadi kebiasaan dan 

terbentuklah akhlak (karakter) yang baik padanya.72 

c) Kehendak atau kemauan (Iradah) 

Kemauan ialah kemauan untuk melangsungkan segala ide dan 

segala yang dimaksud, walau disertai dengan berbagai 

rintangan dan kesukaran-kesukaran, namun sekali-kali tidak 

mau tunduk kepada rintangan-rintangan tersebut.  

d) Suara Batin atau Suara Hati  

Di dalam diri manusia terdapat satu kekuatan yang sewaktu-

waktu membiarkan peringatan (Isyarat) jika tingkah laku 

manusia berada diambang bahaya dan keburukan, kekuatan 

tersebut adalah suara batin atau suara hati (dlamir). Suara batin 

berfungsi memperingatkan bahaya-bahaya perbuatan buruk dan 

berusaha untuk mencegahnya, di samping dorongan untuk 
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melakukan perbuatan baik. Suara hati dapat terus dididik dan 

dituntun akan menaiki jenjang kekuatan rohani. 

e) Keturunan 

Keturunan merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi 

perbuatan manusia. Dalam kehidupan kita dapat melihat anak-

anak yang berperilaku menyerupai orang tuanya bahkan nenek 

moyangnya, sekalipun sudah jauh. Sifat yang diturunkan itu 

pada garis besarnya ada dua macam yaitu: 1) Sifat Jasmaniyah, 

yakni kekuatan dan kelemahan otot-otot dan urat sarap orang 

tua yang dapat diwariskan kepada anaknya. 2) Sifat Ruhaniyah, 

yakni lemah dan kuatnya suatu naluri dapat diturunkan pula 

oleh orang tua yang kelak mempengaruhi perilaku anak 

cucunya.73 

2) Faktor Ekstern 

Selain faktor intern (yang bersifat dari dalam) yang dapat 

mempengaruhi karakter, akhlak, moral, budi pekerti dan etika 

manusia, juga terdapat faktor ekstern (yang bersifat dari luar) 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

a) Pendidikan 

Ahmad Tafsir menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha 

meningkatkan diri dalam segala aspeknya. Pendidikan 
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mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan 

karakter, akhlak, dan etika seseorang sehingga baik dan 

buruknya akhlak seseorang sangat tergantung pada pendidikan. 

b) Lingkungan  

Lingkungan (milie) adalah suatu yang melingkungi suatu tubuh 

yang hidup, seperti tumbuh-tumbuhan, keadaan tanah, udara 

dan pergaulan. Manusia hidup selalu berhubungan dengan 

manusia lainnya atau juga dengan alam sekitar. Itulah sebabnya 

manusia harus bergaul dan dalam pergaulan itu saling 

mempengaruhi pikiran, sifat dan tingkah laku.74 

Adapun lingkungan dibagi ke dalam dua bagian: 

1) Lingkungan yang bersifat kebendaan 

Alam yang melingkungi manusia merupakan faktor yang 

mempengaruhi dan menentukan tingkah laku manusia. 

2) Lingkungan pergaulan yang bersifat kerohanian 

Seorang yang hidup dalam lingkungan yang baik secara 

langsung atau tidak langsung dapat membentuk 

kepribadiannya menjadi baik, begitu pula sebaliknya 

seseorang yang hidup dalam lingkungan kurang 
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mendukung dalam pembentukan akhlaknya maka 

setidaknya dia akan terpengaruh lingkungan tersebut.75 

c. Ciri-ciri Karakter Yang Baik atau Mulia 

Karakter yang baik adalah sesuatu yang kita inginkan bagi anak–

anak kita. Filosof  Yunani Aristoteles mendefinisikan karakter yang baik 

sebagai hidup dengan tingkah laku yang benar dalam hal berhubungan 

dengan orang lain dan berhubungan dengan diri sendiri.76  

Karakter terbentuk dari tiga macam bagian yang saling 

berkaitan: pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral. 

Karakter yang baik terdiri atas mengetahui kebaikan, menginginkan 

kebaikan, dan melakukan kebaikan, kebiasaan pikiran, kebiasaan hati, 

kebiasaan perbuatan.77
 

Karakter mulia berarti individu memiliki pengetahuan tentang 

potensi dirinya, yang ditandai dengan nilai-nilai seperti reflektif, 

percaya diri, rasional, logis, kritis, analitis, kreatif dan inovatif, mandiri, 

hidup sehat, bertanggung jawab, cinta ilmu, sabar, berhati-hati, rela 

berkorban, pemberani, dapat dipercaya, jujur, menepati janji, adil, 

rendah hati, malu berbuat salah, pemaaf, berhati lembut, setia, bekerja 

keras, tekun, ulet/ gigih, teliti, berinisiatif, berfikir positif, disiplin, 

antisipasi, inisiatif, visioner, bersahaja, bersemangat, dinamis, hemat/ 
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efisien, menghargai waktu, pengabdian/ edukatif, pengendalian diri, 

produktif, ramah, cinta keindahan (estetis), sportif, tabah, terbuka, dan 

tertib. Individu juga memiliki kesadaran untuk berbuat yang terbaik dan 

unggul, dan individu juga mampu bertindak sesuai potensi dan 

kesadarannya tersebut. Karakteristik adalah realisasi perkembangan 

positif sebagai individu (intelektual, emosional, sosial etika, dan 

perilaku).78 

Individu yang berkarakter baik atau unggul merupakan 

seseorang yang berusaha melakukan hal-hal yang terbaik terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa, dirinya, sesama lingkungan, bangsa dan negara 

serta dunia internasional pada umumnya dengan mengoptimalkan 

potensi (pengetahuan) dirinya dan  disertai dengan kesadaran, emosi, 

dan motivasinya (perasaannya).79  

Tujuan utama pendidikan karakter (akhlak mulia) dalam Islam 

adalah agar manusia berada dalam kebenaran dan senantiasa berada di 

jalan yang lurus, jalan yang telah digariskan oleh Allah SWT. Karakter 

seseorang akan dianggap mulia jika perbuatannya mencerminkan nilai-

nilai yang terkandung dalam Al-Qur‟an. Berikut ini beberapa hal yang 

termasuk karakter mulia: 

1) Mencintai semua orang 
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2) Toleran dan memberi kemudahan kepada sesama dalam semua 

urusan dan transaksi, seperti jual beli dan sebagainya. 

3) Menunaikan hak-hak keluarga, kerabat, dan tetangga tanpa harus 

diminta terlebih dahulu. 

4) Menghindarkan diri dari sifat tamak, pelit, pemarah dan semua sifat 

tercela. 

5) Tidak memutuskan hubungan silaturahmi dengan sesama. 

6) Tidak kaku dan bersikap keras dalam berinteraksi dengan orang 

lain, menghias diri dengan sifat-sifat terpuji.80 

 

3. Korelasi Pola Asuh Orang Tua dengan Karakter Siswa 

Dalam paradigma 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 
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tulang punggung pendidikan karakter.81 Karakter dipengaruhi oleh 

hereditas. Perilaku seorang anak seringkali tidak jauh dari perilaku ayah 

atau ibunya.82 

Ayah dan ibu merupakan figur orang dewasa yang dikenal anak 

sejak bayi. Selain kedekatan karena faktor biologis, anak biasanya 

cukup dekat dengan ayah ibunya karena faktor intensitas waktu yang 

cukup banyak ia habiskan bersama mereka. Oleh karena itu, ayah ibu 

mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan anak, termasuk 

dalam pengembangan karakter. Peran penting ayah ibu ini memerlukan 

perencanaan dan tindak lanjut, agar ayah ibu dapat melakukan 

pengasuhan yang patut bagi anak. Dalam hal pengembangan karakter, 

ayah ibu juga berperan sangat signifikan sehingga ayah ibu perlu belajar 

tentang pengasuhan yang mampu mengembangkan karakter yang baik 

bagi anak-anaknya.83 

Peran orang tua dalam pembentukan dan pengembangan karakter 

anak sejak dini sangat penting bagi kehidupannya kelak. Dan 

keteladanan mempuyai pengaruh yang lebih besar  bagi anak daripada 

nasihat dan ucapan. Seorang anak membutuhkan teladan yang baik, dan 

dia mengambil teladan dari orang tuanya. Karenanya dia mempunyai 
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kecenderungan untuk meniru perilaku orang yang disukai, serta 

berusaha tampil seperti orang yang disukai.84 

Pola asuh orang tua pada anak sangat menentukan karakter dan 

tumbuh kembang anak. Maka, sudah semestinya orang tua menyadari 

hal 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 

dapat berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang 

baik.85 

B. Telaah Penelitian Terdahulu 

Hasil telaah yang dilakukan peneliti terhadap penelitian sebelumnya yang 

ada kaitannya dengan variabel yang diteliti antara lain: 

1). Penelitian dari Hafidz Rosdyana tahun 2011 yang berjudul: Studi 

Korelasi Pola Asuh Orangtua Dengan Motivasi Belajar Siswa-Siswi Kelas VI SD 

Ma‟arif Ponorogo Tahun Pelajaran 2011-2012. 

