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ABSTRAK

HUBUNGAN ANTARA POLA ASUH ORANG TUA DENGAN KEMANDIRIAN
BELAJAR PADA SISWA KELAS X MAN 2 BANDAR LAMPUNG

TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Oleh

EKA RAHMA AYU

Masalah penelitian ini adalah kemandirian belajar siswa masih rendah. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pola asuh orang tua terhadap
kemandirian belajar pada siswa kelas X MAN 2 Bandar Lampung tahun ajaran
2017/2018. Populasi berjumlah 278 siswa dan sampel penelitian sebanyak 143
orang siswa yang ditentukan dengan teknik simple random sampling. Teknik
pengumpulan data menggunakan skala pola asuh orang tua dan skala kemandirian
belajar siswa. Analisis data menggunakan korelasi product moment dan korelasi
parsial. Hasil analisis korelasi product moment menunjukkan terdapat hubungan
yang signifikan antara pola asuh orang tua dengan kemandirian belajar siswa
dengan nilai korelasi sebesar  rhitung = 0,185  > rtabel = 0,163, p = 0,27 < p = 0,05.
Hasil analisis korelasi parsial menunjukkan terdapat hubungan antara pola asuh
orang tua demokratis dengan kemandirian belajar siswa dengan nilai korelasi
sebesar  rhitung = 0,633 > rtabel =163, p = 0,000 < p = 0,05. Kesimpulan penelitian
yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara pola asuh orang tua dengan
kemandirian belajar siswa pada siswa kelas X MAN 2 Bandar Lampung tahun
ajaran 2017/2018

Kata Kunci : Pola asuh orang tua, kemandirian belajar
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

1. Latar Belakang

Perkembangan suatu bangsa erat hubungannya dengan masalah

pendidikan. Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dan tidak dapat

dipisahkan dari kehidupan seseorang, baik dalam keluarga, masyarakat

dan bangsa. Pendidikan memiliki tanggung jawab terbesar dan menjadi

tumpuan harapan bangsa untuk terciptanya manusia – manusia cakap,

mandiri, berbudaya, dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta

dapat membangun diri nya sendiri. Melalui pendidikan tersebut, sumber

daya manusia dapat dikembangkan. Siswoyo (2011:54) mengungkapkan

bahwa dengan pendidikan, diharapkan manusia dapat meningkat dan

berkembang seluruh potensi atau bakat alamiahnya sehingga menjadi

manusia yang relatif baik, lebih berbudaya, dan lebih manusiawi.

Pendidikan umum dilaksanakan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan

masyarakat. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 pasal 3 tentang sistem

pendidikan nasional (Siswoyo, 2011:54) Tujuan pendidikan nasional yaitu
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untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa, berakhlak mulia,

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang

demokratis serta bertanggung jawab.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan pendidikan sangat komplek dan

menjadi tanggung jawab bersama. Berdasarkan tujuan pendidikan nasional

tersebut, salah satunya disebutkan untuk dapat menciptakan kemandirian.

Ketika terlahir manusia berada dalam keadaan lemah. Untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya sangat bergantung pada bantuan orang – orang

disekitar nya. Kemandirian dalam belajar sebaiknya mulai diajarkan

kepada anak sejak usia dini. Terlebih pada anak yang akan menginjak usia

remaja dimana masa seorang anak tidak lagi hanya bersifat reaktif tetapi

juga anak mulai aktif mencapai kegiatan dalam rangka menemukan

dirinya, serta mencari pedoman hidup, untuk bekal kehidupannya

mendatang. Perkembangan akan mengantarkan seorang anak menuju

proses pendewasaan, dan pada masa Sekolah Menengah Atas (SMA) anak

sedang mempersiapkan diri menuju proses pendewasaan diri tersebut. Ada

banyak pilihan bagi siswa untuk dapat mandiri menentukan pilihan tanpa

menggantungkan diri pada orang – orang disekitarnya untuk menentukan

pilihan yang akan diambilnya, termasuk dalam memenuhi kebutuhan

belajar nya. Kemandirian mencakup pengertian kebebasan untuk siap tidak

lagi bergantung pada orang lain. Menurut Steinberg (Dhesiana, 2009)

Kemandirian merupakan kemampuan dalam mengatur perilaku sendiri

untuk memilih dan memutuskan keputusan sendiri serta mampu
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mempertanggung jawabakan tingkah lakunya sendiri tanpa terlalu

tergantung pada orang tua. Menurut Ali dan Asrori (2014:107)

kemandirian merupakan kemampuan melepaskan diri secara emosional

terhadap orang lain terutama orang tua, mampu mengambil keputusan

sendiri dan konsisten kepada keputusannya tersebut, dan bertingkah laku

sesuai nilai yang berlaku di lingkungannya.

Kemandirian bukan berarti tidak memerlukan orang lain, tetapi tetap

memerlukan orang lain dan bimbingan dari orang lain dengan tingkat

ketergantungan yang rendah. Kemandirian merupakan salah satu unsur

penting yang dimiliki siswa dalam proses belajar mengajar disekolah

maunpun diluar sekolah. Kaitannya dengan kemandirian belajar, Knowles

(Kusmasdi, 2002: 2) mengungkapkan bahwa kemandirian belajar

menunjukkan bahwa siswa tidak bergantung pada penyediaan dan

pengarahan guru yang terus – menerus, tetapi juga mempunyai kreatifitas

dan inisiatif sendiri serta mampu bekerja sendiri dengan merujuk pada

bimbingan yang diperoleh nya. Untuk itu siswa dituntut untuk kreatif

dalam mencari bahan pelajaran serta tidak memiliki tingkat

ketergantungan yang tinggi dengan bahan pelajaran yang disediakan oleh

sekolah.

Kemandirian belajar merupakan perilaku yang ada pada seseorang untuk

melakukan kegiatan belajar karena dorongan dalam diri sendiri, bukan

karena pengaruh dari luar. Belajar merupakan usaha untuk memenuhi

kebutuhan siswa dan bukan semata – mata karena tekanan guru maupun

pihak lain. Adanya sikap mandiri dalam diri siswa maka tujuan belajar
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akan dicapai sebagaimana yang diharapkan. Kemandirian belajar juga

merupakan suatu cara untuk melakukan kegiatan belajar yang baik,

sehingga perlu dilakukan dalam kegiatan belajar dewasa ini, bahkan

ditekankan pada sebuah keharusan.

Berdasarkan pengertian kemandirian belajar diatas maka kemandirian

belajar adalah aspek yang sangat penting dalam dunia pendidikan di mana

siswa yang tidak memiliki kemandirian belajar akan sangat sulit untuk

bertanggungjawab dalam segala hal terutama dalam proses pembelajaran,

selain itu siswa tidak bisa mengambil keputusannya sendiri dan tidak

mempunyai gagasa, ide, dan inisiatif dalam setiap permasalahan yang

dihadapi hal itu disebabkan karena ketergantungannya kepada orang lain

terlebih kepada orangtua dan selalu mengandalkan orang lain.

Menurut Hurlock (Dhesiana, 2009) kemandirian belajar merupakan tugas

perkembangan siswa, yang berarti bahwa kemandirian belajar harus

terpenuhi agar tidak mengganggu tugas perkembangan siswa selanjutnya.

Kemandirian belajar sangat penting dalam proses belajarnya siswa,

masalah yang bisa terjadi dari rendahnya kemandirian belajar yaitu

berdampak pada prestasi belajar siswa yang menurun, kurangnya

tanggungjawab siswa, dan ketergantungan terhadap orang lain dalam

mengambil keputusan maupun dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah.

Kemandirian belajar dapat terbentuk karena pengaruh dari beberapa faktor,

seperti faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri nya sendiri.

Selain itu ada pula faktor eksternal yaitu pengaruh yang berasal dari
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lingkungan seperti lingkungan keluarga (pola asuh orang tua), sekolah,

lingkungan sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat.

Dalam hal ini keluarga mempengaruhi kemandirian belajar seorang anak,

karena keluarga merupakan lingkungan pendidikan utama bagi anak.

Disinilah anak lahir dan dibesarkan, di dalam keluargalah, pendidikan

berawal dan orang tua sebagai pendidiknya. Anak mendapat pendidikan

yang berkaitan dengan agama, keyakinan, moral, dan budi pekerti.

Pendidikan yang diperoleh anak di dalam keluarga dijadikan dasar bagi

perkembangan anak selanjutnya. Jika pendidikan keluarga dapat

berlangsung dengan baik maka mampu menumbuhkan perkembangan

kepribadian anak menjadi manusia dewasa yang memiliki sikap positif,

kepribadian yang kuat dan mandiri, potensi jasmani dan rohani serta

intelektual yang berkembang secara optimal.

Orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar bagi kemajuan

pendidikan anaknya. Peranan orang tua ini sangat berpengaruh dalam

mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak. Setiap anak memiliki

potensi – potensi yang dapat dikembangkan menjadi kemampuan –

kemampuan yang berguna untuk menghadapi tantangan dan masalah –

masalah dalam hidupnya. Oleh sebab itu banyak faktor yang

memperngaruhi pengoptimalan potensi anak, salah satunya adalah pola

asuh orang tua.

Menurut Gunarso (2008: 55) “ Pola asuh orang tua merupakan perlakuan

orang tua dalam interaksi yang meliputi orang tua menunjukkan
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kekuasaan dan cara orang tua memperhatikan keinginan anak”. Dalam

mendidik, memelihara dan membesarkan anak, orang tua biasanya

mempunyai kecenderungan kearah tertentu. Baik buruk nya orang tua

dalam mendidik, memelihara, dan membesarkan anak akan memberikan

kesan tersendiri kepada anak sehingga akan berhubungan dengan sikap

dan perilaku anak. Pola asuh orang tua adalah tanggung jawab orang tua

dalam rangka pembentukan kedewasaan anak. Pola asuh orang tua dalam

mendidik anak terbagi menjadi beberapa bentuk.

Baumrind (Santrock, 2007:167) juga mengatakan bahwa ada 4 bentuk

pola asuh orangtua, yaitu pola asuh otoriter, pola asuh demokrasi, pola

asuh mengabaikan dan pola asuh yang menuruti. Grusec (Papalia, 2008:

392) mengungkapkan bahwa sebagian orangtua menggunakan lebih dari

satu tipe pengasuhan dalam upaya mendisiplinkan anak, yang tergantung

kepada situasi dan pengetahuan mereka akan anak mereka. Sedangkan

Baumrind (Santrock, 2007:167) berpendapat ada cara yang terbaik dalam

mengasuh anak. Dia percaya bahwa orangtua tidak boleh menghukum

atau menjauh. Sebaliknya,orangtua menetapkan aturan bagi anak dan

menyayangi mereka.

