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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.      Latar Belakang Masalah 

Pola asuh dalam membesarkan anak bukanlah persoalan yang gampang, tak 

sedikit orang tua yang memiliki pola asuh berbeda yaitu pola asuh yang berbeda 

antara suami-istri terkadang berujung pada perdebatan yang berbuah konflik. Yang 

akan menimbulkan kebingungan pada anak-anak, mengenai apa yang akan mereka 

perbuat dan bagaimana mereka bertindak hingga aturan yang mana yang 

sebenarnya mereka tanggapi. Oleh Karena itu orang tua sebaiknya mengakomodasi 

kebutuhan anak-anak dalam toleransi perbedaan dengan merubah sebagian 

kebiasaan, salah satu yang terpenting adalah merubah pola asuh yang tepat bagi 

sang buah hati, secara umum pola asuh terdapat tiga gaya yakni otoriter, permitif, 

dan demokratis. 

Pada zaman saat ini, terdapat perbedaan pola asuh yang diberikan orang tua 

terhadap anaknya. Secara garis besar pola pengasuhan orang tua terhadap anak 

dibedakan menjadi tiga, yakni otoriter, demokratis dan permisif. Pola asuh otoriter 

berusaha membentuk, mengendalikan, dan mengevaluasi perilaku serta sikap anak 

yang berdasarkan standar mutlak, yakni nilai-nilai kepatuhan, menghormati 

otoritas, kerja, tradisi, tidak saling memberi dan menerima dalam komunikasi 

verbal. Dalam pola asuh otoriter orang tua terkadang menolak pendapat anak dan 

sering menerapkan hukuman. Pola asuh selanjutnya yakni pola asuh demokratis. 

Pola asuh demokratis yakni pola asuh orang tua yang menerapkan perlakuan kepada 

anak dalam rangka membentuk kepribadian anak dengan cara memprioritaskan 

kepentingan anak dengan bersikap rasional. Pola asuh ketiga adalah pola asuh 

permisif. Pola asuh permisif yakni pola asuh orang tua yang membentuk 

kepribadian anak dengan cara memberikan pengawasan yang sangat longgar dan 

memberikan kesempatan kepada anak tanpa pengawasan yang cukup darinya
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          Dari berbagai penelitian diketahui bahwa akibat negatif dari pola asuh 

otoriter terhadap anak antara lain tidak mengembangkan empati, merasa tidak 

berharga, melakukan sesuatu hanya untuk menghindari hukuman bukan karena 

kesadaran, agresif, kurang percaya diri, dan nampak murung. Begitu juga orang tua 

yang menerapkan pola asuh permisif, anak cenderung berperilaku liberal, karena 

kontrol orang tua sangat kurang. Meski hampir setiap orang tua telah berfikir ingin 

memberikan pola asuh terbaik untuk anaknya, namun terkadang anak kurang cukup 

memahami apa yang telah diterapkan. (Widyarini, 2013, hal. 10) 

Telah ditemukan beberapa kasus yang menunjukkan adanya permasalahan 

dalam perkawinan, keluarga, dan pengasuhan anak. Oleh karena itu manusia tidak 

hanya dituntut untuk cerdas dalam intelektual namun juga berkarakter. Sebab 

karakter sebagai kepribadian khusus yang menjadi penggerak manusia dalam 

melakukan aktifitas. Karakter seseorang juga dapat menjadi pembeda antara satu 

individu dengan individu lainnya. Adapun terbentuknya suatu karakter tidak 

mudah, namun memerlukan proses yang relatif lama dan terus-menerus. 

(Tridhonanto, 2014, hal. 1) 

Karakter seseorang dibentuk melalui pendidikan karakter. Pendidikan 

karakter yang utama bagi anak adalah lingkungan keluarga. Di dalam lingkungan 

keluarga, seorang anak akan mempelajari dasar-dasar perilaku yang penting bagi 

kehidupan yang akan datang. Karakter dipelajari anak melalui model para anggota 

keluarga yang ada di sekitar lingkungan terutama orang tua. Model perilaku orang 

tua secara langsung maupun tidak langsung akan dipelajari dan dicontoh oleh anak. 

Orang tua sebagai lingkungan terdekat yang selalu mendampingi dan sekaligus 

menjadi figur idola anak yang paling dekat. Jika seorang anak melihat kebiasaan 

baik dari orang tuanya maka akan dengan cepat mencontohnya, demikian 

sebaliknya jika orang tua berperilaku buruk, maka anak-anak juga akan menirunya. 