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pola asuh orangtua, 

motivasi belajar siswa, dan korelasi pola asuh orangtua dengan motivasi belajar 

siswa/ siswi kelas VI SD Ma‟arif Ponorogo tahun Pelajaran 2011-2012 dengan 

hasil penelitian sebagai berikut: 

                                                           

 84 Ibid, 128. 
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Pola asuh orangtua siswa kelas VI SD Ma‟arif Ponorogo tahun pelajaran 

2011-2012 adalah sedang. Hal ini diketahui dari hasil penelitian yang 

menunjukkan presentase tertinggi adalah kategori demokrasi yaitu 22 orang 

(59,46%), sedangkan 9 orang (24,32%) dalam kategori permisif, dan 6 orang 

(16,22%) dalam kategori otoriter. 

Motivasi belajar siswa kelas IV SD Ma‟arif Ponorogo tahun ajaran 2011-

2012 adalah sedang. Hal ini diketahui dari hasil penelitian yang menunjukan 

presentase 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 dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi 

yang signifikan antara pola asuh orang tua dengan motivasi belajar siswa-siswi 

kelas 4 SD ma‟arif Ponorogo tahun pelajaran 2011-2012 dengan koefisien 

korelasi sebesar 0,428081 atau 0,421. 

Persamaan penelitian Hafidz dengan penelitian sekarang adalah sama-

sama menggunakan penelitian  kuantitatif dengan variabel independen Pola asuh 

orangtua. Sedangkan untuk perbedaan penelitian Hafidz dengan penelitian 

sekarang adalah variabel dependennya yaitu motivasi belajar siswa.  

2). Penelitian dari 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: 
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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 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/ 2013.86 

Persamaan antara penelitian Niswatun dengan penelitian yang sekarang 

adalah variabel independennya sama-sama membahas tentang pola asuh orang 

tua. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah 

variabel dependennya membahas motivasi belajar siswa dan dilakukan di SD 

                                                           
86 Niswatun Hasanah, “Korelasi antara Pola Asuh Orang Tua dengan Kepribadian 
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Ma‟arif Ponorogo tahun pelajaran 2011/2012. Sedangkan peneliti yang sekarang 

variabel dependennya membahas tentang karakter siswa di MIN Paju Ponorogo 

tahun pelajaran 2016/ 2017    

3). Skripsi yang ditulis Rulik Febrianasari 2010, STAIN Ponorogo yang 

berjudul “ Studi korelasi pola kepengasuhan orangtua dengan kedisiplinan siswa-

siswi kelas IV SDN 1 Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo tahun 

pelajaran 2010-2011” dengan hasil penelitian sebagai berikut: (1) Pola 

kepengasuhan Orangtua siswa-siswi kelas IV SDN Serangan Kecamatan 

Sukorejo Kabupaten ponorogo tahun pelajaran 2010-2011 adalah kategori tinggi 

mencapai (9,52%), kategori sedang mencapai (76,19%), kategori rendah 

mencapai (14,29%). 

Dari kedisiplinan siswa-siswi siswi kelas IV SDN 1 Serangan Kecamatan 

Sukorejo Kabupaten ponorogo tahun pelajaran 2010-2011 adalah: kategori tinggi 

mencapai (14,29%), kategori sedang mencapai (66,66%), kategori rendah 

mencapai (19,05%). 

Dengan adanya hubungan antara pola pengasuhan dengan kedisiplinan 

siswa, bahwa terdapat korelasi positif dan signifikan antara pola asuh orangtua 

dengan kedisiplinan siswa-siswi kelas IV SDN 1 Serangan Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten ponorogo tahun pelajaran 2010-2011dengan koefisien korelasi 

sebesar 0,693730521 atau 0,694. 

Persamaan penelitian Rulik dengan penelitian sekarang adalah variabel 

independennya sama-sama membahas tentang pola asuh orang tua. Sedangkan 
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perbedaan penelitian Rulik dengan penelitian sekarang adalah variabel 

dependennya adalah kedisiplinan. 

C. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan landasan teori dan telaah penelitian terdahulu di atas, maka 

kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jika pola asuh orang tua baik, maka karakter siswa kelas VB di Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri Paju Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017 juga baik. 

2. Jika pola asuh orang tua kurang baik, maka karakter siswa kelas VB di 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paju Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017 juga 

kurang baik. 

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan 

sebagai jawaban teoretis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban 

yang empirik.87 

                                                           

 87 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung:  
Alfabeta, 2012), 64. 
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Berdasarkan landasan teori, telaah penelitian terdahulu, dan kerangka 

berfikir di atas, maka selanjutnya dirumuskan hipotesis penelitian sebagai 

berikut: 

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

dengan karakter siswa kelas VB di MIN Paju Ponorogo tahun pelajaran 

2016/2017. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Bab ini berisi uraian tentang metode yang digunakan dalam penelitian, di 

dalamnya dibahas antara lain rancangan penelitian, populasi, instrumenpengumpulan 

data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

A. Rancangan Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini dengan 

melihat pertimbangan yang ada adalah dengan metode penelitian eksperimen. 

Penelitian non eksperimen cenderung rendah dalam validitas internal. Penelitian 

non eksperimen merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk 

menjelaskan hubungan sebab akibat tetapi lebih tinggi pada validitas eksternal 

(kemampuan untuk menggeneralisasikan hasil penelitian).88 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan 

yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan 

mengenai apa yang ingin kita ketahui.89Dalam hal ini jenis penelitian yang 

digunakan peneliti adalah korelasi.Dimana penelitian korelasi bertujuan untuk 

                                                           

 
88

 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif  ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 
137 

89
 Ibid., 37. 
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melihat hubungan di antara dua variabel atau lebih atau seberapa besar hubungan 

tersebut. 

Variabel dalam penelitian ini ada dua macam variabel, yaitu variabel 

bebas (Independent) dan variabel terikat (Dependent) yaitu: 

1. Pola asuh orang tua sebagai variabel bebas independen merupakan variabel 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(Variabel X). 

2. Karakter siswa sebagai variabel dependen merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas 

(Variabel Y). 

Masing-masing variabel didefinisikan secara operasional sebagai berikut: 

1. Pola asuh Orang tua 

Menurut Chabib Thoha dalam bukanya Tridhonanto dan 

Beranda Agency, pola asuh adalah suatu cara terbaik yang dapat 

ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dan rasa 

tanggung jawab kepada anak.90 Pola asuh ada tiga macam: 1) otoriter, 2) 

demokratis, dan 3) permisif.91 

a. 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 

                                                           

 90 Tridhonanto dan  Agency, Mengembangkan Pola..., 4.   

 
91

 Ibid., 4. 
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demokratis, dan pola asuh permisif. Masing-masing gaya tersebut 

akan mewarnai karakter anak pada perkembangannya. 

1) Ciri anak dengan pola asuh otoriter 

 Menurut Stewart dan Koch dalam bukunya Tridhonanto 

dan Beranda Agency, perilaku orang tua yang bersikap otoriter 

anak akan memiliki sifat dan sikap, seperti: mudah tersinggung, 

penakut, pemurung dan merasa tidak bahagia, mudah 

terpengaruh, mudah stress, tidak mempunyai arah masa depan 

yang jelas, dan tidak bersahabat.92 

2) Ciri anak dengan pola asuh demokratis 

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.93 

3) Ciri anak dengan pola asuh permisif 

 Menurut Stewart dan Koch dalam bukunya Tridhonanto 

dan Beranda Agency, anak dari orang tua yang memiliki sikap 

                                                           

 
92

Ibid., 12. 
 93

Ibid.,13. 
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permisif akan menimbulkan sifat: bersikap impulsif dan agresif, 

suka memberontak, kurang memiliki rasa percaya diri dan 

pengendalian diri, suka mendominasi, tidak jelas arah hidupnya, 

dan prestasinya rendah.94 

2. Karakter Siswa 

Karakter menurut Pupuh Fathurrohman yaitu berasal dari bahasa 

Yunani yang berarti to mark atau menandai dan memfokuskan 

bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai kebaikan dalam bentuk tindakan 

atau tingkah laku, sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus, dan 

perilaku jelek lainnya dikatakan orang berkarakter jelek. Sebaliknya, 

orang yang perilakunya sesuai dengan kaidah moral disebut dengan 

berkarakter mulia.95 

Karakter siswa adalah suatu kualitas atau sifat baik menurut 

norma agama, pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional yang 

terus menerus dan kekal yang dapat dijadikan identitas individu, sebagai 

hasil dari pengalaman belajar siswa.96 

Berikut ini beberapa hal yang termasuk karakter mulia: 

a) Mencintai semua orang 

                                                           