Dengan berbagai pola asuh tersebut harus disesuaikan dengan kepribadian

anak, karena hal tersebut berhubungan dengan sikap dan perilaku anak

dalam kehidupan sehari – hari. Orang tua harus berperan sebagai seorang

pemimpin dalam sebuah keluarga, tetapi pemimpin yang baik harus dapat

bertindak sebagai teman bagi anak. Selain itu orang tua harus membekali
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anak agar mampu keluar dari kondisi ketergantungan penuh menuju

kemandirian, yang harus diatur menjadi pribadi yang mandiri.

Mengingat bahwa dalam menuju kemandirian belajar, seorang siswa akan

senantiasa melepaskan rasa ketergantungan pada orang tua nya. Maka

seorang anak menginginkan kebebasan dan kebijakan orang tua dalam

bersikap dan berperilaku untuk mencapai tujuan belajar nya. Untuk itu

walaupun orang tua memberikan pengawasan kepada anak, orang tua

tetap perlu memberikan kebebasan secara bertahap dan menumbuh

kembangkan tanggung jawab sebagai seorang siswa dalam mencapai

kebutuhan belajar nya.

Namun fenomena di lapangan menunjukan bahwa, masih terdapat siswa

yang memiliki tingkat kemandirian belajar yang rendah, meskipun

terdapat pula siswa yang sudah berhasil mencapai kemandirian belajar

yang sesuai dalam perkembangannya. Perbedaan pencapaian kemandirian

belajar ini disebabkan karena ketergantungan terhadap orang lain yaitu

orang tua, teman, kurangnya motivasi diri untuk belajar secara mandiri,

dan metode pembelajaran dari guru yang tidak menjadikan siswa untuk

belajar lebih mandiri.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan di MAN 2 Bandar

Lampung siswa siswi tersebut berasal dari latar belakang keluarga yang

berbeda. Ada yang berasal dari keluarga pegawai negeri, pegawai swasta,

polisi, petani, buruh pabrik dan dari keluarga latar belakang pekerjaan

musiman. Melihat berbagai latar belakang keluarga yang berbeda tersebut

telah membentuk pola asuh yang berbeda didalam keluarga.



8

Penulis melihat secara kenyataan dilapangan bahwa kemandirian anak

dalam belajar berbeda-beda, terdapat beberapa anak yang memiliki

kemandirian belajar yang tinggi dan beberapa anak  memiliki kemandirian

belajar redah. Seorang guru bimbingan dan konseling di MAN 2 Bandar

Lampung menggambarkan permasalahan siswa yang memiliki

kemandirian dalam belajar yang rendah yaitu terdapat siswa yang

mengerjakan PR disekolah, terdapat siswa yang kurang berinisiatif dalam

mencari bahan pelajaran sendiri, terdapat siswa yang tidak memiliki

jadwal pelajaran, mengikuti proses belajar mengajar bersikap pasif,

terdapat siswa yang tidak mencatat materi pelajaran jika tidak di perintah

guru, dalam ulangan mempunyai kesukaan untuk menyontek pekerjaan

teman atau menyontek dari lembaran-lembaran dari rumah dan mengobrol

disaat guru menjelaskan materi pelajaran.

Perilaku tersebut menggambarkan rendahnya kemandirian belajar siswa.

Tujuan belajar akan terhambat atau bahkan tidak akan tercapai apabila

siswa itu sendiri tidak mampu dalam belajar mandiri, jika telah terjadi

demikian maka hal tersebut akan menyebabkan rendahnya hasil belajar

siswa. Mencermati kenyataan diatas, bahwa dari latar belakang yang

berbeda akan membentuk pola asuh yang berbeda-beda dan diprekdisikan

dari pola asuh orang tua yang berbeda-beda itu memiliki hubungan dengan

kemandirian siswa dalam belajar.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengadakan penelitian tentang

hubungan antara pola orang tua dengan kemandirian siswa dalam belajar
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disekolah tersebut, dan akhirnya penulis merumuskan kedalam penelitian

yang berjudul ‟Hubungan Antara Pola Asuh Orang Tua Dengan

Kemandirian  Belajar Siswa Pada Siswa Kelas X MAN 2 Bandar

Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018”.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada beberapa masalah dari

variabel dependen yaitu kemandirian belajar siswa, yang dapat di

identifikasikan sebagai berikut :

1. Terdapat siswa yang mengandalkan bantuan teman ketika mengerjakan

tugas sekolah.

2. Terdapat siswa yang tidak mencatat materi pelajaran jika tidak di

perintah guru.

3. Terdapat siswa yang mencontek ketika ulangan berlangsung.

4. Terdapat siswa yang mengobrol disaat guru menjelaskan materi

pelajaran.

3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka

batasan masalah dalam penelitian ini adalah “Hubungan Antara Pola

Asuh Orangtua Dengan Kemandirian Belajar Siswa Pada Siswa Kelas

X MAN 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018”.

4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah identifikasi masalah dan

pembatasan masalah di atas maka dalam penelitian ini masalah sebagai

berikut:
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“Hubungan Antara Pola Asuh Orangtua Dengan Kemandirian Belajar

Siswa Pada Siswa Kelas X MAN 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2017/2018”.

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan

antara pola asuh orang tua dengan kemandirian belajar siswa pada

siswa kelas X MAN 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018.

2. Manfaat Penelitian

Setelah mengetahui “hubungan antara pola asuh orang tua dengan

kemandirian belajar siswa pada siswa kelas X MAN 2 Bandar

Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018.” Maka penelitian ini diharapkan

memmiliki manfaat sebagi berikut :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk dunia

pendidikan dan diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu

pengetahuan yang berhubungan dengan pola asuh orang tua dan

kemandirian belajar siswa .

b. Manfaat Praktis

1. Bagi guru hasil penelitian ini dapat digunakan untuk lebih

memperhatikan kemandirian yang dimiliki oleh siswa dalam

belajar.
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2. Bagi orang tua hasil penelitian ini dapat di gunakan untuk

menambah pengetahuan dalam menerapkan pola asuh yang

tepat untuk meningkatkan kemandirian siswa dalam belajar.

3. Bagi peneliti hasil penelitian ini dapat digunakan untuk

menambah pengetahuan peneliti tentang bagaimana hubungan

pola asuh orang tua terhadap kemandirian siswa dalam belajar.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian sebagai berikut :

1. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah hubungan antara pola asuh

orang tua dengan kemandirian belajar siswa pada siswa kelas X MAN 2

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018.

2. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah Kelas X di MAN 2 Bandar

Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018.

3. Ruang Lingkup Tempat dan Waktu

Temapat penelitian adalah MAN 2 Bandar Lampung dan waktu

penelitian adalah tahun ajaran 2017/2018.

D. Kerangka Pikir

Ketika terlahir manusia berada dalam keadaan lemah. Untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya sangat bergantung pada bantuan orang – orang

disekitar nya. Kemandirian dalam belajar sebaiknya mulai diajarkan

kepada anak sejak usia dini. Terlebih pada anak yang akan menginjak usia
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remaja dimana masa seorang anak tidak lagi hanya bersifat reaktif tetapi

juga anak mulai aktif mencapai kegiatan dalam rangka menemukan

dirinya, serta mencari pedoman hidup, untuk bekal kehidupannya

mendatang.

Menurut Steinberg (Dhesiana, 2009), Kemandirian merupakan

kemampuan dalam mengatur perilaku sendiri untuk memilih dan

memutuskan keputusan sendiri serta mampu mempertanggung jawabakan

tingkah lakunya sendiri tanpa terlalu tergantung pada orang tua.

Kemandirian bukan berarti tidak memerlukan orang lain, tetapi tetap

memerlukan orang lain dan bimbingan dari orang lain dengan tingkat

ketergantungan yang rendah. Dalam kaitannya dengan kemandirian

belajar, Knowles (Kusmasdi, 2002: 2) mengungkapkan bahwa

kemandirian belajar menunjukkan bahwa siswa tidak bergantung pada

penyediaan dan pengarahan guru yang terus – menerus, tetapi juga

mempunyai kreatifitas dan inisiatif sendiri serta mampu bekerja sendiri

dengan merujuk pada bimbingan yang diperoleh nya.

Untuk itu siswa dituntut untuk kreatif dalam mencari bahan pelajaran serta

tidak memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dengan bahan pelajaran

yang disediakan oleh sekolah. Kemandirian belajar juga merupakan suatu

cara untuk melakukan kegiatan belajar yang baik, sehingga perlu

dilakukan dalam kegiatan belajar dewasa ini, bahkan ditekankan pada

sebuah keharusan.

Kemandirian belajar dapat terbentuk karena pengaruh dari beberapa faktor,

seperti faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri nya sendiri.
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Selain itu ada pula faktor eksternal yaitu pengaruh yang berasal dari

lingkungan seperti lingkungan keluarga (pola asuh orang tua), sekolah,

lingkungan sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat.

Pola asuh orang tua mempengaruhi kemandirian belajar seorang anak,

karena pola asuh orang tua merupakan perlakuan orang tua dalam interaksi

yang meliputi orang tua menunjukkan kekuasaan dan cara orang tua

memperhatikan keinginan anak. Orang tua mendidik, memelihara dan

membesarkan anak, biasanya mempunyai kecenderungan kearah tertentu.

Baik buruk nya orang tua dalam mendidik, memelihara dan membesarkan

anak akan memberikan kesan tersendiri kepada anak sehingga akan

berhubungan dengan sikap dan perilaku anak. Selain itu orang tua harus

membekali anak agar mampu keluar dari kondisi ketergantungan penuh

menuju kemandirian, yang harus diatur menjadi pribadi yang mandiri.

Mengingat bahwa dalam menuju kemandirian belajar, seorang siswa

akan senantiasa melepaskan rasa ketergantungan pada orang tua nya.

Maka  seorang anak menginginkan kebebasan dan kebijakan orang

tua dalam bersikap dan berprilaku untuk mencapai tujuan belajar nya.

Oleh sebab itu walaupun orang tua memberikan pengawasan kepada

anak, orang tua tetap perlu memberikan kebebasan secara bertahap

dan menumbuh kembangkan tanggung jawab sebagai seorang siswa dalam

mencapai kebutuhan belajar nya.

Berdasarkan uraian diatas kemandirian anak dipengaruhi oleh pola asuh

orang tua dirumah sebagaimana disebutkan oleh Gunawan (Jayanti,
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Sulastri, Sedanayasa, 2014:3) bahwa masalah anak sebenarnya adalah

masalah yang terjadi pada sistem keluarga tempat anak tumbuh dan

berkembang. Teori ini di perkuat oleh Asrori (2014 : 118), salah satu

faktor yang mempengaruhi kemandirian seorang anak adalah pola asuh

orang tua. Pola asuh yang dimaksud adalah cara orang tua mengasuh dan

mendidik anak di dalam keluarga. Pendapat tersebut didukung Astuti

(Widianto, 2016:9) yang menyatakan bahwa aktivitas pendidikan dalam

keluarga, kecenderungan cara mendidik anak, cara memberikan penilaian

kepada anak bahkan sampai cara hidup orang tua berpengaruh terhadap

kemandirian anak.

