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DEWI UMAYI, 2006. Pengaruh pola asuh dan interaksi sosial terhadap 
kemandirian siswa  SMA don bosko semarang.Tesis : Program Studi Bimbingan 
dan Konseling, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 
I. DR.Martinus Handoko. II. DR.D.Y.P.Sugiharto, MPd. Kons 

Kata Kunci : Pola asuh, Interaksi Sosial dan Kemandirian Siswa   
Untuk mengembangkan sikap kemandiriran seorang  anak, diperlukan 

metode atau cara yang tepat dalam pola asuh. Pemilihan metode atau pola asuh 
yang tepat akan mampu menimbulkan kemandirian seorang anak. Selain 
menggunakan metode atau cara juga perlu diciptakan suasana yang dapat 
mengatur dan menyediakan situasi yang baik dilingkungan keluarga, maupun di 
sekolah sehingga memungkinkan timbulnya persaingan dalam diri anak dengan 
jalan meningkatkan prestasi yang telah dicapainya. Hurlaock, E.B ( 1999:17-18 ) 
menyatakan ada tiga metode/cara pola asuh yaitu pola asuh otoriter, demokratis 
dan permisif.  

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis kuantitatif, 
dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui pengaruh pola asuh orang tua  dan interaksi sosial terhadap 
kemandirian siswa di SMA Don Bosko. Populasi dalam penelitian ini adalah 
siswa SMA Dosko Bosko dan sampel penelitian sebanyak 248 responden.  Alat 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi ganda. 

Hasil penelitian dengan menggunakan analisis regresi menunjukkan 
bahwa nilai uji t hitung untuk pola asuh sebesar 2,052 (P<0,05). Interasksi sosial, 
hasil uji t hitung sebesar 5,488 (P<0,05).. Hal ini menunjukkan bahwa ada 
pengaruh secara parsial variabel pola asuh dan interaksi sosial. Nilai F sebesar 
15,777 dengan taraf signifikansi sebesar 0.000; kecil dari 0,05 yang berarti pola 
asuh dan interaksi sosial  berpengaruh secara bersama-sama terhadap kemandirian     
SMA DON BOSKO. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,799 atau menunjukan 
besarnya pengaruh kedua variabel tersebut terhadap kinerja sebesar 79,9 %. 
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ABSTRACTION 

 
Dewi  UMAYI, 2006. Influence of pattern take care of and social 

interaction to student independence of SMA Don  Bosko Semarang. Thesis. 
Guidnce and Counseling Study Program, Post-Graduate Program, State University 
of Semarang. Supervisor I. DR.Martinus Handoko. II. DR.D.Y.P.Sugiharto, MPd. 
Kons 

 
Key word : Pattern Take Care, Social Interaction and Student Independence 
 
Independence a child in face of life challenge have to earn to be grown early on 

possibly. in growing independence attitude each;every child need aid in accepting self 
and also insuffiency and excess of him. So that environment go to school more than 
anything else family environment expected to have sensitivity to requirement of child, 
derestricted possibilities and potency for child self to expand. thereby a child will develop 
ability which is on self especially in face of problems, so that child can find way out by 
atau unassisted  people, Therefore old fellow claimed to recognize and pay attention 
mind, feeling, and requirement of child in the relation/ of with child independence ( 
Gunarsa, 1995 : 56) 

This research is descriptive research with quantitative analysis, hence used  
research desain having the character of holistik ( concentration ) and stake ( one target),. 
Target of this research to know influence of pattern take care of old fellow and social 
interaction to student independence in Senior High School Don of Bosko. Population in 
this research is student of Senior High School Dosko Bosko and of sampel research 
counted 248 responders with research location are Senior High School DON of BOSKO. 
Analyzer which used in this research is double regresi. 

