
 

1 
 

PENGARUH POLA ASUH ORANG TUA TERHADAP PRESTASI BELAJAR 

PADA MATA PELAJARAN PKN SISWA KELAS III GUGUS IV  

KECAMATAN  AMPENAN  TAHUN AJARAN 2017/2018 

 

 

 

 

JURNAL SKRIPSI 

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan dalam Menyelesaikan Program Studi 

Sarjana (S1) Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) 

 

 

Oleh 

Aulia Safitriah Hidayati 

E1E213019 

 

 

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MATARAM 

2018 



 

2 
 



 

3 
 

PENGARUH POLA ASUH ORANG TUA TERHADAP PRESTASI BELAJAR 

PADA MATA PELAJARAN  PKn SISWA KELAS III GUGUS  IV 

KECAMATAN AMPENAN TAHUN AJARAN 2017/2018 

 

Aulia Safitriah Hidayati
1)

, I Nyoman Karma
2)

, Lalu Hamdian Affandi
2) 

 
1. Mahasiswa Prodi S1 PGSD FKIP UNRAM 

2. Dosen Pembimbing Skripsi Prodi S1 PGSD FKIP UNRAM 

 

  

 ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pola asuh orang tua 

terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran PKn siswa kelas III gugus IV 

kecamatan Ampenan tahun ajaran 2017/2018. Jenis penelitian ini adalah 

kausal komparatif (causal comparative research) yaitu penelitian sebab akibat  

dengan pendekatan expost facto. Penelitian ini membandingkan variabel 

terikat (Y) yaitu Prestasi Belajar Mata Pelajaran PKn berdasarkan variabel 

(X1) yaitu Jenis Pola Asuh Orang Tua. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 83 siswa dari 185 populasi, dimana teknik 

pengambilan sampel menggunakan purposive proporsional random sampling. 

Metode pengumpulan data menggunakan metode angket (questionaire) dan 

dokumentasi (nilai rapot PKn siswa semester ganjil). Analisis data yang 

digunakan untuk menguji hipotesis adalah statistik non parametrik dengan  

menggunaan teknik kruskal wallis test yang dibantu oleh program SPSS 17 for 

Windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah siswa yang memilih 

pola asuh otoriter sebanyak 15, yang memilih pola asuh otoritatif sebanyak 

45, dan yang memilih pola asuh permisif sebanyak 23. Hasil analisis data 

diperoleh nilai asymp.sig <0,05, maka hipotesis  diterima. Dengan demikian, 

dapat dikatakan bahwa ada perbedaan prestasi belajar antara siswa yang 

menggunakan pola asuh otoriter, otoritatif, dan permisif. Berdasarkan hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa “ada pengaruh antara pola asuh orang tua 

dengan prestasi belajar siswa kelas III gugus IV kecamatan ampenan”. Hasil 

analisis lanjutan yakni menggunakan analisis  quartil didapati bahwa tipe pola 

asuh otoritatif memiliki kontribusi dan pengaruh paling besar terhadap 

prestasi belajar siswa. 

  

 Kata kunci: pola asuh, prestasi belajar, PKn.  

 

 



 

4 
 

 

ABSTRACT 

The aims of this study is to identified parenting style effect on third student 

achievement in civic education elementary school group IV in Ampenan 

district of  academic year 2017/2018.  This is a  causal comparative study,  

that is causal research with expost facto approach. The study compared the 

dependent variable (Y) is a Civics Lesson learning achievement based on the 

variable (X1) is a type Parenting Parents. The sample used in this study as 

many as 83 students from 185 population, where the sampling technique using 

purposive proportional random sampling. Methods of data collection using 

questionnaires and documentation (value rapot civics students semester). 

Analysis of data used to test the hypothesis is non parametric statistics with 

the use of kruskal wallis test technique assisted by SPSS 17 for Windows 

program. The results showed that the number of students who chose 

authoritarian parenting as many as 15, who chose authoritative parenting as 

much as 45, and who chose permissive parenting as many as 23 students. The 

results of data analysis obtained asymp.sig 0,00 or <0,05, then the hypothesis 

accepted. Thus, it can be said that there are differences in learning 

achievement between students who use authoritarian, authoritative, and 

permissive parenting. Based on the results of research can be concluded that 

"there is influence between parenting style with student achievement class III 

group IV ampenan district". From quartil analysis,  it found that authoritative 

parenting type has greatest contribution and influence on  student 

achievement. 