Berdasarkan hal tersebut dapat diidentifikasi bahwa terdapat hubungan

antara pola asuh orang tua dengan kemandirian belajar siswa. Berikut

dapat digambarkan alur kerangka pikir dalam penelitian ini :

Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penelitian

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam

bentuk pertanyaan Sugiyono (2015: 96).

Berdasarkan kerangka pikir yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang

diajukan adalah :

Pola Asuh Orang Tua

( X )

Kemandirian Belajar Siswa

( Y )
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Ha : Terdapat hubungan positif dan signifikan antara pola asuh orang

tua dengan kemandirian belajar siswa pada siswa kelas X MAN 2

Bandar  Lampung  tahun pelajaran 2017/2018.

Ho : Tidak terdapat hubungan positif dan signifikan antara pola asuh

orang tua dengan kemandirian belajar siswa pada siswa kelas X

MAN 2 Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kemandirian Belajar

1. Kemandirian Belajar dalam Bidang Bimbingan Belajar

Secara umum kegiatan bimbingan dan konseling dikenal memiliki empat

bidang bimbingan, yaitu mencakup bidang bimbingan pribadi, bidang

bimbingan sosial, bidang bimbingan belajar, dan bidang bimbingan karir.

Berdasarkan keempat bidang tersebut, penelitian tentang kemandirian

belajar siswa termasuk kedalam layanan bimbingan konseling pada bidang

bimbingan belajar. Bimbingan belajar merupakan salah satu bentuk

layanan bimbingan yang penting diselenggarakan disekolah.

Menurut Tohirin (2007 : 99), bimbingan belajar merupakan suatu jenis

bimbingan yang membantu para siswa dalam mengahadapi dan

memecahkan masalah pendidikan dan masalah belajar. Sedangkan

menurut Prayitno (2004: 65), bidang bimbingan belajar yaitu bidang

pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan

belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah dan belajar secara

mandiri.
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Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan belajar

adalah layanan bimbingan yang membantu peserta didik dalam

menghadapi dan memecahkan masalah belajar nya, sehingga peserta didik

memiliki kemampuan belajar yang baik serta mandiri dalam belajar.

Oleh sebab itu layanan bimbingan belajar disekolah sangat dibutuhkan

untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa, sehingga tingkat

ketergantungan siswa terhadap orang lain rendah.

2. Pengertian Kemandirian Belajar

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia mandiri adalah ”berdiri sendiri”.

Menurut Steinberg (Dhesiana, 2009) Kemandirian merupakan kemampuan

untuk melakukan dan mempertanggungjawabkan tindakan yang

dilakukannya serta untuk menjalin hubungan yang suportif dengan orang

lain. Belajar merupakan aktivitas manusia untuk mendapatkan perubahan

dalam dirinya. Slameto (2003:13) menyatakan “belajar merupakan suatu

proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”.

Menurut Mudjiman (2011: 1-2) kemandirian belajar adalah kegiatan

belajar aktif, yang didorong oleh niat atau motif untuk menguasai sesuatu

kompetensi guna mengatasi suatu masalah, dan dibangun dengan bekal

pengetahuan atau kompetensi yang telah dimiliki. Sedangkan menurut

Johnson (Kunandar,2007:295), pembelajaran mandiri memberi kebebasan

kepada siswa untuk menemukan bagaimana kehidupan akademik sesuai

dengan kehidupan mereka sehari – hari. Pelajar mengambil keputusan
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sendiri dan menerima tanggung jawab untuk itu. Pelajar juga mengatur,

menyesuaikan tindakan mereka untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan kemandirian

belajar yaitu kemampuan yang dimiliki siswa untuk menciptakan kondisi

belajar yang mandiri tanpa bergantung pada orang lain, dengan belajar

mandiri siswa memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah belajar

yang di hadapi nya. Siswa yang mandiri dalam belajar di harapkan mampu

mengaplikasikan hasil belajar yang telah mereka dapatkan ke kehidupan

nyata. Kemandirian belajar juga merupakan cara siswa mengelola dan

mengontrol usaha mereka dalam tugas – tugas akademik.

Menurut Mudjiman (2011 : 20–21) kegiatan-kegiatan yang perlu

diakomodasikan dalam pelatihan belajar mandiri adalah sebagaiberikut:

a) Adanya kompetensi-kompetensi yang ditetapkan sendiri oleh
siswa untuk menuju pencapaian tujuan-tujuan akhir yang
ditetapkan oleh program pelatihan untuk setiap mata pelajaran.

b) Adanya proses pembelajaran yang ditetapkan sendiri oleh
siswa.

c) Adanya input belajar yang ditetapkan dan dicari sendiri.
Kegiatan kegiatan itu dijalankan oleh siswa, dengan ataupun
tanpa bimbingan guru.

d) Adanya kegiatan evaluasi diri (self evaluation) yang dilakukan
oleh siswa sendiri.

e) Adanya kegiatan refleksi terhadap proses pembelajaran yang
telah dijalani siswa.

f) Adanya past experience review atau review terhadap
pengalaman pengalaman yang telah dimiliki siswa.

g) Adanya upaya untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa.
h) Adanya kegiatan belajar aktif.

Berdasarkan pemaparan Mudjiman di atas disimpulkan bahwa

kemandirian belajar adalah proses pembelajaran yang ditetapkan oleh

siswa untuk mencapai tujuan – tujuan akhir yang di tetapkan, siswa
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dituntut untuk dapat mandiri dalam setiap kegiatan belajar, dapat

melakukan kegiatan refleksi terhadap proses pembelajaran, dan memiliki

kemampuan tersendiri untuk menumbuhkan motivasi belajar.

3. Ciri – Ciri Kemandirian Belajar

Anak yang memiliki kemandirian belajar dapat dilihat dari kegiatan

belajar nya, anak yang mandiri dalam belajar tidak perlu di perintah untuk

melakukan kegiatan belajar karena bagi mereka yang mandiri belajar

adalah kewajiban. Anak yang mandiri dalam belajar memiliki ciri tertentu.

Adapun ciri-ciri kemandirian belajar menurut Laird (Mujiman, 2011: 9-

10) diantaranya terdiri dari :

1) Kegiatan belajarnya bersifat mengarahkan diri sendiri, tidak
dependent atau tidak tergantung orang lain.

2) Pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam proses pembelajaran
dijawab sendiri atas dasar pengalaman, bukan mengharapkan
jawaban dari guru atau orang lain.

3) Tidak mau didikti guru.
4) Umumnya tidak sabar untuk segera memanfaatkan hasil belajar.
5) Lebih senang dengan problem-centered learning daripada

contentcentered learning.
6) Lebih senang dengan partisipasi aktif daripada pasif mendengarkan

ceramah guru.
7) Selalu memanfaatkan pengalaman yang telah dimiliki

(kontruktivistik).
8) Lebih menyukai collaborative learning;
9) Perencanaan dan evaluasi belajar lebih baik dilakukan (dalam batas

tertentu) bersama antara siswa dan guru.
10) Belajar harus dengan berbuat, tidak cukup hanya dengan

mendengarkan dan menyerap.

Sedangkan menurut Basri (2000:56) menyebutkan bahwa ciri-ciri

Kemandirian Belajar meliputi:

1) Siswa merencanakan dan memilih kegiatan belajar sendiri.
2) Siswa berinisiatif dan memacu diri untuk belajar terus menerus .
3) Siswa dituntut tanggung jawab dalam belajar.
4) Siswa belajar secara kritis, logis, dan penuh keterbukaan.
5) Siswa belajar dengan penuh percaya diri.
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Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kemandirian

belajar siswa dapat dilihat dari sikap siswa dalam memecahkan masalah

belajar dan mengambil keputusan. Selain itu siswa di tuntut untuk mampu

berifikir, bertindak secara kreatif, siswa mampu betanggung jawab dalam

belajar dan bertanggung jawab atas tindakan nya sendiri.

4. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Belajar

Menurut Basri (2000:55) kemandirian belajar siswa dipengaruhi oleh

beberapa faktor yaitu faktor yang terdapat di dalam dirinya sendiri (faktor

endogen) dan faktor-faktor yang terdapat di luar dirinya (faktor eksogen).

a. Faktor endogen (internal)

Faktor endogen (internal) adalah semua pengaruh yang bersumber dari

dalam dirinya sendiri, seperti keadaan keturunan dan konstitusi

tubuhnya sejak dilahirkan dengan segala perlengkapan yang melekat

padanya. Segala sesuatu yang dibawa sejak lahir adalah merupakan

bekal dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan individu selanjutnya.

Bermacam-macam sifat dasar dari ayah dan ibu mungkin akan

didapatkan didalam diri seseorang, seperti bakat, potensi intelektual

dan potensi pertumbuhan tubuhnya.

b. Faktor eksogen (eksternal)

Faktor eksogen (eksternal) adalah semua keadaan atau pengaruh yang

berasal dari luar dirinya, sering pula dinamakan dengan faktor

lingkungan. Lingkungan kehidupan yang dihadapi individu sangat
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mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang, baik dalam segi

negatif maupun positif.

Lingkungan keluarga dan masyarakat yang baik terutama dalam

bidang nilai dan kebiasaan-kebiasaan hidup akan membentuk

kepribadian, termasuk pula dalam hal kemandiriannya.

Selain itu menurut Ali dan Asrori (2014: 118-119) menyebutkan sejumlah

faktor yang mempengaruhi perkembangan kemandirian, yaitu :

a. Gen atau keturunan orangtua. Orang tua memiliki sifat

kemandirian tinggi sering kali menurunkan anak yang memiliki

kemandirian juga. Namun faktor keturunan ini masih menjadi

perdebatan karena ada yang berpendapat bahwa sesungguhnya

bukan sifat kemandirian orang tuanya itu menurun kepada

anaknya, melainkan sifat orang tuanya muncul berdasarkan cara

orang tua mendidik anaknya.

b. Pola asuh orang tua. Cara orang tua mengasuh dan mendidik anak

akan mempengaruhi perkembangan kemandirian anak remajanya.

Orang tua yang terlalu banyak melarang atau mengeluarkan kata

“jangan” kepada anak tanpa disertai dengan penjelasan yang

rasional akan menghambat perkembangan kemandirian anak.

Sebaliknya, orang tua yang menciptakan suasana aman dalam

interkasi keluarga nya akan dapat mendorong kelancaran

perkembangan anak. Demikian juga, orang tua yang cenderung

sering membanding – bandingkan anak yang satu dengan lainnya
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juga akan berpengaruh kurang baik terhadap perkembangan

kemandirian anak.

c. Sistem pendidikan di sekolah. Proses pendidikan di sekolah yang

tidak mengembangkan demokrasi pendidikan dan cenderung

menenkankan indoktrinasi tanpa argumentasi akan menghambat

perkembangan kemandirian remaja sebagai siswa.

d. Sistem kehidupan di masyarakat. Sistem kehidupan masyarakat

yang terlalu menekankan pentingnya hierarki struktur sosial,

merasa kurang aman atau mencekam serta kurang menghargai

manifestasi potensi remaja dalam kegiatan produktif dapat

menghambat kelancaran perkembangan kemandirian remaja atau

siswa.