Anak akan meniru bagaimana orang tua bersikap, bertutur kata, mengekspresikan 

harapan, tuntutan dan kritikan satu sama lain, menanggapi dan memecahkan 

masalah, dan mengungkapkan perasaan dan emosinya. Model perilaku yang baik 

akan membawa dampak baik bagi perkembangan anak dan juga sebaliknya. 

(Widyarini, 2013, hal. 11) 
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Salah satu pola asuh yang ideal dan baik yaitu pola asuh demokratis karena 

orang tua yang demokratis akan menjaga keseimbangan antara pola asuh otoriter 

dan permitif, orang tua akan memastikan anak-anak tahu dan faham apa yang 

mereka inginkan dan harapkan fokus mereka lebih pada penguatan positif untuk 

akhlak dan prilaku yang baik ketimbang semata-mata menghukum anak. Pola asuh 

demokratis menerapkan perlakuan kepada anak dalam rangka membentukan 

kepribadian anak dengan cara memprioritaskan kepentingan anak yang bersikap 

rasional atau pemikiran-pemikiran. 

Pola asuh demokratis dinilai tepat untuk diterapkan terhadap para remaja 

dan anggota keluarga lainnya. Karena dalam sistem pola asuh demokratis aspirasi 

setiap individu terakomodasi dengan baik, sehingga tiap individu dihormati sesuai 

dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Sehingga setiap orang dapat berkembang 

sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Selain itu dalam pola asuh demokratis akan 

menghasilkan karakteristik anak yang mandiri, mengontrol diri, mempunyai 

hubungan baik dalam teman, mampu menghadapi stres, mempunyai minat dalam 

hal-hal baru dan mampu bekerjasama dengan orang lain. (Subakti, 2009, hal. 51) 

Hasil penelitian Indriyani (2008) mengemukakan bahwa pola asuh 

mayoritas orang tua siswa berprestasi untuk mendidik anak-anak mereka 

menerapkan pola asuh yang ”Demokratis” dengan 5 indikator yaitu 

Memprioritaskan kepentingan anak, Orang tua bersikap rasional, Orang tua 

bersikap realistis terhadap kemampuan anak, tidak berharap yang berlebihan yang 

melampaui kemampuan anak, Orang tua memberikan kebebasan memilih dan 

melakukan suatu tindakan, serta tidak ragu-ragu mengendalikan mereka, 

Pola asuh demokratis jika diterapkan di zaman ini akan lebih fleksibel bila 

dibandingkan pola asuh yang bebas. Anak diberi kesempatan untuk menyampaikan 

pendapat dan diikutsertakan dalam pemecahan masalah yang muncul dalam 

keluarga juga dihadapi dengan tenang, sabar dan terbuka, serta memberikan 

pengaruh yang baik untuk pembentukan akhlak anak yang bersumber dari pola asuh 

yang baik pula dari kedua orang tua.  

Anak pada usia 12 sampai 18 tahun dinamakan sebagai masa remaja. Pada 

masa ini tugas utamanya adalah pembentukan identitas diri. Adapun unsur-unsur 
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yang memiliki peranan penting dalam pembentukan identitas diri adalah 

pembentukan rasa kemandirian, peran seksual, identifikasi gender, dan peran sosial 

serta perilaku. Berkembangnya masa remaja terlihat saat ia mulai mengambil 

berbagai macam nilai-nilai moral, baik dari orang tua, juga remaja di sekitar 

lingkungan kemudian menggabungkannya menjadi suatu sistem nilai dari dirinya 

sendiri. (Tridhonanto, 2014, hal. 35) 

Belajar adalah suatu perubahan tingkah laku yang relatif permanen sebagai 

hasil dari pengalaman dalam konteks sekolah. Belajar adalah suatu proses usaha 

yang dilakukan siswa untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman siswa sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Prestasi belajar adalah hasil penilaian pendidik terhadap proses 

belajar dan hasil belajar siswa sesuai dengan tujuan atau kompetensi dasar dan 

indikator yang ditentukan. (Hawadi, 2006, hal. 168) 

