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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Pola Asuh Orang Tua Berbasis Nilai Pendidikan Agama Islam 

Sebagai Wujud Pengembangan Disiplin Anak PAUD Ananda 

Margoyoso Kalinyamatan Jepara 

1. Persiapan   

Keterkaitan pola asuh orang tua dengan anak berdisiplin diri 

dimaksudkan sebagai upaya orang tua dalam meletakkan dasar-dasar 

disiplin diri kepada anak dan membantu mengembangkannya sehingga 

anak memiliki disiplin diri. Intensitas kebutuhan anak untuk 

mendapatkan bantuan dari orang tua bagi kepemilikkan dan 

pengembangan dasar-dasar disiplin diri, menunjukkan adanya kebutuhan 

internal, yaitu: (1) tingkat rendah, manakala anak masih membutuhkan 

banyak bantuan dari orang tua untuk memiliki dan mengembangkan 

dasar-dasar disiplin diri (berdasarkan naluri); (2) tingkat menengah, 

manakala anak kadang-kadang masih membutuhkan bantuan dari orang 

tua untuk memiliki dan mengembangkan dasar-dasar disiplin diri 

(berdasarkan nalar); dan (3) tingkat tinggi, manakala anak sedikit sekali 

atau tidak lagi memerlukan bantuan serta kontrol orang tua untuk 

memiliki dan mengembangkan dasar-dasar disiplin diri (berdasarkan kata 

hati).
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PAUD ( Pendidikan Anak Usia Dini ) merupakan lembaga 

pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan bagi pra-sekolah 

atau anak berusia 2-4 tahun, pola asuh orang sangat penting bagi 

pendidikan anak usia dini dengan menerapkan persiapan pola asuh yang 

demokratis maka semakin tinggi tingkat kedisiplinan anak sangatlah 

besar. Berarti pola asuh sangat berpengaruh dalam perkembangan dan 

kedisiplinan anak baik di rumah maupun di sekolah. Persiapan itu sendiri 

sangat perlu pendidikan pertama adalah peran keluarga sebagai mediator 

antara anak dan lingkungan. 

Secara umum orang tua anak di PAUD dalam menerapkan 

kegiatannya anak di rumah dalam melakukan ajaran-ajaran pendidikan 

agama sangat senang dan antusias seperti belajar wudhu, sholat dan 

melakukan segala hal yang di dahulukan dengan berdo’a dan bersalaman 

terlebih dahulu kepada orang yang lebih tau, meletakkan sepatu, tas, dan 

pakaian pada tempatnya, ketika orang tua akan membimbing dalam 

mengejarkan pendidikan agama Islam sebagai wujud pengembangan 

disiplin anak maka anak menerapkan di rumah sangat senang dan antusias 

dalam melakukan ajaran – ajaran pendidikan agama Islam yang dilakukan 

oleh orang tua agar anak dalam melakukannya juga bisa mengembangkan 

disiplinnya. 

Persiapan orang tua dalam proses pembelajaran di rumah dengan 

menerapkan persiapan pola asuh demokratis pada anak dengan 

memberikan ke bebasan bertindak dalam semua kegiatan  yang dilakukan 



67 
 

 

anak, tetapi orang tua tetap bertanggung jawab dan mengarahkan anak 

dalam setiap kegiatan, karena orang tua sangat berpengaruh dalam 

perkembangan dan pendidikan anak sejak usia dini sampai dewasa. 

Persiapan sangat diperlukan dalam efektifitas proses pembelajaran 

di rumah, dengan menerapkan persiapan pola asuh orang yang 

demokratis. Dengan adanya persiapan pola asuh orang tua yang 

demokratis. Dengan adanya persiapan proses pembelajaran di rumah 

maka proses perkembangan anak lebih terarah dan tingkat kedisiplinan 

anak sangatlah besar, persiapan pembelajaran materi-materi tentang 

pendidikan agama di rumah juga sangat diperlukan karena pendidikan 

pertama bagi anak adalah keluarga yaitu dengan menerapkan materi 

pendidikan agama Islam dan memahami nilai-nilai yang terkandung 

dalam pendidikan agama Islam agar supaya anak dalam usia dini 

mengembangkan disiplinnya melalui pendidikan agama Islam.  