Berdasarkan uraian di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa mencapai

kemandirian seseorang tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendasari

terbentuknya kemandirian itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi

kemandirian sangat menentukan sekali tercapainya kemandirian

seseorang, begitu pula dengan kemandirian belajar siswa dipengaruhi oleh

faktor dari dalam diri siswa itu sendiri, maupun yang berasal dari luar

yaitu lingkungan keluarga, sekolah, lingkungan sosial ekonomi dan

lingkungan masyarakat.

Faktor-faktor tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam

kehidupan yang selanjutnya akan menentukan seberapa jauh seorang

individu bersikap dan berfikir secara mandiri dalam kehidupan lebih

lanjut.
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5. Aspek – Aspek Kemandirian Belajar

Menurut Havighurst (Fatimah, 2006:143) menyatakan bahwa kemandirian

dalam belajar terdiri dari beberapa aspek, yaitu:

a) Emosi, aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan mengontrol emosi
dan tidak bergantung kepada orang tua.

b) Ekonomi, aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan mengatur
ekonomi dan tidak bergantungnya kebutuhan ekonomi kepada orang
tua.

c) Intelektual, aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengatasi
berbagai masalah yang dihadapi.

d) Sosial, aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengadakan
interaksi dengan orang lain dan tidak bergantung atau menunggu aksi
dari orang lain.

Sejalan dengan pendapat tersebut Salim (Ayriza, 2007:18) menyatakan

bahwa kemandirian ditunjukkan dengan beberapa bentuk yaitu:

1) Bebas dapat dilihat adanya tindakan atas kehendak sendiri tidak
tergantung pada orang lain.

2) Progresif dan ulet, tampak pada usaha untuk mengejar prestasi, tekun
dan berusaha untuk mewujudkan harapan.

3) Inisiatif, yang meliputi kemampuan berpikir, bertindak secara orisinil,
dan penuh inisiatif.

4) Pengendalian diri, meliputi perasaan mampu mengatasi masalah,
kemampuan mengendalikan tindakan dan mempengaruhi lingkungan
atas usahanya sendiri.

5) Pemantapan diri, mencakup aspek percaya diri, menerima dirinya dan
memperoleh kepuasan dari usahanya.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa aspek

kemandirian belajar siswa baerasal dari dalam dan luar diri siswa. Selain

itu aspek – aspek kemandirian belajar siswa tersebut saling berkaitan satu

sama lainnya, karena aspek tersebut mempunyai pengaruh yang sama kuat

dan saling melengkapi dalam membentuk kemandirian belajar dalam diri

seseorang.
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B. Pola Asuh Orang Tua

1. Pengertian Pola Asuh Orang Tua

Pola asuh dapat diartikan sebagai proses interaksi total antara orang tua

dengan anak, yang mencakup pemeliharaan (pemberian makan,

melindungi) dan proses sosialisasi (mengajarkan perilaku yang umum dan

sesuai dengan aturan dalam masyarakat). Orang tua di persepsikan

mempunyai peran penting dalam mendidik anak, karena dasar pemikiran

nya tidak ada yang lebih mengetahui kecuali orang tua tentang kekuatan

dan kelemahan anak, keberhasilan dan kegagalan, sukacita atau keputusan

anak. Mulai bayi waktu belajar makan, belajar berjalan, menghormati

orang yang lebih tua dan lebih banyak lagi. Hanya orang tua yang

mengajari keterampilan dan perilakunya. Orang tua adalah guru bagi anak

dan orang yang paling berharga.

Pola asuh merupakan interaksi yang diberikan oleh orang tua dalam

berinteraksi dan berkomunikasi dengan anak dalam penerapan

kedisiplinan dan mengajarkan nilai atau norma serta memberikan kasih

sayang dan perhatian agar sikap dan perilaku orang tua dapat dijadikan

panutan bagi anaknya (Edwards, 2006:76). Menurut Papalia, Olds, &

Feldman (2008:394) pola asuh orang tua dapat berupa suatu tata cara atau

perbuatan (ibu/bapak atau wali), dalam menjaga, mendidik serta merawat

anaknya, dalam lingkungan sosial yang dimiliki oleh seorang anak, pola

asuh orang tua akan turut menentukan terbentuknya sikap dan watak pada

anak dalam menjalani hidupnya. Sedangkan pola asuh menurut Casmini

(Widianto 2016:17) diartikan bagaimana orang tua memberlakukan anak,
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mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak dalam

mencapai proses pendewasaan, hingga kepada upaya pembentukan norma-

norma yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya.

Pola asuh orang tua merupakan pola perilaku yang diterapkan pada anak

bersifat relatif konsisten dari waktu ke waktu. Pola perilaku ini dirasakan

oleh anak, dari segi negatif maupun positif. Pola asuh yang ditanamkan

tiap keluarga berbeda, hal ini tergantung pandangan dari tiap orang tua

(Santrock, 2007:164).

Pola asuh menurut Baumrind (Papalia, 2008:394) orang tua tidak boleh

menghukum anak, tetapi sebagai gantinya orang tua harus

mengembangkan aturan-aturan bagi anak dan mencurahkan kasih sayang

kepada anak. Orang tua melakukan penyesuaian perilaku mereka terhadap

anak, yang didasarkan atas perkembangan anak karena setiap anak

memiliki kebutuhan dan mempunyai kemampuan yang berbeda-beda.

Kegiatan dalam memberikan pengasuhan ini, orang tua akan memberikan

perhatian, peraturan, disiplin, hadiah, dan hukuman, serta tanggapan

terhadap keinginan anak. Sikap, perilaku, dan kebiasaan orang tua selalu

dilihat, dinilai, dan ditiru oleh anak yang kemudian semua itu secara sadar

atau tidak sadar akan diresapi, kemudian menjadi kebiasaan bagi anak-

anak.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulakan bahwa pola

asuh orang tua adalah cara orang tua memperlakukan, mendidik,

membimbing dan mempersiapkan anak agar mampu berkembang menjadi

pribadi yang lebih baik sehingga bisa bertanggung jawab dan mandiri.
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2. Jenis – Jenis Pola Asuh Orang Tua

Sebagai seorang pemimpin orang tua dituntut mempunyai keterampilan

dalam mendidik anak. Kepemimpinan yang baik memiliki beberapa

kriteria, yaitu kemampuan memikat hati anak, kemampuan membina

hubungan yang serasi dengan anak, penguasaan keahlian teknis mendidik

anak, memberikan contoh yang baik kepada anak, memperbaiki jika

merasakan ada kekeliruan dalam mendidik, membimbing dan melatih

anak.

Ketika mendidik anak, orang tua memiliki pola asuh yang berbeda – beda.

Walau begitu tidak menutup kemungkinan orang tua satu dengan yang lain

menerapkan pola asuh yang hampir sama.

Menurut Baumrind (Papalia, Olds, & Feldman, 2008:395) terdapat empat

tipe-tipe pola asuh orang tua yaitu:

a. Pola Asuh Otoriter

Pola asuh otoriter merupakan kebalikan dari pola asuh demokratis

yaitu menetapkan aturan-aturan yang jelas kepada remaja, dimana

terdapat unsur ancaman. Menurut Santrock (2007:167) Pola asuh

orang tua otoriter adalah gaya yang membatasi, menghukum,

memandang pentingnya kontrol dan kepatuhan tanpa syarat. Orang tua

mendesak anak untuk mengikuti arahan dan menghormati pekerjaan

dan upaya mereka. Menerapkan batas dan kendali yang tegas kepada

anak dan meminimalisir perdebatan verbal serta memaksakan aturan

secara kaku tanpa menjelaskannya, dan menunjukkan amarah kepada

anak.
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Papalia, Olds, & Feldman (2008:395) mengemukakan bahwa orang tua

yang mendidik anak menggunakan pola asuh otoriter menerapkan

peraturan yang ketat, tidak adanya kesempatan untuk mengemukakan

pendapat, anak harus mematuhi segala peraturan yang dibuat oleh

orang tua, berorientasi pada hukuman (fisik maupun verbal), dan orang

tua jarang memberikan hadiah ataupun pujian.

Anak dari orang tua otoriter seringkali tidak bahagia, ketakutan,

minder ketika membandingkan diri dengan orang lain, tidak mampu

memulai aktifitas, memiliki kemampuan komunikasi yang lemah, sulit

membuat keputusan tetapi disiplin dan idealis.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pola asuh

otoriter adalah orang tua yang menetapkan peraturan keras terhadap

anak tanpa mempertimbangkan kebahagiaan dan kebebasan

berperilaku maupun berpendapat. Anak harus mengikuti semua

peraturan yang telah ditetapkan, dan memberikan hukuman jika anak

tidak menuruti peraturan orang tuanya.

b. Pola Asuh Demokratis

Pola asuh demokratis adalah memprioritaskan kepentingan anak akan

tetapi tidak ragu-ragu dalam mengendalikan anak. Orang tua dengan

pola asuh ini memiliki sikap rasional, selalu mendasari tindakan

berdasarkan pemikiran yang dimiliki. Orang tua yang demokratis

memandang hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak ataupun orang
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tua adalah sama, bersikap rasional dan selalu mendasari tindakannya

pada rasio pemikiran.

Menurut Santrock (2007:167) pola asuh demokratis mendorong anak

untuk mandiri namun masih menerapkan batas dan kendali pada

tindakan mereka. Tindakan verbal memberi dan menerima

dimungkinkan, dan orang tua bersikap hangat dan penyayang terhadap

anak. Mereka juga mengharapkan perilaku anak yang dewasa, mandiri,

dan sesuai usianya.

Papalia, Olds, & Feldman (2008:395) mengemukakan bahwa orang tua

yang menerapkan pola asuh demokratis memperlihatkan ciri-ciri

adanya kesempatan anak untuk berpendapat mengapa ia melanggar

peraturan sebelum hukuman dijatuhkan, hukuman diberikan kepada

perilaku salah, dan memberi pujian ataupun hadiah kepada perilaku

yang benar.

Anak yang memiliki orang tua yang otoritatif bersifat ceria, bisa

mengendalikan diri, berorientasi pada prestasi, mempertahankan

hubungan dengan teman sebaya, bekerja sama dengan orang dewasa,

dapat mengatasi stres dengan baik, memiliki kematangan psikososial,

memiliki kemandirian dan sukses dalam belajar, dan bertanggung

jawab secara sosial.

Mereka mencintai dan menerima, tetapi juga menuntut perilaku yang

baik, dan memiliki keinginan untuk menjatuhkan hukuman yang

bijaksana dan terbatas ketika hal tersebut dibutuhkan. Tindakan verbal

memberi dan menerima, orang tua bersikap hangat dan penyayang
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kepada anak. Menunjukkan dukungan dan kesenangan kepada anak.