Prestasi belajar adalah puncak dari hasil belajar yang dapat mencerminkan 

hasil belajar siswa terhadap tujuan belajar yang telah ditetapkan. Hasil belajar siswa 

dapat meliputi aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik 

(tingkah laku). Salah satu tes yang dapat melihat pencapaian hasil belajar siswa 

adalah dengan melakukan tes prestasi belajar. (Olivia., 2011, hal. 73) 

Untuk mencapai prestasi belajar siswa sebagaimana yang diharapkan, maka 

perlu diperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Faktor-

faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain adalah faktor yang terdapat dalam 

diri siswa (faktor intern), faktor yang terdiri dari luar siswa (faktor ekstern), dan 

faktor pendekatan belajar. Faktor yang terdiri dari dalam diri anak diantaranya dari 

aspek  fisiologis dan psikologis. Aspek fisiologis yakni tingkat kebugaran dan 

kondisi organ-organ indra. Sedangkan aspek psikologi, faktor ruhaniah 

mempengaruhi prestasi belajar anak antara lain tingkat kecerdasan/intelegensi 

siswa, sikap, bakat siswa, minat siswa dan motivasi siswa. Faktor eksternal meliputi 

faktor sosial dan non-sosial. Faktor sosial seperti, seperti lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah, keadaan guru, teman-teman belajar, dan masyarakat.  

Sedangkan faktor non-sosial dapat berupa gedung sekolah dan letaknya, kondisi 

dan jarak jalan ke sekolah, rumah tempat tinggal siswa, media pembelajaran belajar, 
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cuaca, suhu, waktu belajar yang digunakan. Faktor pendekatan belajar yakni 

strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran 

materi-materi pelajaran. (Syah, 1999, hal. 139) 

Tugas orang tua adalah membantu anak dalam menyiapkan masa depannya. 

Waktu pendidikan di lingkungan sekolah yang relatif singkat tidak  membantu 

banyak dalam menyelesaikan masalah dalam membentuk pribadi anak. Begitu juga 

dalam menerapkan pola pengasuhan pada anak. Orang tua tidak dapat memaksakan 

semua kehendaknya dalam diri anak demi kepentingan pribadi. Pola pengasuhan 

orang tua yang baik akan berdampak positif bagi kepribadian seorang anak. (Surya, 

2010, hal. 155) 

Prestasi belajar Pendidikan Agama Islam yaitu hasil yang telah dicapai anak 

didik dalam menerima dan memahami serta mengamalkan materi pelajaran 

Pendidikan Agama Islam yang diberikan oleh guru atau orang tua. Pendidikan 

Agama Islam dapat diperoleh dari lingkungan sekolah, sehingga anak memiliki 

potensi dan bakat sesuai yang dipelajarinya sebagai bekal hidup di masa 

mendatang, mencintai negaranya, kuat jasmani dan ruhaninya, serta beriman dan 

bertakwa kepada Allah SWT. Pelajaran Pendidikan Agama Islam meliputi fiqih, 

aqidah akhlak, sejarah kebudayaan Islam, dan Al-Qur'an & Al Hadist. Beberapa 

pelajaran tersebut saling terkait dan isinya termuat nilai-nilai Prestasi belajar 

Pendidikan Agama Islam yaitu hasil yang telah dicapai anak didik dalam menerima 

dan memahami serta mengamalkan materi pelajaran Pendidikan Agama Islam yang 

diberikan oleh guru atau orang tua. Pendidikan Agama Islam dapat diperoleh dari 

lingkungan sekolah, sehingga anak memiliki potensi dan bakat sesuai yang 

dipelajarinya sebagai bekal hidup di masa mendatang, mencintai negaranya, kuat 

jasmani dan ruhaninya, serta beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam meliputi fiqih, aqidah akhlak, sejarah kebudayaan Islam, 

dan Al-Qur'an & Al Hadist. Beberapa pelajaran tersebut saling terkait dan isinya 

termuat nilai-nilai Agama Islam secara universal. (Amin, 2014, p. 37) 

Seorang pendidik baik orang tua maupun guru hendaknya mengetahui 

besarnya tanggung jawab mereka dihadapan Allah SWT terhadap pendidikan putra-

putrinya.  
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Allah SWT berfirman : 

ِٞشدَادٞ  ٞئَِكةٌِٞغََلظ 
َٰٓ اْٞأَنفَُسكُۡمَٞوأَۡهِليكُۡمٞنَاٗراَٞوقُودَُهاٞٱلنَّاُسَٞوٱۡلِحَجاَرةَُٞعلَۡيَهاَٞملَ  أَيَُّهاٞٱلَِّذيَنَٞءاَمنُواْٞقُوَٰٓ