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di rumah-rumah anak 

yang belajar di PAUD Ananda Margoyoso Kalinyamatan Jepara persiapan 

yang dilakukan dengan menerapkan pola asuh demokratis, hanya saja 

masih ada orang tua yang mengengkang anaknya dalam setiap kegiatan 

pembelajaran. 

2. Materi  

Materi-materi Pendidikan Agama Islam di PAUD Ananda 

Margoyoso Kalinyamatan Jepara. Seperti yang dijelaskan pada bab 

sebelumnya PAUD Ananda disesuakan dengan kondisi perkembangan 
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anak, karena anak usia dini belum mampu menerima hal-hal yang terlalu 

sulit, maka materi yang disampaikan adalah berkenaan dengan hal-hal 

yang sering terjadi dalam kehidupan mereka, seperti:mengajarkan akhlak 

kepada Allah, akhlak kepada sesama dan akhlak terhadap lingkungan  

Dari beberapa materi Pendidikan Agama Islam tersebut, pendidik 

harus bisa memilih materi yang sesuai dengan tema. Materi yang akan 

disampaikan pun juga harus memiliki nilai-nilai pendidikan agama islam 

yang sesuai dengan perkembangan anak yang dapat menjadi motivasi 

dan teladan untuk peserta didik agar berahklak yang  baik.  

Secara umum, materi-materi Pendidikan Agama Islam di PAUD 

Ananda Margoyoso Kalinyamatan Jepara. Sudah sesuai dengan program 

pembelajaran yang meliputi dua bidang pengembangan kemampuan, 

yaitu: kemampuan dasar keislaman (pembentukan akhlak) dan 

pengembangan untuk kedisiplinan. 

Pendidik di PAUD Ananda Margoyoso Kalinyamatan Jepara juga 

sudah melakukan persiapan dengan memilih-milih materi yang sesuai 

dengan perkembangan anak. 

3. Penerapan Pola Asuh Orang Tua Dalam Nilai Pendidikan Agama Islam 

Untuk Mengembangkan Disiplin Anak Usia Dini 

Menurut kepala PAUD Ananda Margoyoso Kalinyamatan Jepara 

pola asuh orang tua yang menerapkan nilai pendidikan agama islam 

sejak usia dini akan berpengaruh pada kedisiplinan, karena pendidikan 

anak yang pertama adalah keluarga. Pendidikan itu melalui pengalaman 
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anak baik ucapan yang didengar, sikap atau perbuatan yang dilihat, pada 

anak usia dini keadaan orang tua akan berpengaruh pada pembentukkan 

keagamaan dan kedisiplinan anak sampai dewasa. Tidak hanya orang tua 

yang berperan penting tetapi guru juga memiliki perang yang sangat 

penting bagi anak disekolah karena perubahan perilaku anak sebagai 

hasil dari proses nilai pendidikan agama islam sebagai wujud 

pengembangan disiplin anak. 

Dengan demikian, pola asuh orang tua yang baik harus melibatkan 

orang tua dan guru tetapi juga lingkungan yang ada disekitarnya maka 

dari itu pola asuh orang tua yang baik harus sesuai dengan nilai 

pendidikan agama islam agar anak mengembangkan displin sesuai 

dengan usianya.  

Penekanan pola asuh orang tua tersebut diatas, diperlukan di 

PAUD Ananda Margoyoso Kalinyamatan Jepara agar anak mampu 

memahami, merasakan dan mengajarkan sekaligus nilai-nilai perbuatan 

yang mendatangkan kebaikan untuk mengembangkan disiplin, tanpa 

harus di doktrin apalagi di perintah secara paksa. 