 94 Tridhonanto dan  Agency, Mengembangkan Pola..., 114. 
 95Pupuh Fathurrohman, Pengembangan Pendidikan Karakter (Bandung: PT Refika Aditama, 
2013), 17 

96
Ibid.,18. 
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b) Toleran dan memberi kemudahan kepada sesama dalam semua 

urusan dan transaksi, seperti jual beli dan sebagainya. 

c) Menunaikan hak-hak keluarga, kerabat, dan tetangga tanpa harus 

diminta terlebih dahulu. 

d) Menghindarkan diri dari sifat tamak, pelit, pemarah dan semua sifat 

tercela. 

e) Tidak memutuskan hubungan silaturrahmi dengan sesama. 

f) Tidak kaku dan bersikap keras dalam berinteraksi dengan orang 

lain, menghias diri dengan sifat-sifat terpuji.97 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisai yang terdiri atas: obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi 

bukan hanya orang tetapi juga subyek dan benda alam yang lain. Populasi 

juga bukan hanya sekedar jumlah obyek/ subyek yang dipelajari, tetapi 

meliputi seluruh karakter/ sifat yang dimiliki oleh subyek atau subyek itu.98 

                                                           

 97Fathurrohman, Pengembangan Pendidikan…, 98. 
 98  Sugiyono, Metode Penelitian…, 80. 
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Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VB di MIN 

Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/ 2017 yang berjumlah 18 siswa.Terdiri 

dari 11 siswa laki-laki dan 7 siswi perempuan. 

2. Sampel 

Dalam penelitian kuantitatif, sempel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan 

penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, 

misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.99 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan 

sampel nonprobability sampling, sampel jenuh.Sampel jenuh adalah teknik 

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel.Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang 

dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan 

kesalahan yang sangat kecil.100 

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 18 siswa.Karena jumlah 

populasi dalam penelitian ini kurang dari 30, maka peneliti menggunakan 

teknik sampling Nonprobability Sampling, sampel jenuh. 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

                                                           

 99
Ibid., 81. 

100
Ibid.,85. 
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Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan 

digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut 

menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.101 

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data tentang pola asuh orang tua siswa kelas VB di MIN Paju Ponorogo 

tahun Pelajaran 2016/2017. 

2. Data tentang karakter siswa kelas VB di MIN Paju Ponorogo tahun Pelajaran 

2016/2017. 

Untuk pengumpulan data tersebut digunakan angket yang jawabannya 

mengacu pada Skala Likert. Skala Likert disebut pula dengan summated rating 

scale.Skala ini merupakan skala yang paling sering dan yang paling luas 

digunakan dalam penelitian, karena skala ini memungkinkan peneliti untuk 

mengungkap tingkat intensitas sikap/ perilaku atau perasaan responden.Untuk 

mendapatkan skala seperti yang dimaksudkan Likert, instrumen harus didesain 

sedemikian rupa, umumnya menggunakan pernyataan tertutup dengan (5) 

alternatif jawaban secara berjenjang, jenjang jawaban tersebut adalah “Sangat 

tidak setuju, setuju, tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju”. 

Alternatif jawaban tersebut tidak harus demikian (sangat tidak setuju, 

tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju), melainkan dapat disesuaikan dengan 

obyek yang akan diukur. Perihal banyaknya alternatif pilihan jawaban, telah 

berkembang sehingga ada peneliti yang berpendapat bahwa untuk mengurangi 

                                                           

 101 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 134. 
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bias kecenderungan pilihan ditengah (netral), maka beberapa peneliti 

telahmemodifikasi alternatif jawaban, yaitu menggunakan jenjang 4 (jawaban 

netral dihilangkan).102 

Tabel 3.1 

Skala Jawaban Angket 

Alternatif jawaban Skor 

Selalu 4 

Sering 3 
Jarang 2 

Tidak pernah 1 
Untuk mengumpulkan data tersebut digunakan angket yang berupa 

pernyataan. Kisi-kisi instrumen pengumpulan data dapat dilihat pada tabel: 3.2 

Tabel 3.2 

Instrumen Pengumpulan Data 

Judul penelitian Variabel 

penelitian 

Indikator No Item 

Soal 

Jumlah 

item 

Korelasi Pola Asuh 
Orang Tua dengan 
Karakter Siswa Kelas 
VB di MIN Paju 
Ponorogo Tahun 
Pelajaran 2016/2017 

Pola Asuh Orang 
Tua (Variabel X/ 
Variabel 
Independen) 
 

1. Demokratis 
a. Percaya diri 
b. Mampu 

mengendalikan diri 
c. Bersikap sopan 
d. Bekerja sama 

 
1, 2 
3,4 

 
5, 6, 7 

8, 9 

2 
 

2 
 

3 
2 

2. Otoriter 
a. Mudah tersinggung 
b. Pemurung 
c. Penakut 
d. Mudah terpengaruh 
e. Mudah stress 

 
10,11 
12,13 

14, 15, 
16,17, 18 

19, 20 

 
2 
2 
3 
2 
2 

 

Lanjutan Tabel 3.2 

Judul penelitian 
Variabel 

penelitian 
Indikator 

No Item 

Soal 

Jumla

h item 

                                                           
102Zainal Mustafa, Mengurai variabel Hingga Instrumensasi (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 

76 
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3. Permisif 
a. Bersikap agresif 
b. Suka memberontak 
c. Kurang percaya 

diri 
d. Kurang 

mengendalikan diri 

 
21, 22, 23 

24, 25, 
26, 27, 28 

29, 30 
 

 
3 
2 
 

3 
 

2 

 Karakter siswa 
(variabel Y/ 
Variabel 
Dependen) 

a. Mencintai semua 
orang 

b. Toleran dan 
memberi 
kemudahan kepada 
sesama dalam 
semua urusan dan 
transaksi. 

c. Menunaikan hak-
hak keluarga, 
kerabat, dan 
tetangga tanpa 
harus diminta 
terlebih dahulu. 

d. Menghindarkan 
diri dari sifat 
tamak, pelit, 
pemarah, dan sifat 
tercela. 

e. Tidak memutuskan 
hubungan 
silaturrahmi 
dengan sesama. 

f. Tidak kaku dan 
bersikap keras 
dalam berinteraksi 
dengan orang lain, 
menghias diri 
dengan sifat-sifat 
terpuji. 

1, 2, 3 
 

4, 5, 6, 7 
 
 
 
 
 

8, 9, 10 
 
 
 
 
 

11, 12, 13, 
14 

 
 
 

15, 16, 17 
 
 
 

18, 19, 20 

3 
 

4 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

3 
 
 
 

3 

Sebelum melakukan proses analisis data perlu dilakukan uji validitas dan 

reliabilitas. Adapun uji validitas dan reliabilitas yang peneliti gunakan sebagai 

berikut: 

 

1. Uji Validitas 
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  Validitas berasal dari bahasa Inggris validity yang berarti 

keabsahan.Dalam penelitian, keabsahan sering dikaitkan dengan instrumen 

atau alat ukur.Uji validitas merupakan syarat yang terpenting dalam suatu 

evaluasi.Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau keshahihan sesuatu instrumen.Suatu instrumen yang valid atau 

shahih mempunyai validitas yang tinggi.Sebaliknya instrumen yang kurang 

valid berarti memiliki validitas rendah.103 

  Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan 

menggunakan instrumen yang valid dalam mengumpulkan data, maka 

diharapkan hasil penelitian menjadi valid.104 Validitas yang digunakan untuk 

mengukur instrumen tes dalam penelitian ini adalah validitas item (validitas 

butir soal) dengan menggunakan rumus korelasi Product moment.
105

 

  Langkah-langkah menghitungnya adalah: 

1) Menyiapkan tabel analisis item seluruh soal . 

2) Menyiapkan tabel analisis item setiap soal. 

3) Memasukkan data ke dalam rumus korelasi product moment. 

 �  = 
∑ −(∑ )(∑ ) ( ∑X2−(∑ x)2(N ∑ y

2−(∑ y)
2)

 

                                                           
103Arikunto, Prosedur Penelitian…, 144-145. 

 104 Sugiyono, Metode Penelitian….121. 
 105Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 81. 



60 

 

 

Keterangan: 

 �  = angka indeks korelasi “r”product moment 

 ∑ = Jumlah seluruh nilai X 

 ∑ = Jumlah seluruh nilai Y 

 ∑ = Jumlah hasil perkalian antara nilai X dan nilai Y 

 � =Numbered of case.
106

 

  Dalam hal analisis item ini Masrun menyatakan “Teknik korelasi 

untuk menentukan validitas item ini sampai sekarang merupakan teknik yang 

paling banyak digunakan.” Selanjutnya dalam memberikan interpretasi 

terhadap koefisien korelasi, Masrun menyatakan “item yang mempunyai 

korelasi positif dengan kriterium (skor total) serta korelasi yang tinggi 

menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. 

