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ABSTRACT 

 

Research about establishment of learning diciplines for elementary school 

children by  workingwoman in RT 2, Sedenganmijen, Krian city is interesting 

because there are still many children who still cannot read or write well. By 

seeing that phenomenon, the writer focused this research on children’s education 

by workingwoman. Question about this research is how the childcare could build  

the learning discipline of the children. The method used in this study is descriptive 

– qualitative method. The three workingwoman family were observed and 

interviewed to get the supporting data. Purposive is a method that used in this 

research for choosing an informant. The workingwoman has the different job, first 

workingwoman is a chicken noodle cooker and seller, and the second worker is a  

factory and the third worker is a chicken noodle seller. The research location is in 

RT 2, Sedenganminjen, Krian. The result of this study is, the Elementary School 

childcare by woman worker family is different. The result is a mother who can 

communicate and control the child's when, learning and do homework, that’s 

made the child had discipline in studying without coercion. 
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ABSTRAK 

 

Pembentukan disiplin belajar anak sekolah dasar oleh ibu pekerja di RT 2 menarik 

untuk diteliti. Berdasarkan observasi penulis di RT 2, melihat adanya temuan anak 

sekolah dasar yang belum lancar membaca-menulis maka penulis memfokuskan 

penelitian pada pendidikan anak yang bersifat sambil lalu oleh ibu pekerja. Tujuan 

penelitian adalah mendeskripsi disiplin belajar anak sekolah dasar di RT 2. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif tipe deskriptif. Data diperoleh 

dengan cara observasi dan wawancara kepada informan ibu pekerja. Penentuan 

informan dilakukan dengan sengaja (purposive). Ibu pekerja yang dipilih memiliki 

pekerjaan yang berbeda-beda. Pertama ibu pekerja pembuat dan penjual mie 

ayam, kedua ibu pekerja pegawai pabrik, dan ketiga adalah penjual mie ayam. 

Lokasi penelitian berada di RT 2. Sesuai masalah, hasil penelitian ini adalah 

bahwa pembentukan disiplin belajar anak Sekolah Dasar oleh setiap keluarga ibu 

pekerja berbeda-beda. Hasilnya adalah ibu yang dapat berkomunikasi dan 

mengontrol belajar dan pekerjaan rumah anak, membuat anak memiliki displin 

belajar yang baik dan bukan karena paksaan.  

Kata kunci : ibu pekerja, pembentukan disiplin belajar 

Latar Belakang 

Pada saat ini tidak hanya suami yang bekerja mencari nafkah, namun ibu 

juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Peran ibu yang awalnya 

mengasuh anak dan mengurus rumah tangga, sekarang sudah bergeser. Pada saat 

ini ibu pekerja sebagian besar membantu suami untuk menambah pemasukan 

untuk keluarga mereka guna memenuhi keperluan rumah tangga dan kebutuhan 

hidup yang semakin mahal. Seperti yang dikemukakan dalam jurnal Soul 

mengenai “Pengaruh Ibu Bekerja Dan Peran Ayah Dalam Coparenting Terhadap 

Prestasi Belajar Anak”, bahwa alasan para ibu untuk bekerja adalah dilandasi 

oleh beberapa faktor, diantaranya kebutuhan finansial, kebutuhan sosial-

relasional, dan kebutuhan aktualisasi diri. Berdasarkan faktor-faktor itulah ibu 

pekerja mau mengambil resiko dan memberanikan diri untuk bekerja.  



3 

 

  Ibu pekerja, memiliki cara pengasuhan yang berbeda dan disesuikan 

dengan waktu kerja ibu. Ibu jadi memiliki peran ganda, selain mengurus anak ibu 

juga bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Membagi peran dalam 

mengasuh anak membutuhkan peran dari anggota keluarga lainnya. Kebiasaan 

baik yang ditanamkan oleh ibu, salah satunya adalah kedisiplinan. Kedisiplinan 

untuk anak ditanamkan sejak dini agar anak dapat mematuhi peraturan yang ada 

di lingkungan sosialnya. Kedisiplinan yang di ajarkan ibu dapat berupa penerapan 

tatakrama, disiplin dalam bersikap (cara makan, minum, dan berbicara), dan 

disiplin dalam belajar pelajaran formal. Disiplin dalam belajar pelajaran formal, 

artinya anak diajarkan untuk bertanggung jawab dengan nilai dan tugas-tugas 

sekolahnya. Ibu memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada 

anaknya, termasuk membantu anak dalam pendidikan formal di sekolahnya. 

