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ABSTRAK 
 

Fidrotin Azizah, S540908106. 2010. Hubungan antara Prestasi Belajar 
Mahasiswa Program DIII Keperawatan dengan Type Pola asuh Keluarga : Studi 
pada Mahasiswa Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro. Tesis : Program 
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta 

Prestasi belajar masih menjadi tolak ukur pencapaian kompetensi mahasiswa 
dibidang ilmu keperawatan dan  pada dunia kerja  prestasi belajar  mahasiswa 
dijadikan sebagai acuan penerimaan karyawan baru ,  pada sisi yang lain bahwa 
prestasi belajar  yang rendah juga akan  menyangkut reputasi lembaga pendidikan.  
salah satu factor dari luar yang mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa adalah 
peran keluarga sebagai pendidik sekaligus pola asuh yang ditanamkan keluarga 
pada mahasiswa akan membentuk suatu kepribadian , kebiasaan dan karakter yang 
melekat sampai dewasa hal ini bisa berdampak pada pada gaya belajar yang pada 
akhirnya  mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara prestasi belajar 
mahasiswa Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro dengan macam  type pola 
asuh keluarga demokratis,penelantar, otoriter, permisif dan gabungan. 

Desain penelitian menggunakan cross sectional  Populasi penelitian ini 
mahasiswa Akes tingkat II berdasarkan hitungan besar sample didapatkan 87 
sampel menggunakan tehnik random sampling.pengolahan data dengan 
menggunakan analisis korelasi kendall Tau variable X1 pola asuh demokratis, X2 
pola asuh penelantar,X3 pola asuh ototiter,X4 pola asuh permisih,X5 pola asuh 
gabungan dengan variable Y prestasi belajar Mahasiswa Akes Rajekwesi  
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Hasil analisis menggunakan Kedall Tau  type pola asuh demokratis dengan 
prestasi belajar mahasiswa  didapatkan sig (2. tailed) ρ = 0,00  nilai tersebut 
memenuhi standart yaitu kurang signifikansi  a : 0,01  maka H0 ditolak yang 
berarti  ada hubungan yang bermakna atau signifikansi dengan hasil coeficient 
correlatie ,462 keeratan hubungan kuat dengan arah positif berarti  jika keluarga 
memberikan pola asuh demokratis, maka prestasi belajar (IPK) mahasiswa akan 
baik . type penelantar  didapatkan hasil nilai   r = ,897  atau lebih  dari a : 0,01 
maka H0 tidak diterima yang berarti tidak  ada hubungan yang bermakna  antara 
prestasi belajar dengan type pola asuh keluarga penelantar, Type otoriter   
didapatkan hasil  nilai r : 0,01 atau sama dengan   a : 0,01  maka H0 ditolak  yang 
berarti   ada  hubungan antara prestasi belajar mahasiswa dengan Type pola asuh 
keluarga otoriter  , dengan coefficient correlatie -339 kekuatan hubungan lemah 
arah negative berarti  keluarga yang menerapkan pola asuh otoriter tidak 
mendapatkan prestasi belajar baik.  Type pola asuh permisif  r : ,163 atau lebih  
dari a : 0,01  maka H0 diterima yang berarti  tidak ada  hubungan antara prestasi 
belajar mahasiswa Akes Rajekwesi dengan Type pola asuh keluarga permisif  , 
Type  pola asuh gabungan   nilai r : ,974 atau lebih  dari a : 0,01 maka H0 
diterima  yang  berarti  tidak ada  hubungan antara prestasi belajar  dengan Type 
pola asuh keluarga gabungan 

Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu pada type pola asuh demokratis 
mempunyai nilai signifikansi yang kuat dengan arah hubungan yang positive 
dibandingkan dengan  type pola asuh penelantar, otoriter ,permisif dan gabungan 
terhadap prestasi belajar mahasiswa Akes Rajekwesi Bojonegoro. 

 
Kata Kunci : Prestasi belajar , type pola asuh keluarga. 
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A. Latar Belakang Masalah 

Prestasi belajar mahasiswa merupakan suatu  hasil yang mencerminkan 

sejauh mana mahasiswa dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan disetiap 

bidang studi. Sudah menjadi kewajiban dan tugas dari lembaga pendidikan 

memberikan perhatian khusus mengenai prestasi belajar mahasiswa, selain itu 

prestasi belajar masih menjadi tolak ukur pencapaian kompetensi mahasiswa 

dibidang ilmu keperawatan dan  pada dunia kerja  prestasi belajar  mahasiswa 

dijadikan sebagai acuan penerimaan karyawan baru ,  pada sisi yang lain bahwa 

prestasi belajar  yang rendah juga akan  menyangkut reputasi lembaga pendidikan.  

 Secara umum kondisi pembelajaran di Akademi Kesehatan Rajekwesi 

Bojonegoro terutama di Prodi Keperawatan belum seperti yang diharapkan. hal ini 

ditunjukkan dengan nilai Indek Prestasi Mahasiswa (IPK) yang rata- rata masih 

kurang dari 3,00 atau kurang dari nilai B, selain itu mahasiswa yang terancam 

(Droup Out) DO di Prodi Keperawatan tahun 2008/2009 masih  sekitar 2 % dari 

total jumlah mahasiswa . Berdasarkan sumber data dari bimbingan konseling 

sebagian mahasiswa kurang berprestasi disebabkan karena factor keluarga.   

Berbagai usaha telah dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut misalnya 

dengan penyempurnaan kurikulum dan peningkatan mutu pendidikan. namun 

usaha tersebut harus disertai peninjauan faktor – faktor yang lain yang ikut 

berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa. salah satu factor dari luar yang 

mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa adalah peran keluarga sebagai pendidik 

sekaligus   Pola asuh yang ditanamkan keluarga pada mahasiswa akan membentuk 

suatu kepribadian , kebiasaan dan karakter yang melekat sampai dewasa hal ini 
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bisa berdampak pada pada gaya belajar yang pada akhirnya  mempengaruhi 

prestasi belajar mahasiswa 

Selain itu banyak  keluarga beranggapan bahwa Prestasi belajar Mahasiswa 

hanya dipengaruhi proses pembelajaran serta fasilitas yang diberikan oleh 

lembaga pendidikan padahal banyak faktor yang mempengaruhi salah satunya 

pola asuh kelurga juga sebagai penentu keberhasilan prestasi belajar (Roswita 

2000) 

 Lembaga pendidikan manapun mengharapkan prestasi belajar mahasiswa 

bisa mencapai maksimal, demikian pula di Akademi Kesehatan Rajekwesi 

Bojonegoro Program Diploma III Keperawatan akan tetapi pada kenyataannya 

hampir setiap akhir semester hasil Prestasi belajar mahasiswa yang diberikan 

dalam bentuk Kartu Hasil Studi  masing – masing tingkat masih terdapat prestasi 

belajar mahasiswa dibawah standart kelulusan yaitu Indek Prestasi kurang dari  

2,00 nilai rata – rata C  sekitar 5-10% dan ini berdampak pada kenaikan 

mahasiswa ketingkat berikutnya, sedangkan indeks Prestasi Mahasiswa yang 

mencapai nilai diatas 3,00  hanya mencapai 50 % dari masing – masing tingkat. 

Kesuksesan atau keberhasilan seorang mahasiswa bisa dilihat dari prestasi belajar 

yang dicapai selama proses pendidikan. 

Prestasi belajar merupakan  kesempurnaan yang dicapai mahasiswa dalam 

berfikir, merasa dan berbuat.  

Prestasi belajar dikatakan sempurna apabila memenuhi 3 aspek yakni 

kognitif, afektif dan psikomotor, sebaliknya prestasi dikatakan kurang memuaskan 

jika mahasiswa belum mampu memenuhi target dalam ketiga kreteria tersebut 
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Prestasi belajar merupakan suatu bukti keberhasilan belajar atau kemampuan 

seorang mahasiswa dalam melakukan kegiatan belajar sesuai dengan bobot yang 

dicapainya (Winkel 1996 : 162)  

Dalam mencapai prestasi belajar mahasiswa dipengaruhi beberapa faktor baik 

yang datang dari dalam diri mahasiswa sendiri  ataupun yang dari luar. Yang 

termasuk faktor internal adalah motivasi belajar, minat dan perhatian, sikap dan 

kebiasaan belajar,ketekunan, faktor fisik dan psikis. Sedangkan faktor eksternal 

adalah lingkungan belajar meliputi lingkungan kampus dan keluarga termasuk 

penerapan pola asuh dalam kelurga mahasiswa. 

 Mahasiswa  adalah masih tetap merupakan seorang anak yang butuh 

pengasuhan orang tua bagaimana mempertahankan kehidupan fisik anak dan 

meningkatkan kesehatannya, memfasilitasi anak untuk mengembangkan 

kemampuan sejalan dengan tahapan perkembangannya dan mendorong 

peningkatan kemampuan berperilaku sesuai dengan nilai agama dan budaya yang 

diyakininya ( Supartini, 2002 : 35).  

 Sebagai upaya  mewujudkan harapan itu orang tua dituntut untuk jeli 

mengamati perkembangan anak dan tentunya menerapkan pola asuh yang tepat 

(Sumedi 2009). 

 

 

 Pola asuh adalah sikap orang tua dalam memberikan aturan-aturan, hadiah 

maupun hukuman cara orang tua menunjukkan otoritasnya dan cara memberikan 

perhatian serta tanggapan terhadap anaknya (Nadesul,1993:19) 
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Berawal dari pola asuh keluarga maka akan terbentuk suatu kepribadian, 

kebiasaan dan karakter anak yang akan selalu melakat sampai dewasa . 

Adapun pola asuh secara umum yang diterapkan orang tua yaitu, pola asuh 

otoriter yang ditandai dengan adanya paksaan dari orang tua, pola asuh 

demokratis ditandai dengan adanya pengarahan dari orang tua yang dilakukan 

secra musyawarah, pola asuh permisif ditandai dengan kebebasan yang berlebihan 

yang diberikan orang tua kepada anak. Pola asuh orang tua akan memberikan 

pengaruh terhadap keaktifan dan prestasi belajar anak. Penerapan pola asuh 

kurang tepat, dapat mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa Selain itu salah satu 

fungsi keluarga adalah fungsi pendidikan yaitu  mendidik dan menyekolahkan 

anak untuk mempersiapkan kedewasaan dan masa depan anak bila kelak dewasa 

nanti ( Nasrul, 1998 : 113).   

Pola asuh yang diterapkan keluarga terhadap Mahasiswa akan membentuk 

jiwa dan kepribadian mahasiswa dan ikut berperan terhadap keberhasilan    

mahasiswa  berprestasi yang diharapkan itu benar-benar terwujud, maka ada 

upaya dari orangtua tentang bagaimana mendidik anak. Pendidikan dan 

pengasuhan yang benar terhadap anak sehingga akan menghasilkan lahirnya anak-

anak berprestasi (Fuad, 2008). 

 

 

Salah satu hal untuk menghasilkan lahirnya anak-anak berprestasi yang 

paling penting dilakukan orangtua adalah mengetahui prinsip apa yang perlu 

dipegang teguh agar orangtua sukses dalam mendidik anak dan juga bagaimana 
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metode-metode untuk sukses mendidik anak (Fuad, 2008).  

 Prestasi belajar Mahasiswa tidak hanya ditentukan oleh salah satu faktor 

tetapi banyak faktor yang mempengaruhi, faktor keluarga meliputi pola asuh 

keluarga bagaimana keluarga menerapkan pola asuh tersebut pada mahasiswa 

sehingga bisa mencapai prestasi belajar yang diharapkan. dibutuhkan pemahaman 

keluarga bahwa pola asuh yang ditanamkan mulai balita sampai dewasa akan 

membentuk kebiasaan dan kepribadian yang melekat yang ikut menentukan 

keberhasilan dalam meraih prestasi belajar yang maksimal. 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti ingin mengetahui apakah terdapat 

hubungan antara prestasi belajar mahasiswa Program DIII Keperawatan dengan  

Tipe pola asuh keluarga. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Apakah terdapat  hubungan  antara  prestasi belajar mahasiswa program 
DIII Keperawatan dengan tipe pola asuh keluarga? 