Research result by using analysis of regresi indicate that value test t count for 
pattern take care of equal to 2,052 ( P<0,05). Social Interasksi, result test t count equal to 
5,488 ( P<0,05). This Matter show that there is influence by parsial pattern variable take 
care of and social interaction. F Value equal to 15,777 with level of signifikansi equal to 
0.000; is small the than 0,05 meaning pattern take care of and social interaction have an 
effect on by together to independence of SMA DON of BOSKO. Assess Adjusted R 
Square equal to 0,799 or effective contribution both the variable to performance equal to 
79,9 %.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tingkat keberhasilan program pendidikan nasional yang berkembang 

selama ini dapat dilihat dari faktor-faktor teknis seperti perangkat keras dan 

perangkat lunak. Perangkat keras seperti fasilitas-fasilitas yang menunjang proses 

belajar dan mengajar yaitu sarana prasarana yang meliputi gedung, perpustakaan 

dan buku-buku penunjang, laboratorium, perlengkapan praktek meliputi kurikuler 

dan ekstra kulikuler. Perangkat lunak seperti sistem perundang-undangan nasional 

itu sendiri, sistem kurikulum yang digunakan, hingga menyangkut sumberdaya 

manusia yang menjadi pelaku pendidikan tersebut yaitu sampai pada para guru 

dan orang tua murid ( Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 Bab X Pasal 39  Tentang Kurikulum Sistem Pendidikan Nasional, 2003  : 9). 

Tujuan pendidikan nasional yang bermakna bagi dirinya sendiri, harus 

diperjuangkan sendiri, dan harus dicari perwujudannya sesuai dengan 

kepribadiannya sendiri. Yang merealisasikan tujuan pendidikan nasional sampai 

menjadi kenyataan adalah siswa sendiri, tanpa partisipasi aktif dari siswa sendiri 

tujuan pendidikan nasional tinggal perumusan di atas kertas saja. Dengan kata 

lain, peserta didik sendirilah yang menjadi peran utama dalam proses 

perkembangannya sendiri sampai mencapai kemampuan mandiri sebagai warga 

masyarakat, yang di satu pihak mampu membahagiakan diri sendiri dan di lain 

pihak mampu ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokus kegiatan 
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bimbingan dalam lingkup pendidikan sekolah bukan terletak pada penetapan 

tujuan–tujuan pendidikan dan evaluasi terhadap siswa dalam mencapai semua 

tujuan itu, melainkan pada bantuan kepada siswa untuk menyadari tepatnya, 

luhurnya, dan manfaatnya segala tujuan itu bagi kehidupannya sendiri dan bagi 

kehidupan masyarakat. Memang, tenaga bimbingan bekerja dalam lingkup 

pendidikan  sekolah dan tidak melepaskan diri dari peranannya sebagai seorang 

tenaga pendidik yang bergerak di bidang pembinaan siswa, namun dia 

menggunakan berbagai pendekatan dan metode yang sangat berbeda dengan 

pendekatan serta metode yang digunakan oleh tenaga-tenaga pendidik lainnya. 

Tenaga bimbingan melakukan beraneka kegiatan yang bertujuan supaya 

berinisiatif sendiri dan melibatkan diri dalam kehidupan sekolah secara sadar.  

 Kebanyakan siswa di sekolah tidak melakukan kegiatan dalam kategori 

yang kurang mendukung dalam proses peningkatan kemampuan. Mereka 

menunaikan tugasnya sebagai pelajar dengan baik, namun mereka membutuhkan 

bantuan psikologis supaya perkembangan berlangsung dengan lebih baik, dengan 

cara diajak melihat atau becermin pada pengalamannya selama masa sekolah 

untuk membuat rencana masa depan sesudah tamat sekolah. Di sini muncul 

kembali apa yang sudah teruraikan terdahulu tentang bantuan kepada generasi 

mudah dalam menghadapi beraneka tantangan hidup serta mengatasi kesulitan 

dan masalah yang mungkin timbul dalam membangun masa depannya sendiri. 

Maka, dapat ditegaskan sebagai berikut : Bimbingan di lembaga pendidikan 

merupakan suatu sub bidang pembinaan siswa dan mahasiswa, yang memberikan 

pelayanan khusus yang ditangani oleh orang ahli yang disiapkan untuk itu. Ciri 
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khas dari pelayanan ini terletak dalam pemberian bantuan psikologis kepada siswa 

dan mahasiswa dalam membulatkan perkembangannya, terutama melalui 

pengalamanya selama bersekolah.  Tujuan pelayanan bimbingan adalah supaya 

siswa dan mahasiswa berkembang seoptimal mungkin  dan mengambil  manfaat 

sebanyak mungkin dari pengalamanya selama bersekolah, dengan mengindahkan 

ciri-ciri kepribadiannya dan tuntutan kehidupan masyarakat di masa sekarang dan 

di masa yang akan datang. 