َٰٓ  يَ 

أََمَرهُۡمَٞويَۡفعَلُوَنَٞماٞيُۡؤَمُرون٦َٞ ََٞمآَٰٞ ٞيَۡعُصوَنٞٱَّللَّ  َّٞلَّ

ٞ“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu”. (At-Tahrim: 6) 

  SMPN 1 Cileunyi adalah salah satu lembaga pendidikan formal di 

Bandung. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pihak sekolah, terdapat perbedaan 

karakter yang dihasilkan dari berbagai perbedaan pola asuh. Terdapat sebanyak 

90% orang tua siswa-siswi dikelas VIII F menggunakan pola asuh demokratis hal 

ini dilihat dari penilaian guru PAI terhadap karakter siswa di kelas maupun di 

lingkungan sekolah yang cukup baik, terlihat dari ibadah yang tidak pernah 

tertinggal juga sikap sopan pada yang lebih tua serta dukungan orang tua siswa 

terhadap sekolah yang mendukukung penuh kegiatan positif anak-anaknya di 

sekolah. Para siswa yang tertarik pada mata pelajaran PAI, serta orang tua selalu 

mendukung anakya selalu memberikan apresiasi berupa benda yang sedang 

dibutuhkan siswa, sedangkan sebanyak 7% orang tua menggunakan pola asuh 

permitif dan sisanya sebanyak 3% orang tua menggunakan pola asuh otoriter yang 

telah ditinjau dari penilaian guru PAI di kelas terhadap sebagian siswa tersebut 

yaitu terlihat melalui karakter yang berbeda dari siswa yang lainnya, dan hasil 

wawancara dalam proses penilaian yang dilakukan oleh guru di kelas. Dilihat dari 

latar belakang keluarga, orangtua siswa kelas VIII F SMPN 1 Cileunyi yang 

beralamat di Jl. Raya Cinunuk, CIMEKAR, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung ini 

memiliki pola asuh yang berbeda-beda dalam mengasuh anak-anaknya. Hal 

tersebut menjadi perbedaan pada prestasi belajar siswa di Sekolah. 

           Secara kenyataan di SMP Negeri 1 Cileunyi belum pernah diadakan 

penelitian tentang pola asuh demokratis orang tua dan pengaruhnya terhadap 

Prestasi belajar PAI di sekolah. Hal tersebut mendorong penulis untuk mengadakan 

penelitian tentang pola asuh demokratis orang tua dan pengaruhnya terhadap 

Prestasi belajar PAI di sekolah tersebut, dan akhirnya penulis merumuskan ke 

dalam penelitian yang berjudul sebagai berikut:  
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“Pola Asuh Demokratis Orang Tua dan Pengaruhnya Terhadap Prestasi 

Belajar PAI di Sekolah Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Cileunyi Tahun 

Pelajaran 2018/2019’’ 

B. Rumusan Masalah 

              Berdasarkan latar belakang di atas  maka rumusan masalah pada   

penelitian ini  yaitu: 

1. Bagaimanakah keadaan pola asuh demokratis orang tua siswa kelas VIII di 

SMP Negeri 1 Cileunyi?  

2. Bagaimanakah keadaan prestasi belajar Pendidikan Agama Islam siswa 

kelas VIII di SMP Negeri 1 Cileunyi?  

3. Apakah terdapat pengaruh pola asuh demokratis orang tua terhadap prestasi 

belajar Pendidikan Agama Islam siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 

Cileunyi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

  Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai 

tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui keadaan pola asuh demokratis orang tua  siswa kelas 

VIII di SMP Negeri 1 Cileunyi  

2. Untuk mengetahui keadaan prestasi belajar Pendidikan Agama Islam siswa 

kelas VIII di SMP Negeri 1 Cileunyi. 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pola asuh demokratis 

orangtua terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam siswa kelas 

VIII di SMP Negeri 1 Cileunyi 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menjadi perbandingan bagi peneliti lainnya  yang 

ingin membahas hal yang sama, luas serta dapat memberi kontribusi bagi 

khazanah keilmuan dalam dunia pendidikan. 