Keywords: parenting pattern, learning achievement, civics. 

 

A. PENDAHULUAN  

Pendidikan kewarganegaraan yang diajarkan oleh guru di sekolah dasar sangat 

mempengaruhi perilaku siswa di lingkungan sekolah maupun di lingkungan 

bermasyarakat. Selain guru, orang tua juga sangat berperan aktif dalam pembentukan 

perilaku siswa tersebut. Melalui kehidupan dalam keluarga anak dilatih tidak hanya 

mengenal norma, tetapi juga menghargai dan mengikuti norma-norma dan pedoman 

hidup dalam bermasyarakat. Pola asuh ini diartikan sebagai cara orang tua 

memberikan perhatian dan kasih sayang di dalam kehidupan sehari-hari, dimana cara 

orang tua tersebut akan dibawa oleh anak saat di lingkungan sekolah. Pola asuh 

tersebut akan menjadi acuan guru untuk memahami karakteristik siswa tersebut. 
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Menurut Stewart dan Koch (dalam Widyarini, 2009) mengatakan bahwa pola asuh 

pada orang tua ada tiga macam yaitu pola asuh otoriter, pola asuh otoritatif dan pola 

asuh permisif. 

Pola asuh otoritatif yaitu pola asuh yang selalu mendukung anak, sehingga 

tipe pola asuh ini sangat membantu dalam proses pembentukan perilaku anak 

tersebut. tipe pola asuh selanjutnya yaitu pola asuh otoriter, orang tua yang 

menerapkan pola asuh ini cenderung memaksakan kehendak terhadap anak dan 

sangat sulit menerima pendapat anak tersebut. Kemudian pola asuh permisif yaitu 

orang tua yang banyak memberikan otonomi kepada anak, sehingga anak sering tidak 

disiplin. 

Dari beberapa pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anak- anaknya 

tidak hanya berpengaruh pada perilaku si anak melainkan akan berpengaruh pula 

pada prestasi belajarnya, pengaruh pola asuh tersebut mengakibatkan adanya dampak 

negatif dan positif terhadap prestasi belajar anak disekolah khususnya mata pelajaran 

kewarganegaraan (PKn) yang mengajarakan norma-norma yang berperan sebagai 

pembentukan perilaku anak di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. 

Prestasi belajar diartikan sebagai hasil akhir penilaian guru terhadap proses belajar 

sesuai dengan tujuan yang menyangkut isi pelajaran yang diharapkan dari siswa. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa adanya keterkaitan antara 

pola asuh orang tua yang diciptakan di dalam lingkungan keluarga dengan 

pembelajaran PKn yang di ajarkan dalam lingkungan sekolah dalam mencapai 

prestasi belajar pada anak demi masa depannya kelak, yang mana pada pelajaran ini 

ada kaitannya dengan segala bentuk tingkah laku anak. Dari sinilah penulis 

mengangkat penelitian yang berkaitan dengan pola asuh orang tua guna mengetahui  

pengaruh antara pola asuh orang tua terhadap prestasi belajar anak pada mata 

pelajaran PKn. 

B. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah kausal komparatif (causal comparative research) 

yaitu penelitian sebab akibat, dengan pendekatan expost facto. Penelitian ini 

bertujuan membandingkan variabel terikat (Y) prestasi belajar mata pelajaran PKn 

berdasarkan variabel (X1) Pola Asuh Orang Tua. Menurut Darmadi (2013:264) 

penelitian kausal komparatif merupakan penelitian yang berusaha mengidentifikasi 

hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat. Peneliti mengukur 

keterkaitan sebab-akibat antara jenis pola asuh orang tua, dengan tingkat prestasi 
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belajar pada mata pelajaran PKn di kelas III. Peneliti tidak mengendalikan variabel 

bebas secara langsung karena perwujudan variabel tersebut telah terjadi secara 

alamiah atau tidak dapat dimanipulasi (Kerlinger, 1973 dalam Solikhah, 2014:19). 