Seperti praktek meletakkan barang yang sesuai dengan tempatnya, 

berdo’a dan mengajarkan anak sholat jamaah. Meletakkan barang yang 

sesuai dengan tempatnya seperti anak diajarkan meletakkan sepatu, tas 

dan tempat makan yang sesuai dengan tempatnya agar anak sejak dini 

dilatih untuk mandiri dan disiplin, sholat berjamaah dan do’a dilakukan 

di ruangan kelas yang dilakukan secara bersama-sama. Terkadang ada 
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beberapa anak yang tidak mau sholat dan berdo’a karena asyik main 

sendiri, ngobrol sendiri, ngantuk, dan sebagainya. Dalam kondisi seperti 

ini bu Umi tidak langsung memarahi atau menegurnya tetapi bu Umi 

mengajaknya dengan duduk disampingnya, kalau tidak mau ya tidak di 

paksa karena setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda pula. 

Kegiatan ini juga membantu menerapkan nilai pendidika agama islam 

untuk pengembangan disiplin, mengenalkan sholat tanpa paksaan. 

Tujuan melakukan hal ini adalah agar anak mendapatkan kepekaan dari 

melihat teman-temannya dalam melakukan sholat berjama’ah tanpa 

paksaan. Biasanya yang tidak mau melakukan sholat jamaah, maka 

setelah itu diminta untuk sholat dan berdo’a sendiri, apabila seperti itu, 

anak-anak mau untuk sholat berjamaah, ketika tidak ada paksaan kepada 

anak dalam sholat dan berdoa, diharapkan anak melakukan sholat dan 

berdoa karena kesadaran. Dalam perkembangan ini, bu Umi 

mengkomunikasikan dengan orang tua melalui buku penghubung yang 

dilakukan dan melaksanakan parenting education dalam rangka 

membina orang tua untuk memberikan informasi mengenai pengasuhan 

anak usia dini dengan menerapkan pendidikan agama untuk 

membiasakan kedisiplinan sesuai dengan norma-norma agama. 

Dari hasil observasi peneliti didapat bahwa peserta didik di PAUD 

Ananda Margoyoso Kalinyamatan Jepara secara umum telah mengikuti 

aturan-aturan dan metode pembelajaran yang diterapkan di PAUD 

Ananda Margoyoso Kalinyamatan. Pola asuh orang tua tersebut 
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merupakan strategi yang diterapkan untuk membimbing peserta didik 

agar mempunyai akhlak yang mulia dan berjiwa islami yang dimulai 

sedini mungkin. Adapun implementasi pola asuh orang tua berbasis nilai 

pendidikan agama islam sebagai wujud pengembangan disiplin anak 

PAUD Ananda Margoyoso Kalinyamatan Jepara anatara lain: 

pengenalan kisah-kisah, musik-musik bernuansa islam, mengajari baca 

doa terlebih dahulu pada awal masuk kelas dan menjelang pulang 

sekolah, pembelajaran menghafalkan ayat-ayat pendek Al-Quran yang 

dibaca pada saat menjelang pulang sekolah dan melatih anak 

kedisiplinan dengan mengajari anak setelah bermain untuk 

mengembalikan mainannya ketempatnya lagi, agar anak terbiasa untuk 

bertanggung jawab dan disiplin dengan apa yang sudah dilakukan. 

Menurut pengamatan peneliti, pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan pola asuh orang tua berbasis nilai pendidikan agama islam 

sebagai wujud pengembangan disiplin anak PAUD Ananda Margoyoso 

Kalinyamatan Jepara telah berjalan. Adapun bentuk aplikasi 

pembelajaran menggunakan pola asuh orang tua diantaranya: 

1). Orang tua mengantarkan anak sampai kedepan sekolah, anak 

sebelum masuk kelas bersalaman kepada orang tuanya terlebih 

dahulu dan mengucapkan salam.  Disana orang tua melatih 

kemandirian anak untuk berani sekolah tanpa ditunggui disekolah. 

2). Para siswa sebelum bersalaman kepada gurunya terlebih dahulu 

meletakkan sepatunya ke tempat raknya yang sesuai dengan 
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kelasnya masing-masing, sebagai kemandirian dan sikap 

kedisiplinan anak sejak usia dini.  