2. Apakah terdapat perbedaan prestasi belajar mahasiswa program DIII 
Keperawatan menurut tipe pola asuh keluarga? 

3. Apakah terdapat perbedaan prestasi belajar mahasiswa program DIII 
keperawatan pada masing – masing pasangan tipe pola asuh keluarga? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Mengetahui hubungan   Prestasi belajar Mahasiswa Program D III 
Keperawatan dengan Tipe Pola asuh Keluarga 

2. Tujuan Khusus  

 1. Mengetahui   hubungan  antara  prestasi belajar mahasiswa program DIII 
Keperawatan dengan tipe pola asuh keluarga 
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2. Mengetahui perbedaan prestasi belajar mahasiswa program DIII 
Keperawatan menurut tipe pola asuh keluarga 

3. Mengetahui perbedaan prestasi belajar mahasiswa program DIII 
keperawatan pada masing – masing pasangan tipe pola asuh keluarga 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini dapat menambah perkembangan ilmu pengetahuan dibidang pendidikan dan 

kesehatan  bahwa salah satu factor yaitu pola asuh keluarga  ikut berperan dalam menentukan prestasi 

belajar mahasiswa. 

b. Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat menambah pengetahuan  keluarga dalam menerapkan pola 

asuh yang tepat bagi anak – anaknya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai bahan pertimbangan dan pengetahuan para pengajar dalam 

rangka untuk meningkatkan prestasi belajar di Program D III 

Keperawatan Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro. 

b. Sebagai bahan penyuluhan (Health education) oleh dosen  sebagai bentuk pelaksanaan pengabdian 

masyarakat dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi  

c. Penelitian ini kami harapkan membuka wawasan masyarakat terutama 

keluarga bahwa keberhasilan dalam belajar tidak sepenuhnya 

tergantung pada tugas pendidikan akan tetapi pola asuh yang sudah 

ditanamkan kepada mahasiswa  bisa mempengaruhi prestasi belajar 

anak. 

d. Bagi mahasiswa hasil penelitian ini bisa memberikan pemahaman 

mengenai bentuk pola asuh yang bisa berdampak positif bagi 

prestasinya, sekaligus sebagai bekal mahasiswa yang nantinya juga 

akan menjadi oraang tua bisa menerapkan pola asuh yang tepat 
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e. Hasil penelitian ini akan disosialisasikan kepada orang tua mahasiswa  

agar memperoleh wawasan mengenai pola asuh, penerapan dan 

dampak  bagi prestasi belajar anaknya. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  
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A. Tinjauan Pustaka 

1.  Konsep Prestasi  Belajar 

   a. Pengertian belajar   

      Belajar mengandung pengerian terjadinya perubahan dari persepsi dan 

prilaku, termasuk juga perbaikan perilaku, misalnya pemuasan kebutuhan 

masyarakat dan pribadi secara lengkap. 

         Menurut Klein (1996 :2) mengemukakan belajar yaitu  

 Learning defined as an exsperential  process resulting in a relatively 
permanent change in behavior that cannot be exsplained by temporary 
states, maturation, or innate rensponse tendencies 

 

 Dalam pengertian ini terdapat tiga komponen penting belajar adalah (1) 

refleksi sebuah perubahan yang potensial untuk perilaku. Belajar tidak 

otomatis akan menuntun pada perubahan perilaku. (2) perubahan pada 

perilaku untuk belajar relative pemananen. (3) perubahan pada perilaku 

dapat saja didapat pada proses lain selain sejajar. 

  The Liang Gie (1983) berpendapat bahwa belajar adalah segenap kegiatan 

yang dilakukan secara sadar oleh seseorang yang mengakibatkan perubahan 

dalam dirinya, penambahan pengetahuan atau kemahiran yang sifatnya 

sedikit banyak permanen. Pada pendapat ini juga menekankan adanya 

perubahan diri  individu didalam belajar. Menurut pendapat ini berarti 

perubahan- perubahan tingkah laku akibat pertumbuhan fisik atau 
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kematangan, kelelahan, penyakit atau pengaruh obat – obatan tidak temasuk 

proses belajar.                                                         

 Secara umum belajar juga dikatakan suatu  proses interaksi antara diri 

manusia (id – ego – super ego) dengan lingkungannya, yang mungkin 

berwujud pribadi, fakta, konsep, ataupun teori. Dalam hal ini terkandung suatu 

kedalam diri yang belajar dan dilakuakan secara aktif, dengan segenap panca 

indra ikut berperan (Sardiman , 2007) 

Belajar  adalah  semata-mata  mengumpulkan  atau  menghargai  kata-

kata yang tersaji dalam bentuk informasi atau materi pelajaran (Muhibbin ,     

2003 : 64). Selain itu dibawah ini akan diuraikan definisi belajar menurut 

pendapat para ahli diantaranya  

1. Dalam pengertian singkat belajar adalah “key term” atau “istilah kunci” yang 

paling vital dalam setiap usaha pendidikan sehingga tanpa belajar 

sesungguhnya tidak pernah ada pendidikan.  

2. Belajar adalah proses perubahan dalam diri manusia (Amadi , 1999 : 165).  

3. Menurut Cronbach dalam buku psikologi pendidikan (1954) menyatakan 

“learning is shown by a change in behavior as a result of esperience” belajar 

yang sebaik-baiknya adalah dengan mengalami dan dalam mengalami itu 

pelajar menggunakan panca indera (Sumadi , 2002 : 231).  

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar  

Secara global, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dapat kita 

bedakan menjadi tiga macam, yakni :   
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1). Faktor internal (faktor dari dalam) yakni keadaan atau kondisi jasmaniah dan  

rohani, factor inilah yang sangat berpengaruh pada terhadap kegagalan atau 

keberhasilan  individu yang belajar. Menurut Thulus H dan Soetano (1989 

:136), factor internal terdiri atas kondisi fisiologis dam psikologis. Orang yang 

sedang sakit jasmaninya akan mengganggu aktifitas belajar sehingga hasil 

belajarnya kurang baik bila dibandingkan orang yang kondisinya sehat. 

Gangguan dari salah satu panca indra juga akan menimbulkan gangguan 

dalam proses belajar yang akhirnya hasil belajarnya kurang memuaskan. 

Adapun kondisi psikologis adalah semua keadaan dan fungsi psikologis yang 

berpengaruh terhadap proses belajar meliputi ; minat, kecerdasan, motivasi, 

bakat, konsentrasi, kemampuan kognitif, reaksi, organisasi, lupa.  

2). Faktor eksternal, yakni segala sesuatu yang dapat mempengaruhi proses 

maupun hasil belajar, yang datangnya dari luar individu. Menurut Syaifullah 

(1980) ada dua factor yang mempengaruhi keberhasilan belajar factor social 

dan ekonomi termasuk factor keluarga didalamnya. 

3). Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yaitu jenis upaya belajar 

siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk 

melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran (Utami , 2003 : 

144).  

c. Metode belajar  

Ada dua metode belajar yang sering digunakan :  
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    1). SQ3R pada prinsipnya merupakan singkatan-singkatan langkah belajar.  

   a). Survey, maksudnya memeriksa atau meneliti atau mengidentifikasi 

seluruh  teks.  

   b). Question, maksudnya menyusun daftar pertanyaan yang relevan dengan 

teks.  

   c). Read, maksudnya membaca teks secara aktif untuk mencari jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan yang telah tersusun.  

   d).  Recite, maksudnya menghafal setiap jawaban yang telah ditemukan.  

   e). Review, maksudnya meninjau ulang seluruh jawaban atas pertanyaan 

yang tersusun pada langkah kedua dan ketiga.  

2). PQ4R pada prinsipnya juga merupakan singkatan langkah belajar.    

a). Preview, bab yang dipelajari hendaknya disurvey terlebuh dahulu untuk 

menentukan topik umum yang terdapat didalamnya.  

b). Question, pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan sub bab hendaknya 

disusun, misalnya dengan cara mengubah judul sub bab yang bersangkutan 

ke dalam bentuk kalimat tanya.  

c). Read, isi sub bab hendaknya dibaca secara cermat.  

d). Reflect, selama membaca sub bab hendaknya dipahami.  

e). Recite, setelah sub bab di baca selesai hendaknya diingat-ingat.  

f). Review, setelah selesai sub bab, tanamkanlah ke dalam memori dan 

mengingat-ingat intisarinya (Mustaqim dan Abdul W, 1999 : 68).  
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d. Motivasi belajar   

Motivasi belajar adalah menunjukkan kepada semua gejala yang 

terkandung dalam stimulus tindakan ke arah tujuan tertentu di mana 

sebelumnya tidak ada gerakan menuju ke arah tujuan tersebut. Motivsi dapat 

berupa dorongan atau internal dan insentif diluar individu sebagai suatu 

masalah. Motivasi adalah proses membangkitkan, mempertahankan dan 

mengontrol minat-minat (Oemar , 2004 : 123).  

e. Tujuan belajar  

Tujuan belajar adalah tercapainya penyusunan akademia siswa sehingga 

dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Secara khusus tujuan belajar 

adalah :  

1). Mengenal, memahami, menerima, mengarahkan dan mengaktualisasikan 

secara optimal.  

2). Mengembangkan berbagai ketrampilan belajar.  

3). Mengembangkan suasana belajar yang kondusif.  

4). Memahami lingkungan pendidikan.  

f. Cara belajar efektif 

Prinsip belajar efektif menurut Sunaryo (2002 : 173) adalah sebagai 

berikut :  

1). Belajar harus mempunyai tujuan yang jelas dan terarah.  

2). Tujuan belajar diserti kebutuhan bukan paksaan orang lain.  
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3). Belajar harus disertai nilai, hasrat dan kemauan yang kuat untuk mencapai 

tujuan.  

4). Dalam mencapai tujuan belajar, pasti akan menghadapi bermacam-macam 

hambatan atau kendala sehingga perlu ketekunan berusaha.  

5). Bukti bahwa seseorang sudah belajar ditandai adanya perubahan perilaku dari 

tidak tahu menjadi tahu dan dari tidak mengerti menjadi mengerti.  

6). Belajar akan memperoleh civil effect, disamping dari tujuan pokok.  

7). Belajar adalah proses aktif sehingga perlu interaksi antara individu dan 

lingkungan.  

8). Belajar akan lebih berhasil apabila berbuat atau melakukan sesuatu.  

9). Belajar harus mencakup aspek knowledge, affective dan psychomotor.  

10).Belajar perlu adanya bimbingan dan bantuan orang lain.  

11).Belajar perlu pemahaman tentang hal-hal yang dipelajari sehingga diperoleh  

pengertian.  

12).Belajar memerluan latihan dan ulangan agar sesuatu yang dipelajari dapat 

dikuasai.  

13).Belajar dapat dikatakan berhasil apabila dapat menerapkan dalam bidang 

praktek sehari-hari.  

 

2. Prestasi Belajar 

a. Pengerian Prestasi belajar 
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Evaluasi menurut Crowl, Sally, Podell (1997 : 310) adalah “evaluation 

refres to the process of making a value judgment”. Pengertian Crowl ini, 

evaluasi mengarah pada proses pembuatan keputusan tentang nilai, yang berarti 

evaluasi digunakan sebagai pijakan guru atau lembaga dalam memutuskan 

seseorang atau kegiatan itu baik atau buruk, gagal atau berhasil. 

Prestasi adalah kata yang menggambarkan hasil yang dicapai oleh 

seseorang setelah berusaha secara maksimal untuk mendapatkan prestasi ( 

Diknakes , 2001 : 1). 

Prestasi adalah mencerminkan sejauh mana siswa dapat mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan di setiap bidang studi (Diknakes 2001) 

Dalam rangka untuk mendapatkan data sebagai bahan informasi guna 

mempermudah dalam melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan pengajaran 

dilaksanakan tes formatif dan tes sumatif. 

Keberhasilan belajar atau disebut juga prestasi belajartest (Neoleka, 

1986). 

b. Alat ukur prestasi belajar 

Untuk mengetahui mengenai tingkat perkembangan murid dalam 

memahami materi (prestasi belajar) yaitu dengan cara yang dilaksanakan sesuai 
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dengan kurikulum pendidikan meliputi ; post test, ujian tengah semester, ujian 

akhir semester.  

Post test dilakukan setelah berakhirnya materi yang baru diajarkan 

dengan tujuan untuk mengetahui penguasaan murid terhadap materi yang 

dipelajari. Dari hal tersebut guru memperoleh umpan balik mengenal tingkat 

keberhasilan proses belajar mengajar yang baru saja dilakukan. Dengan 

demikian pengajar mengetahui apakah cara tersebut tepat digunakan dan media 

yang digunakan menunjang kemudian dilanjutkan dengan penilaian. Menurut 

Gronlund (1979) dikutip Dikbud (1997 : 99). Penilaian merupakan suatu proses 

sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan pendidikan atau pengajaran 

yang dicapai oleh mahasiwa.  

Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan dengan ujian tertulis, lesan, diskusi 

praktek, maupun presentasi hasil penugasan. Hasil dari kegiatan evaluasi 

beberapa nilai yang dinyatakan dalam Indeks Prestasi (IP) dengan rumus : 

Indeks Prestasi IP    =   KI x NI 

       KI 

Keterangan : 

K   : Jumlah SKS Mata Kuliah yang diambil 

N   : Nilai masing - masing mata kuliah 

I   : Indeks 
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(Pedoman Evaluasi Program DIII Keperawatan, 2000) 

Hasil penilaian  dapat dicapai dengan berbagai cara diantaranya :  

1). Menggunakan nilai kuantitatif yaitu dengan kata-kata misalnya ; istimewa, 

baik, cukup, kurang.  

2). Menggunakan nilai kuantitatif yaitu dengan angka-angka 0-10 atau 0-100.  

3). Menggunakan kombinasi.  (Dikbud, 1997 : 112).  

Prestasi belajar dengan menggunakan simbol-simbol huruf A, B, C, D 

dan E, maksudnya simbol-simbol tersebut sebagai terjemahan dari simbol-

simbol angka seperti ada ada lampiran :  

 

 

 

 

Tabel . 1  Daftar nilai Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro Program D III 
Keperawatan.  