Biasanya syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah kalau r = 

0,3”. Jadi kalau korelasi antar butir dengan skor total kurang dari 0,3 maka 

butir dalam instrumentersebut dinyatakan tidak valid.107 

  Untuk uji validitas instrumen penelitian, peneliti mengambil sampel 

30 responden.Dari hasil perhitungan validitas instrumen tentang pola asuh 

orang tua terdapat butir 30 soal, untuk karakter siswa ada 20 soal. Berdasarkan 

pada tabel yang terdapat pada lampiran 2, dapat disimpulkan bahwa pada 

pengujian pola asuh orang tua ada 15 dari 30 instrumen yang valid yaitu 

                                                           

 106 Retno Widiyaningrum, Statistika (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2015), 107. 
 107Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualiatatif dan R&D, 133-134. 
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nomor 2, 3, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 22,  25, 26, 29, dan pengujian 

karakter siswa ada 18 dari 20 instrumen yang valid yaitu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 sehingga dapat digunakan dalam 

penelitian selanjutnya. 

  Hasil dari perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini : 

Tabel 3.3 

Rekapan Uji Validitas Item Instrumen Penelitian 

Variabel No Item soal “r” hitung “r” tabel Keterangan 

Pola Asuh Orang 
Tua 

1 0.25222292 0,361 Tidak valid 

2 0.47979913 0,361 Valid 

3 0.40761886 0,361 Valid 

4 0.498992329 0,361 Valid 

5 0.2108171 0,361 Tidak Valid 

6 0.585972473 0,361 Valid 

7 0.027672535 0,361 Tidak Valid 

8 0.32849412 0,361 Tidak Valid 

9 0.4167489 0,361 Valid 

10 0.1365492 0,361 Tidak valid 

11 0.39842 0,361 Valid 

12 0.07927 0,361 Tidak valid 

13 0.3836297 0,361 Valid 

14 0.3294919 0,361 Tidak valid 

15 0.3614984 0,361 Tidak valid 

16 0.4991244 0,361 Valid 

17 0.284399 0,361 Tidak valid 

18 0.69382878 0,361           Valid 

19 0.5877267 0,361 Valid 

20 0.282608 0,361 Tidak valid 

21 0.6792208 0,361 Valid 

 22 0.596738 0,361 Valid 

23 0.19823984 0,361 Tidak valid 

24 0.333366 0,361 Tidak valid 

25 0.61104393 0,361 Valid 

26 0.49319 0,361 Valid 

27 0.2889657 0,361 Tidak valid 

28 0.29491221 0,361 Tidak valid 

29 0.5064928 0,361 Valid 

30 0.299061 0,361 Tidak valid 

Karakter Siswa 1 0.378 0,361 Valid  

2 0.471 0,361 Valid  
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3 0.606 0,361 Valid 

4 0.471 0,361 Valid 

5 0.487 0,361 Valid 

6 0.503 0,361 Valid  

7 0.476 0,361 Valid  

8 0.691 0,361 Valid 

 9 0.354 0,361 Tidak valid 

10 0.398 0,361 Valid 

11 0.477 0,361 Valid 

12 0.529 0,361 Valid 

13 0.432 0,361 Valid 

14 0.459 0,361 Valid  

15 0.292 0,361 Tidak valid 

16 0.450 0,361 Valid 

17 0.555 0,361 Valid 

18 0.424 0,361 Valid 

19 0.691 0,361 Valid 

20 0.424 0,361 Valid  

2. Uji Reliabilitas 

  Reliabilitas menunjukan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut 

sudah baik.108 Untuk menguji reliabilitas instrumen, dalam penelitian ini 

dilakukan secara internal consistency, dengan cara mencobakan instrumen 

sekali saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. 

Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas instrumen.109 

Adapun teknik yang digunakan untuk menganalisis reliabilitas instrumen ini 

adalah teknik belah dua (split halt) yang dianalisis dengan rumus Spearman 

Brown di bawah ini110 �� = 
2.��

1+��  

                                                           
108Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta:  Rineka Cipta, 2006), 154. 
109Sugiyono, Metode Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2008), 185. 

 
 110

Ibid., 186. 
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Keterangan : 

�� =realibilitas internal seluruh rumus instrumen.  ��= korelasi product moment antara belahan ke 1 & ke 2. 

Adapun secara terperinci hasil perhitungan reliabilitas 

instrumen dapat dijelaskan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Perhitungan reliabilitas instrumen pola asuh orangtua dapat 

diketahui dari langkah-langkah sebagai berikut: 

Langkah 1: Mengelompokkan item soal menjadi 2 bagian yaitu  

  kelompok ganjil dan kelompok genap. 

Langkah 2: Mencari koefisien korelasi dengan rumus Product  

  Moment antara belahan pertama dan belahan kedua,  

  antara belahan pertama (skor ganjil) dan belahan  

  kedua (skor genap). 

∑X= 457  ∑X2=7439 

∑Y=522  ∑Y2=9700 

∑XY=8416 

�  = 
N(∑XY) ˗ (∑X) (∑Y)  [ ∑ 2˗ ∑ )2 [ ∑ 2˗ (∑ )2] 

 �  = 
30.8416 ˗ (457) (522)  [(30.7439 ˗ 457)2 [(30.9700  ˗ (522)2] 

 �  = 
252480 - 238554   (223170 − 208849)(291000 − 272484) 
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 �  = 
13926   (14321)(18516)  

 �  = 
13926   265167636 

 

      = 
13926 

16283,96868 
 

   �     =    0,855196928   atau0,855 

 

1) Memasukkan hasil hitungan ke dalam rumus Spearman Browm 

��  = 
2.rb 

1 + rb 

 � �  = 
2 x 0,855 
1 + 0,855 

 � �  = 
1,71 
1,855 

 � �  = 0,921832884  atau 0,922 

 

Dari hasil perhitungan reliabilitas di atas dapat diketahui bahwa 

nilai reliabilitas instrumen pola asuh orang tua sebesar 0,921832884  

atau 0,922 kemudian dikonsultasikan dengan “r”tabel pada taraf 

signifikansi 5% adalah sebesar 0,349. Karena “r”hitung> dari “r”tabel, 

yaitu 0,922 > 0,349 maka instrumen tersebut dikatakan reliabel. 
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Berikut penghitungan data karakter siswa kelas VB MIN Paju 

Ponorogo: 

1) Membuat tabel pembelahan item soal ganjil dan genap dapat 

dilihat pada lampiran 13. 

2) Mencari koefisien korelasi dengan rumus product moment antara 

belahan skor ganjil dan skor genap (lihat lampiran 14). 

∑X   =  584 ∑Y   = 499 ∑XY =   9783 

∑X2  =  11524 ∑Y2  = 8431  

 

�  = 
N(∑XY) ˗ (∑X) (∑Y)  [N∑X2 ˗  ∑X)2 [N∑Y2 ˗ (∑Y)2] 

 
 

rxy  = 
30.9783 ˗ (584) (499)   (30.11524 ˗  584)2 (30.8431  ˗ (499)2] 

 

rxy  = 
293490-291416   (345720 ˗ 341056)(252930  ˗ 249001) 

 

rxy  = 
2074   (4664)(3929)  

 

 = 
2074   18324856 

 

    = 
2074 

4280, 754139 
 
    =    0,484494071  atau0,484 
 

3) Memasukkan hasil hitungan ke dalam rumus Spearman Browm 
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��  = 
2.rb 

1 + rb 
 ��  = 

2 x 0,484 

1 + 0,484 
 ��  = 

0,968 

1,484 
 ��  = 0,652291105 atau 0, 652 

Dari hasil perhitungan reliabilitas di atas dapat diketahui bahwa 

nilai reliabilitas instrumen karakter sebesar 0, 652291105  atau 0,652 

kemudian dikonsultasikan dengan “r”tabel pada taraf signifikansi 5% 

adalah sebesar 0,349. Karena “r”hitung> dari “r”tabel, yaitu 0,652> 0,349 

maka instrumen tersebut dikatakan reliabel. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam rangka memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, 

maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Kuesioner (Angket) 

 Metode kuisioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian 

pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti untuk 

memperoleh data, angket disebarkan kepada responden (orang –orang yang 

menjawab atau yang diselidiki).111 Kuisioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang 

akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu, 

                                                           

 111 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodelogi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 
76. 
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kuisioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan 

tersebar di wilayah yang luas.Kuisioner dapat berupa pertanyaan-pernyataan 

tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung 

atau dikirim melalui pos, atau internet.112 

 Untuk pengumpulan data tersebut digunakan angket yang jawabannya 

mengacu pada Skala Likert. Skala Likert disebut pula dengan summated 

rating scale.Skala ini merupakan skala yang paling sering dan yang paling 

luas digunakan dalam penelitian, karena skala ini memungkinkan peneliti 

untuk mengungkap tingkat intensitas sikap/ perilaku atau perasaan 

responden.Untuk mendapatkan skala seperti yang dimaksudkan Likert, 

instrumen harus didesain sedemikian rupa, umumnya menggunakan 

pernyataan tertutup dengan (5) alternatif jawaban secara berjenjang, jenjang 

jawaban tersebut adalah “Sangat tidak setuju, setuju, tidak setuju, netral, 

setuju, sangat setuju”. 

