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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas tentang “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap 

Kepribadian Siswa di SMP Al-Hamidiyah Palembang”. Penelitian ini 

dilatarbelakangi oleh permasalahan yang ditemukan di lapangan yakni 

kepribadian yang kurang baik, contohnya di dalam pergaulan di sekolah terdapat 

beberapa siswa yang sering emosi kepada teman yang lain, jahil kepada temannya, 

Perilaku siswa yang buruk tersebut melambangkan mereka memiliki kepribadian 

yang kurang baik. Selain itu peneliti melihat pola orang tua  yang memiliki anak 

yang bersekolah di SMP Al-Hamidiyah Palembang, terlihat orang tua dalam 

mengasuh anak ketika anak melakukan kesalahan orang tua langsung menghukum 

dan menghakimi dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk mereka 

ucapkan. Di samping itu orang tua kurang memberikan perhatian dan  kasih 

sayang kepada anak.  

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana pola asuh 

yang diterapkan oleh orang tua yang mempunyai anak  yang bersekolah di SMP 

Al-Hamidiyah Palembang? Bagaimana Kepribadian Siswa di SMP Al-Hamidiyah 

Palembang? Adakah pengaruh pola asuh orang tua terhadap kepribadian siswa di 

SMP Al-Hamidiyah Palembang? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah pola asuh orang tua berpengaruh terhadap Kepribadian Siswa di SMP Al-

Hamidiyah Palembang. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian regresi dengan pendekatan 

kuantitatif. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif terdiri 

dari data yang menunjukkan angka seperti jumlah guru, jumlah siswa, dan jumlah 

sarana prasarana  yang ada di SMP Al-Hamidiyah Palembang. Sedangkan data 

kualitatif terdiri dari keadaan umum lokasi penelitian, letak geografis sekolah, 

sejarah sekolah, visi dan misi sekolah, serta keadaan sarana di SMP Al-Hamidiyah 

Paelmbang. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer diperoleh 

dari orang tua  yang memiliki anak yang bersekolah di SMP Al-Hamidiyah 

Palembang, dan juga siswa SMP Al-Hamidiyah Palembang. Data sekunder 

diperoleh dari dokumentasi, observasi dan literatur yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMP Al-Hamdiyah 

Palembang beserta orang tuanya yang berjumlah 158 anak di SMP Al-Hamidiyah 

Palembang dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 32 siswa beserta orang 

tuanya. 

Hasil penelitian ini adalah yang pertama, pola asuh orang tua yang memiliki 

anak yang besekolah di SMP Al-Hamidiyah Palembang tergolong dalam kategori 

sedang sebanyak 21 responden dengan presentase 65,62%. Kedua, kepribadian 

siswa di SMP Al-Hamidiyah Palembang tergolong dalam kategori sedang terdapat 

21 responden dengan presentase 65,62%. Ketiga, Ada pengaruh yang signifikan 

antara pola asuh orang tua terhadap kepribadian siswa di SMP Al-Hamidiyah 

Palembang. Berdasarkan hasil analisis statistik bahwa ternyata Fh  > Ft  ( 32, 77 > 

4, 17) sehinga H0 di tolak, dengan demikian  maka hipotesis alternatif    

diterima yang berarti ada pengaruh yang signifikan pola asuh orang tua terhadap 

kepribadian siswa di SMP Al-Hamidiyah Palembang.  
 