 
NILAI ABSOLUT NILAI MUTU NILAI LAMBANG 

86.00 
85.00 
83.75 
82.50 
82.25 
80.00 
78.75 

4.00 
3.99 
3.87 
3.75 
3.66 
3.59 
3.51 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
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NILAI ABSOLUT NILAI MUTU NILAI LAMBANG 
77.50 
76.25 
75.00 
73.75 
72.50 
71.25 
70.00 
68.75 
67.50 

3.50 
3.33 
3.25 
3.24 
3.16 
3.00 
2.99 
2.88 
2.76 

B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 

67.00 
66.25 
65.00 
63.75 
62.50 
61.25 
60.00 
58.75 
57.50 
56.25 

2.75 
2.67 
2.58 
2.50 
2.49 
2.33 
2.25 
2.24 
2.16 
2.00 

C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

55.00 
53.75 
52.50 
51.25 
50.00 
48.75 
47.50 
46.25 
45.00 
43.75 
42.50 
41.25 

1.99 
1.91 
1.83 
1.74 
1.66 
1.58 
1.50 
1.41 
1.33 
1.25 
1.24 
1.00 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

40.00 
38.75 
37.50 
36.25 
35.00 
33.75 
32.50 
31.25 
30.00 
28.75 
27.50 
27.00 

0.91 
0.86 
0.80 
0.86 
0.59 
0.52 
0.46 
0.32 
0.25 
0.19 
0.12 
0.10 

E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



  38 
 

 

 
 

 

Peringkat atau jenjang prestasi kurikulum D III Keperawatan tahun 2006 

adalah  

1. 3.51 - 4.00  = dengan pujian 

2. 2.76 - 3.50   = sangat memuaskan  

3. 2.00 - 2.75   = memuaskan 

(PusDikNakes, 2006) 

 

Perlu ditambahkan simbol nilai angka yang berskala antara 0 sampai 4 

seperti yang tampak pada tabel di lampiram, lazim dipakai di perguruan tinggi. 

Skala angka yang berinterval jauh lebih pendek dari pada skala angka lainnya 

untuk menetapkan indek prestasi (IP) mahasiswa baik pada setiap semester 

maupun pada akhir penyelesaian studi (Muhibbin , 1995 : 153). 

 

 

 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar  

Menurut Purwanto Ngalim (1998 : 107) faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar adalah sebagai berikut :  

1). Faktor interna  

a). Faktor fisiologis  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



  39 
 

 

(1) Kondisi fisik yang kurang baik menyebabkan daya pikir anak 

menurun, ini disebabkan seringnya anak makan tidak teratur atau 

anoreksia jika ada masalah dalam keluarganya.  

(2) Kondisi panca indra, menurunnya panca indra terutama penglihatan 

dan pendengaran dapat menghambat proses belajar.  

b). Faktor psikologi  

(1) Bakat, bakat yang dimiliki seseorang anak muncul dari dalam diri. 

seorang kondisi anak atau keturunan dari keluarga dapat 

mempengaruhi bakat dari anak.  

(2) Minat, jika anak tidak mempunyai minat untuk belajar, dapat 

mempengaruhi proses belajar.  

(3) Motivasi, keinginan untuk belajar yang dapat mempengaruhi 

bagaimana seseorang belajar.  

2). Faktor eksterna  

a). Faktor lingkungan  

(1) Keadaan lingkungan meliputi tatanan dikelas, lingkungan sosial, 

lingkungan fisik (cahaya, udara, suara).  

(2) Keluarga meliputi situasi rumah, pola asuh, keadaan keluarga, 

ekonomi.  

(3) Keluarga bermasalah atau terpecah belah akibat dari perceraian 

mempunyai dampak negatif bagi anak, terutama pada kondisi 

psikologi, kondisi psikologi berpengaruh pada proses belajar yang 

menimbulkan penurunan prestasi belajar anak.  
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b). Faktor instrumental  

(1) Kurikulum atau bahan pelajaran guru atau pengajar.  

(2) Sarana dan fasilitas serta administrasi atau manajemen. 

3. Program DIII Keperawatan 

a. Tujuan Pendidikan 

1) Melaksanakan pelayanan kesehatan (Keperawatan dan Kebidanan) 

dalam sistem pelayanan kesehatan sesuai kebijakan umum pemerintah 

yang berlandaskan Pancasila khususnya melalui asuhan kesehatan 

(Keperawatan dan Kebidanan) kepada individu, keluarga, kelompok 

dan komunitas berdasarkan kaidah–kaidah kesehatan mencakup : 

a). Menerapkan konsep, teori dan prinsip ilmu humaniora, ilmu alam 

dasar, biomedik, kesehatan masyarakat dan ilmu keperawatan serta 

kebidanan kepada individu, keluarga, kelompok, komunitas dan 

masyarakat 

b). Melaksanakan pelayanan dan atau asuhan kesehatan secara tuntas 

melalui pengkajian kesehatan, penetapan diagnosa kesehatan, 

perencanaan tindakan kesehatan, implementasi dan evaluasi, baik 

bersifat promotif, preventif kuratif dan rehabilitatif kepada 

klien/pasien yang mempunyai masalah kesehatan dasar sesuai 

batas kewenangan, tanggung jawab, dan kemampuannya serta 

berlandaskan etika profesi kesehatan.  
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c). Mendokumentasikan asuhan kesehatan secara sistematis dan 

memanfaatkannya dalam upaya meningkatkan kualitas asuhan 

kesehatan. 

d). Bekerjasama dengan anggota tenaga kesehatan lain dan berbagai 

bidang terkait dalam menerapkan prinsip menejemen, 

menyelesaikan masalah kesehatan yang berorientasi kepada 

pelayanan dan asuhan keperawatan. 

e).  Melaksanakan sistem rujukan kesehatan. 

2) Menunjukkan sikap kepemimpinan dan bertanggung jawab dalam 

mengelola asuhan keperawatan dan Kebidanan 

a). Menerapkan teori menejemen dan kepeminpinan yang sesuai 

dengan kondisi setempat dalam mengelola asuhan kesehatan 

b). Melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengawasan dalam mengelola asuhan kesehatan. 

c). Bertindak sebagai pemimpin baik formal maupun informal untuk 

meningkatkan motivasi dan kinerja dari anggota-anggota tim 

kesehatan dalam mengelola asuhan kesehatan. 

d). Menggunakan berbagai strategi perubahan yang diperlukan untuk 

mengelola asuhan kesehatan 

e). Menjadi role model professional dalam mengelola 

pelayanan/asuhan kesehatan 

3) Berperan serta dalam kegiatan penelitian dalam bidang kesehatan dan 

menggunakan hasil penelitian serta perkembangan ilmu pengetahuan 
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dan teknologi untuk meningkatkan mutu dan jangkauan 

pelayanan/asuhan kesehatan. 

a). Mengidentifikasi masalah kesehatan maupun kesehatan 

berdasarkan gejala yang ditemukan dalam lingkungan kerjanya 

sebagai informasi yang relevan untuk kepentingan penelitian. 

b). Menggunakan hasil-hasil penelitian dan IPTEK kesehatan terutama 

keperawatan dan kebidanan dalam pelayanan kesehatan sesuai 

standard praktek kesehatan melalui program jaminan mutu yang 

berkesambungan. 

c). Menetapkan prinsip dan teknik penalaran yang tepat dalam berfikir 

secara logis dan kritis. 

4) Berperan secara aktif dalam mendidik dan melatih pasien dalam 

kemandirian untuk hidup sehat. 

a). Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan 

pengajaran dan pelatihan dalam bidang kesehatan. 

b). Menetapkan prinsip pendidikan untuk meningkatkan kemandirian 

pasien, peningkatan kemampuan dalam pemeliharaan 

kesehatannya. 

c). Menganalisa berbagai ilmu pengetahuan kesehatan dasar dan klinik 

dalam memberikan pendidikan kepada pasien. 

5) Mengembangkan diri secara terus menerus untuk meningkatkan 

kemampuan profesional 
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a). Menerapkan konsep-konsep profesional dalam melaksanakan 

kegiatan kesehatan 

b). Melaksanakan kegiatan kesehatan dengan menggunakan 

pendekatan ilmiah 

c). Berperan sebagai pembaharu dalam setiap kegiatan keperawatan di 

berbagai tatanan pelayanan kesehatan. 

d). Mengikuti perkembangan dan menerapkan IPTEK secara terus 

menerus melalui kegiatan yang menunjang. 

e). Berperan serta secara aktif dalam setiap kegiatan ilmiah yang 

relevan dengan kesehatan. 

6) Memelihara dan mengembangkan kepribadian serta sikap yang sesuai 

dengan etika kesehatan dalam melaksanakan profesinya 

a). Melaksanakan tugas profesi kesehatan mengacu kepada kode etik 

kesehatan mencakup komunikasi, hubungan tenaga kesehatan 

dengan klien/pasien, tenaga kesehatan dengan tenaga kesehatan, 

tenaga kesehatan dengan profesi lain. 

b). Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 

c). Bertindak serasi dengan budaya masyarakat dan tidak merugikan 

kepentingan masyarakat 

d). Berperan serta secara aktif dalam pengembangan organisasi profesi 

e). Mengembangkan komunitas profesional kesehatan. 
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7) Berfungsi sebagai anggota masyarakat yang kreatif, produktif, terbuka 

untuk menerima perubahan serta berorientasi kemasa depan, sesuai 

dengan perannya. 

a). Menggali dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya 

untuk membantu menyelesaikan masalah masyarakat dibidang 

kesehatan. 

b). Membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang 

kesehatan dengan memanfaatkan dan mengelola sumber yang 

tersedia. 

c). Memilih dan menapis perubahan yang ada untuk membantu 

meningkatkan kesehatan masyarakat. 

d). Memberi masukan pada berbagai lembaga pemerintah dan non 

pemerintah tentang aspek yang terkait dengan kesehatan. 

 

b. Kurikulum  DIII Keperawatan 

    Kurikulum disusun dengan mengacu pada peraturan yang berlaku, yaitu : 

1). KepMen 232/U/2000 tentang kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia 

khususnya pendidikan tinggi jalur profesional   

2). Keputusan Mendiknas 234/U/2000 tentang Pedoman Pendidikan Tinggi 

3)  SK MenKes No. 043/MENKES-KESOS/SK/1/2001 tentang ijin 

penyelenggaraan S1 keperawatan jumlah beban studi antara 144 sampai 

160 SKS. Terdiri dari sekurang-kurangnya 40 % kurikulum inti 60 % 

kurikulum institusional dengan struktur kurikulum mencakup 
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4). KIPNI I (Kurikulum inti Pendidikan Ners IndonesiaI) N0 :129/U/1999,   

tanggal 11 Juni 1999 

     Program Kurikulum 

a). Kurikulum Inti 

1). MPK = Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian 

2). MKK = Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan 

3). MKB = Kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya 

4). MPK = Kelompok Mata Kuliah Prilaku Berkarya 

5). MBB = Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat 

b). Kurikulum Institusional 

1). MKK = Bahasa Inggris, Statistik Keperawatan, Komputer Internet 

2). MPB = Ilmu Dasar Bedah, Laboratorium klinik, Kesehatan Lingkungan, 

Nosokomial 

Pendidikan D III Keperawatan adalah pendidikan yang bersifat akademik 

profesional yang bermakna bahwa program pendidikan ini mempunyai 

landasan akademik dan landasan profesi yang cukup. Lulusan sebagai Ahli 

Madya Keperawatan memiliki sikap dan kemampuan dalam bidang berbagai 

bentuk pengalaman belajar, khususnya pengalaman belajar klinik dan 

pengalaman belajar lapangan yang dilaksnakan pada tatanan nyata 

pelayanan kesehatan. 

4.  Konsep Dasar Remaja  

a. Pengertian remaja  
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Remaja adalah suatu masa dimana individu dalam proses 

pertumbuhannya (terutama fisik) telah mencapai kematangan (Dadang S, 1995 

: 1). 

b. Pertumbuhan atau perkembangan masa remaja 

Remaja merupakan perkembangan dan juga gejala kultural. Perubahan-

perubahan yang terjadi memancar dari hakekat remaja itu sendiri. Waktu dan 

jalannya perubahan, besar atau tingginya perawakan sebagian besar ditentukan 

oleh hereditasnya. Sementara itu sifat-sifat dan kepribadian sebagian besar juga 

dipengaruhi hereditas (Oemar , 1995 : 4).  

Perkembangan remaja menurut Oemar  (1995 : 5) dibagi dalam :  

1). Perkembangan jasmani, dimana salah satu hasil pertumbuhan yang jelas 

nampak pada remaja adalah kematangan fisik. Hasil lain adalah kematangan 

seksual dalam arti bahwa mereka dapat memproduksi. Dalam hal ini perlu 

diperhatikan adanya perbedaan individual ada yang cepat ada pula yang 

lambat.  

2). Perkembangan sosial, dimana hubungan dengan dan diiringi dengan 

bertambahnya minat terhadap penampilan diri serta kegiatan-kegiatan 

kelompok sosial lainnya yang anggotanya terdiri atas jenis kelamin yang sama 

atau berlainan.  

3). Perkembangan mental, mencapai pertumbuhan kapasitas mental yang penuh 

yang diukur dengan lesi intelegensi. Aspek yang penting dalam pertumbuhan 
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intelek pada masa ini ialah bertambahnya kemampuan untuk menggeneralisasi 

dan berhubungan dengan hal-hal yang abstrak.  

4). Perkembangan emosional, dimana perkembangan ini adalah kemajuan kearah 

pencapaian kematangan emosional, kematangan emosional bisa dihubungkan 

dengan psikologis dan fisik.  

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar remaja 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar remaja 

diantaranya :  

1). Faktor intrinsik  

  a). Pengetahuan adalah dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan 

penginderaan terhadap suatu objek tertentu (Notoatmodjo , 2002 : 121).  

b). Pendidikan dapat diartikan sebagai proses suatu bantuan yang diberikan 

oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai 

kedewasaan. Dalam arti luas pendidikan mencakup seluruh proses 

kehidupan dan segala bentuk interaksi individu dengan lingkungannya 

baik secara formal atau informal (Kariyoso, 1999 : 143). 

c). Kebutuhan seseorang melakukan aktivitas itu didorong adanya faktor 

kebutuhan. Kebutuhan ini timbul karena adanya keadaan yang tidak 

seimbang, tidak serasi (Sardiman , 2003 : 78). 