 Alternatif jawaban tersebut tidak harus demikian (sangat tidak setuju, 

tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju), melainkan dapat disesuaikan 

dengan obyek yang akan diukur. Perihal banyaknya alternatif pilihan 

jawaban, telah berkembang sehingga ada peneliti yang berpendapat bahwa 

untuk mengurangi bias kecenderungan pilihan ditengah (netral), maka 

                                                           

 112 Sugiyono, Metode Penelitian….142. 
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beberapa peneliti telah memodifikasi alternatif jawaban, yaitu menggunakan 

jenjang 4 (jawaban netral dihilangkan).113 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian merupakan suatu kegiatan yang sangat 

penting dan memerlukan ketelitian serta kekritisan dari peneliti.Tujuan teknik 

analisis data ini adalah untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian 

sehingga dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Adapun 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif korelasi, dimana 

penelitian korelasi bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan  dan 

apabila ada, berupa eratnya hubungan serta berarti atau tidaknya hubungan itu. 

Dalam penelitian kuantitatif, analisa data merupakan kegiatan setelah data 

dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul.114 

Teknik analisa data ini menggunakan statistik. Teknik analisa data yang 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah 1 dan 2 adalah menggunakan mean 

dan standar deviasi dengan rumus sebagai berikut: 

=
∑�

dan     My=  
∑�

 

Keterangan : 

Mx  danMy =  mean yang dicari 

                                                           
113Zainal Mustafa, Mengurai variabel Hingga Instrumensasi (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 

76 
 114 Sugiyono, Metode Penelitian….207. 
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∑fx dan ∑fy =  Jumlah dari hasil perkalian antara Midpointb dari 

masing-masing interval dengan frekuensinya. 

N =  Number of cases 

Rumus Standar Deviasi (Data Tunggal) 

SDx = ∑� 2
  – ( 

∑�
)
2 

SDy = ∑� 2
  – ( 

∑�
)
2 

Keterangan: 

SDx atau SDy  = Standar deviasi ∑� 2atau∑� 2 = Jumlah hasil perkalian antara frekuensi dengan 

deviasi yang sudah dikuadratkan 

X    = X – Mx, dengan Mx adalah Mean 

N    = Number of cases
115

 

Setelah perhitunganmean dan standar deviasi, kemudian dibuat 

pengelompokkan dengan rumus M + 1.SD untuk kategori tinggi M– 1.SD untuk 

kategori rendah. Sedangkan untuk kategori sedang berada diantara kedua rumus 

tersebut.116 Setelah dibuat pengelompokkan, dicari pula frekuensi dan hasilnya 

dipersentasekan dengan rumus: P
�
N

 100% 

Keterangan: 

P  : prosentase  

                                                           

 115 Widyaningrum, Statistika…, 92. 
 116Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 176. 
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f  : frekuensi 

N  : jumlah data 

Sedangkan teknik analisa data yang digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah 3 yaitu untuk mengetahui ada tidaknya korelasi Pola Asuh Orang Tua 

dengan Karakter Siswa Kelas V, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

teknik analisa berupa analisa “Korelasi Koefisien Kontingensi”, digunakan untuk 

dua buah variabel yang dikorelasikan berbentuk kategori.117 Misalnya: 

a. Tinggi, cukup dan sedang 

b. Baik, cukup dan rendah 

c. Anak-anak, remaja dan dewasa.118 

Rumusnya  

=  2

2+�, x
2 

dapat diperoleh dari ∑ (�0 −��  )2��  

Keterangan: 

C  = Angka Indeks Korelasi Koefisien Kontingensi. 

x
2 = Angka Indeks Kai Kuadrat. 

n  = Number of cases (jumlah data yang diobservasi). 

f0  = frekuensi observasi. 

                                                           

 117
Ibid., 134-135. 

 118 Widyaningrum, Statistika…, 134. 
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ft  = frekuensi teoritik, yang didapatkan dari. 

Tabel 3.4 

Pedoman Kotak Index Korelasi Koefisien Kontingensi 

 1 2 3 Total 

1 A B C Rn1 

2 D E F Rn2 

3 G H I Rn3 

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. 

Misalkan pada f0= e maka fe = 
�2  �2�  dan seterusnya. 

Mengubah angka indexs Korelasi Kontingensi C menjadi Angka 

Indeks Korelasi Phi, dengan rumus  
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∅ =   1 − 2
 

Dengan interpretasi sebagai berikut: 

a. Merumuskan hipotesis (Ho dan Ha) 

b. Mengubah angka Indeks Korelasi Kontingensi C menjadi Angka 

Indeks Korelasi Phi, dengan rumus:  

∅ =   1 − 2
 

c. Menentukan db= n-nr dan dikonsultasikan dengan Tabel nilai “r” 

Product Moment. Pada taraf signifikansi 5% dan 1%. 

d. Jika Øo > Øt maka Ha diterima / Ho ditolak  

Jika Øo < Øt maka Ho diterima/ Ha ditolak 

e. Membuat simpulan. 

f. Memberikan interpretasi koefisien korelasi119 

Adapun pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi 

adalah pada tabel 3.5 dibawah ini:120 

Tabel 3.5 

Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 
 

Interval Koefisiensi Tingkat Hubungan 

0,00- 0,20 Korelasi sangat lemah 

0,20 – 0,40 Korelasi lemah 
0,40 – 0,60 Korelasi sedang 

                                                           
119

Ibid, 134-135. 
 120Sugiyono, Metode Penelitian…, 257. 
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0,60 – 0,80 Korelasi kuat 
0,80 – 0,100 Korelasi sangat kuat 
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BAB IV 

TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

 Bab ini berisi uraian tentang hasil penelitian, di dalamnya dibahas antara lain 

deskripsi data umum, deskripsi data pola asuh orang tua dengan karakter siswa, 

analisis data pola asuh orang tua dengan karakter siswa, analisis korelasi pola asuh 

orang tua dengan karakter siswa, pembahasan dan interpretasi. 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paju 

 Lembaga pendidikan MIN Paju terletak + 3 km dari Kota Ponorogo, tepatnya 

di Kelurahan Paju Kecamatan Kota Ponorogo. Berada di atas area seluas 396 

m².  

 MIN Paju berawal dari Madrasah Ibtidaiyah Fillial Bogem yang terletak di 

Kelurahan Kauman Kecamatan Ponorogo, yangpada perkembangannya 

ternyata masyarakat lingkungan tidak ada perhatian terutama tidak adanya 

minat menyekolahkan putra- putrinya ke madrasah, sehingga sebagai 

alternatif pemecah adalah harus relokasi ke daerah lain. 

 Alhamdulillah masih dalam wilayah kota, di Kelurahan Paju Ponorogo. 

Madrasah mendapat tanah wakaf dari Ibu Rohmah untuk lokasi pembangunan 

madrasah. 

 Pada tanggal 03 Februari 1997 madrasah ini telah berubah status menjadi 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paju (MIN) Paju yang sekaligus satu-satunya 

68 
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MIN pertama di wilayah Kecamatan Kota Ponorogo, namun masih bertempat 

di rumah Ibu Rohmah. 

 Perkembangan gedung MIN Paju baru terealisir 1 tahun setelah penegeriannya 

yaitu pada tahun 1998 yang merupakan dana dari APBN Kabupaten Ponorogo 

dan pada tahun1999 mendapatkan dana dari Proyek Inpres TA 1998/1999 

untuk pembangunan 2 lokal (kelas) dan 1 kantor.Sejak penegeriannya dan 

menempati degung MIN Paju, sampai sekarang madrasah tetap eksis dalam 

menunjang program pemerintah untuk mengembangkan anak didik yang 

memiliki integritas kepribadian yang utuh, cerdas, terampil, dan mampu 

menjadi uswatun khasanah di tengah-tengah masyarakat. 

 Adapun yang menjadi latar belakang berdirinya MIN di Kecamatan Ponorogo 

ini adalah adanya tuntutan dan harapan masyarakat tentang pentingnya 

pendidikan berciri khas Islam di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang 

agamis serta kemajuan dan perkembangan zaman yang semakin modern. 

 Dengan mengacu pada gambaran singkat dan latar belakang inilah kini MIN 

Paju mulai berbenah diri untuk memenuhi segala harapan, tuntutan 

masyarakat agar nantinya MIN Paju menjadi madrasah yang berkualitas yang 

mendapat dukungan pemerintah maupun masyarakat sekitar. 