 Meskipun bidang bimbingan dan konseling serta bidang pengajaran di 

sekolah menengah berbeda dalam corak pendekatan terhadap para siswa dan 

masing-masing bidang menggunakan berbagai metode, teknik dan alat yang 

berlainan, namun kedua bidang itu berfungsi dalam lingkup seluruh kegiatan  

pendidikan sekolah. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa petugas di 

bidang bimbingan konseling menggunakan satu-dua metode dan teknik yang khas 

bagi bidang pengajaran. Misalnya, seorang guru dapat mengajak siswa untuk 

berefleksi tentang kegunaan bidang studi yang dipegangnya bagi kehidupan siswa 

di masa mendatang. Sebaliknya, seorang tenaga bimbingan yang memberikan 

pelayanan bimbingan secara kelompok dapat menggunakan metode mengajar 

ceramah untuk menyampaikan informasi kepada siswa, dan menerapkan metode 

pemberian tugas bila siswa sendiri harus mengumpulkan informasi tentang suatu 

hal. Kendatipun demikian, corak pendekatan terhadap siswa antara tenaga 

pengajar dan tenaga bimbingan konseling tetap berbeda, antara lain karena tenaga 

pengajar akan memberikan ulangan subsumatif dan sumatif untuk dapat 
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menetukan nilai dalam buku rapor, sedangkan tenaga bimbingan dan konseling 

tidak memberikan ulangan-ulangan dalam rangka evaluasi belajar akademik.  

 Pelayanan bimbingan dan konseling terutama diberikan kepada para siswa, 

dengan membantu mereka dalam mengenal diri sendiri, memberikan serta 

memilih program-program studi yang sesuai dengan, mengembangkan  tujuan 

dalam hidupnya berdasarkan cita-cita serta menyusun rencana yang tepat untuk 

mencapai tujuan itu, mengatasi masalah yang timbul berkaitan dengan studi 

akademik, hubungan dengan orang lain dan pelaksanaan rencana masa depan. Di 

sekolah menengah pelayanan bimbingan juga dapat diberikan kepada pimpinan 

sekolah, para guru dan para orang tua murid, sejauh itu menyangkut kepentingan 

siswa. Misalnya, tenaga bimbingan dan konseling  dapat memberikan informasi 

kepada pimpinan sekolah tentang aneka jenis masalah yang kerap dihadapi oleh 

siswa, tenaga bimbingan dan konseling dapat memberikan waktu kepada seorang 

guru untuk berkonsultasi tentang siswa yang menjadi kasusu di kelas, tenaga 

bimbingan dapat memberikan ceramah kepada orang tua siswa tentang ciri-ciri 

khas remaja, supaya mereka lebih mengerti akan anak-anak mereka. 

Kesibukan kerja yang membuat orang tua tidak mempunyai waktu atau 

dapat meluangkan waktu mendidik atau melatih anak dalam mempersiapkan diri 

menghadapi berbagai masalah yang harus dihadapi, sehingga banyak orang tua 

memperlakukan anak seperti kanak-kanak. Ada orang tua yang hanya 

menyediakan materi tanpa memberikan kasih sayang, kesibukan kerja ini 

menyebabkan orang tua kurang memahami akan pentingnya perhatian dan kasih 

sayang yang diberikan sangat bermanfaat untuk menumbuhkan sikap kemandirian 
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anak.Untuk itu perlu adanya usaha baik dari orang tua maupun pihak sekolah 

untuk mencari solusi agar siswa memiliki sikap kemandirian dalam berbagai hal.  