Disiplin belajar, untuk anak sekolah dasar sendiri adalah saat anak belajar atau 

mengerjakan tugas sekolah mereka dengan teratur tanpa paksaan dari ibu. 

 Ibu pekerja di RT 2 Desa Sedengan Mijen, juga mendidik anak-anak 

mereka agar memiliki disiplin belajar. Disiplin Belajar anak sekolah dasar adalah 

perilaku anak yang patuh dalam melakukan suatu aktifitas tanpa ada paksaan dari 

ibu, seperti untuk latihan membaca, menulis, dan mengerjakan tugas-tugas dari 

sekolah. Penelitian ini lebih melihat pada cara pembentukan disiplin belajar anak 

oleh ibu pekerja. Setelah melakukan observasi di RT 2, peneliti menemukan 

masih ada anak sekolah dasar yang tidak dapat membaca-menulis lancar, serta 

sulit diminta mengerjakan pekerjaan rumah dan belajar. Penelitian berfokus pada 

keseharian ibu pekerja beserta anak dan anggota keluarga lain yang tinggal dalam 

satu rumah. Melihat bagaimana cara membentuk disiplin belajar anak sekolah 

dasar oleh ibu pekerja, dan faktor apa saja yang berpengaruh dalam pembentukan 

disiplin belajar anak sekolah dasar oleh ibu pekerja. 

 Mendidik anak gar memiliki sikap disiplin belajar diperlukan adanya 

sosialisasi ibu pekerja kepada anak, dan ini tidak terlepas dari kebudayaan yang 

ada di lingkungan ibu tinggal. Margaret Mead menjelaskan bahwa kebudayaan 

dan pendidikan merupakan hal yang berdampingan, karena pendidikan yang 
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dilakukan ibu pekerja kepada anak mereka berasala pula dari kebudayaan pada 

tempat tinggal mereka. Serta perlu adanya sosialisasi, karena kebudayaan dapat 

diturnkan melalui proses tersebut (Koentjaraningrat, 2010:227). Dalam teori 

pendidikan Learning Culture (Kebudayaan Belajar) oleh Margaret Mead, juga 

menjelaskan, bagaimana lingkungan dan kebudayaan dapat menjadi guru untuk 

seseorang. Ibu pekerja mendapatkan pengalaman dari kebudayaan di 

lingkungannya, dan hal itu dipergunakan untuk mendidiki anak mereka terutama 

dalam membentuk disiplin belajar. Kebudayaan belajar dapat dipahami sebagai 

seseorang yang belajar dengan cara yang tidak resmi, dengan berperan serta rutin 

dalam kehidupan sehari-hari, mereka memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan 

ketrampilan yang diperlukan untuk dapat hidup dengan damai dalam masyarakat 

atau kebudayaan mereka sendiri (Koentjaraningrat, 2010:48) 

 Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara sengaja 

(purposive sampling), yaitu ibu pekerja yang memiliki anak yang bersekolah di 

sekolah dasar di RT 2, di RT ini dari hasil observasi peneliti tahun 2013 terlihat 

ada 8 ibu pekerja. Ibu pekerja yang terpilih ada tiga ibu pekerja yang memiliki 

pekerjaan yang berbeda, yaitu ibu pekerja pembuat dan penjual lontong, ibu 

pekerja buruh pabri, dan ibu pekerja pedagang mie ayam. Ibu pekerja yang jenis 

pekerjaannya berbeda akan dilihat bagaimana cara serta faktor yang 

mempengaruhi pembentukan disiplin belajar anak.  

Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Pembentukan Disiplin Belajar 

Anak Sekolah Dasar 

Ibu Sailah adalah seorang pembuat dan pedagang lontong. Jam kerja Ibu 

Sailah di luar rumah dari pukul 3 sampai pukul 6 pagi, sisanya dihabiskan dengan 

membuat lontong di rumah. Ibu Sailah bekerja setiap hari, namun apabila 

dagangan lontong tidak habis maka Ibu Sailah menjualnya kembali keesokan 

harinya. Setelah berjualan lontong di pagi hari ibu Sailah kembali ke rumah untuk 