2). Faktor ekstrinsik  
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a). Lingkungan adalah sesuatu yang ada disekitar individu baik lingkungan 

fisik, biologik atau sosial.  

b). Sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas lain 

yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan 

pekerjaan (Moenir, 2000 : 119).  

c). Budaya adalah seluruh kegiatan dan karya manusia yang harus dibiasakan 

beserta seluruh hasil budi dan karyanya.  

d. Tugas-tugas remaja ( Mapppiare, 2000 : 101).  

1).   Menerima keadaan jasmani  

Pada periode pra remaja (periode pubertas) anak tumbuh demikian cepat 

mengarahkan pada bentuk orang dewasa. Pertumbuhan ini dibarengi pula 

oleh perkembangan antara lain sikap dan citra diri. Mereka memiliki 

gambaran diri seakan-akan sebagai model yang dikaguminya. Mereka 

umumnya khawatir jika keadaan dirinya tidak sebagus model yang dikagumi 

atau teman-teman sebayanya. Dengan demikian para remaja diharapkan dapat 

menerima keadaan jasmaninya, wajah, kekuatannya atau kelembutan yang 

dimilikinya serta memanfaatkanya secara efektif.  

2). Memperoleh hubungan baru dan lebih matang dengan teman-teman sebaya 

antara dua jenis kelamin.  

Akibat adanya kematangan seksual yang dicapai sejak awal masa remaja, 

para remaja mengadakan hubungan sosial yang terutama ditekankan pada 

hubungan relasi antara dua jenis kelamin. Memang diharapkan remaja dapat 

mencari dan memperoleh teman baru dan menjadi matang berhubungan 
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dengan teman sebaya lawan jenis dalam kelompok mereka. Dalam hal ini 

penting bahwa seorang remaja haruslah mendapat penerimaan dari teman 

sebaya lawan jenis atau sama jenis agar mereka merasa berharga dan merasa 

dibutuhkan.  

 

 

 

3). Menerima keadaan sesuai jenis kelamin dan belajar hidup seperti kaumnya.  

Perbedaan fisik antara pria dan wanita tampak sejak masa pubertas. 

Seringkali terjadi ada remaja yang menyesali diri sebagai wanita atau pria 

hanya karena bentuk tubuh mereka tidak memuaskan. Dengan ini diharapkan 

mereka dapat menerima keadaannya dengan sifat dan tanggung jawab 

masing-masing.  

4). Memperoleh kebebasan emosional dari orang tua dan orang dewasa.  

Tugas perkembangan penting yang dihadapkan bagi remaja adalah bebas dari 

ketergantungan emosional seperti pada masa kanak-kanak. Dalam masa 

remaja, seseorang dituntut untuk tidak lagi mengalami perasaan bergantung. 

Pentingnya kebebasan emosi pada remaja ini terbukti bahwa remaja yang 

selalu bergantung secara emosional atau lambat memiliki kebebasan 

emosional akan menemui berbagai kesukaran dalam masa dewasa.  
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5). Memperoleh kesanggupan berdiri sendiri dalam hal-hal yang bersangkutan 

dengan ekonomi atau keuangan.  

Kesanggupan berdiri sendiri dalam hal yang berhubungan dengan ekonomi 

merupakan satu diantara tugas perkembangan remaja yang penting. Remaja 

diharapkan dapat belajar sedikit demi sedikit untuk terlepas dari bantuan 

ekonomis orang tua dengan mendapat pekerjaan dan mempersiapkan diri 

untuk memasuki lapangan kerja tetap pada masa depan. Remaja diharapkan 

memiliki ketrampilan dalam pengaturan keuangan, memilih prioritas dalam 

pembelajaran serta mengatur penggunaan barang yang dibelinya.  

6). Mendapatkan perangkat nilai-nilai hidup dan falsafah hidup.  

Penelitian terhadap remaja mengungkapkan bahwa ternyata remaja sangat 

tertarik pada persoalan-persoalan yang menyangkut kehidupan dan falsafah 

hidup serta soal-soal keagamaan. Dengan kata lain remaja memerlukan 

perangkat nila dan falsafah hidup. Jika remaja tidak memiliki falsafah hidup 

maka mereka tidak memiliki kendali dalam hidupnya yang dapat 

membuatnya tidak memiliki kepastian diri.  

5.     Pola Asuh 

       a. Pengertian  

Pola asuh orang tua adalah pola perilaku yang diterapkan pada anak dan 

bersifat relative konsisten dari waktu ke waktu. Pola perilaku ini dapat 

dirasakan oleh anak , dari segi negative maupun positif 
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Pola asuh adalah interaksi antara orang tua dengan anaknya selama 

mengadakan pengasuhan. Pengasuhan ini berarti orang tua mendidik, 

membimbing dan mendisplinkan serta melindungi anak untuk mencapai 

kedewasaan sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat (  

Pola asuh adalah sikap orang tua dalam memberikan aturan-aturan, 

hadiah maupun hukuman cara orang tua menunjukkan otoritasnya dan 

cara memberikan perhatian serta tanggapan terhadap anaknya (Tarmizi 

2009).  

 

 

 

         b. Tujuan pengasuhan  

Sebagai cara untuk mempertahankan kehidupan fisik anak dan 

meningkatkan kesehatannya, memfasilitasi anak untuk mengembangkan 

kemampuan sejalan dengan tahapan perkembangannya dan mendorong 

peningkatan kemampuan berperilaku sesuai dengan nilai agama dan 

budaya yang diyakininya ( Supartini, 2002 : 35).  

          c.  Tipe pola asuh 

Tipe-tipe pola asuh dalam keluarga diantaranya dapat berupa : Pola asuh 

Demokrasi, Pola asuh terhadap penelantar, Pola asuh otoriter Pola asuh 

permisif dan Pola asuh gabungan (Depdiknas 2001) 

d. Ciri-ciri pola asuh 

Menurut Baumrind (1967), pola asuh keluarga dikelompokkan menjadi 4 

macam yaitu : 
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1). Pola asuh Demokratis  

Pola asuh demokratis adalah suatu bentuk pola asuh yang memperhatikan 

dan menghargai kebebasan anak, namun kebebasan itu tidak mutlak dan dengan 

bimbingan yang penuh pengertian antara orang tua dan anak.  

 Dengan kata lain, pola asuh demokratis ini memberikan kebebasan kepada anak 

untuk mengemukakan pendapat, melakukan apa yang diinginkannya dengan tidak 

melewati batas-batas atau aturan-aturan yang telah ditetapkan orang tua.  (Y. 

Singgih , Psikologi....., hal. 84) 

Menurut Prof. Dr. Utami Munandar, .Pola asuh demokratis adalah cara 

mendidik anak, di mana orang tua menentukan peraturan-peraturan tetapi dengan 

memperhatikan keadaan dan kebutuhan anak.. 

Baumrind dan Black (Hanna ,1986 : 20) dari hasil penelitiannya 

mengemukakan tehnik –tehnik asuhan orang tua demokratis akan menumbuhkan 

keyakinan dan kepercayaan diri maupun mendorong tindakan – tindakan mandiri 

membuat keputusan sendiri  akan berakibat munculnya tingkah laku yang mandiri 

dan bertanggung jawab. 

Adapun ciri-ciri keluarga dengan pola asuh demokrasi diantaranya : 

Emosinya stabil, Menghargai jerih payah anak, Lebih toleran, Kontrol diri lebih 

besar, Bertanggung jawab, Mau menerima dan mau memberi. 

Stewart dan Koch (1983 : 219) menyatakan cirri – cirinya adalah : 

a) Memandang sama kewajiban dan hak antara orang tua dan anak 

b). Secara bertahap orang tua memberikan tanggung jawab bagi anak –

anaknya terhadap segala sesuatu yang diperbuatnya sampai dewasa 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



  53 
 

 

c). Mereka selalu berdialog dengan anak – anaknya, saling memberi dan 

menerima , selalu mendengarkan keluhan – keluhan dan pendapat anak – 

anaknya. 

d). Dalam bertindak selalu memberikan alasan kepada anak, mendorong 

anak saling membantu dan bertindak secara obyektif, tegas tetapi hangat 

dan penuh pengertian. 

 2).  Pola asuh terhadap Penelantar 

Ciri-ciri keluarga dengan disiplin pola asuh penelantar diantaranya : 

memberikan waktu dan biaya yang sangat minim kepada anak – anaknya, 

waktu mereka banyak digunakan untuk kepentingan pribadinya seperi bekerja, 

dan kadangkala mereka terlalu menghemat biaya untuk anak – anaknya. 

Seorang ibu yang depresi adalah termasuk dalam kategori ini, mereka 

cenderung menelantarkan anak – anaknya secara fisik maupun psikis.  

3). Pola asuh otoriter  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, otoriter .berarti berkuasa sendiri 

dan sewenang-wenang (Singgih  dan Ny.Y. Singgih ) , pola asuh otoriter adalah 

suatu bentuk pola asuh yang menuntut anak agar patuh dan tunduk terhadap 

semua perintah dan aturan yang dibuat oleh orang tua tanpa ada kebebasan untuk 

bertanya atau mengemukakan pendapatnya sendiri. 

       a). Menurut Stewart dan Koch (1983 :203) 

    1. Kaku  

    2. Tegas 

    3. Suka menghukum 
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    4. Kurang ada kasih sayang dan simpatik 

    5. Orang tua memaksa anak – anak untuk patuh pada nilai – nilai 

mereka. Serta mencoba membentuk tingkah lau sesuai dengan 

tingkah lakunya serta cenderung mengekang keinginan anak. 

    6. Orang tua tidak mendorong serta memberikan kesempatan pada   

anak  untuk mandiri dan jarang memberikan pujian. 

   7. Hak anak dibatasi tetapi dituntut tanggung jawab seperti orang 

dewasa. 

 b). Dalam penelitian Walters ditemukan bahwa orang yang otoriter cenderung  

memberi hukuman terutama hukuman fisik 

 

  4).   Pola asuh permisif  

Ciri-ciri keluarga dengan disiplin pola asuh permisif diantaranya : 

Anak diberikan kebebasan sebebas-bebasnya dalam berbuat dan 

memenuhi keinginannya, Lemah dalam melaksanakan disiplin anak, 

Bimbingan terhadap anak kurang, Kurang tegas dalam menerapkan 

peraturan yang ada, dan Keputusan lebih banyak diberikan pada anak 

(Depdiknas 2001) 

e. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh 

1). Pendidikan  

Agar tidak berakibat mengecewakan pada perkembangan anak perlu 

diusahakan lingkungan pendidikan bebas dari ranjau. Lingkungan 

pendidikan bebas dari hal-hal yang kelak bisa menjadi hambatan 

dalam perkembangan anak sebagai langkah awal orang tua perlu 
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sampai pada pada suatu kesepakatan antara suami dan istri dalam 

mengarah suasana lingkungan keluarga. 

  2).  Peran jenis kelamin orang tua  

Peran jenis kelamin orang tua juga sangat berpengaruh pada rasa 

takut anak. Ayah umumnya bersikap tegas dibanding ibu yang 

biasanya lebih longgar. Walaupun mungkin ibu lebih banyak 

melarang dibanding ayah, misal ; dalam hal disiplin tapi kalau 

ayahnya yang melarang sesuatu alasannya selalu tepat dan jelas 

sehingga anak tahun kalau yang dia perbuat itu salah (Tarmizi 2009). 

 

 

               3). Ayah dan ibu harus kompak  

Dimana keduanya berperan secara seimbang sehingga anakpun bisa 

belajar untuk kehidupannya. Kalau anak cukup mendaptkan kasih 

sayang dari kedua orang tuanya, lingkungannya juga baik dan benar 

secara seimbang maka anakpun bisa belajar. Dalam hal disiplin pun 

anak jadi tidak bingung, nilai mana yang mau dipilih karena si orang 

tua kompak (Tarmizi, 2009). 

              4).  Pola keluarga tidak sehat  

Semua anak berkembang dilingkungan keluarganya. Lingkungan ini 

memegang peranan penting membentuk kepribadian yang normal 

jika hubungan orang tua dan anak buruk, perkembangan anak dapat 

terganggu. Semua itu membutuhkan keutuhan perkawinan dimana 
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ayah dan ibu bersatu kata agar anak tidak bingung untuk mentaati 

dan meneladani yang mana ( Nadesul, 1993 : 19). 

               5). Lingkungan  

Keluarga yang kurang harmonis akan mendorong anak-anak 

melepaskan dari ikatan emosisonal dengan keluarganya dan 

membentuk nilai-nilai sendiri dengan cara menggabungkan diri 

dengan kelompok sebayanya. Sehingga mereka sering kali 

mengalami gangguan dalam penilaian (Teddy , 2005). 

 

 

       6). Perilaku dan budaya  

         7). Pengalaman masa lalu. 

       a). Warisan adat istiadat orang tuanya. 

         b).  Kebiasaan marah-marah, agresit.  

            (Depdiknas 2001).  

j. Akibat pola asuh terhadap anak  

    1). Pola asuh Demokratis 

Pola pengasuhan dengan demokrasi akan memberikan dampak pada anak : 

Lebih berinisiatif dan kreatif, Lebih giat, Lebih bertujuan, Mudah 

menyesuaikan diri, Lebih toleran, Mudah bergaul, Ramah terhadap orang 

lain, dan lebih Bertanggung jawab. 