Kemandirian merupakan keadaan kejiwaan seseorang yang mampu 

memilih norma dan nilai-nilai atas ketulusan sendiri, mampu bertanggungjawab 

atas segala tingkah laku dan perbuatan individu yang bersangkutan. Kemandirian 

yang dimiliki seseorang, menjadikan ketergantungan kepada pihak lain seminimal 

mungkin. Kemandirian yang dimiliki seseorang akan berkembang dengan 

semakin banyak masalah yang dihadapi sehingga seseorang akan berusaha 

berdasarkan kemampuan yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah tanpa 

bantuan orang lain, hal ini yang menyebabkan kemandirian pada anak dapat 

berkembang dengan baik. Kemandirian seorang anak dalam menghadapi 

tantangan kehidupan harus dapat ditumbuhkan sejak dini mungkin. dalam 

menumbuhkan sikap kemandirian setiap anak memerlukan bantuan dalam 

menerima dirinya serta kekurangan dan kelebihannya. 

Kemandirian merupakan suatu sifat pada diri seseorang memungkinkan 

seseorang untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan diri sendiri 

dan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, mengejar prestasi, penuh ketekunan, serta 

berkeinginan untuk mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain, mampu 

berpikir dan bertindak original, kreatif dan penuh inisiatif, mampu mengatasi 

masalah yang dihadapi, mampu mengendalikan tindakan-tindakannya, mampu 

mempengaruhi lingkungannya, mempunyai rasa percaya diri sendiri, menghargai 

keadaan dirinya, dan memperoleh kepuasan dari usahanya 
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Dalam berinteraksi seorang anak masih harus banyak belajar untuk 

memperoleh tempat dalam masyarakat sebagai warga negara yang bertanggung 

jawab dan bahagia. Anak dalam hal ini melalui enkulturisasi, sosialisasi, dan 

adaptasi aktif. Anak remaja sebetulnya tidak mempunyai tempat yang jelas, ia 

tidak termasuk golongan anak, tetapi tidak pula termasuk golongan dewasa. 

Remaja masih belum mampu untuk menguasai fungsi-fungsi fisik dan psikisnya 

(Haditono, 2001 : 49). Semakin seringnya berinteraksi sosial dengan 

lingkungannya maka semakin menambah tingkat kemandirian seseorang karena 

semakin beranekaragam corak permasalahan  yang didapat, baik permasalahan 

pribadi atau permasalahan dengan teman sebaya. 

Peranan orang tua kepada anak menunjuk kepada suatu sikap dan 

dukungan dari orang tua kepada anak tersebut. Sikap orang tua kepada anak 

bersifat khas dan tidak ada sikap yang seragam sikap tersebut akan mempengaruhi 

pola asuh yang diterapkan dalam keluarga tersebut ( Hurlock, 1992 : 57). Selain 

itu juga berpendapat bahwa ada pengaruh yang sangat jelas dalam hubungannya 

keluarga terhadap anak. Lebih lanjut mengungkapkan bahwa pekerjaan di sekolah 

dan sikap terhadap sekolah sangat dipengaruhi oleh hubungan keluarga yang sehat 

dan bahagia berkait dengan kemandirian. Berdasarkan pola asuh orang tua dalam 

membentuk kemandirian anak dan remaja dalam masing-masing keluarga maka 

diharapkan mereka dapat berinteraksi dengan masyarakat sekelilingnya. 

Faktor-faktor berasal dari luar diri anak yang meliputi faktor keluarga, 

faktor sekolah, dan faktor lain di luar keluarga dan sekolah. Faktor keluarga 

meliputi faktor kondisi ekonomi, hubungan emosional anak dan orang tua, serta 
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cara-cara orang tua dalam mendidik anak dalam hal ini adalah pola asuh orang 

tua. Sedangkan faktor lingkungan dalam hal ini adalah interaksi sosial sangat 

dipengaruhi oleh teman bergaul dan aktivitas dalam masyarakat. Berbagai faktor 

tersebut sangat mempengaruhi kemandirian siswa. 

SMA Don Bosko Semarang merupakan sekolah menengah favorit di wilayah 

Kotamadya Semarang karena berdasarkan data yang ada sekolahan tersebut terus 

meningkat. Bukti lain adalah banyaknya penghargaan yang diperoleh dari berbagai 

lomba kegiatan. Dengan predikat favorit menjadikan dorongan bagi pihak sekolah 

terutama siswa agar tetap menjaga kuailitas belajar,predikat favorit ini menyebabkan 

setiap siswa termotivasi dan meningkatkan kemandirian dalam sistem pendidikan 

yang diterapkan oleh SMA Don Bosko. 