menyiapkan keperluan sekolah anaknya. Dari keempat anaknya, hanya satu orang 

yang bersekolah di Sekolah Dasar yaitu, Syarif. Tampak dari luar keluarga Ibu 
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Sailah sama halnya dengan keluarga-keluarga lain di RT 2, namun ada perbedaan 

apabila melihat keseharian dan memantau keluarga ini. Syarif, anak ketiga Ibu 

Sailah mengalami ketakutan untuk bersekolah (fobia Sekolah). Setelah bekerja 

Ibu Sailah selalu menyempatkan mengajari anak-anaknya walaupun letih atau saat 

beristirahat Ibu Sailah menemani anaknya untuk belajar membaca dan menulis, 

terkadang Ibu Sailah melakukannya sambil berbaring. Pada saat anak-anak 

belajar, televisi masih sering menyala hal ini membuat usaha Ibu Sailah untuk 

menanamkan dan membentuk disiplin belajar anak terganggu. 

Ibu Sailah selalu menekankan anak-anaknya untuk mendapatkan 

pendidikan agama yang baik. Saat Syarif mengalami masalah fobia sekolah, Ibu 

Sailah sudah menawarkan agar Syarif pindah sekolah, namun Syarif menolak dan 

memilih bersekolah di MI. Ibu Sailah tidak bisa memaksakan keinginan Syarif 

bersekolah, karena Ibu Sailah berharap anaknya mau bersekolah seperti anak-anak 

lainnya. Kedua orang tua Syarif selalu mengharapkan agar anak-anaknya, 

terutama Syarif, untuk memperoleh pendidikan yang baik agar dapat mendapatkan 

pekerjaan yang lebih baik dari mereka.  

Syarif memiliki alasan khusus mengapa ia sangat susah saat bangun pagi 

untuk sekolah, karena Syarif  ia tidak bersekolah (fobia sekolah). Sudah 2 tahun 

lebih Syarif mengalami putus sekolah, tapi tidak secara penuh 2 tahun itu Syarif 

tidak sekolah, namun terkadang 2 minggu dia sekolah dan di minggu ke-3 ia tidak 

sekolah dan begitu seterusnya. Putus-sambung sekolah yang dialami Syarif 

membuat ia harus tetap berada di kelas 1 MI. Seharusnya sekarang sudah kelas 3, 

namun karena ia jarang sekali masuk sekolah membuat pihak sekolah tidak bisa 

berbuat banyak dan memutuskan Syarif tetap tinggal kelas. Terkadang anak takut 

ke sekolah karena telah lama di rumah, dan anak menjadi membayangkan 

berhadapan dengan banyak pertanyaan seputar pelajaran dari guru mereka, selain 

itu pengalaman traumatis juga membuat anak mengalami fobia sekolah, 

pengalaman ini dapat berupa pengalaman buruk seperti dipermalukan oleh guru 

atau teman sekelas (Akbar, 2001:21-22). Ibu Sailah mencoba bertanya kepada 

Syarif mengenai masalahnya di sekolah, dan akhirnya seelah mendekati dan 
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membujuk anaknya, Ibu Sailah mengerti bahwa Syarif memiliki masalah dengan 

temannya. Karena masalah itulah Syarif masih kesusahan untuk membaca dan 

menulis. Pada saat Syarif tidak mau sekolah dan belajar, terkadang ibu Sailah 

memaksanya terkadang memukul dan mencubit anaknya agar menurut. Tetapi 

Syarif jarang mendengarkan dan tidak menurut, apabila sudah memberontak Ibu 

Sailah lebih sering mendiamkan anaknya dan tidak ada hukuman apabila Syarif 

tidak mengerjakan pekerjaan rumah. 

Selanjutnya ada ibu pekerja buruh pabrik, Ibu Lufi bekerja di pabrik karton 

sebagai accounting, sedangkan Pak Suhadi bekerja di perusahaan leasing. Kedua 

orang tua Dafa bekerja setiap hari, dan hanya libur pada hari-hari libur nasional. 

Saat kedua orang tuanya bekerja, Dafa lebih sering diasuh oleh budhenya (Ibu 

Anis) daripada bersama neneknya. Pendidikan displin belajar anak di keluarga 

Lufi tidak sepenuhnya dilakukan oleh Ibu Lufi sendiri, namun ada bantuan dari 

kakak iparnya, mengingat Ibu Lufi bekerja setiap hari. Pendidikan terakhir Ibu 

Lufi adalah SMA sedangkan suaminya SMK, orang tua Dafa mengharapkan agar 

anaknya memiliki pendidikan yang lebih tinggi dari mereka.  