   2). Pola asuh terhadap penelantar 
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Pola pengasuhan dengan penelantar akan menghasilkan karakteristik anak 

yang moody, impulsive, agresif, kurang bertanggung jawab, tidak mau 

mengalah, self esteem (harga diri) yang rendah, sering bolos dan sering 

bermasalah dengan teman – temanya.  

  3). Pola asuh otoriter  

Pola pengasuhan dengan otoriter akan memberikan dampak pada anak : 

Lebih mudah sedih dan mengamuk bila ditinggal pengasuh, Merengek-

rengek dan kurang bahagia, Sering bertengkar dengan lingkungannya, 

Mudah frustasi, dan Tidak mudah memecahkan masalah (Teddy , 2005). 

Pola asuh otoriter juga akan menghasilkan karakteristik anak kurang 

berinisiatif, cenderung ragu dan mudah gugup akibat sering mendapat 

hukuman dari keluarga, anak menjadi tidak disiplin, nakal.(Yuniati, 2003) 

 4). Pola asuh permisif  

Pola pengasuhan dengan permisif akan memberikan dampak pada anak : 

Tidak mengenal tata tertib atau sopan santun, Tidak mengenal disiplin, 

Sering mengalami rasa kecewa, Tidak dapat menghargai orang tua, Lebih 

mementingkan dirinya sendiri, Hubungan dengan orang lain kurang 

harmonis, Tidak menurut dan sulit diperintah, serta Sering menentang norma 

yang berlaku dimasyarakat (Suherman, 2000 : 10). 

Pola asuh permisif juga akan menghasilkan karakteristik anak – anak 

impulsif, agresif,manja, kurang mandiri dan kurang percaya diri.(Baumrind) 

Selain itu menurut Rutter dalam buku Sinopsis Psikiatri (1997 : 76) ada 

empat jenis gaya pengasuhan orang tua : (1) otoriter (authoritarian), ditandai 
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dengan aturan yang kaku dan ketat, yang menyebabkan depresi pada anak; (2) 

serba memperbolehkan (permissive), ditandai dengan kesabaran dan tidak ada 

penentuan batas-batas, yang dapat menyebabkan control implus yang buruk; (3) 

acuh-tak-acuh (indifferent), ditandai dengan penelantaran dan tidak adanya 

keterlibatan, yang menyebabkan prilaku agresif; dan (4) timbale balik 

(reciprocal), yang ditandai engan pengambilan keputusan secara bersama-sama 

denga prilaku yang diarahkan dengan cara rasional yang menyebabkan rasa 

percaya diri. 

Dari semua pola asuh orang tua, pola asuh yang tepat untuk mengasuh 

anak adalah dengan menerapkan gaya pengasuhan demokratis (authoritative) 

yaitu pola pengasuhan orang tua yang mendorong anak untuk menjadi mandiri, 

tetapi tetap memberikan batasan-batasan (aturan) serta mengontrol perilaku 

anak, orang tua bersikap hangat, mengasuh dengan penuh kasih sayang serta 

penuh perhatian, orang tua juga memberikan ruang kepada anak untuk 

membicarakan apa yang mereka inginkan atau harapkan dari orang tuanya. 

Jadi, orang tua tidak secara sepihak memutuskan berdasarkan keinginannya 

sendiri. Sebaliknya, orang tua juga tidak begitu saja menyerah pada keinginan 

anak.  

Ada negosiasi antara orang tua dengan anak sehingga dapat dicapai 

kesepakatan bersama. (Lestari 2002). 

6. Konsep Dasar Keluarga  

a. Pengertian  
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     Menurut Departemen Kesehatan RI (1998) keluarga adalah unit terkecil 

dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang 

terkumpul dan tinggal dalam suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan 

saling ketergantungan. 

     Keluarga adalah suatu kelompok dari orang-orang yang disatukan oleh 

ikatan-ikatan perkawinan, darah, atau adopsi, merupakan susunan rumah 

tangga sendiri : berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain yang 

menimbulkan peranan-peranan sosial bagi suami istri, ayah dan ibu, putra 

dan putri, saudara laki-laki dan perempuan dan merupakan pemeliharaan 

kebudayaan bersama (Khairuddin, 2002 : 7). 

 

b. Struktur keluarga  

1) Patrilineal : keluarga sedarah yang terdiri dari sanak saudara sedarah  

dalam   beberapa generasi, dimana hubungan itu disusun melalui jalur 

garis ayah.  

2) Matrilineal : keluarga sedarah yang terdiri dari sanak saudara sedarah 

dalam beberapa generasi dimana hubungan itu disusun melalui jalur 

garis ibu.  

3) Matrilokal : sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga 

sedarah istri.   

4) Patrilokal : sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga 

sedarah suami.   

5) Keluarga kawinan : hubungan suami istri sebagai dasar bagi 

pembinaan keluarga dan beberapa sanak saudara yang menjadi bagian 

keluarga karena adanya hubungan dengan suami istri.   
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c. Tipe Keluarga  

1) Keluarga inti (Nuclear Family)  

Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.  

2) Keluarga besar (Exstended Family) 

Keluarga inti ditambah dengan sanak saudara, misalnya ; nenek, kakek, 

keponakan, saudara, sepupu, paman dan sebagainya. 

3) Keluarga berantai (Serial Family)  

Keluarga yang terdiri dari wanita maupun pria yang menikah lebih dari 

satu kali dan merupakan satu keluarga inti. 

4) Keluarga duda/janda (Single Family) 

Keluarga yang perkawinannya berpoligami dan hidup secara bersama. 

5) Keluarga Kabitas (Cahabitation) 

Dua orang menjadi satu tanpa pernikahan tetapi membentuk suatu 

keluarga. (Nasrul , 1998 : 33). 

d. Peran Keluarga  

Peran keluarga menggambarkan seperangkat perilaku interpersonal, sifat, 

kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam posisi dan situasi tertentu. 

Berbagai peranan yang terdapat di dalam keluarga adalah sebagai berikut :  

1) Peran Ayah 

Ayah sebagai suami dari istri dan anak-anak berperan sebagai kepala 

keluarga, sebagai anggota dari kelompok sosialnya serta sebagai anggota 

masyarakat dilingkungannya (Nasrul, 1998 : 34). 

2) Peran Ibu 
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Sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya, ibu mempunyai peranan untuk 

mengurus rumah tangga, sebagai pengaruh dan pendidik anak-anaknya, 

pelindung dan sebagai salah satu kelompok dan pendidik anak-anaknya, 

pelindung dan sebagai anggota masyarakat dilingkungannya, disamping itu 

juga ibu berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarga ( Nasrul, 

1998 : 34). 

3) Peran Anak 

Anak-anak melaksanakan peranan psikososial sesuai dengan tingkat 

perkembangan fisik, mental, sosial dan spiritual ( Nasrul, 1998 : 35). 

 

e. Fungsi keluarga 

Ada beberapa fungsi yang dapat dijalankan keluarga adalah :  

1) Fungsi biologis  

a). Untuk meneruskan keturunan. 

b). Memelihara dan membesarkan anak. 

c). Memenuhi kebutuhan gizi keluarga. 

2) Fungsi psikologis 

a). Memberikan kasih sayang dan rasa aman. 

b). Memberikan perhatian antara anggota keluarga. 

c). Membina pendewasaan kepribadian anggota keluarga. 

d). Memberikan identitas keluarga. 

3) Fungsi sosialisasi  
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a). Mencari sumber-sumber untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 

b). Membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat 

perkembangan anak. 

c). Meneruskan nilai-nilai budaya keluarga. 

4) Fungsi ekonomi  

a). Mencari sumber-sumber untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 

b). Pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga. 

c). Menabung untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga dimasa yang 

akan datang, misalnya pendidikan anak-anak, jaminan hari tua dan lain 

sebagainya. 

5) Fungsi pendidikan 

a). Menyekolahkan anak untuk memberikan pengetahuan, ketrampilan dan 

membentuk perilaku anak sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki. 

b). Mempersiapkan anak untuk kehidupan dewasa yang akan datang dalam 

memenuhi peranannya sebagai orang dewasa. 

c). Mendidik anak sesuai dengan tingkat-tingkat perkembangan. ( Nasrul, 

1998 : 35). 

 

Menurut  Nasrul Efendi (1998) ahli lain membagi fungsi keluarga sebagai 

berikut :  

1) Fungsi pendidik   
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Dalam hal ini tugas keluarga adalah mendidik dan menyekolahkan anak 

untuk mempersiapkan kedewasaan dan masa depan anak bila kelak dewasa 

nanti. 

2) Fungsi sosialisasi anak  

Tugas keluarga dalam menjalankan fungsi ini adalah bagaimana keluarga 

mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang lain. 

3) Fungsi perlindungan  

Tugas keluarga dalam hal ini adalah melindungi anak dari tindakan-tindakan 

yang tidak baik. Sehingga keluarga merasa terlindungi dan merasa aman. 

4) Fungsi perasaan 

Tugas keluarga dalam hal ini adalah merasakan perasaan dan suasana anak 

dan anggota keluarga yang lain dalam komunikasi dan berinteraksi antar 

sesama anggota keluarga, sehingga saling perhatian satu sama lain dalam 

memberikan keharmonisan dalam keluarga. 

5) Fungsi religius 

Tugas keluarga dalam hal ini adalah memperkenalkan dan mengajak anak dan 

anggota keluarga yang lain dalam kehidupan beragama dan tugas kepala 

keluarga untuk mengubah keyakinan bahwa ada kekuatan lain yang mengatur 

kehidupan ini dan kehidupan lain setelah kehidupan ini. 

6) Fungsi ekonomi  

Tugas keluarga dalam hal ini adalah untuk mencari sumber-sumber 

kehidupan dalam memenuhi fungsi-fungsi keluarga yang lain. Kepala 

keluarga bekerja untuk memperoleh penghasilan, mengatur penghasilan 
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tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

keluarga. 

7) Fungsi rekreasi  

Tugas keluarga dalam fungsi rekreasi ini tidak selalu harus pergi ke tempat 

rekreasi, yang penting bagaimana menciptakan suasana yang menyenangkan 

dalam keluarga sehingga dapat mencapai keseimbangan kepribadian masing-

masing anggotanya. Rekreasi dapat dilakukan di rumah dengan cara 

menonton televisi bersama, bercerita tentang pengalaman masing-masing dan 

sebagainya. 

f. Tugas-tugas keluarga  

Pada dasarnya tugas keluarga ada 8 tugas pokok :  

1) Pemeliharaan fisik keluarga dan para anggotanya. 

2) Pemeliharaan sumber-sumber daya yang ada dalam keluarga. 

3) Pembangunan tugas masing-masing anggotanya sesuai dengan kedudukannya 

masing-masing. 

4) Sosialisasi antar anggota keluarga. 

5) Pengaturan jumlah anggota keluarga. 

6) Pemeliharaan ketertiban anggota keluarga. 

7) Penempatan anggota-anggota keluarga dalam masyarakat yang lebih luas. 

8) Membangkitkan semangat dan dorongan para anggota keluarga.  

( Nasrul , 1998 : 37)  

g. Ciri-ciri Keluarga  
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    Menurut Nasrul (1998) ciri-ciri keluarga ada delapan yaitu :  

1) Diikat dalam suatu tali perkawinan. 

2) Ada hubungan darah. 

3) Ada ikatan batin. 

4) Ada tanggung jawab masing-masing anggotanya. 

5) Ada pengambilan keputusan. 

6) Ada kerjasama diantara anggota keluarga. 

7) Komunikasi interaksi antar anggota keluarga. 

8) Tinggal dalam satu keluarga. 

Dalam peningkatan status kesehatan keluarga merupakan tujuan yang 

ingin dicapai dalam memberikan asuhan perawatan kesehatan keluarga, 

pengetahuan di dalam kesadaran keluarga meningkat diharapkan kesejahteraan 

keluarga akan meningkat pula. 

7. Konsep orang tua 

a. Peranan orang tua dalam keluarga 

 Pengertian orang tua 

 Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan 

merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat 

membentuk sebuah keluarga. Orang tua mempunyai tanggung jawab mendidik, 
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mengasuh dan  membimbing anak – anaknya untuk mencapai tahapan tertentu 

yang menghantarkan anak menuju kesuksesan. 

 Sedangkan pengertian orang tua diatas tidak terlepas dari pengertian 

keluarga, karena orang tua merupakan bagian dari keluarga besar yang 

sebagian besar telah tergantikan oleh keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu 

dan anak. 