Pengolahan data dilakukan secara matematis dengan menggunakan berbagai rumus 

statistika yang sesuai dengan sifat dan jenis data. Adapun rancangan dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 : Rancangan Penelitian di SDN Gugus IV Kecamatan Ampenan 

 

Adapun Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas III SD Negeri se-

Gugus IV Kecamatan Ampenan Tahun Pelajaran 2017/2018 dengan jumlah 

total sebanyak 185 siswa (Tabel 2.1). Teknik sampling yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu teknik pengambilan sampel secara proporsional random 

sampling (proportional random sample). Proposional sampel ini digunakan 

karena keadaan populasi masing-masing sekolah yang ada di Gugus IV 

Ampenan tidak sama, maka pengambilannya dilakukan secara seimbang atau 

proporsional, sebanding dengan banyak sedikitnya populasi. Penarikan 

sampel dalam penelitian ini didasarkan pada pendapat Riduwan (2014:65) 

apabila sampel sudah diketahui maka teknik pengambilan sampel 

menggunakan rumus dari Taro sebagai berikut: 

 

 

n=     
 

(   (  ))
 

 

Keterangan: 

n : besar sampel 

N : besar populasi 

d : tingkat kepercayaan/ ketepatan yang diinginkan (0,1) 

Variabel X 

(Jenis pola asuh  

orang tua)  

     X1 : otoriter 

     X2 : otoritatif 

     X3 : permisif   

Variabel Y  

Prestasi Belajar PKn  
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Tabel 2.1  Data Populasi Penelitian Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Prestasi 

Belajar Pada Mata Pelajaran PKN Siswa Kelas III Gugus IV Kecamatan 

Ampenan 

 

No. 

Nama Sekolah Dasar Negeri 

yang Ada di Gugus IV Kec. 

Ampenan 

Populasi Pada Masing 

Masing Kelas III 

1 SDN 4 Ampenan 41 siswa 

2 SDN 11 Ampenan 15 siswa 

3 SDN 12 Ampenan 30 siswa 

4 SDN 14 Ampenan  26 siswa 

5 SDN 22 Ampenan 34 siswa 

6 SDN 34 Ampenan 39 siswa  

 Jumlah  185 siswa 

 

 Setelah mengetahui besaran sempel minimal yang akan dijadikan acuan 

mengambil sampel, selanjutnya adalah menentukan ukuran sempel yang akan 

digunakan untuk mewakili setiap sekolah yang berada di SDN gugus IV Kecamatan 

Ampenan dengan menggunakan rumus: 

 

          ni =
  

 
  

 
Keterangan: 

ni : jumlah sempel setiap kelas 

Ni : jumlah populasi setiap kelas  

N : jumlah polulasi seluruhnya 

            n  : jumlah sempel seluruhnya 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

metode angket yaitu dengan memberikan kuisioner untuk mengukur pengaruh pola 

asuh orang tua dikembangkan sendiri oleh peneliti dan dokumentasi yaitu nilai rapot 

PKn siswa semester ganjil yang didapat dari guru sekolah. Data hasil penelitian 

dianalisis dengan menggunakan analisis statistik teknik Kruskal Wallis Test dibantu 

menggunakan SPSS 17.0 for Windows. Analisis tersebut digunakan untuk mengetahui 

pengaruh antara pola asuh orangtua terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran 

PKn.  

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian 

Setelah dianalisis, terlihat jumlah kecendrungan orang tua yang menggunakan 

pola asuh  
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otoriter, otoritatif, dan permisif. Hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 3.1, 

berdasarkan tabel tersebut  terlihat bahwa kecendrungan pola asuh yang digunakan 

siswa yaitu pola asuh otoritatif. 

   Tabel 3.1 Jumlah Data Jenis Pola Asuh Yang Diterapkan Orang Tua Siswa  Kelas III Gugus 

IV   Kecamatan Ampenan 

 

 

       Tabel 3.2  Uji Statistik Jenis Pola Asuh Otoriter Dan Prestasi Belajar PKn siswa  kelas III Gugus 

IV Kecamatan Ampenan. 

