
 

 

                                                               ABSTRAK 

 

Ai Yanti Suryani: kepedulian Orang Tua dalam Mengembangkan Perilaku Keagamaan 

Remaja Dengan Aktivitas Mereka Dalam Mendidik Akhlak Anaknya (Penelitia terhadap 

Orang Tua di RW 02 dan RW 04 Desa Sancang Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut) 

 

Penelitian ini bertolak dari fenomena yang muncul di RW 02 dan RW 04, yakni orang 

tua yang kurang peduli terhadap perkembangan keagamaan remaja, banyak remaja yang suka 

nongkrong ketika jam pelajaran sedang berlangsung sambil merokok, bicara dengan kata-kata 

kasar, jahil, suka berkelahi. Dari penomena tersebut timbul permasalahan yang harus diteliti, 

yakni sejauhmana kepedulian orang tua dalam mengembangkan keagamaan remaja? 

Sejauhmana aktivitas mereka dalam mendidik akhlak anaknya? 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepedulian orang tua dalam 

mengembangkan perilaku keagamaan remaja, realitas aktivitas mereka dalam mendidik 

akhlak anaknya dan kadar hubungan antara kepedulian orang tua dalam mengembangkan 

perilaku keagamaan remaja dengan aktivitas mereka dalam mendidik akhlak anaknya. 

Penelitian ini bertolak dari asumsi, keberhasilan orang tua dalam mendidik akhlak 

anaknya, perlu memperhatikan bermacam-macam faktor yang dapat mempengaruhi 

perkembangan keagamaan anak, terutama pada masa remaja. Hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah semakin tinggi kepedulian orang tua dalam mengembangkan perilaku 

keagamaan remaja, maka semakin tinggi pula aktivitas mereka dalam mendidik akhlak 

anaknya. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode desktiptif, yaitu metode 

penelitian untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi. Adapun analisisnya bersifat 

kuantitatif. Sementara itu untuk mengumpulkan datanya ditempuh dengan metode observasi, 

angket dan wawancara. Sampel yang diambil dalam penelitian ini 100% yakni jumlah 

keseluruhan 62 orang. 

Hasil penelitian diketahui bahwa: 1) Realitas kepedulian orang tua dalam 

mengembangkan perilaku keagamaan remaja  termasuk kualifikasi kategori sedang. Hal itu 
berdasarkan angka rata-rata sebesar 3,47 yang berada pada interval 2,5 – 3,5. 2) Realitas 

aktivitas mereka dalam mendidik akhlak anaknya menunjukkan kualifikasi tinggi. Hal itu 

berdasarkan angka rata-rata 4,35 yang berada pada interval 3,5 – 4,5. 3) Hubungan antara 
kepedulian orang tua dalam mengembangkan perilaku keagamaan remaja dengan aktivitas 

mereka dalam mendidik akhlak anaknya adalah sebagai berikut: a) Koefisien korelasi antara 

kedua variabel tersebut termasuk kepada sedang. Hal itu dikarenakan skor sebesar 0,33 pada 
sekala korelasi antara 0,25 – 0,50 . b) Hipotesisnya diterima. Hal itu berdasarkan t hitung 

1,67 lebih besar dari t tabel 1,27 atau t hitung > t tabel. c) besarnya pengaruh variabel x 

terhadap variabel y diketahui sebesar 33% dan masih terdapat 67% faktor yang lain.  
 