Anak-anak merasa aman ketika mengetahui bahwa mereka dicintai dan

dibimbing secara hangat (Papalia, 2008:395).

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pola asuh

demokratis adalah orang tua yang mendidik anak dengan kebebasan

namun tetap memberikan arahan dan peraturan yang sesuai tanpa

memaksakan kehendaknya untuk melakukan suatu hal dan

memberikan kesempatan kepada anak untuk mengutarakan

pendapatnya.

c. Pola asuh Permisif

Santrock (2007: 167) pola asuh permisif adalah gaya pengasuhan

dimana orang tua sangat terlibat dengan anak, namun tidak terlalu

menuntut dan mengontrol anak. Anak yang memiliki orang tua yang

selalu menuruti nya jarang belajar menghormati orang lain dan

mengalami kesulitan untuk mengendalikan perilakunya, mereka

mungkin mendominasi, egosentris, tidak menuruti aturan, dan

kesulitan dalam hubungan dengan teman sebaya.

Papalia, Olds, & Feldman (2008:395) mengemukakan bahwa orang tua

yang menerapkan pola asuh permisif cenderung memberikan anak

kebebasan penuh tanpa adanya aturan ataupun gagasan dalam perilaku

yang ditunjukkan oleh anak, tidak diberikannya hadiah maupun pujian

ketika anak memperlihatkan perilaku yang baik dalam lingkungan
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sosialnya serta anak tidak diberikan hukuman ketika melakukan

kesalahan dalam berperilaku di lingkungan sosialnya.

Anak yang memiliki orang tua permissive kesulitan untuk

mengendalikan perilakunya, kesulitan berhubungan dengan teman

sebaya, kurang mandiri dan kurang eksplorasi.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pola asuh

permisif adalah pola asuh yang sangat memberikan kebebasan kepada

anak. Pola asuh ini cenderung bersifat mengabaikan, dan tidak perduli

terhadap perkembangan anak yang seharusnya mendapatkan kasih

sayang. Anak tidak dituntut untuk mematuhi sejumlah peraturan dan

bahkan tidak diberikan arahan ketika mereka melakukan kesalahan.

d. Pola Asuh Mengabaikan

Menurut Santrock (2007:167) pola asuh mengabaikan adalah gaya

dimana orang tua sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak. Anak –

anak ini cenderung tidak memiliki kemampuan sosial. Mereka sering

kali memiliki harga diri yang rendah, tidak dewasa, dan mungkin

terasingkan dalam keluarga.

Papalia, Olds, & Feldman (2008:395), pola asuh mengabaikan adalah

di mana orang tua lebih memprioritaskan kepentingannya sendiri,

perkembangan kepribadian anak terabaikan, dan orang tua tidak

mengetahui apa dan bagaimana kegiatan remaja sehari-harinya.

Anak dari orang tua yang mengasuh dengan cara uninvolved maka

memiliki keterampilan sosial yang rendah, kemandirian yang kurang

baik, dan tidak termotivasi untuk berprestasi.
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Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pola asuh

mengabaikan merupakan pola asuh dimana orang tua cenderung

mengabaikan perkembangan anak secara fisik maupun psikis, bahkan

orang tua lebih mementingkan kepentingannya sendiri tanpa peduli akan

perkembangan anak dan mengetahui apa saja yang telah dilakukan dan

dialami oleh anak.

Keempat pola asuh diatas semuanya di perlukan tetapi harus disesuaikan

dengan situasi, lingkungan dan kepribadian anak. Hasil pola asuh akan

lebih baik jika orang tua melakukan dialog kepada anak dan bukan

memaksakan kehendaknya. Sebaiknya orang tua menghindari tindakan

mencela, memberikan label negatif, membandingkan dengan anak lain,

sehingga anak tumbuh menjadi pribadi yang positif.

Berdasarkan pendapat diatas tentang jenis – jenis pola asuh orang tua,

peneliti lebih condong menggunakan teori yang di kemukakan oleh

Baumrind (Santrock, 2007:167), yaitu :

1) Pola Asuh Otoriter (authoritharian)

2) Pola Asuh Demokratis (authorithative)

3) Pola Asuh Permisif (permissive)

4) Pola Asuh Mengabaikan

3. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pola Asuh

Adapun faktor yang mempengaruhi pola asuh anak menurut Edwards

(2006:76), yaitu :

a. Pendidikan orang tua
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Pendidikan dan pengalaman orang tua dalam perawatan anak akan

mempengaruhi persiapan mereka menjalankan pengasuhan. Ada

beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjadi lebih siap dalam

menjalankan peran pengasuhan antara lain: terlibat aktif dalam

setiap pendidikan anak, mengamati segala sesuatu dengan

berorientasi pada masalah anak, selalu berupaya menyediakan waktu

untuk anak-anak dan menilai perkembangan fungsi keluarga dan

kepercayaan anak (Edwards, 2006:76).

Hasil riset dari Thomson (Edwards, 2006:76) menunjukkan bahwa

pendidikan diartikan sebagai pengaruh lingkungan atas individu

untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang tetap atau permanen

di dalam kebiasaan tingkah laku, pikiran dan sikap.

Orang tua yang sudah mempunyai pengalaman sebelumnya dalam

mengasuh anak akan lebih siap menjalankan peran asuh, selain itu

orang tua akan lebih mampu mengamati tanda-tanda pertumbuhan

dan perkembangan yang normal.

b. Lingkungan

Lingkungan banyak mempengaruhi perkembangan anak, maka tidak

mustahil jika lingkungan juga ikut serta mewarnai pola-pola

pengasuhan yang diberikan orangtua terhadap anaknya (Edwards,

2006:76).

c. Budaya

Sering kali orang tua mengikuti cara-cara yang dilakukan oleh

masyarakat dalam mengasuh anak, kebiasaan-kebiasaan masyarakat
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disekitarnya dalam mengasuh anak. Karena pola-pola tersebut

dianggap berhasil dalam mendidik anak kearah kematangan. Orang

tua mengharapkan kelak anaknya dapat diterima dimasyarakat

dengan baik, oleh karena itu kebudayaan atau kebiasaan masyarakat

dalam mengasuh anak juga mempengaruhi setiap orang tua dalam

memberikan pola asuh terhadap anaknya.

4. Aspek – Aspek Pola Asuh Orang Tua

Menurut Baumrind ( Bee & Boyd, 2007) terdapat 4 aspek pola asuh orang

tua, yaitu :

1) Kehangatan atau Pengasuhan (Warmth or Nurturance)

Ungkapan orang tua dalam mengasuh anak dengan menunjukkan

kasih sayang, kehangatan, perhatian serta memberikan dorongan

pada anak.

2) Tingkat Harapan (Level Of Expectations)

Baumrind juga menyebutkan sebagai tuntutan kedewasaan,

merupakan sikap orang tua dalam memberikan tuntutan dan

dorongan kepada anak untuk mandiri, memiliki tantangan emosional

dan tanggung jawab pada tindakan kedewasaan pada anak

merupakan sikap untuk menghadapi lingkungan sekitar.

3) Kontrol (Control)

Merupakan wujud sikap orang tua dalam menghadapi tingkah laku

anak yang terkadang dianggap tidak sesuai dengan tuntutan orang

tua.
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4) Komunikasi antara orang tua dan anak (Communication between

Parent and Child)

Merupakan usaha orang tua dalam menciptakan komunikasi yang

baik dengan anak melalui hubungan timbal balik antara kedua belah

pihak.

5. Ciri – Ciri Pola Asuh Orang Tua

Orang tua memiliki cara dan pola asuh tersendiri dalam mengasuh dan

membimbing anak cara dan pola asuh tersebut tentu akan berbeda antara

satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Bentuk – bentuk pola asuh

orang tua mempengaruhi pembentukan kepribadian anak setelah ia

dewasa. Pada setiap bentuk pola asuh orang tua memiliki ciri – ciri pola

asuh tersendiri, menurut Braumind (Santrock, 2007: 167) ciri – ciri pola

asuh orang tua yaitu :

a. Ciri – ciri pola asuh otoriter, yaitu :

1) Orang tua memberikan hukuman secara fisik.

2) Orang tua cenderung bersikap memaksakan kehendak atau

mengharuskan anak menuruti perintahnya tanpa diskusi terlebih

dahulu.

b. Ciri – ciri pola asuh demokratis, yaitu :

1) Orang tua bersikap hangat kepada anak. Orang tua memandang

anak sebagai suatu yang realists dan tidak menuntut hal yang

berlebihan sesuai dengan kemampuan anak.
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2) Orang tua memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan

melakukan tindakan.

c. Ciri – ciri pola asuh permisif, yaitu :

1) Orang tua tidak menegur atau memperingatkan anak apabila anak

sedang dalam bahaya dan sangat sedikit bimbingan yang diberikan

oleh mereka.

2) Orang tua memberikan kebebasan kepada anak untuk menyatakan

dorongan atau keinginannya.

d. Ciri – ciri pola asuh mengabaikan, yaitu :

1) Orang tua lebih mementingkan kepentingan pribadi seperti terlalu

sibuk, tidak peduli bahkan tidak mengetahui remaja sedang berada

dimana ataupun sedang berada bersama siapa, dan lain sebagainya.

2) Orang tua membiarkan anak berkembang sendiri baik fisik maupun

psikis tanpa adanya bimbingan yang baik dari orang tua.

3) Orang tua mengutamakan kebutuhan material saja.

Berdasarkan ciri – ciri diatas, peneliti akan menggunakan ciri – ciri

tersebut sebagai indikator instrumen penelitian. Untuk lebih jelas indikator

tersebut dikembangkan penjadi kisi –kisi instrumen pola asuh yang dapat

dilihat pada bab 3.

C. Hubungan Antara Pola Asuh Orang Tua Dengan Kemandirian Belajar

Siswa

Pola asuh dapat diartikan sebagai proses interaksi total antara orang tua

dengan anak, yang mencakup pemeliharaan (pemberian



36

makan,melindungi) dan proses sosialisasi (mengajarkan perilaku yang

umum dan sesuai dengan aturan dalam masyarakat). Orang tua

mempunyai tanggung jawab yang besar bagi kemajuan pendidikan

anaknya. Orang tua harus membekali anak agar mampu keluar dari kondisi

ketergantungan penuh menuju kemandirian, yang harus diatur menjadi

pribadi yang mandiri.

Menurut Steinberg (Dhesiana, 2009)  “Kemandirian merupakan

kemampuan dalam mengatur perilaku sendiri untuk memilih dan

memutuskan keputusan sendiri serta mampu mempertanggung jawabakan

tingkah lakunya sendiri tanpa terlalu tergantung pada orang tua”.