3). Para guru menunggu siswanya di depan kelas untuk bersalaman 

terlebih dahulu sebelum masuk kelas, agar anak terbiasa berperilaku 

sopan santun terhadap gurunya atau orang yang lebih tua. 

4). Sebelum masuk kelas anak wajib mengucapkan salam terlebih 

dahulu, setelah  itu anak di ajarkan untuk meletakkan tas, botol dan 

juga makanannya pada tempatnya masing-masing. 

5). Pembelajaran anak dimulai dengan berdo’a bersama dan selanjutnya 

permainan. Di dalam kegiatan pembuka anak diajarkan mengenal 

Allah dengan berdo’a, kegiatan pembuka dilakukan rutinan agar 

anak dapat mengenal agamanya. 

6). Dalam pembelajaran Bu Umi Maftu’ah menerangkan permainan 

yang akan diajarkan pada anak. Dan sebelum pembelajaran sambil 

bermain dimulai, Bu Umi menyampaikan terlebih dahulu kalau 

sebelum belajar, tidak boleh ngobrol sendiri sama temannya, tidak 

boleh berebut mainan dengan temannya, sayang teman, berbagi 

dengan teman, dan sabar menunggu giliran, Untuk mengajarkan 

anak agar saling menyanyangi dan membantu satu sama lain. 

7). Sebelum pembelajaran di mulai Bu Umi memulai dengan berdo’a, 

permainan, menyanyi secara islami, yang selanjutnya materi yang di 

ajarkan, apabila ada anak yang sibuk sendiri tidak memperhatikan 
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pelajaran, Bu Umi menyuruh untuk mengulangi do’a sendiri. 

Bertujuan untuk agar anak yang lain mau memperhatikkan. 

8).  Selanjutnya adalah istirahat, sebelum istirahat anak berdo’a sebelum 

makan dan bermain, saat istirahat guru memberikan arahan terlebih 

dahulu untuk berbagi makanan dan minumman di saat temannya 

tidak membawa dan bermain bersama-sama. Bertujuan agar anak 

dari usia dini punya rasa sosial dan peduli yang baik.  

9). Kegiatan akhir adalah penutup, dalam kegiatan penutup Bu Umi 

mengulas pembelajaran inti untuk menguji ingatan anak. Setelah 

pengulasan adalah berdo’a sesudah belajar. Dan sesudah berdo’a, 

ibu Umi bersama anak-anak melafalkan bahwa setelah pulang 

sekolah harus langsung pulang ke rumah, tidak boleh main di jalan, 

kalau sampai rumah mengucapkan salam terlebih    dahulu, kalau 

ketemu orang tua harus bersalaman, ganti baju, meletakkan baju, tas 

dan sepatu pada tempatnya, cuci kaki dan tangan terlibih dahulu, 

jangan lupa makan siang, jangan lupa tidur siang dan kalau malan 

harus belajar. Dengan pembiasaan mengucapkan itu diharapkan 

anak mengingatnya dan menerapkan kedisiplinan setiap hari tidak 

hanya di sekolah tapi juga di rumah. Sebelum pulang Bu Umi 

membuat 2 barisan terlebih dahulu, barisan perempuan dan barisan 

laki-laki. Setelah itu Bu Umi mengucapkan salam dan barisan anak 

perempuan bersalaman terlebih dahulu dan selanjutnya baru barisan 

laki-laki, lalu pulang. 
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B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pola Asuh Orang Tua 

Berbasis Nilai Pendidikan Agama Islam Sebagai Wujud Pengembangan 

Disiplin Anak Di Sekolah 

Pola asuh orang tua berbasis nilai pendidikan agama islam sebagai wujud 

pengembangan disiplin anak banyak menemukan kendala dan hambatan di 

lapangan, disamping adanya beberapa faktor pendukung pola asuh orang tua 

berbasis nilai pendidikan agama islam sebagai wujud pengembangan disiplin 

anak. Oleh karena itu, kerjasama yang harmonis antara sekolah, guru kelas 

dan orang tua sangat penting dalam penerapan nilai pendidikan agama islam 

sebagai wujud pengembangan disiplin anak yang  baik di PAUD Ananda 

Margoyoso Kalinyamatan Jepara Tahun Pelajaran 2016/2017. 

Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat pola asuh orang tua 

berbasis nilai pendidikan agama islam sebagai wujud pengembangan disiplin 

anak PAUD Margoyoso Kalinyamatan Jepara adalah sebagai berikut: 

1. Faktor pendukung pola asuh orang tua berbasis nilai pendidikan agama 

islam sebagai wujud pengembangan disiplin anak PAUD Margoyoso 

Kalinyamatan Jepara, antara lain: 

a). Pendidik  

Pendidik sangat penting bagi kelangsungan pembelajaran karena 

seorang pendidik anak-anak bisa belajar, jadi antara pendidik dan  

peserta didik harus ada agar tercapai satu tujuan yang maksimal. 
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b). Orang tua yang dapat bekerja sama menyamakan visi misi dengan 

sekolah  

  Orang tua yang dapat diajak bekerja sama dengan ketentuan yang 

ada di sekolah, mendidik anak-anak untuk senantiasa sopan santun dan 

berbakti kepada orang tua dengan menerapkan sesuai dengan norma-

norma agama. Orang tua yang dapat diajak untuk bekerja sama dengan 

ketentuan atau peraturan-peraturan yang diterapkan di sekolah, 

kedisiplinan anak akan menjadi maksimal. Karena strategi pembiasaan 

yang sudah di berikan di sekolah akan di terapkan orang tua di rumah, 

seperti contoh: 

1. Berdo’a sebelum dan sesudah makan 

2. Membiasakan masuk rumah dengan mengucapkan salam 

3. Mengajarkan anak sholat berjamaah 

4. Memakai sepatu sendiri 

5. Membiasakan membereskan mainannya sendiri 

6. Buang sampah pada tempatnya 

c). Sekolah  

  Sekolah tempat pendidikan kedua bagi anak sehingga sekolah 

pendidikan lanjutan setelah pendidikan di rumah, karena itu seorang 

pendidik bertanggung   jawab untuk melanjutkan pendidikan di rumah. 

Untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan norma-

norma agama. 
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d). Lingkungan  

  Lingkungan yang ada di sekitar anak berpengaruh pada 

kedisiplinan anak mulai dari tingkah laku, cara bertutur kata dan juga 

bahasan yang digunakan anak. Karena anak usia dini merekam dengan 

cepat tingkah laku yang ada disekitarnya. 

  Lingkungan meliputi kondisi dan situasi dengan cara-cara tertentu 

untuk mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan dan perkembangan 

dalam disiplinnya. Lingkungan merupakan faktor yang sangat besar 

terhadap peserta didik, bahwa peserta didik hidup di dalam lingkungan 

masyarakat tempat ia mengalami pendidikan. Kalau anak pada ada di 

lingkungan yang berakhlakul karimah perkembangan anak juga ikut 

baik begitupun kalau anak ada pada lingkungan yang tidak menerapkan 

nilai pendidikan agama islam perkembangan akhlakul karimahnya 

kurang baik. Lingkungan-lingkungan tersebut meliputi lingkungan 

keluarga dan lingkungan sekolah yang ada disekitarnya. 

e). Komunikasi yang baik dengan orang-orang yang ada disekitanrnya 

  Jalinan komunikasi yang baik dari orang tua (keluarga), pamong 

sekolah atau petugas sekolah, teman-teman sepermainan dan orang-

orang dewasa disekitar anak menjadikan anak merasa diperhatikkan. 

Orang tua, guru dan orang-orang yang ada disekitarnya menanyakan 

kegiatan apa saja yang sudah dijalani anak, membenarkan kegiatan 

anak yang sudah baik dan meluruskan apabila yang salah. Agar anak 

mempunyai perilaku yang baik, mempunyai sikap positif dan sosial, 
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Tanpa adanya komunikasi yang baik anak akan terus menerus 

melakukan kegiatannya agar mengetahui antara yang benar atau yang 

salah. 