 

 

2. Letak Geografis Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paju 
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Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paju berada di jalan K.H. Al Muhtarom 8 

Kelurahan Paju, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. 

Madrasah ini memiliki letak geografis yang strategis, karena meski terletak di 

pinggir kota namun akses jalan menuju madrasah telah terbangun dengan 

aspal yang memudahkan. Anak-anak yang berada di desa/ kelurahan dapat 

menempuh perjalanan ke madrasah ini dengan bersepeda atau ditempuh 

dengan berjalan kaki. 

Dengan dukungan mayoritas masyarakat religius muslim yang kuat 

dan publikasi madrasah yang relatif meluas dan merata di masyarakat 

sekitarnya, maka madrasah ini diminati oleh anak-anak yang berada di sekitar 

madrasah. 

3. Visi, Misi, dan Tujuan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paju 

a. Visi MI Negeri Paju Ponorogo 

“TERWUJUDNYA MADRASAH YANG BERKUALITAS 

BERWAWASAN ISLAMI” 

Indikatornya: 

1) Tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas berwawasan islami. 

2) Output lulusan berkualitas mempu menerapkan nilai-nilai islam dalam 

lingkungan hidupnya. 

3) Output lulusan berkualitas ditandai dengan keunggulan prestasi dalam 

UN dan UAMBN, kemampuan bahasa Arab/ Inggris, olahraga dan 

seni. 
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4) Peserta didik mampu bersaing dalam perlombaan baik bidang 

akademik maupun non akademik. 

5) Tercipta lingkungan madrasah aman, nyaman, bersih, sehat, dan indah 

bernuansa islami. 

6) Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan berkualitas yang 

lengkap. 

7) Terjadinya peningkatan kualitas setiap elemen terkait dari waktu ke 

waktu. 

b. Misi 

1) Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan pada semua 

unsurnya. 

2) Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. 

3) Mengembangkan minat dan bakat siswa sesuai dengan potensi yang 

dimiliki. 

4) Membudayakan dan menanamkan akhlaq al-Karimah semua subyek 

pendidikan. 

5) Berkomunikasi aktif dan pro-aktif dengan pihak-pihak terkait. 

6) Mengembangkan kemampuan berbahasa Arab dan Inggris untuk anak-

anak. 

7) Membantu memfasilitasi setiap siswa untuk mengenali dan 

mengembangkan potensi dirinya (khusu bidang seni dan olahraga) 

sehingga dapat dikembangkan secara optimal. 
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8) Menumbuhkan semangat keunggulan kualitas secara intensif kepada 

seluruh warga madrasah baik dalam prestasi akademik maupun non 

akademik. 

9) Menciptakan lingkungan madrasah yang aman, nyaman, bersih, sehat, 

dan indah bernuansa islami. 

10) Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga 

madrasah dan komite madrasah. 

c. Tujuan 

1) Meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan lainnya. 

2) Meningkatkan kuantitas serta kualitas sarana dan prasarana. 

3) Meningkatkan prestasi belajar siswa bidang akademik dan non 

akademik. 

4) Meningkatkan peneneman aqidah dan akhlak al-Karimah. 

5) Bahan bacaan di perpustakaan. 

6) Meningkatkan kegiatan kulikuler. 

7) Meningkatkan kegiatan luar sekolah dalam bentuk even kompetensi. 

8) Meningkatkan komunikasi secara aktif dan proaktif dengan pihak-

pihak terkait. 

4. Struktur Organisasi Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paju 

 MIN Paju Ponorogo merupakan lembaga formal untuk itu, struktur organisasi 

sangat penting keberadaannya guna mempertegas tanggung jawab masing-

masing personil sehingga program kerja yang disusun untuk mencapai tujuan 
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yang dirumuskan dapat terlaksana dengan baik. Struktur organisasi terdiri dari 

Komite Sekolah, Kepala Sekolah, Koordinator TU, Waka Kurikulum, Waka 

Kesiswaan, Waka Sarana dan Prasarana, Guru, dan Siswa. 

5. Sarana dan Prasarana Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paju 

 Madrasah telah memiliki lahan minimal sesuai dengan rasio jumlah siswa/ m2. 

Lahan memiliki status hak atas tanah, dan atau memiliki izin pemanfaatan dari 

pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun. Madrasah memiliki 13 

ruangan, 6 ruang kelas, 1 ruang kantor guru, 1 kantor klepala sekolah, 1 

kantin, 1 perpustakaan, 2 ruang kelas yang status kepemilikannya adalah milik 

madin Paju, dan 1 ruang UKS. Perabot kelas seperti meja, kursi, almari, rak 

buku, rak sepatu sudah lengkap. 

6. Keadaan Guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paju 

 Secara keseluruhan guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paju Ponorogo 

berjumlah 15 orang dengan perincian, 1 kepala sekolah, 10 orang Pegawai 

Negeri Sipil (PNS), dan 3 orang Guru Tidak Tetap (GTT), serta 2 orang 

karyawan Pegawai Tidak Tetap. Pendidikan yang ditempuh para guru rata-

rata adalah Strata 1 (S-1), bahkan ada beberapa guru yang sudah Strata 2 (S-

2).  

7. Keadaan Siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paju 

 Adapun untuk siswa-siswinya berjumlah 172. Untuk kelas I berjumlah 27 

anak, untuk kelas II berjumlah 31 anak, untuk kelas III berjumlah 27 anak, 
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untuk kelas IV berjumlah 29 anak, untuk kelas V berjumlah 34 anak, untuk 

kelas VI berjumlah 24 anak. 

B. Deskripsi Data 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

populasi dari semua siswa MIN Paju Ponorogo kelas VB yang berjumlah 18 

responden. Yang terdiri dari 11 orang laki-laki, dan 7 orang perempuan. Dari 

data yang terkumpul selanjutnya peneliti sajikan secara deskriptif sebagai 

berikut: 

1. Data Tentang Pola Asuh Orang Tua Siswa Kelas VB Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017 

Untuk mendapatkan data mengenai pola asuh orang tua, peneliti 

menggunakan metode angket langsung, yaitu angket dijawab oleh responden 

yang telah ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang dijadikan 

responden adalah siswa MIN Paju Ponorogo, yaitu kelas VB dengan jumlah 

18 siswa.  

Adapun hasil skor pola asuh orang tua siswa kelas VB di MIN Paju 

Ponorogo dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini: 

Tabel 4.1 

Pola Asuh Orang Tua Siswa Kelas VB MIN Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 

2016/ 2017 

Pola Asuh Orang Tua Frekuensi 

Demokratis 1 

Otoriter 1 

Permisif 12 

Otoriter-Permisif 4 

Jumlah 18 
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Adapun untuk mengetahui skor jawaban angket dan tipe pola asuh 

orang tua dapat dilihat pada lampiran 9 dan 11. 

2. Data tentang Karakter Siswa/Siswi Kelas VB MIN Paju Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2016/2017 

Untuk mendapatkan data mengenai karakter siswa, peneliti 

menggunakan metode angket langsung, yaitu angket dijawab oleh responden 

yang telah ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang dijadikan 

responden adalah siswa MIN Paju Ponorogo, yaitu kelas VB dengan jumlah 

18 siswa. Adapun hasil angket siswa kelas VB MIN Paju Ponorogo dapat 

dilihat pada tabel 4.2di bawah ini: 

Tabel 4. 2 

Pedoman Skor Jawaban Pernyataan Karakter Siswa 

No Skor Karakter Siswa Frekuensi Persentase 

1 72 2 11,11% 

2 71 2 11,11% 
3 70 6 33,33% 
4 69 1 5,55% 
5 68 6 33,33% 

6 67 1 5,55% 
 Jumlah 18 100% 

Adapun skor jawaban angket tentang karakter siswa/siswi kelas VB 

MIN Paju Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017 dapat dilihat pada lampiran 

12. 

C. Analisis Data(Pengujian Hipotesis) 
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1. Analisis Data Tentang Pola Asuh Orang Tua Siswa Kelas VB MIN Paju 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017 

Hasil pengumpulan data tentang pola asuh orang tua dilakukan 

dengan menyebar angket yang berjumlah 15 butir soal dapat dilihat pada 

lampiran 9. 