2. Manfaat Praktis  
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Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan kajian bagi penulis untuk 

memberikan gambaran kepada orang tua dan para guru terhadap 

pentingnya pola asuh demokratis orang tua terhadap prestasi belajar PAI 

pada siswa. Dan untuk mengetahui secara dekat sampai sejauh mana pola 

asuh demokratis orang tua berpengaruh terhadap prestasi belajar PAI  pada 

siswa. 

E. Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini akan membahas dua variabel, yaitu variabel X dan 

variabel Y. variabel X yaitu “Pola Asuh Demokratis Orang Tua” dan variabel Y 

yaitu” Pengaruhnya Terhadap Prestasi Belajar PAI di Sekolah”. 

Orang tua sangat berperan penting dalam pendidikan  sang buah hati. 

Terutama pendidikan paling utama adalah pendidikan agama.  

 Konteks prinsip pokok ajaran islam adalah mendidik anak dengan sebaik-

baiknya adalah kewajiban setiap orang tua. Bukan kewajiban neneknya, kakeknya, 

tetangga, saudara, atau kerabat lainya. Orang tuanyalah yang wajib mendidik dan 

mengasuh anak-anaknya. Setiap orang tua memiliki peran dan tanggung jawab 

untuk mendidik dan mengasuh buah hati dengan sebaik-baiknya pendidikan dan 

pengasuhan. (Hefni, 2018, p. 11) 

 Dalam pandangan Hurlock (1996), bahwa perlakuan orang tua terhadap 

anak akan mempengaruhi sikap anak dan perilakunya. Sikap orang tua sangat 

menentukan hubungan keluarga sebab  sekali hubungan terbentuk, ini cenderung 

bertahan. Hendaknya orang tua juga bisa memahami anak dengan baik dan 

mengenali sikap dan bakatnya yang unik, mengembangkan dan membina 

kepribadiannya tanpa memaksanya menjadi orang lain. Adapun salah satu upaya 

dalam pembentukan akhlak yang baik pada anak yakni dengan pendampingan 

orang tua yang berbentuk pola asuh. Hendaknya orang tua mempersiapkan dengan 

pengetahuan untuk menerapkan pola asuh yang tepat dalam mendidik anak. 

(Tridhonanto, 2014, p. 3) 

 Pola asuh terdiri dari dua kata yaitu pola dan asuh. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (1988: 54), pola berarti corak, model, sistem, cara kerja, bentuk 

(struktur) yang tetap. Sedangkan kata asuh dapat berati menjaga (merawat dan 
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mendidik) anak kecil, membimbing (membantu; melatih dan sebagainya), dan 

memimpin (mengepalai dan menyelenggarakan) satu badan atau lembaga 

(PenyusunKamusPusatPembinaandanPengembanganBahasa, 1988 ).  

 Lebih jelasnya, kata asuh adalah mencakup segala aspek yang berkaitan 

dengan pemeliharaan, perawatan, dukungan, dan bantuan sehingga orang tetap 

berdiri dan menjalani hidupnya secara sehat (Donelson, 1990) 

 Menurut Ahmad Tafsir seperti yang dikutip oleh (Danny I & Irwanto, 

1991)“Pola asuh berarti pendidikan, sedangkan pendidikan adalah bimbingan 

secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik 

menuju terbentuknya kepribadian yang utama”  

    Dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tua adalah suatu keseluruhan 

interaksi orang tua dan anak, dimana orang tua memberikan dorongan bagi anak 

dengan mengubah tingkah laku, pengetahuan, dan nilai-nilai yang dianggap paling 

tepat bagi orang tua agar anak bisa mandiri, tumbuh serta berkembang secara sehat 

dan optimal, memiliki rasa percaya diri, memiliki sifat ingin tahu, bersahabat dan 

berorientasi ingin sukses. (Tridhonanto, 2014, p. 5) 

Secara umum pola asuh orang tua dibedakan menjadi tiga jenis yaitu : 

a. Pola asuh otoriter ( authoritarian parenting) 

b. Pola asuh permisif ( permissive parenting ) 

c. Pola asuh demokrasi ( authoritative parenting) 

     Pada penelitian ini penulis mengambil satu dari beberapa jenis pola asuh di 

atas yaitu pola asuh demokrasi atau demokratis. Pola asuh demokratis adalah pola 

asuh orang tua yang menerapkan perlakuan pada anak dalam rangka membentuk 

kepribadian anak dengan cara memprioritaskan kepentingan anak yang bersikap 

rasional atau pemikiran-pemikiran. 