 

B. Penelitian Yang Relevan 

Sejauh ini, di Indonesia khususnya, belum banyak (sepengetahuan penulis 

belum pernah dilakukan secara khusus) penelitian tentang profil orangtua yang 

sukses dalam mendidik anak. Beberapa penelitian korelasional telah dilakukan 

untuk mengungkapkan pola asuh sebagai variabel bebas (Dayakisni, 1977 ; 

Krisnawaty, 1986 ; Winarto, 1990 ; Wismantono, 1995 ; Wulan, 2000 ; Setiawan, 

1997 ; Roswita, 2000 ; Dalimunthe, 2000 ; Cahyaningrum, 2000 ; Hapsari, 2000 ; 

Mustaqim, 2000 ; Kurnia, 2000 ; Endahwati, 2001 ; Saptasari, 2001 ; Wibowo, 

2002 ; Furqon, 2002 ; Mayaningrum, 2002). Dari penelitian-penelitian itu 

diketahui bahwa pola asuh demokratis/autoritatif menjadikan anak memiliki 

intensi prososial (1977), kompetensi sosial (Dalimunthe, 2000), prestasi belajar 

(Roswita, 2000 ; Mustaqim, 2000 ; Furqon, 2002), sikap asertif (2001), 

penyesuaian diri (Mayaningrum, 2002), ketaatan pada peraturan lalu lintas 

(wismantono, 1995), kepribadian wirasawasta (Winarto, 1990), yang lebih tinggi 
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dibanding anak-anak yang memperoleh pola asuh otoriter maupun permisif dari 

orangtua. Di samping itu, penelitian juga menunjukkan bahwa pola asuh 

demokratis menjadikan anak memiliki prokrastinasi (Wulan, 2000) dan depresi 

(Saptasari, 2001) yang lebih rendah dibanding anak yang diasuh dengan pola asuh 

otoriter dan permisif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Kerangka Pemikiran 

  

 

 

  

 

Tipe pola asuh :  
1. Demokrasi 

a. Memandang sama kewajiban 
dan hak anak 

b. Memberi tanggung jawab pada 
anak 

c. Berdialog dengan anaknya 
d. Memberi alas an  dalam 

bertindak 
2. Penelantar 

a. Memberikan waktu minim 
pada anak 

b. Memberikan biaya yang 
minim pada anak 

Pola asuh Keluarga 

Faktor-faktor yang 
mempengaruhi prestasi 
belajar :  
1. Faktor interna  

1) Faktor fisiologis  
2) Faktor psikologi  

2. Faktor eksterna  
1) Faktor lingkungan 

- Lingkungan 

- Keluarga 

- 
2) Faktor instrumental . 

Akibat pola Asuh : 
1. Demokrasi 
     a. Lebih ber inisiatif        

b.  kreatif,  giat,  
    c. Lebih bertujuan,  
    d. Mudah  

menyesuaikan diri 
     e. Lebih toleran 
     f.  Mudah bergaul 
     g. Ramah terhadap 

orang lain 
     h.  lebih Bertanggung 

jawab. 
2. Penelantar 
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Keterangan : 

 : Tidak diteliti  : Diteliti  

Prestasi belajar mahasiswa 

(3.51 - 4.00)  
Dengan 
pujian 

(2.76 - 
3.50)  

Sangat 
memuask

an 

(2.00 - 
2.75) 

Memuaskan 
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 : Mempengaruhi  : Berhubungan  

 

Dari kerangka pemikiran diatas menggambarkan bahwa prestasi belajar 

mahasiswa dipengaruhi oleh factor interna dan eksterna salah satu factor 

eksterna yaitu  factor keluarga dari keluarga inilah bagaimana type pola asuh 

keluarga yang diterapkan pada anak yang terdiri dari  type pola asuh yang 

terdiri dari pola asuh Demokratis, pola asuh Otoriter, pola asuh Penelantar dan 

pola asuh permisif  yang akan mengakibatkan terbentuknya kepribadian, 

kebiasaan  dan karakter. yang  selalu melekat sampai dewasa dan berpengaruh 

terhadap kedisiplinan belajar sehingga pada akhirnya berdampak pada  prestasi 

belajar mahasiswa 

Salah satu hal untuk menghasilkan lahirnya anak-anak berprestasi yang paling 

penting dilakukan keluarga adalah mengetahui prinsip apa yang perlu dipegang 

teguh agar orangtua sukses dalam mendidik anak dan juga bagaimana metode-

metode untuk sukses mendidik anak. 

D. Hipotesa Penelitian 

H 1 : Terdapat   hubungan   antara prestasi belajar mahasiswa Program 

         D III Keperawatan dengan type pola asuh keluarga . 

H2. Terdapat perbedaan prestasi belajar mahasiswa program DIII Keperawatan   
menurut tipe pola asuh keluarga  

H3.  Terdapat  perbedaan prestasi belajar mahasiswa program DIII keperawatan 
pada masing – masing pasangan tipe pola asuh keluarga 
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BAB IV 

HASIL, ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Hasil Penelitian 

1. Karakteristik Responden 

 Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa Akademi Kesehatan 

Rajekwesi Bojonegoro Program DIII Keperawatan, yang berada di kampus 

Program DIII Keperawatan  di jalan Jaksa Agung Suprapto 152 dengan luas lahan 

kampus 150 m2.yang terdiri dari 6 lokal ruang perkuliahan,ruang direktur, 

kantor,ruang perpustakaan, laboratorium keperawatan, laboratorium 

bahasa,mushola dan kantin. jumlah mahasiswa  370 mahasiswa yang terdiri dari 

tingkat 1, 2 dan3 

Tabel 1. Distribusi Responden menurut Karakteristik 

No Karakteristik Jumlah Prosentaser 
1 Jenis Kelamin 

Laki – Laki 
Perempuan 
 

 
51 
36 

 
58,6% 
41,4% 

2 Usia 
< 20 tahun 
20 – 25 tahun 
> 25 Tahun 

 
12 
73 
2 

 
13,8% 
83,9 % 
 2,3% 

 

 Berdasarkan Tabel 1, menunjukkan bahwa mahasiswa yang berjenis 

kelamin laki – laki lebih dari 50% sebanyak 51 orang (58,6%) , sedangkan yang 

berjenis kelamin perempuan sebanyak 36 orang (41,4%), menurut usia sebagian 

besar  mahasiswa berusia antara 20 – 25 tahun 73 (83,9%). 
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2. Karakteristik Responden Menurut Variabel – Variabel penelitian 

1). Distribusi pola asuh keluarga mahasiswa di Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro tahun 2010 

Tabel 1 Distribusi responden pola asuh keluarga mahasiswa di Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro 
tahun 2010 

 

Pola asuh keluarga  Jumlah  Prosentase 

Demokratis 60 69% 

Penelantar 2  2,3% 

Otoriter 8   9,2% 

Permisif 5                 5,7% 

Gabungan                  12                 13,8% 

Jumlah 87    100% 

Sumber : Data primer pengisian observasi bulan April 2010  

 

Dari tabel diatas menunjukkan sebagian besar keluarga menerapkan type pola asuh demokratis sejumlah 60 
(69%), type pola asuh keluarga penelantar 2 (2,3%), Type pola asuh keluarga otoriter sejumlah 8 (9,2%), type pola 
asuh keluarga permisif sejumlah 5(5,7%) sedangkan type pola asuh keluarga gabungan 12 (13,8%). 

2). Hasil prestasi belajar (IPK) mahasiswa tingkat II Akademi Kesehatan  Rajekwesi Bojonegoro tahun 2010 

Tabel 2 Distribusi responden prestasi belajar (IPK) mahasiswa tingkat II Akademi Kesehatan Rajekwesi 
Bojonegoro tahun 2010. 

 

Hasil prestasi belajar 
mahasiswa  Jumlah  Prosentase 

Memuaskan 28 32,2% 
Sengat memuaskan 25 28,7% 
Dengan pujian 34  39,1% 

Jumlah 87               100% 

Sumber : Data primer pengisian observasi bulan April  2010 

 

 

 

 

Dari tabel diatas menunjukkan sebagian besar  responden yaitu sebanyak 28 mahasiswa (32,2%) hasil 

prestasi belajar berpredikat memuaskan, 25 mahasiswa (28,7%) berpredikat sangat memuaskan 34 mahasiswa 34  

(39,1%) berpredikat dengan pujian  

3). Hasil tabulasi silang hubungan  prestasi belajar mahasiswa tingkat II akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro dengan 

type pola asuh demokratis. 
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     Tabel 3.  Tabulasi silang hubungan  prestasi   belajar mahasiswa tingkat II 
Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro  dengan type pola asuh 
keluarga demokratis tahun 2010 

 

Prestasi belajar mahasiswa 

Memuaskan  Sangat 
memuaskan 

Dengan pujian Total Pola asuh keluarga 

N % N % N % N % 
Demokratis  14 19,7% 24  33,8% 33 46,5%  71  100,0% 
Tidak demokratis 14  87,5%      1  4,0% 1    6,3%  16  100,0% 
Total 28  32,2%     25  28,7% 34    39,1%  87 100.0% 

 

Sumber : Data primer pengisian observasi bulan April  2010 

 

Dari tabel diatas menunjukkan pada type pola asuh keluarga demokratis dengan predikat memuaskan 
sejumlah 14 (19,7%) dibandingkan dengan type pola asuh tidak demokratis sebagian besar mempunyai predikat 
memuaskan 14 (87,5%),  dan tidak demokratis mempunyai angka prevalensi yang sama sebanyak 71  mahasiswa 
(82,2%) .mendapatkan predikat prestasi belajar memuaskan 15 mahasiswa (20,8%), predikat sangat memuaskan 24 
mahasiswa (33,3%)predikat dengan pujian 33 mahasiswa (45,8%), sedangkan pada pola asuh keluarga tidak 
demokratis sebanyak 15 mahasiswa (17,2%), mendapatkan predikat prestasi belajar memuaskan 13 mahasiswa 
(86,7%), predikat sangat memuaskan 1 mahasiswa (6,7%), predikat dengan pujian 1 mahasiswa (6,7%). 

 

 

 

 

4). Hasil tabulasi silang hubungan  prestasi belajar mahasiswa tingkat II akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro dengan 

type pola asuh penelantar. 

      
Tabel 4. Tabulasi silang hubungan  prestasi   belajar mahasiswa tingkat II 

Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro  dengan type pola asuh 
keluarga penelantar  tahun 2010 

 

Prestasi belajar mahasiswa 

Memuaskan  Sangat 
memuaskan 

Dengan pujian Total Pola asuh keluarga 

N % n % N % n % 
Penelantar 2 5,9,% 0 0 % 2 7,1%  4   4,6% 
Tidak penelantar 26     92,9%     25 100,0% 32   38,6% 83 95,4% 

 

Sumber : Data primer pengisian observasi bulan April  2010 

 

Dari tabel diatas menunjukkan bahawa mayoritas  type pola asuh keluarga tidak penelantar 83 mahasiswa 
(95,4%), sebagian besar 32 (38,6%) mendapatkan predikat prestasi belajar dengan pujian ,sedangkan yang termasuk 
type penelantar kurang dari dari sebagian  yaitu hanya 4 mahasiswa (4,6%). 
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5). Hasil tabulasi silang hubungan  prestasi belajar mahasiswa tingkat II akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro dengan 

type pola asuh otoriter. 

  Tabel 5. Tabulasi silang hubungan  prestasi   belajar mahasiswa tingkat II 
Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro  dengan type pola asuh 
keluarga otoriter  tahun 2010 

 

Prestasi belajar mahasiswa 

Memuaskan  Sangat 
memuaskan 

Dengan pujian Total Pola asuh keluarga 

n % n % N % n % 
Otoriter 7 25,0% 3 12,0% 0 0%  10  11,5% 
Tidak Otoriter 21 75,0%      22  88,0% 34   100,0% 77 88,5% 

 

Sumber : Data primer pengisian observasi bulan April  2010 

 

Dari tabel diatas menunjukkan pada type pola asuh keluarga otoriter  sebanyak 10  mahasiswa (11,5%) dan 
7 mahasiswa (25,0%) mendapatkan predikat prestasi belajar memuaskan, sebagian besar   pola asuh keluarga tidak 
otoriter  sebanyak 77 mahasiswa (88,5%), mayoritas  mendapatkan predikat prestasi belajar dengan pujian  sebanyak 
34 mahasiswa (100,0%).  

6). Hasil tabulasi silang hubungan  prestasi belajar mahasiswa tingkat II akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro dengan 

type pola asuh permisif. 

     Tabel 6.  Tabulasi silang hubungan  prestasi   belajar mahasiswa tingkat II 
Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro  dengan type pola asuh 
keluarga  permisif tahun 2010 

 

Prestasi belajar mahasiswa 

Memuaskan  Sangat 
memuaskan 

Dengan pujian Total Pola asuh keluarga 

n % n % N % n % 
permisif  6 21,4% 3 12,0% 3 8,8%  12  13,8% 
Tidak permisif 22  29,3%      22    29,3% 31   91,2% 75   86,2% 

 

Sumber : Data primer pengisian observasi bulan April  2010 

 

Tabel diatas menunjukkan pada type pola asuh keluarga permisif  kurang dari 50% sebanyak 12  mahasiswa 
(13,8%), mendapatkan predikat prestasi belajar memuaskan 6 mahasiswa (21,4%), sebagaian besar 75 mahasiswa 
(86,2%) menerapkan  pola asuh keluarga tidak permisif , lebih dari 50%  predikat prestasi belajar dengan pujian  
sebanyak 31 mahasiswa (91,2%). 

7). Hasil tabulasi silang hubungan  prestasi belajar mahasiswa tingkat II akademi  Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro 

dengan type pola asuh Gabungan. 
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Tabel 7.  Tabulasi silang hubungan  prestasi   belajar mahasiswa tingkat II 

Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro  dengan type pola asuh 
keluarga gabungan tahun 2010 

 

Prestasi belajar mahasiswa 

Memuaskan  Sangat 
memuaskan 

Dengan pujian Total Pola asuh keluarga 

n % n % N % n % 
Gabungan  3 10,7% 6  24,0% 3 8,8%   12   13,8% 
Tidak gabungan     25  89,3%      19    76,0% 31   91,2%  75   86,2% 

 

Sumber : Data primer pengisian observasi bulan April  2010 

 

Tabel diatas menunjukkan  sebagian besar type  pola asuh keluarga tidak gabungan 75 mahasiswa (86,2%), 
31 (9,1%) mendapat predikat dengan pujian.  kurang dari 50% sebanyak 29 mahasiswa (33,3%), mendapatkan 
predikat prestasi belajar memuaskan 7 mahasiswa (8,0%), sebagaian besar 58 mahasiswa (66,7%) menerapkan  pola 
asuh keluarga tidak permisif , lebih dari 50%  predikat prestasi belajar memuaskan sebanyak 22 mahasiswa 
(25,3,1%). 