Pembentukan disiplin yang diupayakan oleh Ibu Lufi kepada anaknya 

dapat dilihat dari kontrol Ibu, walaupun kontrol yang ada terlalu longgar. Ayah 

Dafa tidak selalu mendampingi anaknya untuk belajar atau mengerjakan pekerjaan 

rumah dari sekolah. Pak Suhadi biasanya memantau dengan bertanya kepada 

istrinya, Ibu Lufi mengenai perilaku Dafa. Hal itu tidak terjadi setiap hari 

mengingat kedua orang tua Dafa cukup sibuk dengan pekerjaan mereka, apalagi 

jika Pak Suhadi lembur dan pulang tengah malam. Kontrol kepada Dafa menjadi 

lebih longgar tetapi jika Pak Suhadi sudah pulang di sore hari maka ia mengawasi 

perilaku Dafa, terutama dalam belajar. Pembentukan disiplin belajar yang 

diupayakan ibu Dafa, sebenarnya cukup berhasil. Hanya saja harus dirubah niat 

atau keinginan Dafa untuk belajar, bukan karena takut kepada ayahnya namun 

harus didasari oleh keingin Dafa sendiri untuk belajar. Dafa biasa belajar di 

tempat tidur atau di meja ruang tamu. Pencahayaan di kamar Dafa juga tidak 

terlalu terang. Pada saat belajar bersama Ibu Anis (Budhe Dafa) dan sepupunya 



7 

 

Arya, Dafa biasa belajar di ruang keluarga. Di ruang keluarga ini terdapat televisi, 

terkadang televisi dibiarkan menyala saat anak-anak belajar. 

 Jam kerja Ibu Dafa yang setiap hari dan memiliki jam-jam terikat 

membuat Dafa jarang sekali bercengkrama dengan Ibunya. Ibu Lufi bekerja setiap 

hari dari pukul 07.00 sampai 16.00, apabila lembur maka Ibu Lufi baru baru 

keluar dari pabrik pukul 18.00 dan hanya libur pada hari libur. Jam belajar Dafa 

pun disesuaikan yaitu sehabis magrib, ini biasanya digunakan untuk mengerjakan 

PR. Tetapi hal ini sering di langgar, karena Dafa lebih sering tidak belajar. Tidak 

ada sanksi yang diperikan, biasanya Ibu Lufi hanya menegur.  Nilai akademis 

Dafa di sekolah, menurut Ibu Lufi termasuk sedang-sedang karena tidak ada yang 

terlalu jelek dan terlalu bagus, namun Dafa sering tidak mengerjakan PR dan 

mendapat catatan dari walikelasnya. Dafa bukan tipe anak yang sulit untuk 

diminta belajar, atau merengek saat bosan dengan pekerjaan rumah yang 

dikerjakan, namun ia perlu kontrol dan bimbingan yang tepat dari kedua 

orantuanya. Dafa jadi anak patuh dan belajar dengan baik apabila ada ayahnya, ini 

membuat Dafa melakukannya karena terpaksa. Serta kontrol yang diberikan harus 

di lakukan oleh ibu, jangan sampai ibu dan ayah, yang satu terlalu mengekang dan 

orang tua satunya terlalu longgar.  

Ibu pekerja yang terakhir adalah, ibu pekerja pedagang mie ayam Ibu 

Sunaimah. Ibu Sunaimah adalah pedangan mie ayam, ia bersama suaminya sudah 

merintis usaha ini sejak tahun 2007. Warung mie ayam terletak di pelataran 

rumah. Setiap pagi Ibu Sunaimah berbelanja keperluan warung di pasar. Ibu 

Sunaimah dan Pak Suparto memiliki dua orang anak yaitu, Khofida saat ini 

bersekolah di SMA Al-Islam kelas 3 dan Rafli bersekolah di MI kelas 6 SD. 

Pembentukan disiplin belajar Rafli yang diupayakan Ibu Sunaimah cukup 

berhasil. Ibu Sunaimah mendaftarkan Rafli untuk les seperti yang anaknya minta. 