ciri-ciri pola asuh demokratis adalah sebagai berikut: 1) Proses pendidikan 

terhadap anak selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia adalah makhluk 

mulia di dunia; 2) Orang tua selalu menyelaraskan kepentingan dan tujuan 3) Orang 

tua senang menerima pendapat, saran dan kritikan dari anak; 4) Mentolerir ketika 

anak membuat kesalahan dan memberikan pendidikan kepada anak agar jangan 

melakukan kesalahan lagi tanpa mengurangi daya kreativitas, inisiatif dan prakarsa 
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dari anak; 5) Lebih menitik beratkan kerja sama dalam mencapai tujuan; 6) Orang 

tua selalu berusaha untuk menjadikan anak lebih sukses darinya. (Sagala, 2014, p. 

61) 

Pola asuh demokratis menerapkan pola asuhnya dengan aspek-aspek 

sebagai berikut : 

1. Orang tua bersikap acceptance dan mengontrol tinggi. 

2. Orang tua bersifat responsif terhadap kebutuhan anak. 

3. Orang tua mendorong anak untuk menyatakan pendapat atau pertanyaan. 

4. Orang tua memberikan penjelasan tentang dampak perbuatan yang baik dan 

yang buruk. 

5. Orang tua bersikap realistis terhadap kemampuan anak 

6. Orang tua memberika kebebasan kepada anak untuk memilih dan 

melakukan suatu tindakan. 

7. Orang tua menjadikan dirinya sebagai model panutan bagi anak. 

8. Orang tua hangat dan berupaya membingbing anak. 

9. Orang tua melibatkan anak dalam membuat keputusan. 

10. Orang tua berwenang untuk mengambil keputusan akhir dalam keluarga, 

dan Orang tua menghargai disiplin anak. 

 Pola asuh demokratis ini memperhatikan dan menghargai kebebasan anak, 

namun kebebasan yang bertanggung jawab dan dengan bimbingan secara penuh 

pengertian antara kedua belah pihak. Keinginan dan pendapat anak diperhatikan 

dan jika sesuai dengan norma-norma pada orang tua, maka disetujui untuk 

dilakukan. Sebaliknya, jika keinginan dan pendapatnya tidak sesuai, maka akan 

diberikan pengertian kepada anak secara rasional dan obyektif dengan meyakinkan 

perbuatanya. Jika itu baik, maka perlu dibiasakan dan jika tidak baik hendaknya 

tidak dilakukan kembali. (Singgih D. Gunarsa, 2008, p. 84) 

Orang tua yang terlibat langsung terhadap pendidikan anak, bukan hanya 

dalam pendidikan dalam keluarga namun juga dalam lembaga pendidikan formal 

akan memberikan pengaruh positif. Jika orang tua turut mendukung dan 

memotivasi anak, motivasi belajar anak meningkat, dan prestasi yang dicapai juga 

akan meningkat. (Patmonodewo, 2008) 



 

11 

 

Prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai siswa dengan kemampuan 

atau potensi dirinya dalam menerima dan memahami materi yang telah diberikan 

kepadanya atau usaha siswa untuk mencapai tujuan yang diharapkan. (Sudjana, 

2001, p. 21). 

Prestasi belajar adalah puncak dari hasil belajar yang dapat mencerminkan 

hasil keberhasilan belajar siswa terhadap tujuan belajar yang telah ditetapkan. Hasil 

belajar siswa dapat meliputi aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan 

psikomotorik (tingkah laku). Salah satu tes yang dapat melihat pencapaian hasil 

belajar siswa adalah dengan melakukan tes prestasi belajar. (Olivia, 2011, p. 73) 

 Prestasi belajar ini dapat dilihat secara nyata berupa skor atau nilai setelah 

mengerjakan suatu tes. Tes yang digunakan untuk menentukan prestasi belajar 

merupakan suatu alat untuk mengukur aspek-aspek tertentu dari siswa misalnya 

pengetahuan, pemahaman, atau aplikasi suatu konsep. (fikriyah, 2016, p. 26) 

Pendidikan Agama Islam menurut Zakiah Darajat sebagaimana dikutip oleh 

Majid dan Andayani, Pendidikan Agama Islam adalah “usaha untuk membina dan 

mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara 

menyeluruh. Sedangkan menurut Tyar Yusuf sebagaikmana yang dikutip oleh 

Majid dan Andayani, Pendidikan Agama Islam adalah “usaha sadar generasi tua 

untuk mengalihkan pengalaman, pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan 

kepada generasi muda agar kelak menjadi manusia bertakwa kepada Allah SWT. 