2. Faktor penghambat pola asuh orang tua bberbasis nilai pendidikan agama 

islam sebagai wujud pengembangan disiplin anak PAUD Ananda 

Margoyoso Kalinyamatan Jepara. 

a). Guru 

 Kebanyakan guru kurang perhatiannya kepada peserta didik dan 

kurang efektif dalam menguasai teori mengajar yang baik akan 

mengakibatkan peserta didik berbicara dan bersikap tidak sopan 

terhadap temannya, sehingga materi nilai pendidikan agama islam yang 

dilakukan setiap harinya kurang maksimal dan tidak mencerminkan 

kedisiplinannya yang sesuai dengan norma-norma agamis. 

b). Siswa  

Kondisi siswa yang beragam, terkadang kurang fokus, ngantuk, 

ngobrol sendiri dan kurang memperhatikkan gurunya. Karena perilaku 

anak usia dini sangat labil dan mudah terpengaruhi dengan kondisi 

lingkungan sekitar, baik dari teman dan orang-orang dewasa. 

c). Orang tua  

Orang tua yang hanya memberikan kepercayaan sepenuhnya 

kepada pihak sekolah itu kurang baik karena pendidikan pertama bagi 

anak adalah keluarga, jadi perkembangan yang maksimal dimulai dari 

keluarga itu sendiri. Guru hanya sebagai perantara dari pembiasaan-
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pembiasaan yang sudah diterapkan di rumah lalu guru 

mengembangkan lagi di sekolah. 

d). Kurangnya komunikasi 

  Tidak adanya jalinan komunikasi yang baik dapat membuat anak 

merasa tidak diperhatikkan, anak kebingungan dengan apa yang 

dilakukan itu benar atau salah. 

e). Lingkungan  

  Lingkungan sangat penting bagi perkembangan anak di usia dini, 

apabila lingkungan tempat tinggal anak kurang baik maka 

perkembangan dan kepribadian anak juga ikut tidak baik. agar anak 

bersosialisasi di lingkungan yang baik maka sebagai keluarga dan 

pendidik menerapkan nilai pendidikan agama sejak usia dini mungkin, 

agar anak terbiasa melakukan kegiatan sesuai dengan norma-norma 

agama dan berperilaku disiplin baik sesuai dengan perintah agama 

yang sudah diajarkan kepada keluarga dan pendidik. 

f). Kurangnya waktu dan kasih sayang yang di terima anak 

  Kesibukkan orang tua yang terkadang kurang mendapatkan 

perhatian dan kasih sayang dari orang tua dan orang-orang yang ada di 

sekitarnya. Anak yang melakukan kegiatan sendiri membuat anak tidak 

tahu bahwa perilakunya baik atau buruk. 
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g). Pembiasaan di sekolah tidak diterapkan di rumah 

  Pembiasaan dan pembelajaran yang diberikan guru kepada anak di 

sekolah apabila tidak diterapkan di rumah maka akan menjadi kurang 

maksimal. Karena jika anak melakukan pembiasaan secara berkala 

antara sekolahdan di rumah akan menjadikan anak terbiasa dengan 

sendiri berahklak baik. 

1). Di sekolah anak di biasakan berdo’a sebelum dan sesudah makan 

tapi di rumah orang tuanya tidak menerapkan. 

2). Di sekolah anak sangat dilatih mandiri dalam meletakkan sepatu 

atau barang-barangnya, tetapi di rumah anak di pakaikan sepatu 

kepada orang tuanya dan membiarkan anak menaruh barang yang 

tidak sesuai dengan tempatnya. Ini akan menjadikan anak kurang 

mandiri dan kurang disiplin.  

3). Di sekolah anak diajarkan beribadah sholat berjama’ah, tapi di 

rumah orang tuanya tidak menerapkannya, itu akan mengakibatkan 

kedisiplinan diri anak pada nilai-nilai agamanya kurang maksimal. 

Padahal anak usia dini harus diajarkan mendekatkan diri dengan 

Tuhan yang menciptakannya. 

 

 