Selain mempelajari pelajaran sekolah, Rafli juga dibekali dengan pendidikan 

agama yaitu, mengaji. Ibu Sunaimah memasukkan Rafli ke sekolah islam dan 

masih mengikutkan Rafli untuk mengaji. Rafli sendiri tidak keberatan untuk 

mengaji dua kali dalam sehari, di sekolah dan di daerah rumahnya. Hal ini 
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memang karena semua berangkat dari keinginan Rafli sendiri, seperti halnya 

mengaji dan les. 

Pada saat belajar biasanya Rafli belajar di ruang tamu, jarak ruang tamu 

dan ruang keluarga jaraknya cukup jauh dan terdapat sekat. Jadi apabila Rafli 

belajar di ruang tamu suara televisi tidak menganggu. Selain itu anggota keluarga 

Ibu Sunaimah jarang ada yang menonton televisi, sehabis Isya biasanya Ibu 

Sunaimah dan suaminya tidur karena kelelahan seharian bekerja. Rafli sendiri 

jarang belajar di siang hari, karena setiap hari senin sampai rabu ia pulang pukul 

13.30. Setelah pulang sekolah biasanya ia pergi bermain atau membantu ibunya 

berjualan mie ayam. Siang dan sore hari memang waktunya Rafli untuk bermain 

atau membantu Ibunya, Ibu Sunaimah tidak pernah memaksa Rafli untuk 

membantunya berjualan. Ibu Sunaimah selalu mengupayakan agar Rafli tidak 

terganggu dengan kebisingan pelanggan di siang hari. Ibu Sunaimah meletakkan 

meja di ruang keluarga, agar jika Rafli ingin mengerjakan tugas bersama teman-

temannya tidak terganggu. Jarak ruang keluarga dengan halaman depan, tempat 

Ibu Sunaimah berjualan memang agak jauh. Keadaan rumah yang rapi ini 

mendorong Rafli betah di rumah, walaupun saat diminta belajar ia sedikit enggan 

karena ia lebih senang belajar di tempat lesnya.  

Ibu Sunaimah selalu menekankan pentingnya belajar dan mendapat nilai 

baik di sekolah. Percakapan antara Ibu Sunaimah dan Rafli banyak membuahkan 

hasil, Rafli selalu menurut dengan perkataan ibunya. Keluhan Ibu Sunaimah 

selalu diutarakan dengan baik kepada anaknya, Rafli tidak merasa bahwa ibunya 

memarahinya namun kecewa dengan perilakunya maka ia merasa menyesal. 

Walaupun Rafli terkesan santai dalam menanggapi nilai atau pelajarannya, namun 

saat ibunya mengeluh mengenai nilainya maka ia serius mendengarkannya. 

Pembentukan disiplin anak melalui komunikasi antara ibu dan anak merupakan 

hal penting, jika komunikasi tidak terjalin baik maka anak bisa saja tidak 

menangkap pesan yang ibu sampaikan. Biasanya Ibu Sunaimah memberikan 

contoh dari pengalaman hidupnya bersama suami atau dari tetangga yang 

memiliki masalah yang sama yaitu, mengenai pendidikan atau anak yang 
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bermasalah dengan sekolahnya dan tidak mendapat kehidupan yang baik. Ibu 

Sunaimah sering menggunakan contoh-contoh nyata di sekitar lingkungan tempat 

tinggal mereka. Ibu Sunaimah jarang sekali mendampingi Rafli belajar, namun ia 

tetap bertanya apakah anaknya memiliki tugas sekolah maupun ulangan harian. 

Hasil Pembentukan Disiplin Belajar  

 Ada persamaan dan perbedaan yang ada pada tiga ibu pekerja dalam 

membentuk disiplin belajar anak. Persamaan cara pembentukan disiplin belajar 

dari tiga ibu pekerja kepada anak-anak mereka adalah komunikasi yang dekat 

antara ibu dan anak. Walaupun tidak semua anak ibu pekerja mematuhi perintah 

ibu mereka untuk belajar. Selain itu dari tiga ibu pekerja ini, mereka tidak 

memberikan jam dan tempat belajar khusus yang harus dipatuhi anaknya. 

Pertama, adalah penataan lingkungan fisik, darti tiga ibu pekerja ini tidak ada 

yang membiasakan anaknya untuk belajar di meja belajar atau di tempat yang 

nyaman untuk belajar. Syarif selalu belajar di ruang keluarga tanpa ada meja dan 

kursi, jika belajar atau mengerjakan PR mereka selalu menulis beralaskan lantai 

dengan posisi membungkuk. Dafa cukup sering belajar di kamar dari pada di 

ruang tamu, namun di kamar ia belajar di atas kasur tanpa alas meja. Kondisi 

kasur yang empuk dan penerangan yang tidak terlalu terang di kamar Dafa 

membuat ia bermalas-malasan, tidak berkonsentrasi, atau merasa mengantuk 

selama belajar. 