Kemandirian bukan berarti tidak memerlukan orang lain, tetapi tetap

memerlukan orang lain dan bimbingan dari orang lain dengan tingkat

ketergantungan yang rendah.

Menurut Mudjiman (2011: 1-2) kemandirian belajar adalah kegiatan

belajar aktif, yang didorong oleh niat atau motif untuk menguasai sesuatu

kompetensi guna mengatasi suatu masalah, dan dibangun dengan bekal

pengetahuan atau kompetensi yang telah dimiliki. Kemandirian belajar

juga merupakan suatu cara untuk melakukan kegiatan belajar yang baik,

sehingga perlu dilakukan dalam kegiatan belajar dewasa ini, bahkan

ditekankan pada sebuah keharusan.

Salah satu faktor yang berhubungan dengan kemandirian belajar yaitu

faktor gen atau keturunan dan pola asuh orang tua. Cara orang tua

mengasuh dan mendidik anak akan mempengaruhi perkembangan
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kemandirian anak remajanya. Orang tua yang terlalu banyak melarang atau

mengeluarkan kata “jangan” kepada anak tanpa disertai dengan penjelasan

yang rasional akan menghambat perkembangan kemandirian anak.

Sebaliknya, orang tua yang menciptakan suasana aman dalam interkasi

keluarga nya akan dapat mendorong kelancaran perkembangan anak.

Demikian juga, orang tua yang cenderung sering membanding –

bandingkan anak yang satu dengan lainnya juga akan berpengaruh kurang

baik terhadap perkembangan kemandirian anak.

Pola asuh orang tua memiliki hubungan dengan kemandirian belajar

seorang anak, karena pola asuh orang tua merupakan perlakuan orang tua

dalam interaksi yang meliputi orang tua menunjukkan kekuasaan dan cara

orang tua memperhatikan keinginan anak. Orang tua mendidik,

memelihara dan membesarkan anak, biasanya mempunyai kecenderungan

kearah tertentu.

Ketika mendidik anak ada sebuah dinamika yang mengiringinya. Saat

masa remaja kemandirian anak telah terbentuk. Dengan tingkat

kepercayaan yang kuat dan lemahnya tingkat pengawasan yang diberikan

orang tua, anak diberikan kepercayaan untuk melakukan segala sesuatu

dalam hidup nya. Pola asuh orang tua sebanding lurus dengan mutu

kepercayaan kepada anak. Secara teoritis, semakin meningkat usia anak

semakin tinggi kepercayaan orang tua kepada anak. Semakin tinggi

kepercayaan orang tua kepada anak, semakin longgar pengawasan orang

tua terhadap anak. Dengan demikian, usia anak memberikan pengaruh
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yang signifikan terhadap pola asuh yang dibangun oleh orang tua dalam

mendidik anak. ( Djamarah, 2014 : 74).

Peran orang tua justru menjadi sangat menentukan dalam pengalaman

belajar anak karena anak sedang berada dalam suatu hubungan emosional

yang berarti ketergantungan pada orang tua. Bila dimanfaatkan dengan

baik, maka kondisi ketergantungan ini dapat mempercepat perubahan dari

sikap dan nilai yang dianut oleh orang tua pada anak termasuk sikap

positif dalam belajar.

Kemandirian anak dipengaruhi oleh pola asuh orang tua sebagaimana

disebutkan oleh Gunawan ( Jayanti, Sulastri, Sedanayasa, 2014:3) bahwa

masalah anak sebenarnya adalah masalah yang terjadi pada sistem

keluarga tempat anak tumbuh dan berkembang. Teori ini di perkuat oleh

Ali dan Asrori (2014:118), salah satu faktor yang mempengaruhi

kemandirian seorang anak adalah pola asuh orang tua. Pola asuh yang

dimaksud adalah cara orang tua mengasuh dan mendidik anak di dalam

keluarga. Pendapat tersebut didukung Astuti (Widianto, 2016:9) yang

menyatakan bahwa aktivitas pendidikan dalam keluarga, kecenderungan

cara mendidik anak, cara memberikan penilaian kepada anak bahkan

sampai cara hidup orang tua berpengaruh terhadap kemandirian anak.

Sehingga, orang tua mempunyai peranan penting disini dalam kemandirian

anak antara lain cara orang tua mendidik anak sikap dan nilai, sehingga

pola asuh yang diterapkan orang tua akan memiliki hubungan dengan

kemandirian belajar anaknya. Mengingat bahwa dalam menuju
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kemandirian belajar, seorang siswa akan senantiasa melepaskan rasa

ketergantungan pada orang tuanya. Maka  seorang anak menginginkan

kebebasan dan kebijakan orang tua dalam bersikap dan berperilaku untuk

mencapai tujuan belajar nya. Untuk itu walaupun orang tua memberikan

pengawasan kepada anak, orang tua tetap perlu memberikan kebebasan

secara bertahap dan menumbuhkembangkan tanggung jawab sebagai

seorang siswa dalam mencapai kebutuhan belajar nya.



III. METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di MAN 2 Bandar Lampung dan waktu

pelaksanaan penelitiannya pada tahun pelajaran 2017/2018.

B. Metode Penelitian

Ciri dari sebuah kegiatan ilmiah adalah terdapatnya suatu metode yang

tepat dan sistematis sebagai penentu kearah pemecahan sebuah masalah,

ketetapan memilih metode merupakan persyaratan utama agar dapat

mencapai hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Menurut

Sugiyono (2015:6) metode penelitian pendidikan dapat diartikan sebagai

cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat

ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu

sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami,

memecahkan, dan menagntisipasi masalah dalam bidang pendidikan.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode korelasional.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasional

yang bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan dan apabila ada,
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seberapa erat hubungan serta berarti atau tidaknya hubungan tersebut.

(Arikunto. 2006:239).

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek

pengamatan dalam suatu penelitian. Menurut Arikunto (2006:96)

variable adalah "objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian

suatu penelitian". Sedangkan menurut sugiyono (2015: 38) variabel

penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian

adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik

kesimpulannya.

Berdasarkan judul penelitian yang di tetapkan peneliti yaitu,

“Hubungan Antara Pola Asuh Orang Tua Dengan Kemandirian Belajar

Siswa Pada Siswa Kelas X MAN 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2017/2018”, maka dalam penelitian ini peneliti memiliki dua variabel

yaitu pola asuh orang tua sebagai variabel bebas ( variabel independen)

dan kemandirian belajar siswa sebagai variabel terikat (variabel

dependen).
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2. Defenisi Operasional

Variabel harus di defenisikan secara operasional agar lebih mudah di

cari hubungannya antara satu variabel dengan variabel lainnya.

Menurut Azwar (2003:74), defenisi operasional adalah suatu defenisi

mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik –

karakteristik variabel tersebut yang dapat diamati.

Definisi operasional merupakan uraian yang berisi perincian sejumlah

indikator yang dapat diamati dan diukur untuk mengidentifikasi

variabel atau konsep yang digunakan.

1. Kemandirian Belajar

Kemandirian belajar yaitu kemampuan yang dimiliki siswa untuk

menciptakan, merencanakan, dan memilih kondisi belajar sendiri

yang tidak bergantung pada penyediaan dan pengarahan guru yang

terus – menerus dan tanpa bergantung pada orang lain, dengan

demikian siswa memiliki kemampuan untuk menyelesaikan

masalah belajar yang di hadapi nya.

2. Pola Asuh Orang Tua

Pola Asuh Orang Tua adalah cara orang tua memperlakukan,

mendidik, membimbing dan mempersiapkan anak agar mampu

berkembang menjadi pribadi yang lebih baik sehingga bisa

bertangung jawab dan mandiri.
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D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015:117). Dengan kata

lain, populasi adalah kumpulan objek penelitian.

Pada penelitian ini, objek penelitian nya adalah siswa MAN 2 Bandar

Lampung. Dan populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas

X MAN 2 Bandar Lampung yang berjumlah 278 orang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut (Sugiyono, 2015:118).

Jumlah peserta didik yang menjadi populasi pada penelitian ini

berjumlah 278 siswa, pengambilan jumlah sampel didasarkan pada

rumus yang dikembangkan oleh Isacc dan Michael (Thoifah, 2015:17)

adalah sebagai berikut:

S = λ². N. P. Q

d² (N-1) + λ². P.Q

Keterangan:

λ² Chi Kuadrat, dengan dk = 1, taraf kesalahan bisa 1%, 5%, dan 10%

P = Q = 0,5

D = 0,05
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N = jumlah populasi

S = Jumlah sampel

Berdasarkan rumus diatas apabila populasi sebanyak 278 siswa maka

sampel yang digunakan adalah 143 siswa.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple

random sampling, karena pengambilan sampel dilakukan secara acak

tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Teknik ini

mengambil sampel secara acak hal tersebut sesuai dengan pendapat

Thoifah (2015:21) teknik random sampling adalah teknik simpel

(sederhana) karena pengambilan sampel secara acak dari anggota populasi

tanpa memperdulikan strata yang ada sehingga setiap anggota populasi

memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan untuk

memperoleh data atau informasi yang diperlukan guna mencapai

objektivitas yang tinggi. Menurut Sugiyono (2015:224) teknik

pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

skala. Skala yang digunakan yaitu skala pola asuh orang tua dan skala

kemandirian belajar. Skala yang digunakan yaitu skala sikap model likert.

Menurut Sugiyono (2015: 93) bahwa skala Likert digunakan untuk
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mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang

tentang fenomena sosial.

Dengan skala model Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan

menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai

titik tolak untuk menyusun item – item instrumen yang dapat berupa

pertanyaan atau pernyataan.

Skala likert memiliki lima kategori kesetujuan dalam memilih skor yaitu

1-5, akan tetapi dalam penelitian ini menggunakan jawaban kesesuaian

karena lebih tepat untuk digunakan dalam penelitian sekarang. Skor skala

likert dalam penelitian ini berkisar antara 1-4 dengan alasan untuk

mempermudah subjek penelitian saat memilih jawaban. Tidak ada manfaat

untuk memperbanyak pilihan jenjang karena akan mengaburkan perbedaan

yang diinginkan diantara jenjang yang dimaksudkan, pada responden yang

belum cukup dewasa diferensiasinya perlu untuk disederhanakan (Azwar,

2013: 33). Oleh sebab itu peneliti menggunakan skala likert dengan skor

skala yang berkisar antara 1-4.