 

        Tabel 3.3 Uji Statistik Jenis Pola Asuh Otoritatif  Dan Prestasi Belajar PKn Siswa  Kelas III 

Gugus IV Kecamatan Ampenan. 

 

 

 

 

 

 
 

No. Jenis Pola Asuh Jumlah % 

1 Pola asuh otoriter 15 18,1 

2 Pola asuh otoritatif 45 54,2 

3 Pola asuh permisif 23 27,7 

Jumlah 83 100% 

Test Statistics 

 nilai rapot  

Chi-Square 5.400
a
 

Df 5 

Asymp. Sig. .369 

a. 6 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 

2.5. 

 

Test Statistics 

 nilai rapot 

Chi-Square 62.311
a
 

Df 10 

Asymp. Sig. .000 

a. 11 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 

4.1. 
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         Tabel 3.4 Uji Statistik Jenis Pola Asuh Permisif  Dan Prestasi Belajar PKn Siswa  Kelas III 

Gugus IV Kecamatan Ampenan. 

 

 

           Dari beberapa tabel di atas (Tabel 3.2 - 3.4) dapat dilihat bahwa nilai 

asymp.sig dari pola asuh otoriter yaitu 0,369>0,05, nilai asymp.sig dari pola asuh 

otoritatif yaitu 0,000<0,05, dan nilai asymp.sig dari pola asuh permisif yaitu 

0,096>0,05. Dengan mengambil kesimpulan jika nilai asymp.sig <0,05 maka 

hipotesis di terima, sedangkan jika nilai asymp.sig >0,05 maka hipotesis ditolak. Dari 

3  tipe pola asuh di atas, hanya pola asuh otoritatif  yang diterima atau terdapat 

pengaruh yang signifikan dengan prestasi belajar. Dari penjelasan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa tipe pola asuh otoritatif yang  di terapkan oleh orang tua siswa 

lebih membawa ke arah positif, karena siswa tersebut cenderung mendapatkan nilai 

atau prestasi yang tinggi, sebaliknya tipe pola asuh otoriter yang selalu menerapkan 

kekerasan maupun permisif yang selalu membebaskan anak dapat berpengaruh 

terhadap menurun atau rendahnya prestasi siswa, di buktikan dengan nilai siswa yang 

cenderung memilih tipe pola asuh ini mendapatkan nilai atau prestasi yang cukup 

baik tetapi tidak melebihi nilai KKM yang ditentukan. 

 

Tabel 3.5 Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Pola Asuh Orang Tua  Dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas 

III Gugus IV Kecamatan Ampenan. 

 

Test Statistics 

 nilai rapot siswa 

Chi-Square 12.130
a
 

Df 7 

Asymp. Sig. .096 

a. 8 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 

2.9. 

Test Statistics
a,b

 

 nilai rapot siswa 

Chi-Square 38.411 

Df 2 

Asymp. Sig. .000 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: jenis pola asuh 
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Berdasarkan nilai test statistics pada Tabel 3.5 diketahui bahwa nilai 

asymp.sig sebesar 0,000< 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa “H0 ditolak”. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa ada perbedaan prestasi belajar antara siswa yang 

menggunakan pola asuh otoriter, otoritatif, dan permisif.  Karena adanya perbedaan 

yang signifikan maka dikatakan bahwa “ada pengaruh antara pola asuh orang tua 

dengan prestasi belajar siswa kelas III gugus IV kecamatan ampenan. 

Analisis Quartil 
 

Untuk mengetahui kontribusi dari tipe-tipe pola asuh terhadap prestasi belajar 

PKn, digunakan Analisis Quartil. Hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel 3.6 Hasil Analisis Jumlah Kontribusi Pola Asuh Otoriter Terhadap Prestasi Belajar Siswa 

Kelas III Gugus IV Kecamatan Ampenan 

 

 

 

 

 

 
 

Tabel 3.7  Hasil Analisis Jumlah Kontribusi Pola Asuh Otoritatif Terhadap Prestasi Belajar Siswa 

Kelas III Gugus IV Kecamatan Ampenan. 

