
 

 

ABSTRAK 

Afni Pertiwi. Pengaruh Pola Asuh Orangtua terhadap Perilaku Prososial Remaja di SMA 

Mekar Arum Cileunyi Kabupaten Bandung. 

 

Pola asuh orangtua adalah suatu metode penerapan disiplin yang diberikan orangtua 

kepada anak agar anak dapat berperilaku baik serta menurut kepada orangtua. Namun, 

kadangkala orangtua salah dalam memberikan pendidikan sehingga banyak anak yang 

dirumah kelihatan baik namun kalau diluar anak menjadi seseorang yang pembangkang.  

Menurut mereka lingkungan diluar rumahlah tempat mereka bebas dalam bertindak, berbuat, 

berperilaku serta berinteraksi. Kondisi ini diantaranya dapat diamati dari perilaku remaja di 

SMA Mekar Arum Cileunyi Kabupaten Bandung. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui realita perilaku prososial remaja, dan 

untuk mengetahui berapa besar variansi pengaruh pola asuh orangtua terhadap perilaku 

prososial remaja di SMA Mekar Arum Cileunyi Kabupaten Bandung.  

Penelitian ini bertolak pada pola asuh yang memiliki dua dimensi yang mempunyai 

pengaruh terhadap perilaku prososial remaja yaituyang pertama dimensi control yang 

menunjukkan ketetapan standar untuk segala yang diharapkan orangtua dari anak dan 

memaksa untuk menghadapi standar yang telah ditetapkan berupa pembatasan, tuntutan, 

sikap ketat, campur tangan serta kekuasaan sewenang-wenang, dan yang kedua dimensi 

kehangatan merupakan dimensi yang menunjukkan penerimaan dan responsivitas yang 

diberikan orangtua kepada anak berupa perhatian, kepekaan, dan kesediaan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederahana. 

Karena tujuan pokok dari penelitian ini adalah untuk mengetahui realita perilaku prososial 

remaja dan berapa besar variansi variable independent mempengaruhi variable dependent. 

Penelitian ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah penelitian yaitu: penentuan 

lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, metode penelitian, menentukan populasi 

dan sampel, variable dan indicator penelitian, teknik pengumpulan data dan akhirnya 

mengolah dan menganalisis data.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku prososial di SMA Mekar Arum yang 

dipengaruhi oleh pola asuh orangtua sangat kecil pengaruhnya. Hal ini terindikasi dari hasil 

pengakuan responden yang telah mengisi instrument yang disebarkan. Dari hasil penelitian 

tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perilaku prososial yang terjadi di SMA Mekar 

Arum banyak dipengaruhi oleh faktor lain selain pola asuh orangtua.  

Berdasarkan temuan ini dapat disimpulkan bahwa perilaku prososial remaja di SMA 

Mekar Arum Cileunyi Kabupaten Bandung yang dipengaruhi pola asuh orangtua pada H0  

terbukti tidak terdapat pngaruh yang nyata antara pengaruh pola asuh orangtua terhadap 

perilaku prososial remaja. Dari hasil korelasi dengan signifikansi 5% menyatakan bahwa 

hanya 0,1% pengaruh pola auh orangtua terhadap perilaku prososial remaja. 

 