Misi sekolah menyediakan pelayanan yang luas untuk secara efektif 

membantu siswa mencapai tujuan-tujuan perkembangannya dan dalam mengatasi 

permasalahannya, maka segenap kegiatan dan kemudahan yang diselenggarakan 

sekolah perlu diarahklan kesana. 

Berdasakan latar belakang masalah yang telah diungkap diatas, maka 

perlu adanya kajian mengenai penerapan pola asuh oran tua dan hubungan dalam 

hal interaksi sosial yang terjadi dengan kemandirians.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah penelitian diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1.2.1 Pola asuh orang tua otoriter mempunyai pengaruh terhadap kemandirian 

siswa di “SMA Don Bosko” Semarang? 
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1.2.2 Pola asuh orang tua demokratis mempunyai pengaruh terhadap kemandirian 

siswa di “SMA Don Bosko” Semarang 

1.2.3 Pola asuh orang tua permisif mempunyai pengaruh terhadap kemandirian 

siswa di “SMA Don Bosko” Semarang  

1.2.4 Interaksi sosial mempunyai pengaruh terhadap kemandirian siswa di “SMA 

Don Bosko” Semarang? 

1.2.5 Pola asuh orang tua otoriter, demokratis dan permisif serta interaksi sosial 

mempunyai pengaruh terhadap kemandirian siswa di “SMA Don Bosko” 

Semarang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Bertitik tolak dari permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini 

untuk mendapatkan bukti empiris tentang  : 

1.3.1 Pengaruh pola asuh orang tua otoriter terhadap kemandirian siswa di SMA 

Don Bosko Semarang. 

1.3.2. Pengaruh pola asuh orang tua demokratis terhadap kemandirian siswa di 

SMA Don Bosko Semarang  

1.3.3. Pengaruh pola asuh orang tua permisif terhadap kemandirian siswa di SMA 

Don Bosko Semarang 

1.3.4. Pengaruh interaksi sosial terhadap kemandirian siswa di SMA Don Bosko 

Semarang. 

1.3.5. Pengaruh pola asuh orang tua otoriter, demokratis dan permisif serta 

interaksi sosial terhadap kemandirian siswa di SMA Don Bosko Semarang. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah diuraikan di 

atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan 

terhadap khazanah ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan bimbingan 

dan konseling bagi siswa sekolah yang dikaitkan dengan pengaruh pola asuh 

orang tua, interaksi sosial, dan kemandirian. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Dapat memberikan bahan masukan bagi kepala dan guru pembimbing 

SMA dalam menerapkan bimbingan yang tepat bagi siswa, yang berkaitan 

dengan pengaruh pola asuh orang tua, interaksi sosial dan kemandirianya. 

1.4.2.2 Dapat memberikan sumbangan pemikiran terutama bagi para siswa 

tentang bimibingan konseling, selain itu melakukan konsultasi kepada 

guru atau orang tua dalam menghadapi masalah 

1.4.2.3 Dapat menjadi bahan masukan bagi orang tua tentang pentingnya 

perhatian dan kasih sayang orang tua untuk anak. 

 

1.3 Pembatasan Penelitian 

Mengingat luasnya lingkup permasalahan yang berkaitan dengan pengaruh 

pola asuh dorang tua, interaksi sosial, dan kemadirian maka dalam penelitian ini 

pembahasannya dibatasi pada aspek-aspek pengaruh pola asuh orang tua, interaksi 

sosial dan kemandirian siswa di “SMA Don Bosko” Semarang.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kemandirian 

2.1.1 Pengertian Kemandirian  

Pengertian dari istilah tingkat kemandirian adalah derajat atau taraf tinggi 

atau rendahnya ciri-ciri kepribadian siswa yang ditandai oleh kemampuan 

menentukan hidup sendiri, dan ketergantungan pada orang lain seminimal 

mungkin (tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1993 : 555 dan Jokebeet 

Saluddung, 1998 : 30). Tingkat kemandirian dalam ekspresinya sehari-hari yang 

berupa perilaku mengandung unsur-unsur : emosi, kata hati (moralitas), 

intelektual, sosial dan ekonomi yang satu sama lain sulit untuk dipisah-pisahkan 

(Sartini “Nuryoto, 1992 : 13). 