Empat  alternatif respon tersebut terdiri dari sangat sesuai (SS), sesuai (S),

tidak sesuai (TS) dan sangat tidak sesuai (STS) skala ini terdiri dari

pernyataan yang (favorable) menyenangkan dan (unfavorable) tidak

menyenangkan. Alasan penggunaan skala model Likert ini adalah

kemudahan penyusunannya dibandingkan dengan skala lainnya, sesuai

dengan istrumen yang peneliti gunakan. Kemudian untuk pemberian skor,

pernyataan positif  diberi skor 4, 3, 2 dan 1; sedangkan bentuk pernyataan

negatif diberi skor 1, 2, 3 dan 4.
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Tabel 3.1 Skor Nilai Pilihan Jawaban Skala

Pernyataan Alternatif Jawaban
SS S TS STS

Favorabel 4 3 2 1
Unfavorabel 1 2 3 4

Pada penelitian ini, peneliti akan membagikan skala yang berisi item-item

tentang pola asuh orang tua dan kemandirian belajar yang sesuai dengan

indikator pola asuh orang tua dan indikator kemandirian belajar yang akan

diisi oleh siswa. Selain itu penggunaan item pada skala ini bisa secara

tidak langsung menggambarkan keadaan diri siswa, dan biasanya siswa

tidak menyadarinya. Karena pernyataan memang sengaja dirancang untuk

mengumpulkan sebanyak mungkin indikasi dari aspek yang akan

diungkap. Sehingga nantinya siswa tidak akan takut atau menutup-nutupi

keadaan dirinya yang sebenarnya.
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Tabel. 3.2 Tabel Blue Print skala Pola Asuh Orang Tua setelah uji ahli

Variabel Indikator Deskriptor Item Item
Gugur

(+) (-)
Pola
Asuh
Orang
Tua

1. Pola asuh
otoriter

1.1 Orang tua suka
menghukum secara
fisik.

2, 4, 6 1 ,3, 5 2

1.2 Orang tua bersikap
memaksakan
kehendak.

8, 10,
12

7, 9, 11 11

2. Pola asuh
demokratis

2.1 Orang tua bersikap
hangat kepada anak.

14,
16, 18

13, 15,
17

17

2.2 Orang tua
memberikan
kebebasan kepada
anak untuk memilih
dan melakukan
tindakan.

20,
22,
24

19, 21,
23

22

3. Pola asuh
permisif

3.1 Orang tua tidak
menegur atau
memperingatkan
anak apabila anak
sedang dalam
bahaya dan
bimbingan yang
diberikan kepada
anak sedikit.

26,
28, 30

25, 27,
29

-

3.2 Orang tua
memberikan
kebebasan pada
anak untuk
mengabulkan
keinginan nya.

32,
34, 36

31, 33,
35

-

4. Pola asuh
penelantara
n/
mengabaik
an

4.1 Orang tua lebih
mementingkan
kepentingan pribadi.

38,
40, 41

37, 39,
41

-

4.2 Orang tua
membiarkan anak
berkembang sendiri
tanpa adanya
bimbingan yang
baik dari orang tua.

44,
46, 48

43, 45,
47

-

Jumlah 48 4
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Tabel 3.3 Tabel Blue Print skala Kemandirian Belajar setelah uji ahli

Variabel Indikator Deskriptor Item Item
gugur(+) (-)

Kemandirian
Belajar

1. Merencanakan
dan memilih
kegiatan belajar
sendiri.

1.1 Membuat
jadwal belajar.

2, 4, 6 1, 3, 5 -

1.2 Membuat
catatan berisi
materi yang
telah di
jelaskan.

8, 10,
12

7, 9,
11

12

2. Berinisiatif dan
memacu diri
untuk belajar
terus menerus .

2.1 Mencari dan
memecahkan
masalah dalam
belajar

14,
16, 18

13,
15, 17

13

2.2 Belajar dengan
keinginan
sendiri.

20,
22, 24

19,
21, 23

-

3. Tanggung
jawab dalam
belajar.

3.1 Disiplin
terhadap tugas
– tugas di
sekolah.

26,
28, 30

25,
27, 29

25

3.2 Mengikuti
aktifitas belajar
disekolah
dengan baik.

32,
34, 36

31,
33, 35

34

4. Belajar secara
kritis, logis,
dan penuh
keterbukaan.

4.1 Aktif dalam
kegiatan belajar
mengajar.

38,
40, 42

37,
39, 41

-

4.2 Memiliki rasa
ingin tahu yang
tinggi.

44,
46, 48

43,
45, 47

43

5. Belajar dengan
penuh percaya
diri.

5.1 Memiliki
keberanian
untuk
menyampaikan
pendapat.

50,
52, 54

49,
51, 53

-

5.2 Yakin terhadap
diri sendiri.

56,
58, 60

55,
57, 59

55, 60

Jumlah 60 7
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F. Uji Validitas dan Realibilitas Instrumen Penelitian

Keberhasilan suatu penelitian ditentukan oleh baik tidaknya instrumen

yang digunakan. Menurut Sugiyono( 2015 : 173-174) instrumen yang

valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang

hendak diukur, sedangkan instrumen yang reliable belum tentu valid

berarti instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur

obyek yang sama dan akan menghasilkan data yang sama”.

Untuk menghasilkan data yang benar, instrumen yang baik harus

memenuhi dua persyaratan penting, yakni valid dan reliabel. Dalam hal ini

akan dibahas mengenai uji validitas dan reliabilitas :

1. Uji Validitas

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau

kesahihan suatu instrument. Instrument dikatakan valid jika instrument

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur

(Sugiyono,2015:173). Jadi suatu penelitian dikatakan valid apabila

terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang

sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

Sedangkan uji validitas adalah pengujian yang dilakukan oleh peneliti

terhadap data yang diperoleh untuk mendapatkan hasil data yang valid.

Maka validitas dapat diartikan sebagai suatu karakteristik dari ukuran

terkait dengan tingkat pengukuran sebuah alat test dalam mengukur

secara benar apa yang diinginkan peneliti untuk diukur.

Pada penelitian ini validitas yang digunakan adalah validitasi konstrak

(Construct Validity). Ini seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono
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(2015:125-129). Untuk menguji validitas konstruksi dapat digunakan

pendapat para ahli, dalam hal ini setelah instrumen dikonstruksi

tentang aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori

tertentu atau menggunakan kisi-kisi instrumen yang terdapat dalam

variabel yang diteliti, indikator sebagai tolak dan nomor butir (item)

pertanyaan atau pernyataan yang telah dijabarkan dari indikator yang

selanjutnya dikonsultasikan dengan para ahli.”

Dalam hal ini setelah instrumen dikonstruksi tentang aspek – aspek

yang akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu, maka selanjutnya

di konsultasikan dengan ahli. Para ahli diminta pendapat, kritik dan

saran tentang instrumen yang telah disusun untuk diberikan kepada

siswa-siswa. Maka dalam hal ini para ahli yang akan di minta

pendapat nya adalah tiga orang dosen Bimbingan Konseling FKIP

Universitas Lampung yaitu Citra Abriani Maharani, Yohana

Oktariana, dan Moch. Johan Pratama.

Setelah dilakukan judgement expert, peneliti menganalisis hasil

judgement expert menggunakan koefisien validitas isi Aiken’s V.

Menurut Azwar (2003:134) “ Aiken telah merumuskan formula

Aiken’s V untuk menghitung Content Validity Coeffisien yang di

dasarkan pada hasil penilaian panel ahli sebanyak n orang terhadap

suatu aitem mengenai sejauh mana aitem tersebut mewakili konstruk

yang diukur”. Penilaian dilakukan dengan cara memberikan angka
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antara 1 (yaitu sangat tidak mewakili atau sangat tidak relevan sampai

dengan 4 (yaitu sangat mewakili atau sangat relevan).

Berikut adalah formula Aiken’s V dalam Azwar (2003:134):

V = ∑ S/ [n(c-1)]

Keterangan :

n : Jumlah panel penilaian (expert)
Io : Angka penilaian validitas terendah (dalam hal ini = 1)
c : Angka penilaian validitas tertinggi (dalam hal ini = 4)
r : Angka yang diberikan seorang penilai
s : r – Io

Semakin mendekati angka 1,00 perhitungan dengan rumus Aiken’s V

diinterpretasikan memiliki validitas tinggi.
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Tabel 3.4 Uji Validitas Isi Pola Asuh Orang Tua (Judgement Expert)

No Hasil V
aiken’s

Keterangan No Hasil V
Aiken’s

Keterangan

1 0,66 Valid 25 0,66 Valid
2 0,44 Tidak Valid 26 0,66 Valid
3 0,66 Valid 27 0,66 Valid
4 0,66 Valid 28 0,66 Valid
5 0,66 Valid 29 0,66 Valid
6 0,66 Valid 30 0,66 Valid
7 0,66 Valid 31 0,66 Valid
8 0,66 Valid 32 0,66 Valid
9 0,66 Valid 33 0,66 Valid
10 0,66 Valid 34 0,66 Valid
11 0,55 Tidak Valid 35 0,66 Valid
12 0,66 Valid 36 0,66 Valid
13 0,66 Valid 37 0,66 Valid
14 0,66 Valid 38 0,66 Valid
15 0,66 Valid 39 0,66 Valid
16 0,66 Valid 40 0,66 Valid
17 0,55 Tidak valid 41 0,66 Valid
18 0,66 Valid 42 0,66 Valid
19 0,66 Valid 43 0,66 Valid
20 0,66 Valid 44 0,66 Valid
21 0,66 Valid 45 0,66 Valid
22 0,55 Tidak Valid 46 0,66 Valid
23 0,66 Valid 47 0,66 Valid
24 0,66 Valid 48 0,66 Valid

Berdasarkan hasil uji ahli (judgement expert) yang dilakukan tiga dosen

Bimbingan dan Konseling FKIP Unila dari perhitungan dengan rumus

Aiken’s V pernyataan dengan kriteria besarnya 0,66, maka pernyataan

tersebut dikatakan valid dan dapat digunakan.

Berdasarkan hasil tabel diatas, uji ahli instrumen pola asuh orang tua dari

48 pernyataan setelah dihitung koefisien validitas isi terdapat 44

pernyataan yang dinyatakan valid dan 4 pernyataan tidak valid karena

hasil perhitungan Aiken’s V < 0.66. Pernyataan yang tidak valid yaitu
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nomor 2, 11, 17, 22, pernyataan yang tidak valid akan dihilangkan karena

sudah terdapat item yang mewakili untuk mengungkapkan ciri-ciri pola

asuh orang tua.

Berdasarkan hasil uji ahli maka, instrumen pola asuh orang tua koefisien

validitas isi Aiken’s V dari 44 aitem adalah pada rentang 0,648 berkaidah

keputusan tinggi.