Setelah angket dipastikan sudah terisi semua, maka selanjutnya data 

didistribusikan dan dilakukan penskoran. Adapun tabelnya dapat dilihat pada 

lampiran 9 dan 10. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang pola asuh orang tua siswa dapat 

dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini: 

Tabel 4.3  

Kategorisasi Pola Asuh Orang Tua Siswa Kelas VB MIN Paju Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2016/ 2017 

Pola Asuh Orang Tua Frekuensi Persentase 

Demokratis 1 5,55% 

Otoriter 1 5,55% 

Permisif 12 66.66% 

Otoriter-Permisif 4 22.22% 

Jumlah 18 100% 

Dari pengkategorian tersebut dapat diketahui bahwa pola asuh orang 

tua siswa kelas VB MIN Paju Ponorogo yang memiliki tipe pola asuh orang 

tua demokratis sebanyak 1 siswa (5,55%), yang memiliki tipe pola asuh 

orang tua otoriter 1 siswa (5,55%), yang memiliki tipe pola asuh orang tua 

permisif 12 siswa (66,66%), dan yang memiliki tipe pola asuh orang tua 

otoriter-permisif sebanyak 4 anak (22,22%). 
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Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tipe pola asuh orang tua 

yang dominan dimiliki oleh siswa kelas VB MIN Paju Ponorogo adalah tipe 

pola asuh permisif. Adapun hasil pengkategorian ini secara terperinci dapat 

dilihat pada lampiran 11. 

 

 

2. Analisis Data Tentang Karakter Siswa Kelas VB MIN Paju Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2016/2017 

Untuk mengetahui data karakter siswa, peneliti menggunakan angket 

yang diberikan kepada 18 responden yang terdiri dari 18 soal. Setelah 

diketahui skor jawaban angket lalu mencari Mean (My) dan Standar Deviasi 

(SDy). Mencari rata-rata (mean) dan Standar Deviasi adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Penghitungan Untuk Mencari Mean dan Standar Deviasi 

Y F FY Y² FY² 

72 2 144 5184 10368 

71 2 142 5041 10082 

70 6 420 4900 29400 

69 1 69 4761 4761 

68 6 408 4624 27744 

67 1 67 4489 4489 

Jumlah 18 1250 28999 86844 

Dari hasil data di atas, kemudian dicari mean dan standar deviasinya 

dengan langkah sebagai berikut: 

a. Mencari mean (rata-rata) dari variabel Y 
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My = 

∑fy 

= 

1250 

= 69.44444444 
N 18 

b. Mencari standar deviasi dari variabel X 

=  ∑� ′ 2 −  ∑� ′  2
 

=  86844

18
−  1250

18
 2

 

=  4824,666667 − (4822,530864)²

 

=  2,135803 

 

= 1,461438675 

Dari hasil di atas dapat diketahui My = 69,44444444, dan SDy = 

1,461438675.Untuk menentukan tingkatan karakter siswa itu baik, cukup 

baik, dan tidak baik dibuat pengelompokan dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

1) Skor lebih dari My + 1.SD adalah tingkatan karakter siswa kelas VB 

MINPaju Ponorogo baik. 

2) Skor kurang dari My – 1.SD adalah tingkatan karakter siswa kelas VB 

MINPaju Ponorogotidak baik. 

3) Skor antara My – 1.SD sampai dengan My + 1.SD adalah tingkatan 

karakter siswa kelas VB MINPaju Ponorogocukup baik. Adapun 

perhitungannya adalah: 
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a) Mx + 1. SD = 69.44444444 + 1.1,461438675 

  =  69.44444444+ 1,461438675 

   =  70,90588312 

   = 71 (dibulatkan) 

b) Mx – 1. SD =  69.44444444- 1.1,461438675 

   =  69.44444444- 1,461438675 

   =  67,98300577 

   =  68 (dibulatkan) 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skor lebih dari 71 

dikategorikan karakter siswa kelas VB MINPaju Ponorogobaik, sedangkan 

skor kurang dari 68 dikategorikan karakter siswa kelas VB MINPaju 

Ponorogo tidak baik, dan skor antara 68-71 dikategorikan karakter siswa 

kelas VB MINPaju Ponorogocukup baik. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang karakter siswa kelas VB 

MINPaju Ponorogodapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini: 

Tabel 4.5 

Kategorisasi karakter siswa kelas VB MIN Paju Ponorogo 

No Nilai Frekuensi Persentase Kategori 

1 >71 4 22,22% Baik  

2 68 –  71 13 72,22% Cukup baik 

3 <68 1 5,55% Tidak  baik 

Jumlah 18 100%  
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Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang menyatakan 

karakter siswa kelas VB MIN Paju Ponorogo dalam kategori baik dengan 

frekuensi sebanyak 4 anak dengan persentase 22,22%, dalam kategori cukup 

baik dengan frekuensi 13 anak dengan persentase 72,22%, dan dalam kategori 

tidak baik dengan frekuensi sebanyak 1 anak dengan persentase 5,55%. 

Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa karakter siswa kelas 

VB MIN Paju Ponorogo adalah dalam kategori sedang dengan 18 responden. 

Adapun hasil dari pengkategorian ini secara terperinci dapat dilihat 

dalam lampiran 15. 

3. Uji hipotesis korelasi antara Pola Asuh Orang Tua dengan Karakter 

Siswa Kelas VB MIN Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017 

Untuk menganalisis data tentang Korelasi antara Pola Asuh Orang 

Tua dengan Karakter Siswa Kelas VB MIN Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 

2016/2017, peneliti menggunakan teknik perhitungan korelasi Koefisien 

Kontingensi. Perhitungan tersebut dijelaskan dengan langkah-langkah: 

Langkah 1 : Mentabulasikan nilai angket dan melakukan penskoran. (dapat dilihat 

pada lampiran 11 dan 15). 

Langkah 2 : Dari hasil tabulasi dan penskoran, maka selanjutnyamemasukkan 

kategori tipe pola asuh orang tua dan karakter siswa secara terperinci. (dapat 

dilihat pada lampiran 16). 
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Langkah 3 : Dari hasil penskoran dan pengkategorian masing-masing variabel, 

maka langkah selanjutnya adalahmemasukkan angka-angka pada tabel 4.6 

dibawah ini: 

Tabel 4.6  

Nilai Korelasi antara Pola Asuh Orang Tua dengan Karakter 

Siswa 

Pola Asuh 

Orang Tua 

Karakter Siswa 
Jumlah 

Baik Cukup Baik Kurang Baik 

Demokratis 0 1 0 1 

Otoriter 1 0 0 1 

Permisif 3 9 0 12 

Otoriter-

Permisif 
0 3 1 4 

Jumlah 4 13 1 18 

Langkah 4 : Dari hasil perhitungan angka indeks korelasi “r”,makalangkah 

selanjutnya melakukan perhitungan pada tabel 4.7 dibawah ini: 

Tabel 4.7  

Tabel Perhitungan X² 

 

Sel Fo Ft fo- ft (fo-ft)² (fo-ft)²/ft 

1 0 0.222222 -0.22222 0.049383 0.222222222 

2 1 0.722222 0.277778 0.07716 0.106837607 

3 0 0.055556 -0.05556 0.003086 0.055555556 

4 1 0.222222 0.777778 0.604938 2.722222222 

5 0 0.722222 -0.72222 0.521605 0.722222222 

6 0 0.055556 -0.05556 0.003086 0.055555556 
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7 3 2.666667 0.333333 0.111111 0.041666667 

8 9 8.666667 0.333333 0.111111 0.012820513 

9 0 0.666667 -0.66667 0.444444 0.666666667 

10 0 0.888889 -0.88889 0.790123 0.888888889 

11 3 2.888889 0.111111 0.012346 0.004273504 

12 1 0.222222 0.777778 0.604938 2.722222222 

18 18 
   

8.221153846 

Langkah 5 : Setelah tabel 4.7 terisi semua dan didapatkan nilai∑  �−�� 2�� =

X2 =8.221153846 maka untuk analisis harus diubahdahulu ke dalam nilai 

Koefisien Kontingensi, yaitu: 

=  2

2 + � =  8.221153846

8.221153846 + 18
 

     =  8.221153846

26,22115385
 

     =  0,313531353 

     = 0.5559938704 

Langkah 6 : Nilai C diubah ke dalam angka indeks Korelasi Phi dengan rumus: 

Ø=  1− 2
=

0.5559938704 1−0.5559938704 2
 

   =
0.5559938704 1−0,313531352 2
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   =
0.5559938704 0,686468648

 

   =
0.5559938704

0.828534035
 

   = 0,67581859 =0,676 (dibulatkan) 

D. Pembahasan dan Interpretasi 

Setelah nilai koefisien korelasi diketahui, untuk analisis interpretasi yaitu: 

mencari db= n-nr = 18-2= 16, kemudian dikonsultasikan dengan tabel nilai “r” 

Product Moment.121 Pada taraf signifikansi 5% untuk korelasi pola asuh orang tua 

dengan karakter siswa diperoleh Øo= 0,676 dan Øt= 0,468. Maka Øo > Øt = 

0,676 > 0,468, sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Maka dari hasil analisis 

tersebut dapat diinterpretasikan bahwa: 

a. Pola Asuh Orang Tua Siswa Kelas VB MIN Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 

2016/2017 

 Berdasarkan pengelompokan pada tabel 4.3 kategorisasi pola asuh orang tua 

siswa kelas VB MIN Paju Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017, dapat 

diketahui bahwa siswa yang memiliki tipe pola asuh orang tua demokratis 

sebanyak 1 siswa (5,55%), yang memiliki tipe pola asuh orang tua otoriter 1 

siswa (5,55%), yang memiliki tipe pola asuh orang tua permisif 12 siswa 

(66,66%), dan yang memiliki tipe pola asuh orang tua otoriter-permisif 

sebanyak 4 anak (22,22%). 

