
 

 

ABSTRAK 

 

Yuyun Nuriyah Muslih. Hubungan antara Pola Komunikasi Orang tua asuh 

dengan Motivasi Perilaku Keagamaan Remaja di Panti Sosial Asuhan Anak 

“Harapan kita”. 

Peranan orang tua sangat penting terutama bagi kehidupan  anak,  dengan  demikian 

pola  komunikasi  yang  baik  sangat  diperlukan  karena  akan  mempengaruhi  pola 

asuh orang tua. Begitupula dengan para remaja yang berada  di  PSAA  “Harapan 

Kita”. Pola komunikasi adalah pola hubungan antara dua orang atau lebih dalam 

pengiriman dan penerimaan pesan dengan cara yang tepat sehingga pesan yang 

dimaksud dapat dipahami. Akan tetapi kenyataannnya para remaja  di  PSAA 

“Harapan  Kita”  memiliki  permasalahan yaitu   masalah   motivasi   perilaku 

keagamaan. 

Penelitian   ini   bertujuan   untuk   mengetahui   hubungan   antara   pola 

komunikasi yang diterapkan oleh orang  tua  asuh  dengan  motivasi  perilaku 

keagamaan yang dimiliki remaja di PSAA “ Harapan Kita”. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan  metode 

kuantitatif deskriptif, dengan menggunakan analisa korelasi melalui  SPSS.16. 

Sedangkan  subjeknya adalah semua remaja yang berada di PSAA “Harapan 

Kita” dengan jumlah populasi sebanyak 62 orang sedangkan sampel yang diambil 

berjumlah 30 orang. Data yang dikumpulkan melalui hasil observasi, wawancara, 

dan penyebaran angket. 

Secara tematik  kaitan  antara  pola  komunikasi  orang  tua  asuh  dengan 

motivasi perilaku keagamaan remaja yaitu orang tua asuh sebagai  tokoh  pelindung 

yang  mampu  memenuhi rasa  aman pada  individu   akan   mengurangi   dampak 

negatif  dari  kondisi  yang  dialami  individu.  Bahkan  mungkin  dapat   membuat 

seorang individu menjadi kuat dan tabah serta  memberi  peluang  untuk 

mengembangkan perilaku keagamaan  yang  positif  dan  menggapai  masa  depan 

cerah. Hal ini tentu bisa terwujud jika para  pengasuhnya  mampu  melakukan 

Pembinaan dengan menggunakan pola komunikasi yang tepat,  baik  itu  dari  

pembinaan keagamaannya, ataupun pembinaan yang  lainnya.  Motivasi  adalah 

dorongan dari  dalam  untuk  berbuat   sesuatu,  baik  yang  positif  maupun  yang 

negatif. 

Dari  hasil  Pengolahan  data  dari  tiap  variabel  pola  komunikasi  orang  tua 

asuh (Variabel X) diperoleh nilai rata-rata 4,05 yang menunjukan taraf  baik. 

Sedangkan pada variabel motivasi prilaku keagamaan remaja (Variabel Y) juga 

diperoleh nilai rata-rata  4,04  yang  menunjukan  taraf  baik.  Selain  itu  Pengolahan 

data hubungan komunikasi orang tua asuh  dengan  motivasi  perilaku  keagamaan 

remaja dengan  menggunakan  analisis korelasi product  moment diperoleh nilai 

indeks korelasi sebesar 0,639 yang berada pada arah yang positif, dengan uji 

signifikansi kofesien korelasi  menunjukkan bahwa r pada taraf signifikansi 1% 

(0,01) sebesar 0,000. Dengan demikian dapat diketahui  r  hitung  lebih  kecil  dari 

pada   .   jadi  Ha   diterima.   Hal  ini   menunjukkan   bahwa   tinggi   rendahnya 

motivasi prilaku keagamaan pada remaja sangat bergantung pada pola komunikasi 

yang diterapkan oleh orang tua asuh. 