(Majid & Andayani, 2004) 

Berdasarkan pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Pendidikan 

Agama Islam adalah usaha sadar yang dilakukan oleh orang dewasa untuk 

menanamkan pengetahuan, keterampilan dan kecakapan kepada generasi muda 

agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah SWT, dan menjadikan Islam 

sebagai pandangan hidup. Karakteristik Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Menengah Pertama, menurut Permendiknas No.20 tahun 2006 tentang standar isi, 

ruang lingkup Pendidikan Agama Islam SMP/MTs meliputi aspek-aspek sebagai 

berikut:  

a. Al-Qur'an dan Hadits  

b. Aqidah Akhlak  
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c. Fiqih  

d. Sejarah Kebudayaan Islam. (Permendiknas, tahun 2006 ) 

Prestasi belajar Pendidikan Agama Islam di Sekolah, ditentukan jika 

seorang anak dapat menerima, memahami, menguraikan serta mengamalkan syariat 

Islam dengan sesuai dengan ajaran-Nya. Untuk mengetahui sejauh mana prestasi 

seorang siswa di sekolah dapat dilihat dari kesesuaian indikator pola asuh 

demokratis dengan nilai raport Pendidikan Agama Islam di sekolah. Indikator pola 

asuh demokratis orang tua dan prestasi belajar Pendidikan Agama Islam yaitu 

Untuk lebih jelasnya, kerangka pemikiran ini digambarkan pada bagan dibawah ini. 
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1.1 Gambar : KerangkaBerpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator Prestasi Belajar Pendidikan 

Agama Islam (Variabel Y) 

 

1. Siswa dapat memahami materi 

Pendidikan Agama Islam 

2. Siswa dapat memahami makna ayat 

Al-Qur'an dan Hadits terkait dengan 

materi 

3. Siswa dapat menguraikan konsep 

Pendidikan Agama Islam  

4. Siswa dapat mengamalkan materi 

Pendidikan Agama Islam dengan 

baik  

5. Siswa dapat menjalankan nilai-nilai 

Agama Islam dengan sadar (tanpa 

paksaan orang lain).   

Indikator pola asuh demokratis 

(Variabel X) 

 

1. Adanya sikap pemberian 

kebebasan yang bertanggung 

jawab dari orang tua. 

2. Adanya sikap responsif terhadap 

kebutuhan anak. 

3. Adanya sikap yang hangat dari 

orang tua dalam membimbing 

anak. 

4. Anak terlibat dalam pengambilan 

keputusan atas suatu masalah. 

5. Orang tua menghargai sikap 

disiplin anak. 

6. Adanya kesempatan bagi anak 

untuk berpendapat. 

7. Memberi pujian ataupun hadiah 

kepada perilaku yang benar. 

8. Orang tua memberi penjelasan 

secara rasional jika pendapat anak 

tidak sesuai. 

9. Orang tua membimbing dan 

mengarahkan tanpa memaksakan 

kehendak kepada anak. 

10. Orang tua memiliki 

pandangan masa depan yang jelas 

terhadap anak.  

 

Responden siswa 
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F.  Hipotesis 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara 

terhadap suatu permasalahan sampai terbukti melalui data yang terkumpul 

(Arikunto, 1997). Permasalahan dalam penelitian ini adalah pola asuh demokratis 

orang tua dan pengaruhnya terhadap prestasi belajar PAI di sekolah 

Penelitian membahas dua variabel yaitu variabel pertama disimbolkan 

dengan (X) yaitu pola asuh demokratis dan variabel kedua yang disimbolkan 

dengan (Y) yaitu prestasi belajar PAI di sekolah. Rumusan hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah: 

Ha : r x y ≠ 0  (terdapat pengaruh yang signifikan antar variabel X dan 

variabel Y    artinya ‘pola asuh demokratis orang tua terdapat pengaruh 

terhadap prestasi belajar PAI di sekolah) 

Ho : rxy = 0 (tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X dan 

variabel Y artinya” pola asuh demokratis orang tua tidak terdapat pengaruh 

terhadap prestasi belajar PAI di sekolah) 

G. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang masalah tersebut telah banyak dilakukan peneliti lain 

berdasarkan tinjauan pustaka, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan 

penelitian  ini:  

1. Hasil penelitian I  Ida Santika (2017)  yang berjudul ‘’Pengaruh pola asuh 

demokratis orang tua terhadap kemandirian belajar siswa.’’ (penelitian 

pada siswa kelas VIII SMP NEGERI 28 BANDAR LAMPUNG Tahun 

pelajaran 2016/2017)Tujuan penelitian terebut adalah untuk mengetahui 

pengaruh pola asuh demokratis orang tua terhadap kemandirian belajar 

siswa. Metode penelitian tersebut bersifat kuantitatif. Populasi berjumlah 

227 siswa dan sampel penelitian 25% atau sebanyak 60 orang siswa dipilih 

dengan teknik simple random sampling. Hasil penelitian menunjukkan ada 

pengaruh pola asuh demokratis orang tua terhadap kemandirian belajar 

siswa. Hal ini ditunjukkan hasil korelasi pola asuh demokratis orang tua 

dengan kemandirian belajar dengan regresi linear sederhana di dapatkan 

nilai koefisien korelasi 0,939 sedangkan nilai koefisien determinasi 
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diperoleh adalah 0,879 atau 87,9%. Dengan demikian dapat disimpulkan 

pola asuh demokratis orang tua memiliki kontribusi sebesar 87,9% 

terhadap variable kemandirian belajar dengan nilai signifikan p = 0,002 ; p 

< 0.05.   

2. Hasil penelitian II Marwati Wulansari (2014) yang berjudul ‘’ Hubungan 

Pola Asuh Demokratis Orang Tua dan Lingkungan Sekolah dengan 

Kecerdasan Emosional Anak Siswa SD Kelas V Keceme I, Sleman, Kab 

Sleman Tahun 2013’’ Menunjukkan hasil penelitian disimpulkan bahwa: 

(1) Ada hubungan positif antara pola asuh demokratis orang tua dengan 

kecerdasan emosional anak siswa SD Kelas V Keceme I, Sleman, 

Kabupaten Sleman dengan koefisien korelasi (rxy) sebesar 0,540, (2) Ada 

hubungan positif antara lingkungan sekolah dengan kecerdasan emosional 

anak siswa SD Kelas V Keceme I, Sleman, Kabupaten Sleman dengan 

koefisien korelasi (rxy) sebesar 0,531, dan (3) Ada hubungan positif antara 

pola asuh demokratis orang tua dan lingkungan sekolah secara bersama-

sama dengan kecerdasan emosional anak siswa SD Kelas V Keceme I, 

Sleman, Kabupaten Sleman dengan koefisien korelasi (rxy) sebesar 0,608. 

Penelitian ini merupakan penelitian Kuantitatif dan populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa SD kelas V yang berjumlah 46 siswa. 

3. Hasil penelitian Hisbiyatul Fikriyah 2016 : Pengaruh Pola Asuh 

Demokratis Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam 

Siswa Kelas VII Di SMP Kyai Hasyim Tenggilis Surabaya. Point yang 

diteliti dalam skripsi ini adalah pengaruh pola asuh demokratis orang tua 

terhadap prestasi belajar siswa. Hal tersebut diteliti karena peneliti ingin 

menunjukkan pola asuh yang tepat untuk diterapkan pada siswa yang 

diharapkan memiliki prestasi di dalam kelas. Dan peneliti juga ingin 

meningkatkan prestasi belajar Pendidikan Agama Islam di sekolah. Untuk 

mencapai prestasi yang baik di kelas, maka digunakan pola asuh 

demokratis dengan dasar bahwa orang tua adalah pendidik utama dan 

pertama. Sikap baik orang tua dalam mengajar dan mendidik anak, maka 

anaknya pun akan menjadi baik dan terdidik. Sebaliknya, jika sikap orang 
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tua buruk pada anaknya, maka akhlak dan sikap anak pun akan menjadi 

buruk Pola asuh demokratis lebih memberikan kebebasan pada anak untuk 

menyampaikan pendapatnya. Aspirasi setiap individu terakomodasi 

dengan baik, sehingga setiap orang dapat berkembang sesuai dengan 

potensi yang dimilikinya. Hal tersebut akan berdampak pada 

perkembangan anak baik di lingkungan rumah maupun prestasi di sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