                                                           
121 Retno Widyaningrum, Statistika  (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2011), 138. 
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b. Karakter Siswa Kelas VB MIN Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017 

 Berdasarkan perhitungan tabel 4.5 kategorisasi skor karakter siswa kelas VB 

MIN Paju Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017, dapat diketahui bahwa 

karakter siswa dalam kategori baik dengan frekuensi sebanyak 4 anak 

diperoleh persentase 22,22%, dalam kategori cukup baik dengan frekuensi 

13 anak diperoleh persentase 72,22%, dan dalam kategori tidak baik dengan 

frekuensi sebanyak 1 anak dengan persentase 5,55%. 

c. Korelasi Pola Asuh Orang Tua dengan Karakter Siswa Kelas VB MIN Paju 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017 

 Berdasarkan hasil analisis data dengan perhitungan statistik dengan rumus 

Korelasi Koefisien Kontingensi didapatkan nilai pada taraf signifikansi 5%, 

Øo= 0,676 dan Øt= 0,468. Maka Øo > Øt = 0,676 >0,468, sehingga Ho 

ditolak dan Ha diterima. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

Ha diterima. Jadi, ada korelasi yang signifikan antara pola asuh orang tua 

dengan karakter siswa kelas VB MIN Paju Ponorogo tahun pelajaran 

2016/2017. Jadi pola asuh orang tua ada hubungannya dengan karakter 

siswa. Semakin baik pola asuh orang tua, maka semakin baik pula karakter 

siswa. 

 Dan untuk memberi interpretasi terhadap kuat atau tidaknya hubungan itu, 

maka digunakan pedoman seperti yang tertera pada tabel 4.8 dibawah ini: 

Tabel 4.8 

Interpretasi Korelasi Koefisien “r” 



91 

 

 

Interval Koefisiensi Tingkat Hubungan 

0,00- 0,20 Korelasi sangat lemah 

0,20 – 0,40 Korelasi lemah 

0,40 – 0,60 Korelasi sedang 

0,60 – 0,80 Korelasi kuat 
0,80 – 0,100 Korelasi sangat kuat 

  

Dari tabel 4.8 tersebut, maka korelasi Koefisien yang ditemukan 

sebesar 0,676 termasuk kategori kuat. Sehingga terdapat hubungan kuat 

antara tipe pola asuh orang tua dengan karakter siswa kelas VB MIN Paju 

Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017. 

 Setelah mengetahui hasil dari analisis data tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa tipe pola asuh orang tua ada hubungan yang kuat dengan karakter 

siswa. Hubungannya atau korelasi positif berarti bersifat searah, maksudnya 

semakin baik tipe pola asuh orang tua maka semakin baik karakter siswa. 

Dan begitu juga sebaliknya. 

 Hasil tersebut diperkuat oleh Syamsul Kurniawan dalam keberhasilan 

keluarga dalam menanamkan nilai-nilai karakter pada anak sangat 

tergantung pada jenis pola asuh yang diterapkan orang tua. Pola asuh orang 

tua pada anak sangat menentukan karakter dan tumbuh kembang anak. 

Sehingga orang tua harus menciptakan suasana keluarga kondusif untuk 

mewujudkan pola asuh yang baik. Sehingga akan tercipta nilai karakter yang 

baik. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Hafidz Rosdyana dengan judul Korelasi Pola Asuh Orang 
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Tua dengan Motivasi belajar siswa-siswi Kelas VI SD Ma‟arif Ponorogo 

tahun pelajaran 2011-2012, penelitian Niswatun Hasanah dengan judul 

penelitian Korelasi Pola Asuh Orang Tua dengan Kepribadian Siswa/Siswi 

Kelas V MIN Doho Dolopo Madiun Tahun Pelajaran 2012/ 2013, dan 

penelitian Rulik Febrianasari dengan judul penelitian Studi korelasi pola 

kepengasuhan orangtua dengan kedisiplinan siswa-siswi kelas IV SDN 1 

Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo tahun pelajaran 2010-

2011. Penelitian terdahulu ada kaitannya dengan penelitian sekarang yang 

berlandaskan pada teori karakter itu dipengaruhi dua faktor yaitu intern dan 

ekstern. Faktor intern antara lain yaitu insting/ naluri, adat/ kebiasaan, 

kemauan/ kehendak, suara batin/ suara hati/ dan keturunan. Sedangkan untuk 

faktor ekstern meliputi pendidikan dan lingkungan.122 

 Jadi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa baik tidaknya atau tinggi 

rendahnya karakter anak sangat erat hubungannya dengan pola asuh orang 

tua. Karena pola asuh mempunyai faktor yang sangat penting dalam 

pembentukan karakter anak. Jika pola asuh orang tua baik, maka karakter 

anak juga baik. Begitu juga sebaliknya,  jika pola asuh orang tua tidak baik 

maka karakter anak juga tidak baik.  

 

  

                                                           
122 Gunawan, Pendidikan Karakter…,19-20. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Bab inimerupakanpenutup, di dalamnyadibahaskesimpulanhasilpenelitiandan 

saran-saran kepadasemuapihak yang bersangkutan, baikbagikepalasekolah, guru 

dansiswa. 

A. Simpulan 

Berdasarkananalisis data 

denganmenggunakanteknikanalisisstatistikkoefisienkontingensidalampenelitianin

i, dapatdiambilkesimpulansebagaiberikut: 

1. Polaasuh orang tuasiswakelas VB MIN PajuPonorogotahunpelajaran 

2016/2017 mayoritasadalahberkategoripermisifsebanyak 12 responden 

(66,66%). Kategoridemokratissebanyak 1 responden (5,55%). 

Sedangkankategoriotoritersebanyak 1 responden (5,55%), dan  yang 

berkategoriotoriter – permisifsebanyak 4 responden (22,22%). 

2. Karaktersiswakelas VB MIN PajuPonorogotahunpelajaran 

2016/2017mayoritasadalahberkategoricukupbaiksebanyak 13 responden 

(72,22%). Sedangkan yang berkategoritidakbaiksebanyak 1 responden 

(5,55%). 

3. Padatarafsignifikansi 5%, Øo= 0,676 danØt= 0,468. MakaØo>Øt = 0,676 > 

0,468, sehinggaadakorelasiantarapolaasuh orang 

tuadengankaraktersiswakelas VB MIN PajuPonorogotahunpelajaran 

2016/2017. 
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B. Saran 

Berdasarkankesimpulan di atas, saran yang 

diajukandalampenelitianiniadalah: 

1. Bagi Orang Tua 

  Orang tuahendaknyalebihmemperhatikandanmenerapkanpolaasuh yang 

tepatterhadapanakyaitupolaasuhdemokratis.Penerapanpolaasuh yang 

tepatterhadapanakakanmemberikankontribusipositifterhadapkarakteranak. 

Dikarenakantipepolaasuh yang 

digunakanakansangatberpengaruhterhadapkarakteranak. 

Semakinbaiktipepolaasuh yang digunakan orang tua, akanbaik pula 

karakteranaknya. Dan begitujugasebaliknya. 

2. Bagi Guru 

  Dari hasilpenelitianini, diharapkan agar guru 

mengembangkankaraktersiswamenjadilebihbaik.Selalumengontrolsiswa/siswi 

yang kurangbaikkarakternyadenganmemberikanarahan, 

bimbingansertamenjalinhubungandengan orang tua. 

3. BagiPenelitiSelanjutnya 

Kekurangandalampenelitianiniyaitupenelitihanyamenelititentangpola

asuh orangtuasaja.Olehsebabitu, 

kepadapenelitiselanjutnyauntukmenyempurnakanpenelitianini.Dan 
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diharapkanuntukmeneliti variable lain yang 

dapatmempengaruhikaraktersiswaselainpolaasuh orang tua.Sepertifaktor 

intern danekstern.Faktor intern meliputi: instingataunaluri, 

adatataukebiasaan(habit), kehendakataukemauan (iradah), 

suarabatinatausuarahati, keturunan. Sedangkan factor 

eksternmeliputi:pendidikandanlingkungan.Kemudiandiharapkanjugauntukrum

usanmasalah yang 

akanditelitiselanjutnyadipecahsetiapjenispolaasuhnyadenganvariabel (y) nya. 

Misalkanhubunganantarapolaasuhdemokratisdengankaraktersiswa, 

hubunganantarapolaasuhotoriterdengankaraktersiswa, 

danhubunganantarapolaasuhpermisifdengankaraktersiswa. 
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