 

 

 

 

 

 
Tabel 3.8  Hasil Analisis Jumlah Kontribusi Pola Asuh Permisif Terhadap Prestasi Belajar Siswa 

Kelas III Gugus IV Kecamatan Ampenan. 

 

 

 

Statistics 

nilai rapot   

N Valid 15 

Missing 0 

Percentiles 25 75.00 

50 75.00 

75 76.00 

Statistics 

nilai rapot   

N Valid 45 

Missing 0 

Percentiles 25 80.00 

50 80.00 

75 84.00 

Statistics 

nilai rapot siswa   

N Valid 23 

Missing 0 

Percentiles 25 75.00 

50 76.00 

75 78.00 
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 Dari tabel di atas dapat dilihat nilai dari Q1 pola asuh otoritatif yaitu 80 lebih 

besar melebihi 2 Quartil dari,  Q3 pola asuh otoriter yaitu 76 dan Q3 pola asuh 

permisif yaitu 78, sehingga dapat disimpulkan bahwa tipe pola asuh otoritatif  paling 

besar kontribusi dan pengaruhnya terhadap prestasi belajar siswa. 

 

2. Pembahasan  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pola asuh orang tua 

terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran PKn siswa kelas III gugus IV 

kecamatan Ampenan Tahun Ajaran 2017/2018. Penelitian ini menggunakan 6 sekolah 

di SDN se-Gugus IV Ampenan, yaitu SDN 4 Ampenan, SDN 11 Ampenan, SDN 12 

Ampenan, SDN 14 Ampenan, SDN 22 Ampenan, SDN 34 Ampenan. Kelas menjadi 

fokus penelitian ini  adalah hanya pada kelas III. 

Dari 3 tipe poa asuh menurut menurut  Diana Baumrind’s (dalam relasi orang 

tua & anak, 2009:96) dapat dilihat sikap orang tua dan pengaruhnya bagi anak seperti, 

orang tua yang otoriter cenderung memaksakan kehendaknya, sering menghukum 

secara fisik, serta terlihat kaku kepada anak. Sikap orang tua ini yang akan 

berpengaruh terhadap prilaku anak serta aktifitas belajarnya seperti anak akan selalu 

takut jika prestasinya menurun sehingga anak cenderung akan melakukan segala cara 

untuk bisa meningkatkan prestasinya baik itu dengan cara tidak baik seperti 

mencontek pekerjaan temannya jika ia tidak bisa menjawab. Di buktikan juga dengan 

melihat hasil perhitungan menggunakan rumus Chi-Square yaitu di dapatkan nilai 

asymp.sig sebesar 0,369 >0,05, maka disimpulkan bahwa hipotesis ditolak, dan tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan dengan prestasi belajar.  

Sikap orang tua yang otoritatif yang selalu mendukung, tidak memaksakan 

kemampuan yang melampaui kemampuan anak, memberikan kebebasan untuk 

mengembangkan kemampuan anak, serta menghargai setiap keberhasilan yang 

diperoleh anak. Sikap orang tua ini akan berpengaruh terhadap anak, seperti anak 

akan selalu termotivasi untuk lebih belajar karena orang tua selalu mendukungnya, 

anak tidak merasa dirinya dituntut untuk selalu baik dalam segala hal yang 

memungkinkan anak akan bertindak sesuai dengan kemampuannya, serta anak tidak 

akan takut untuk bercerita tentang keluh kesahnya disekolah karena ia merasa orang 

tuanya selalu responsif. Dapat dibuktikan juga dengan melihat hasil uji Chi-square 

yaitu didapatkan nilai asymp.sig sebesar 0,000<0,05 yang artinya hipotesis diterima 

atau terdapat pengaruh yang signifikan dengan prestasi belajar. 
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Orang tua yang menerapkan tipe pola asuh permisif, orang tua tipe ini 

cenderung membebaskan anak dalam segala hal, tidak pernah menegur anak saat 

melakukan kegiatannya baik itu kegiatan positif maupun negatif. Sikap orang tua ini 