 Sedangkan Rafli lebih sering belajar di tempat les atau di tetangganya, saat 

di rumah ia belajar di meja ruang tamu. Padahal tempat belajar yang nyaman  dan 

posisi duduk saat belajar dapat mempengaruhi konsentrasi belajar anak. Di 

samping masalah tempat belajar, kendala lain dalam lingkungan fisik atau 

keadaan penataan rumah adalah televisi. Televisi kerap diletakkan di dekat kamar 

anak, atau ibu mendampingi anak belajar di depan televisi. Terkadang televisi di 

biarkan tetap menyala pada saat anak belajar. Suara televisi dapat mengganggu 

konsentrasi anak, mungkin sekilas anak terlihat berkutat dengan buku atau PRnya 

namun pikirannya lebih berkonsentrasi pada suara televisi. Televisi sebenarnya 
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media informasi yang cukup membantu dalam perkembangan pendidikan anak, 

asal dengan dampingan orang tua terutama untuk anak usia dini; 

“...televisi menempatkan anak dalam peranan pasif dan menyuguhkan 

hiburan yang pada umumnya hanya sedikit meminta keterlibatan atau 

imajinasi mereka. Televisi telah menggoda mereka dan menjauhkan 

mereka dari kegiatan-kegiatan yang penting, misalnya membaca, 

melakukan suatu kegemaran/hobi, kegiatan/latihan fisik dan pergaulan dan 

hubungan dengan anak sebaya mereka, maupun dengan anggota keluarga 

yang lain.”(Behrman, 1994:95) 

Ibu pekerja yang konsisten dengan keinginannya untuk membentuk displin 

belajar anak, dapat mengatur lingkungan fisik yang kondusif. Pada dasarnya 

lingkungan di rumah yang nyaman untuk tempat belajar anak dibentuk oleh ibu. 

Upaya yang dapat dilakukan ibu untuk meningkatkan konsentrasi anak dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, yang terpenting ibu haruslah konsisten. Beberapa 

cara meningkatkan konsentrasi anak dalam belajar (Adams, 2006:19); 

- Pilihlah tempat yang tenang di rumah untuk melakukan kegiatan belajar: 

televisi, radio, dan suara manusia hanya mengalihkan perhatian anak. Ibu 

sebaiknya mendampingi anak saat belajar dan ini dapat membuat anak 

lebih bersemangat. 

- Jika ibu ingin anak melakukan sesuatu, sebutkan namanya di awal kalimat 

dan buatlah kontak mata dengan anak. Cara ini bertujuan untuk menarik 

perhatian anak dan membuat anak lebih responsif terhadap hal yang 

diminta ibu. 

- Saat ibu mengatakan sesuatu yang penting kepada anak, sebaiknya minta 

anak untuk mengulanginya kembali inti ucapan yang disampaikan ibu. 

Selain itu mendekati anak saat berbicara adalah salah satu cara yang baik. 

Perbedaan dari cara pembentukan disiplin belajar anak adalah konsistensi 

dari ibu pekerja. Dari tiga ibu pekerja, konsistensi membentuk disiplin belajar 

anak, hanya terlihat pada ibu pekerja pedagang mie ayam (Ibu Sunaimah). Ibu 

sunaimah juga memberikan pelajaran dan nasehat agar anaknya mau belajar lebih 

giat, dengan memberikan contoh kehidupan orang-orang di sekitarnya yang tidak 
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sukses karena malas sekolah atau belajar. Hal tersebut bisa dikatakan belajar 

sambil lalu, Ibu Sunaimah melihat lingkungan sekelilingnya dan mengambil 

pelajaran, begitu pula anaknya. Perbedaan yang mencolok dari ketiga ibu pekerja 

ini, selain jenis pekerjaan, adalah pendidikan dan jam kerja ibu. Dari data dapat 

menunjukkan ibu pekerja dengan pendidikan yang baik belum tentu dapat 

membentuk disiplin belajar anaknya, serta mendisiplinkan anaknya agar mau 

belajar tanpa paksaan. 