 

 

B. Estimasi hubungan variable 

Estimasi hubungan variable pada penelitian in dilakukan dengan menggunakan uji kendall Tau, analisis data 
menggunakan SPSS Version 12.00, dengan signifikasi  ρ = 0,01  Hasil selengkapnya tertera pada lampiran     , dan 
ringkasan  hasil analisis sebagai berikut : 

1).  Hasil analisis type pola asuh demokratis dengan prestasi belajar mahasiswa  didapatkan sig (2. tailed) ρ = 0,04  nilai 

tersebut memenuhi standart yaitu kurang signifikasi  a : 0,05 maka H0 ditolak yang berarti ada hubungan antara 

prestasi belajar mahasiswa Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro dengan Type pola asuh keluarga demokratis 

tahun 2010, jadi ada hubungan yang bermakna atau signifikasi dengan arah negative  jika keluarga memberikan pola 

asuh demokratis, maka prestasi belajar (IPK) mahasiswa akan baik  atau sebaliknya. 

2).   Hasil analisis type penelantar dengan prestasi belajar didapatkan hasil nilai   r = ,868  atau lebih  dari a : 0,05 maka H0 

tidak diterima yang berarti tidak ada  hubungan antara prestasi belajar mahasiswa Akademi Kesehatan Rajekwesi 

Bojonegoro dengan Type pola asuh keluarga penelantar tahun 2010, jadi  tidak ada hubungan yang bermakna atau 

signifikasi antara prestasi belajar dengan type pola asuh keluarga penelantar. 

3). Analisis Type otoriter dengan prestasi belajar didapatkan hasil  nilai r : ,124  

atau lebih  dari a : 0,05 maka H0 diterima  yang berarti  tidak ada  hubungan 

antara prestasi belajar mahasiswa Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro 
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dengan Type pola asuh keluarga otoriter  tahun 2010, jadi  tidak  ada 

hubungan yang bermakna atau signifikasi antara prestasi belajar dengan type 

pola asuh keluarga otoriter. 

4).   Type pola asuh permisif dengan prestasi belajar didapatkan nilai r : 0,92  atau lebih  dari a : 0,05 maka H0 diterima 

yang berarti  tidak ada  hubungan antara prestasi belajar mahasiswa Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro 

dengan Type pola asuh keluarga permisif  tahun 2010, jadi  tidak ada hubungan yang bermakna atau signifikasi 

antara prestasi belajar dengan type pola asuh keluarga permisif.  

5).  Type  pola asuh gabungan dengan prestasi belajar didapatkan  nilai r : ,232  atau lebih  dari a : 0,05 maka H0 diterims  

yang tidak  berarti  ada  hubungan antara prestasi belajar mahasiswa Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro 

dengan Type pola asuh keluarga gabungan   tahun 2010, jadi  tidak  ada hubungan yang bermakna atau signifikasi 

antara prestasi belajar dengan type pola asuh keluarga gabungan. 

C. Pembahasan 

a. Hubungan prestasi belajar mahasiswa DIII Keperawatan Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro  dengan type pola 

asuh demokratis 

  Hasil analisis tabulasi silang (tabel 3) menunjukkan bahwa pola asuh 

keluarga demokratis mempunyai hubungan yang bermakna dengan prestasi 

belajar mahasiswa. Mahasiswa yang mendapatkan pola asuh demokratis memiliki 

prestasi belajar dengan predikat  sangat memuaskan sejumlah 20 mahasiswa,  

dibandingkan dengan pola asuh tidak demokratis mendapatkan predikat sangat 

memuaskan hanya 9 mahasiswa. Data di atas dibuktikan dengan menggunakan uji 

SPSS 12 Non Parametric kandall Tau  dengan nilai a : 0,05. Sehingga didapatkan 

nilai correlation coeficient  0,314 yang menunjukkan tingkat keeratan yang cukup 

(Arikunto, 1998 : 248)  dan  nilai r : 0,04 atau kurang dari a : 0,05  maka H0 

ditolak yang berarti ada hubungan prestasi belajar mahasiswa Akademi Kesehatan 

Rajekwesi Bojonegoro dengan type pola asuh keluarga demokratis. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusnia (2008) di MTS  Al Falah 

Jakarta Timur yang mengatakan semakin demokratis pola asuh kelurga maka prestasi anak semakin baik.  

Pola asuh yang diterapkan pada anak akan membentuk karakter dan kepribadian anak sampai usia 

dewasa  penerapan pola asuh demokratis oleh keluarga kepada anak  akan menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan 

maupun mendorong tindakan-tindakan mandiri membuat keputusan sendiri akan berakibat munculnya tingkah laku 

mandiri yang bertanggung jawab (Baumrind & Black dalam Hanna Wijaya, 1986: 80).  

Keluarga dapat memberikan kepercayaan dalam mengambil keputusan dan 

bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh anak. Didalam keluarga yang 

demokratis anak selalu merasakan hangatnya suasana yang ada di rumah, karena 

semakin demokratis suatu keluarga akan semakin bebas seluruh keluarga untuk 

mengungkapkan hal-hal yang tidak disukainya maupun mengekspresikan hal yang 

disukainya dalam interaksinya dengan masing-masing keluarga. Disamping itu 

orang tua yang menggunakan pola asuh demokratis memiliki hubungan yang lebih 

harmonis dengan anaknya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Reynolds (1975), 

dia menyatakan bahwa anak yang berhasil di sekolah adalah anak yang berlatar 

belakang dari keluarga yang berhubungan akrab, penuh kasih sayang, dan 

menerapkan disiplin berdasarkan kecintaan. Hal ini sejalan dengan tahap 

perkembangan mahasiswa yang berada pada tahap perkembangan  remaja yang 

menuntut adanya pengakuan  dan kepercayaan serta dukungan dari keluarga 

didalam menjalankan semua tugas dan tanggung jawabnya serta iklim keluarga 

yang harmonis akan berpengaruh terhadap motivasi, minat dan gaya belajar 

mahasiswa yang pada akhirnya berdampak pada prestasi belajarnya.  Penelitian 

Bled dan Canger (Syafroni, 1999) menunjukkan bahwa anak yang mempunyai 

interaksi positif dengan keluarga mempunyai pengaruh dalam keberhasilan 

pendidikannya. Anak–anak yang mempunyai potensi di atas rata-rata pada si yang 
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berprestasi tinggi dan rendah menunjukkan bahwa remaja yang berprestasi tinggi 

sering berinteraksi dengan keluarga dibandingkan remaja yang berprestasi rendah. 

 

b. Hubungan prestasi belajar mahasiswa DIII Keperawatan Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro dengan type pola 
asuh keluarga penelantar 

Hasil analisis tabulasi silang (tabel 4)  penelitian ini kontradiktif dengan hipotesis 

penelitian,  menunjukkan bahwa pola asuh keluarga penelantar tidak mempunyai 

hubungan yang bermakna dengan prestasi belajar mahasiswa. Mahasiswa dengan 

pola asuh  penelantar  memiliki prestasi belajar dengan predikat  sangat 

memuaskan hanya 1 mahasiswa,  dibandingkan dengan pola asuh tidak penelantar 

mendapatkan predikat sangat memuaskan 28 mahasiswa. Penelitian ini 

kontradiktif dengan hipotesis yang telah diajukan, yang menyatakan bahwa ada 

hubungan antara prestasi belajar dengan type pola asuh keluarga penelantar.  

Menurut Hadi (1994) tidak signifikannya suatu hasil penelitian atau ditolaknya 

hipotesis penelitian dapat diintepretasi oleh dua sebab. Pertama, memang antara 

variabel bebas dan variabel tergantung tidak terdapat perbedaan/korelasi yang 

signifikan. Kedua, sebenarnya antara variabel bebas dan variabel tergantung 

terdapat perbedaan atau korelasi yang signifikan, akan tetapi karena jumlah kasus 

yang diselidiki tidak cukup banyak, maka korelasi itu tidak dapat ditemukan 

dalam perhitungan  Menurut penulis ada beberapa faktor yang dapat 

menyebabkannya tidak diterimanya hipotesis penelitian, antara lain: (1) Jumlah 

responden yang mempunyai  type pola asuh keluarga penelantar hanya 3 orang . 

dibandingkan dengan jumlah responden yang tidak mempunyai atau menerapkan 

type pola asuh keluarga penelantar sebanyak 84 orang.ketidakseimbangan antara 
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type pola asuh keluarga penelantar dengan type pola asuh tidak penelantar ini 

menyebabkan skor – skor yang diperoleh type pola asuh penelantar dan tidak 

penelantar  terutama type pola asuh penelantar yang jumlahnya sedikit menjadi 

kurang variatif.  (2) Penentuan pengkategorian atau skoring dalam tipe 

Pola asuh keluarga penelantar  hanya menggunakan cara manual, sehingga 

memungkinkan lebih banyak terjadinya kesalahan. 

keluarga dengan disiplin pola asuh penelantar diantaranya : memberikan 

waktu dan biaya yang sangat minim kepada anak – anaknya, waktu mereka 

banyak digunakan untuk kepentingan pribadinya seperi bekerja, dan kadangkala 

mereka terlalu menghemat biaya untuk anak – anaknya.( 

WWW.Depdiknas.co.id.2001). 

 Gambaran peerapan pola asuh penelantar sangat tidak sesuai dengan 

tanggung jawab orang tua pada anak dengan usia remaja yang sedang menempuh 

pendidikan tinggi akan  lebih banyak membutuhkan waktu untuk berbagi dan 

berkomunikasi serta biaya pendidikan yang tidak sedikit. Dampak atau pengaruh 

pola asuh penelantar akan menghasilkan karakteristik anak yang moody, impulsif, 

agresif , kurang bertanggung jawab, tidak mau mengalah, self estem (harga diri) 

yang rendah, sering membolos dan bermasalah dengan temannya.  hal ini sejalan 

dengan aturan pendidikan di program DIII Keperawatan menuntut kedisiplinan 

dan kehadiran mahasiswa 90 % selama satu semester (DEPKES RI) dan biaya 

pendidikan yang tidak sedikit. Peranan keluarga dalam pencapian prestasi 

mahasiswa yang maksimal tetap memegang peranan penting , disamping dosen 

sebagai tenaga pendidik yang profesional. 
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c. Hubungan prestasi belajar mahasiswa DIII Keperawatan Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro dengan type pola 
asuh otoriter  

Hasil analisis tabulasi silang (tabel 5) menunjukkan bahwa pola asuh 

keluarga otoriter  tidak mempunyai hubungan yang bermakna dengan prestasi 

belajar mahasiswa. Data di atas dibuktikan dengan menggunakan uji SPSS 12 Non 

Parametric kandall Tau  dengan nilai a : 0,05. Sehingga didapatkan nilai 

correlation coeficient  0,314 yang menunjukkan tingkat keeratan yang cukup 

(Arikunto, 1998 : 248)  dan  nilai r : ,124 atau kurang  dari a : 0,05 maka H0 

diterima yang berarti  tidak ada hubungan prestasi belajar mahasiswa Akademi 

Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro dengan type pola asuh keluarga otoriter. 

Menurut Watson (Kartono, 1992) pola asuh otoriter orangtua 

menimbulkan gejala kecemasan, mudah putus asa, tidak dapat merencanakan 

sesuatu, dan penolakan terhadap orang lain. 

Pola asuh otoriter  akan menghasilkan karakteristik anak kurang berinisiatif, 

cenderung ragu dan mudah gugup akibat sering mendapat hukuman dari keluarga, 

anak menjadi tidak disiplin, nakal.(Yuniyati 2003). Menurut penulis dampak 

penerapan type pola asuh otoriter bisa menggambarkan bahwa sangat tidak 

memungkinkan  mahasiswa yang mendapatkan pola asuh otriter bisa memperoleh 

prestasi belajar yang membanggakan,hal ini bisa dikarenakan pada mahasiswa 

pada tahap usia remaja apabila diberikan tekanan yang berupa aturan – aturan 

yang mengikat maka yang akan terjadi adalah penolakan terhadap penerapan 

aturan tersebut dan dampaknya akan terjadi kenakalan dan ketidakdisipinan 

remaja sehingga pada akhirnya mempengaruhi  prestasi belajar.   
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d. Hubungan prestasi belajar mahasiswa DIII Keperawatan Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro dengan type 
pola asuh permisif 

Hasil analisis tabulasi silang (tabel 6) menunjukkan bahwa pola asuh 

keluarga permisif tidak mempunyai hubungan yang bermakna dengan prestasi 

belajar mahasiswa. Data di atas dibuktikan dengan menggunakan uji SPSS 12 Non 

Parametric kandall Tau  dengan nilai a : 0,05. Sehingga didapatkan nilai 

correlation coeficient  0,314 yang menunjukkan tingkat keeratan yang cukup 

(Arikunto, 1998 : 248)  dan  nilai r : ,092 atau kurang  dari a : 0,05 maka H0 

diterima yang berarti tidak ada hubungan antara prestasi belajar mahasiswa 

Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro dengan type pola asuh keluarga 

permisif. 

 Pola asuh keluarga permisif atau pemanja biasanya memberikan 

pengawasan yang longgar, memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan 

sesuatu tanpa pengawasan yang cukup. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil 

penelitian (Dina setyaningsih 2007) yang mengemukakan bahwa pada type pola 

asuh kelurga permisif akan menghasilkan rendahnya kedisiplinan dalam belajar 

sehingga berdampak pada prestasi belajarnya.  