Kriteria validitas isi menurut Koestoro & Basrowi (2006:244)

0,8 – 1,000 : sangat tinggi
0,6 – 0,799 : tinggi
0,4 – 0,599 : cukup tinggi
0,2 – 0,399 : rendah
<0,200 : sangat rendah
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Tabel 3.5 Uji Validitas Isi Kemandirian Belajar (Judgement Expert)

No Hasil V
aiken’s

Keterangan No Hasil V
Aiken’s

Keterangan

1 0,66 Valid 31 0,66 Valid
2 0,66 Valid 32 0,66 Valid
3 0,66 Valid 33 0,66 Valid
4 0,66 Valid 34 0,44 Tidak Valid
5 0,66 Valid 35 0,66 Valid
6 0,66 Valid 36 0,66 Valid
7 0,66 Valid 37 0,66 Valid
8 0,66 Valid 38 0,66 Valid
9 0,66 Valid 39 0,66 Valid
10 0,66 Valid 40 0,66 Valid
11 0,66 Valid 41 0,66 Valid
12 0,55 Tidak Valid 42 0,66 Valid
13 0,55 Tidak Valid 43 0,55 Tidak Valid
14 0,66 Valid 44 0,66 Valid
15 0,66 Valid 45 0,66 Valid
16 0,66 Valid 46 0,66 Valid
17 0,66 Valid 47 0,66 Valid
18 0,66 Valid 48 0,66 Valid
19 0,66 Valid 49 0,66 Valid
20 0,66 Valid 50 0,66 Valid
21 0,66 Valid 51 0,66 Valid
22 0,66 Valid 52 0,66 Valid
23 0,66 Valid 53 0,66 Valid
24 0,66 Valid 54 0,66 Valid
25 0,55 Tidak Valid 55 0,55 Tidak Valid
26 0,66 Valid 56 0,66 Valid
27 0,66 Valid 57 0,66 Valid
28 0,66 Valid 58 0,66 Valid
29 0,66 Valid 59 0,66 Valid
30 0,66 Valid 60 0,55 Tidak Valid

Berdasarkan hasil uji ahli instrumen kemandirian belajar dari 60

pernyataan setelah dihitung koefisien validitas isi terdapat 53  pernyataan

yang valid dan 7 pernyataan tidak valid yaitu nomor 12,13,  25, 34, 43, 55,

60, pernyataan dikatakan tidak valid karena hasil perhitungan Aiken’s V <

0.66. Pernyataan yang tidak valid akan dihilangkan karena sudah terdapat

item yang mewakili untuk mengungkapkan ciri-ciri kemandirian belajar.
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Berdasarkan hasil uji ahli maka, instrumen kemandirian belajar tua

koefisien validitas isi Aiken’s V dari 53 aitem adalah pada rentang 0,645

berkaidah keputusan tinggi .

Kriteria validitas isi menurut Koestoro & Basrowi (2006:244)

0,8 – 1,000 : sangat tinggi
0,6 – 0,799 : tinggi
0,4 – 0,599 : cukup tinggi
0,2 – 0,399 : rendah
<0,200 : sangat rendah

Dengan demikian koefisien validitas isi skala pola asuh orang tua dan

kemandirian belajar ini dapat memenuhi persyaratan sebagai instrumen

yang valid dan dapat digunakan dalam penelitian.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat

dipercaya. Menurut Arikunto (2006:154) reliabilitas menunjukan pada

suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya

untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen

tersebut sudah baik.

Pada penelitian ini pengujian reliabilitas instrumen yang digunakan

adalah rumus Alpha dari Cronbach.

= − 1 1 − ∑
Keterangan :

r11 =  Koefisien reliabilitas instrumen∑ =  Jumlah varian butir
=  Varians total

k =  Jumlah butir pertanyaan
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Untuk menguji tinggi rendahnya tingkat reliabilitas dapat diklasifikasi

berdasarkan rentang nilai yang di ungkapkan oleh Arikunto (2006: 196)

sebagai berikut :

Tabel 3. 6 Kriteria Reliabilitas Menurut Arikunto (2006)

Interval Tingkat Hubungan
0,800 – 1,00 sangat tinggi
0,600 – 0,800 Tinggi
0,400 – 0,600 Cukup
0,200 – 0,400 Rendah
0,000 – 0,200 sangat rendah

Berdasarkan hasil pengolahan data uji coba didapatlah nilai alpha untuk

skala pola asuh orang tua sebesar 0,908 dengan rtabel = 0,286 dengan N 32,

maka rhitung : 0,896 > rtabel : 0,286 (pada lampiran 9 hal 139). Menurut

kriteria reliabilitas Arikunto (2006) 0,908 termasuk dalam kriteria sangat

tinggi. Sementara hasil penghitungan skala kemandirian belajar diperoleh

rhitung sebesar 0,907 dengan rtabel = 0,286 dengan N = 32, maka rhitung :

0,907 > rtabel : 0,286 (pada lampiran 8 hal 136). Menurut kriteria

reliabilitas Arikunto (2006:196) 0,907 termasuk dalam kriteria sangat

tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kedua instrumen ini dapat digunakan

dalam penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan bagian yang penting saat pelaksanaan

penelitian, sebab melalui teknik analisis data peneliti akan menjawab

rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan

sebelumnya. Menurut Sugiyono (2015: 207) menjelaskan bahwa analisis
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data dilakukan setelah seluruh data dari responden atau sumber data lain

terkumpul. Tujuan dari analisis data adalah menyederhanakan seluruh data

yang terkumpul, menyajikannya dalam susunan yang sistematis, kemudian

mengolah dan menafsirkan atau memaknai data yang dikumpulkan.

Teknik analisis data diarahkan pada pengujian hipotesis yang diajukan

serta untuk menjawab rumusan masalah. Pada penelitian ini digunakan

analisis korelasi product moment. Uji koefisien korelasi dimaksudkan agar

dapat menentukan keeratan hubungan dua variabel yang diteliti.

Maka dari itu, teknik analisis data dalam penelitian ini adalah statistik

korelasi untuk melihat hubungan antara pola asuh orang tua dengan

kemandirian belajar. Dengan menggunakan normalitas, uji linieritas, dan

uji hipotesis.

1. Uji Normalitas

Sebelum pengujian hipotesis dilakukan terlebih dahulu dilakukan uji

normalitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah data yang

diperoleh berasal dari populasi didistribusi normal atau tidak. Uji

normalitas dalam penelitian ini akan menggunakan rumus uji

normalitas One Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan program SPSS

versi 16 dengan taraf signifikansi 5%. Data dikatakan berdistribusi

normal jika nilai signifikansi > 0,05. Hasil uji normalitas diperoleh

pola asuh orang tua sebesar p = 0,732 ; p > 0,05 dan hasil kemandirian

belajar sebesar p = 0,466 ; p > 0,05. Hasil ini menunjukkan sig > 0,05

maka data dalam penelitian ini berdistribus normal (lampiran 10 hal

142 ).
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2. Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui sebaran data linier atau

tidak. Jika nilai Signifikansi P > 0,05 berarti hubungan antara variabel

independent dan dependent berpola linear. Dari analisis  uji linearitas

kedua variabel yaitu Dari analisis  uji linearitas pola asuh orang tua

dengan kemandirian belajar diperoleh nilai sig. linearity = 0,031 ; F <

0,05 dan nilai sig. deviation from linearity data tersebut adalah sebesar

0,733 F > 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa sebaran data antara

variabel pola asuh orang tua  dengan variabel kemandirian belajar

berpola linier. (lampiran 11 hal 143 ).

3. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode

korelasi. Korelasi ini digunakan untuk menguji hubungan antara

variabel pola asuh orang tua dengan variabel kemandirian belajar.

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan rumus korelasi

Product moment. Setelah uji normalitas dan uji linearitas dilakukan

kemudian diketahui bahwa data tentang pola asuh orang tua dan

kemandirian belajar siswa adalah berbentuk data normal. Data yang

diperoleh dalam penelitian ini berupa data parametrik karena kedua

variabel berdistribusi normal dan linear sehingga data dapat di uji

hipotesiskan dengan menggunakan teknik korelasi Product moment

dengan bantuan program SPSS (Statistical Package for Social Science)

16.0 (pada lampiran 12 hal 145 ). Alasannya adalah karena data yang
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diperoleh berupa data interval yang diperoleh dari instrumen yang

menggunakan jenis skala likert. Rumus yang digunakan sebagai

berikut :

= N(ƩXY) − (ƩX)( Y)√{N X − ( X) }{N Y − ( Y)
Keterangan

= Koefisisen koreklasi antara X dan YƩ = jumlah skor butir, masing – masing item

Ʃy= jumlah skor total

N= jumlah respondenƩ = Jumlah kuadrat butirƩ = jumlah kuadrat total.

Kaidah keputusan : jika > = valid

Jika < = tidak valid

Dari hasil analisis menggunakan rumus dan bantuan SPSS 16.0

diketahui bahwa rhitung untuk variabel pola asuh orang tua (X)

dengan kemandirian belajar (Y) yaitu Hasil perhitungan korelasi pola

asuh orang tua dengan kemandirian belajar menggunakan product

moment diperoleh rhitung = 0,185 < rtabel = 0,163 dan  p = 0,027 > p =

0,05. (lampiran 13 hal 146 ). Dari hasil analisis data diatas simpulkan

terdapat hubungan positif dan signifikan antara pola asuh orang tua

dengan kemandirian belajar. Dikatakan berhubungan positif dan

signifikan karena rhitung > rtabel dan p < 0,05.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dibahas dalam bab

sebelumnya dapat diambil kesimpulan yaitu terdapat hubungan positif dan

signifikan antara pola asuh orang tua dengan kemandirian belajar siswa pada

siswa kelas X MAN 2 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2017/2018.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan urgensi penelitian, maka dapat dijelaskan

beberapa implikasi untuk pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Bagi siswa

Diharapkan dengan adanya pola asuh yang diterapkan oleh orang tua,

siswa dapat mengambil pembelajaran dari segi positif sehingga siswa

dapat  menerapkan cara bagiaman belajar secara mandiri, agar dapat

menyelasaikan masalah belajar secara mandiri.
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2. Bagi orang tua

Orang tua hendaknya lebih memperhatikan tetap memperhatikan

tumbuhkembang anak, orang tua harus tetap mengawasi kegiatan –

kegiatan yang dilakukan sang anak dan sebaiknya orang tua memberikan

kehangatan penuh terhadap anak sehingga kemandirian anak akan semakin

baik. Kemudian orang tua juga harus memperhatikan penerapan pola asuh

mana yang tepat terhadap anak, karena penerapan pola asuh yang tepat

akan berpengaruh kepada kemandirian belajar anak.

3. Bagi Guru BK

Guru hendak nya memperhatikan kemandirian belajar siswa, sehingga

guru mengetahui bagaiamana cara meningkatkan kemandirian belajar

siswa yang memiliki kemandirian belajar rendah sesuai dengan pola asuh

orang tua yang tepat untuk sang anak.

4. Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan penelitian bagi peneliti

selanjutnya, dan peneliti selanjutnya yang tertarik pada topik yang sama,

diharapkan dapat memperkaya penelitian ini dengan melihat pengaruh dari

penerapan pola asuh orang tua terhadap kemandirian belajar siswa,

sehingga dapat terlihat seberapa besar faktor – faktor lain seperti teman

sebaya, kondisi lingkungan siswa, perhatian orang tua, lingkungan rumah

sisswa, yang menjadi pengaruh kuat terhadap pola asuh orang tua dan

kemandirian belajar siswa.
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