Kesimpulan 

Pengasuhan anak dalam keluarga ibu pekerja pada penelitian, 

menunjukkan peran ibu sangat berpengaruh bagi terbentuknya disiplin belajar 

anak. Pembentukan lingkungan fisik, kontrol ibu, dan komunikasi anatara ibu dan 

anak, juga berpengaruh pada disiplin belajar anak, namun tidak menjadi faktor 

utama yang membentuk disiplin belajar anak. Anak yang memiliki displin belajar 

dan kemauan belajar yang cukup besar, tidak lepas dari peran ibu dalam 

mengontrol dan mengingatkan apabila anak mulai malas belajar. Bimbingan dari 

Ibu yang mendidik anak dengan tegas dan mengupayakan terpenuhinya 

lingkungan belajar yang baik, membuat anak menangkap apa yang diupayakan 

ibunya. Motivasi dan dorongan sedikit saja anak sudah bisa bangkit dan kembali 

semangat lagi, asalkan ibu memberikan dorongan yang positif saat semangat 

belajar anak mulai mengendur. Hal-hal tersebut membuat anak lebih nyaman 

dalam belajar. 

Peran ibu sangat diperlukan bagi membangkitkan disiplin belajar anak.Ibu 

yang bekerja tidak sepenuhnya memiliki hubungan yang renggang dan tidak 

harmonis bersama anak-anak mereka. Data penelitian menunjukkan, dari tiga 

orang anak dari tiga ibu pekerja, satu diantaranya lebih mandiri dan tidak manja 

atau bergantung pada ibu mereka. Walaupun terkadang memerlukan bantuan ibu 

mereka, namun mereka lebih mandiri, terlebih saat ibu mereka bekerja. 

Kebudayaan yang ibu miliki beserta yang ada di sekolah anak membuat 

kepribadian belajar anak terpengaruh. Ibu Sunaimah, ibu pekerja sebagai 
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pedagang mie ayam selalu memberikan contoh keadaan tetangganya yang 

bermasalah dengan sekolah mereka kepada Rafli, membuat rafli melihat keadaan 

lingkungannya dan tidak mau menjadi seperti mereka yang bermasalah. Walaupun 

pendidikan terakhir Ibu Sunaimah hanya SMP, tetapi ia memiliki keinginan yang 

keras anaknya harus lebih sukes. Ibu Sunaimah mengakui bahwa ia tidak 

sebenuhnya memahami pelejaran sekolah anaknya, namun ia berupaya dengan 

menyuruh Rafli untuk les, agar pengetahuan anaknya bertambah. 

Tiga keluarga ibu pekerja ini memiliki latar belakang pendidikan dan 

perekonomian yang berbeda, dan hal itu berpengaruh pada berhasil atau tidaknya 

anak menerima upaya ibu mereka. Jam kerja dari ketiga ibu pekerja ini hampir 

sama, letak perbedaannya hanya fleksibel atau tidak. Dikatakan fleksibel jika jam 

kerja tidak mengikat. Pendidikan dan jam kerja ibu merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi pendidikan anak dan kedisiplinan belajar anak. Dari tiga ibu 

pekerja terlihat peran ibu sangat dominan, karena ibu yang mengarahkan anak. 

Data penelitian menunjukkan, dari tiga orang anak dari tiga ibu pekerja, satu 

diantaranya lebih mandiri dan tidak manja atau bergantung pada ibu mereka. 

Walaupun terkadang memerlukan bantuan ibu mereka, namun mereka lebih 

mandiri, terlebih saat ibu mereka bekerja. Kebudayaan yang ibu miliki beserta 

yang ada di sekolah anak membuat kepribadian belajar anak terpengaruh. Ibu 

Sunaimah, ibu pekerja sebagai pedagang mie ayam selalu memberikan contoh 

keadaan tetangganya yang bermasalah dengan sekolah mereka kepada Rafli, 

membuat rafli melihat keadaan lingkungannya dan tidak mau menjadi seperti 

mereka yang bermasalah. Walaupun pendidikan terakhir Ibu Sunaimah hanya 

SMP, tetapi ia memiliki keinginan yang keras anaknya harus lebih sukes. Ibu 

Sunaimah mengakui bahwa ia tidak sebenuhnya memahami pelejaran sekolah 

anaknya, namun ia berupaya dengan menyuruh Rafli untuk les, agar pengetahuan 

anaknya bertambah. 
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