Mussen (1989) mengatakan bahwa keluarga  yang memiliki pola asuh 

permisif rendah dalam penggunaan kontrol rasional. Mereka kurang hangat, 

kurang mengacuhkan, kurang mengasihi dan kurang simpatik kepada anak-

anaknya. Karena tidak adanya kontrol maka orangtua tidak mendorong anak-

anaknya untuk 

 Pola asuh permisif memiliki karakteristik terlalu bebas, kontrol rendah, acuh, 

kurang hangat, kurang tegas dan tertutup sehingga anak dituntut atau sedikit sekali 
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dituntut untuk bertanggung jawab, tetapi mempunyai hak yang sama seperti orang 

dewasa. Anak diberi kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri dan orangtua tidak 

banyak mengatur anaknya. Pola asuh orangtua yang terlalu membebaskan anak 

dalam mengatur dirinya bisa mengakibatkan efek negatif bagi kedisiplinan belajar 

anak pada akhirnya akan mempengaruhi prestasi belajarnya (Kartono) 

d. Hubungan prestasi belajar mahasiswa DIII Keperawatan Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro dengan type 
pola asuh permisif 

 

Hasil analisis tabulasi silang (tabel 7) menunjukkan bahwa pola asuh 

keluarga gabungan  tidak mempunyai hubungan yang bermakna dengan prestasi 

belajar mahasiswa. Data di atas dibuktikan dengan menggunakan uji SPSS 12 Non 

Parametric kandall Tau  dengan nilai a : 0,05. Sehingga didapatkan nilai 

correlation coeficient  0,314 yang menunjukkan tingkat keeratan yang cukup 

(Arikunto, 1998 : 248)  dan  nilai r : ,231 atau lebih  dari a : 0,05 maka H0 

diterima yang berarti tidak ada hubungan antara prestasi belajar mahasiswa 

Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro dengan type pola asuh keluarga 

gabungan  

Penerapan pola asuh keluarga sebenarnya tidak hanya berfokus pada satu 

pola asuh kadang pada kondisi tertentu keluarga menerapkan pola asuh yang 

lainnya atau lebih dari satu pola asuh (). 

Hasil penelitian ini  menunjukkan hasil yang tidak signifikant bisa 

dipengaruhi banyak faktor salah satunya adalah  peneliti tidak mengidentifikasi 
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gabungan pola asuh yang mana diantar empat tipe pola asuh yang berhubungan 

dengan prestasi belajar mahasiswa. 
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BAB 5  

KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan 

Analisis dari data penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa : 

a. Hasil analisis erdapat hubungan antara prestasi belajar mahasisawa 

Akademi Kesehatan Rajekwesi Program DIII Keperawatan dengen type 

pola asuh keluarga demokratis, dengan keeratan korelasi sangat lemah 

dengan nilai signifikan 0,04  

b. Tidak terdapat hubungan antara prestasi belajar mahasisawa Akademi 

Kesehatan Rajekwesi Program DIII Keperawatan dengan type pola asuh 

keluarga penelantar. 

c. Tidak Terdapat hubungan antara prestasi belajar mahasisawa Akademi 

Kesehatan Rajekwesi Program DIII Keperawatan dengen type pola asuh 

keluarga otoriter. 

d. Tidak Terdapat hubungan antara prestasi belajar mahasisawa Akademi 

Kesehatan Rajekwesi Program DIII Keperawatan dengen type pola asuh 

keluarga  permisif. 

e. Tidak terdapat hubungan antara prestasi belajar dengan type pola asuh 

keluarga gabungan, peniliti tidak mengidentifikasi type pola asuh 

gabungan yang berhubungan dengan prestasi belajar. 
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f. Secara keseluruhan bahwa prestasi belajar pada mahasiswa Akademi 

Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro tidak banyak dipengaruhi oleh 

penerapan pola asuh keluarga 

B. Saran 

 Berdasarkan temuan – temuan penelitian ini, sejumlah saran diberikan 

untuk meningkatkan prestasi belajar : 

 

a. Bagi mahasiswa 

Diharapkan mahasiswa lebih meningkatkan prestasi belajar agar prestasi 

yang tadinya memuaskan menjadi sangat memuaskan dari predikat sangat 

memuaskan menjadi predikat dengan pujian. meningkatkan pengetahuan dengan 

memperkaya literatur pelajaran atau mengunakan metode belajar kelompok dan 

diskusi, serta diharapkan pada mahasiswa tidak melakukan hal-hal yang negatif 

yang bisa mempengaruhi kedisiplinan dalam belajar agar prestasi hasil belajar 

mahasiswa lebih baik.  

b. Bagi orang tua  

Diharapkan turut mempertahankan dan meningkatkan prestasi belajar  belajar 

putra- putrinya dengan cara: memberi fasilitas belajar yang memadai, selalau 

memantau perkembangan prestasi belajar anakmemberikan hadiah pada anak jika 

mampu berprestasi dengan baik ,  dan tidak memaksakan kehendak kepada anak 

namun sebaiknya  memberi kesempatan pada anak untuk belajar mengambil 

keputusan yang tepat secara mandiri. 
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c. Bagi institusi/lahan AKES rajekwesi Bojonegoro. 

Bagi institusi pendidikan , khususnya dosen dan direktur diharapkan dapat 

mengoptimalkan semua elemen pendidikan  seperti pembimbing akademik, dosen 

dan  Bimbinan konseling  untuk meningkatkan prestasi belajar dengan cara 

memantau, memotivasi dan menyiapkan bahan ajar yang mudah diterima 

mahasiswa  serta membuat aturan – aturan atau kebijakan pendidikan yang selalu 

disosialisasikan pada mahasiswa sebelum adany keputusan – keputusan yang akn 

diberlakukan. 

diharapkan dapat memberikan fasilitas yang menunjang mahasiswa dalam 

mengembangkan potensi diri serta memotivasi siswa untuk mencapai tingkat 

prestasi belajar yang tinggi 

 

 

 

i. Bagi peneliti 

Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui hubungan pola asuh keluarga dengan prestasi belajar 

pada mahasiswa dengan menggunakan desain penelitian yang lain dan menggunakan jumlah sampel yang lebih besar. 

Diharapkan penelitian yang akan datang peneliti perlu memperhatikan variabel perancu. 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



  88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nonparametric Correlations 

Correlations

1,000 ,462**

. ,000

87 87

,462** 1,000

,000 .

87 87

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

demokratis

prestasi

Kendall's tau_b
demokratis prestasi

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

Nonparametric Correlations 

Correlations

1,000 -,013

. ,897

87 87

-,013 1,000

,897 .

87 87

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

penelantar

prestasi

Kendall's tau_b
penelantar prestasi
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Nonparametric Correlations 

Correlations

1,000 -,339**

. ,001

87 87

-,339** 1,000

,001 .

87 87

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

otoriter

prestasi

Kendall's tau_b
otoriter prestasi

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

Nonparametric Correlations 

Correlations

1,000 -,142

. ,163

87 87

-,142 1,000

,163 .

87 87

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

permisif

prestasi

Kendall's tau_b
permisif prestasi

 
Nonparametric Correlations 

Correlations

1,000 ,003

. ,974

87 87

,003 1,000

,974 .

87 87

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

gabungan

prestasi

Kendall's tau_b
gabungan prestasi

 
Frequencies 

Statistics

demokratis
87

65

Valid

Missing

N
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demokratis

71 46,7 81,6 81,6

16 10,5 18,4 100,0

87 57,2 100,0

65 42,8

152 100,0

demokratis

tidak demokratis

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
Frequencies 

Statistics

penelantar
87

65

Valid

Missing

N

 
penelantar

4 2,6 4,6 4,6

83 54,6 95,4 100,0

87 57,2 100,0

65 42,8

152 100,0

penelantar

tidak penelantar

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
Frequencies 

Statistics

otoriter
87

65

Valid

Missing

N

 
otoriter

11 7,2 12,6 12,6

76 50,0 87,4 100,0

87 57,2 100,0

65 42,8

152 100,0

otoriter

tidak otoriter

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
Frequencies 
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Statistics

permisif
87

65

Valid

Missing

N

 
permisif

12 7,9 13,8 13,8

75 49,3 86,2 100,0

87 57,2 100,0

65 42,8

152 100,0

permisif

tidak permisif

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
Frequencies 

Statistics

gabungan
87

65

Valid

Missing

N

 
gabungan

12 7,9 13,8 13,8

75 49,3 86,2 100,0

87 57,2 100,0

65 42,8

152 100,0

gabungan

tidak gabungan

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
Frequencies 

Statistics

prestasi
87

65

Valid

Missing

N
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prestasi

34 22,4 39,1 39,1

25 16,4 28,7 67,8

28 18,4 32,2 100,0

87 57,2 100,0

65 42,8

152 100,0

dengan pujian

sangat memuaskan

memuaskan

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
Frequencies 

Statistics

87 87

65 65

1,0000 1,0000

2,0000 1,0000

3,0000 1,0000

Valid

Missing

N

25

50

75

Percentiles

prestasi demokratis

 
Crosstabs 

demokratis * prestasi Crosstabulation

33 24 14

46,5% 33,8% 19,7% 100,0%

97,1% 96,0% 50,0% 81,6%

37,9% 27,6% 16,1% 81,6%

1 1 14

6,3% 6,3% 87,5% 100,0%

2,9% 4,0% 50,0% 18,4%

1,1% 1,1% 16,1% 18,4%

34 25 28

39,1% 28,7% 32,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

39,1% 28,7% 32,2% 100,0%

Count

% within demokratis

% within prestasi

% of Total

Count

% within demokratis

% within prestasi

% of Total

Count

% within demokratis

% within prestasi

% of Total

demokratis

tidak demokratis

demokratis

Total

dengan
pujian

sangat
memuaskan memuaskan

prestasi

Total

Crosstabs 

Case Processing Summary

87 57,2% 65 42,8% 152 100,0%demokratis * prestasi
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

 
Crosstabs 
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Case Processing Summary

87 57,2% 65 42,8% 152 100,0%penelantar * prestasi
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

 
penelantar * prestasi Crosstabulation

2 0 2

50,0% ,0% 50,0% 100,0%

5,9% ,0% 7,1% 4,6%

2,3% ,0% 2,3% 4,6%

32 25 26

38,6% 30,1% 31,3% 100,0%

94,1% 100,0% 92,9% 95,4%

36,8% 28,7% 29,9% 95,4%

34 25 28

39,1% 28,7% 32,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

39,1% 28,7% 32,2% 100,0%

Count

% within penelantar

% within prestasi

% of Total

Count

% within penelantar

% within prestasi

% of Total

Count

% within penelantar

% within prestasi

% of Total

penelantar

tidak penelantar

penelantar

Total

dengan
pujian

sangat
memuaskan memuaskan

prestasi

Total

Crosstabs 

Case Processing Summary

87 57,2% 65 42,8% 152 100,0%otoriter * prestasi
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases
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otoriter * prestasi Crosstabulation

0 3 8 11

,0% 27,3% 72,7% 100,0%

,0% 12,0% 28,6% 12,6%

,0% 3,4% 9,2% 12,6%

34 22 20 76

44,7% 28,9% 26,3% 100,0%

100,0% 88,0% 71,4% 87,4%

39,1% 25,3% 23,0% 87,4%

34 25 28 87

39,1% 28,7% 32,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

39,1% 28,7% 32,2% 100,0%

Count

% within otoriter

% within prestasi

% of Total

Count

% within otoriter

% within prestasi

% of Total

Count

% within otoriter

% within prestasi

% of Total

otoriter

tidak otoriter

otoriter

Total

dengan
pujian

sangat
memuaskan memuaskan

prestasi

Total

 
Crosstabs 

Case Processing Summary

87 57,2% 65 42,8% 152 100,0%permisif * prestasi
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

 
permisif * prestasi Crosstabulation

3 3 6 12

25,0% 25,0% 50,0% 100,0%

8,8% 12,0% 21,4% 13,8%

3,4% 3,4% 6,9% 13,8%

31 22 22 75

41,3% 29,3% 29,3% 100,0%

91,2% 88,0% 78,6% 86,2%

35,6% 25,3% 25,3% 86,2%

34 25 28 87

39,1% 28,7% 32,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

39,1% 28,7% 32,2% 100,0%

Count

% within permisif

% within prestasi

% of Total

Count

% within permisif

% within prestasi

% of Total

Count

% within permisif

% within prestasi

% of Total

permisif

tidak permisif

permisif

Total

dengan
pujian

sangat
memuaskan memuaskan

prestasi

Total

 
Crosstabs 
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Case Processing Summary

87 57,2% 65 42,8% 152 100,0%gabungan * prestasi
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

 
gabungan * prestasi Crosstabulation

4 5 3 12

33,3% 41,7% 25,0% 100,0%

11,8% 20,0% 10,7% 13,8%

4,6% 5,7% 3,4% 13,8%

30 20 25 75

40,0% 26,7% 33,3% 100,0%

88,2% 80,0% 89,3% 86,2%

34,5% 23,0% 28,7% 86,2%

34 25 28 87

39,1% 28,7% 32,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

39,1% 28,7% 32,2% 100,0%

Count

% within gabungan

% within prestasi

% of Total

Count

% within gabungan

% within prestasi

% of Total

Count

% within gabungan

% within prestasi

% of Total

gabungan

tidak gabungan

gabungan

Total

dengan
pujian

sangat
memuaskan memuaskan

prestasi

Total
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