akan mempengaruhi aktivitas belajarnya seperti anak tidak akan takut jika prestasinya 

menurun karena orang tuanya tidak akan memarahinya, sehingga anak jarang mau 

mengerjakan tugas sekolahnya, bahkan sering bolos sekolah. Anak juga tidak pernah 

mau bercerita tentang kegiatan sekolahnya karena anak sudah mengetahui bahwa 

orang tuanya tidak akan mau mendengarkannya. Dapat dibuktikan juga dengan 

melihat hasil perhitungan menggunakan rumus Chi-square yaitu didapatkan nilai 

asymp.sig sebesar 0,096>0,05 dengan demikian hipotesis ditolak dan tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan dengan prestasi belajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa pola 

asuh yang baik diterapkan pada anak dan akan membawa dampak baik juga bagi 

prestasi belajarnya yaitu tipe pola asuh otoritatif.  

Hasil analisis Quartil untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pola asuh 

tersebut dengan prestasi belajar di dapati bahwa Q1 pola asuh otoritatif lebih besar 

melebihi 2 Quartil yaitu Q3 pola asuh otoriter dan Q3 pola asuh permisif. Oleh 

karena itu dapat disimpulkan bahwa tipe pola asuh otoritatif  paling besar kontribusi 

dan pengaruhnya terhadap prestasi belajar siswa. 

 

D. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan  

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisis yang telah dilakukan maka 

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang sinifikan antara pola asuh orang tua 

dengan prestasi belajar PKn  siswa kelas III Gugus IV Kecamatan Ampenan Tahun 

2017/2018. Hal ini dibuktikan dengan penghitungan statistik menggunakan teknik 

analisis data statistik non parametrik dengan menggunakan teknik Kruskal wallis test. 

Dari tiga tipe pola asuh yang di analisis, tipe pola asuh orang tua otoritatif 

yang paling mempengaruhi prestasi belajar siswa, dibuktikan dengan menghitung 

menggunakan rumus Chi-square didapatkan  nilai asymp.sig sebesar 0,000<0,05 yang 

artinya hipotesis diterima dan terdapat pengaruh yang signifikan dengan prestasi 

belajar, serta dapat dilihat juga nilai rapot siswa yang kecendrungan otoritatif lebih 

tinggi dari nilai siswa yang menggunakan tipe pola asuh otoriter dan permisif.  Hasil 

analisis lanjutan yakni menggunakan analisis  quartil didapati bahwa tipe pola asuh 

otoritatif memiliki kontribusi dan pengaruh paling besar terhadap prestasi belajar 

siswa. 
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2. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat diajukan saran-

saran sebagai berikut: 

1. Bagi pihak sekolah untuk memperhatikan jenis pola asuh yang di bawa siswa 

sebagai dasar melihat karakteristik dan menentukan pola atau cara mengajar siswa 

yang sesuai, sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.  

2. Bagi orang tua agar memperhatikan kembali pola asuh yang diterapkan dalam 

mendidik anak, karena prilaku siswa di sekolah pada dasarnya sangat ditentukan 

di lingkungan keluarga. sehingga pola asuh yang di bawa siswa ke sekolah, 

diharapkan dapat membawa siswa untuk lebih meningkatkan prestasi belajarnya 

di sekolah. Dari hasil penelitian diatas orang tua sebaiknya menggunakan tipe 

pola asuh otoritatif yang memungkinkan anak lebih percaya diri karena tidak 

dituntut untuk selalu baik dalam segala hal, serta anak akan lebih termotivasi 

untuk belajar lebih giat lagi sehingga prestasi belajarnya akan meningkat. 

3. Bagi para peneliti selanjutnya agar memperhatikan kembali jenis pola asuh yang 

diteliti, sebaiknya memfokuskan pada satu jenis pola asuh sehingga hasil dari data 

yang diperoleh lebih maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan. Jika meneliti 

lebih dari satu tipe pola asuh agar memperhatikan uji normalitas dan homogenitas 

yang akan menjadi dasar untuk melakukan uji hipotesis apakah menggunakan 

statistik parametrik atau statistik non parametrik. 
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