Kemandirian sering juga disebut sebagai autonomy dan Independency. 

Angyal (dalam Masrun, 1996 : 8) mengemukakan bahwa “autonomy drive 

merupakan tendensi untuk mencapai sesuatu, bertindak secara efektif terhadap 

lingkungan, dan merencanakan serta mewujudkan harapan-harapannya”. 

Sedangkan istilah Independency  menurut Bahtia (dalam Masrun dkk, 1986 : 8) 

diartikan sebagai “perilaku yang aktivitasnya diarahkan pada diri sendiri, tidak 

mengharapkan pengharapan dari orang lain dan bahkan mencoba memecahkan 

atau menyelesaikan masalah sendiri tanpa minta bantuan kepada orang lain”. 

Menurut pendapat Masrun ( 1996 : 46) kemandirian adalah suatu sifat 

yang memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas 



 

 

dorongan diri sendiri dan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, mengejar prestasi, 

penuh ketekunan, serta berkeinginan untuk mengerjakan sesuatu tanpa bantuan 

orang lain, mampu berpikir dan bertindak original, kreatif dan penuh inisiatif, 

mampu mengatasi masalah yang dihadapi, mampu mengendalikan tindakan-

tindakannya, mampu mempengaruhi lingkungannya, mempunyai rasa percaya diri 

sendiri, menghargai keadaan dirinya, dan memperoleh kepuasan dari usahanya. 

Berdasarkan pendapat Waston dan Lindgren (dalam Sartini Nuryanto, 

1992 ; 12) kemandirian adalah tingkah laku yang menunjukkan ciri-ciri : 

pengambilan inisiatif, mengatasi hambatan, melakukan sesuatu dengan tepat, 

gigih dalam usahanya, dan melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Tina 

Afiatin (1993 : 8-9) menegaskan bahwa kemandirian merupakan tingkah laku 

yang ditandai oleh beberapa ciri-ciri yakni : mampu mengerjakan tugas rutin, 

mampu mengatasi masalah, memiliki inisiatif, memiliki rasa percaya diri, 

mengarahkan tingkah lakunya menuju ke kesempurnaan, memperoleh kepuasan 

dari usahanya, memiliki kontrol diri (mampu mengendalikan tindakan),dan 

memiliki sifat eksploratir. 

Menurut pendapat Jokebet Satudung( 1998 : 30) yang  menyatakan makna 

dari kemadirian adalah “keadaan kejiwaan seseorang yang mampu memilih norma 

dan nilai-nilai atas ketulusan sendiri, mampu bertanggungjawab atas segala 

tingkah laku dan perbuatan individu yang bersangkutan. Kemandirian yang 

dimiliki seseorang, menjadikan ketergantungan kepada pihak lain seminimal 

mungkin”. Berdasarkan berbagai rumusan tentang kemandirian seperti diuraikan 

diatas, disimpulkan bahwa kemandirian merupakan tingkah laku yang 



 

 

menunjukkan ciri-ciri  sebagai berikut : (a) mampu mengatasi masalah sendiri, (b) 

mampu mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain, (c) memiliki inisiatif, (d) 

diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, (e) memperoleh kepuasan atas 

usahanya, (f) memiliki kontrol diri (mampu mengendalikan diri), (g) penuh 

ketekunan dalam mengerjakan tugas, (h) gigih dalam mengejar prestasi, (i) 

memiliki rasa percaya diri, (j) memungkinkan bertindak secar bebas, (k) dapat 

melakukan tindakan secara tepat, dan (l) mengarahkan tingkah laku menuju ke 

kesempurnaan. 

Kemandirian dalam mempunyai ciri-ciri tertentu, sebagaimana yang 

dikemukakan oleh pakar berikut ini  

1. Spencer dan Kass (Hidayah Nur Tesis Berjudul : Hubungan Motivasi 

Belajar Dan Prestasi Belajar Dengan Kemandirian, 1990: 12) yang 

menyebutkan ciri-ciri kemandirian belajar adalah 

a. Mampu mengambil inisiatif 

Kemandirian anak dalam menghadapi masalah yang kemudian seorang 

anak akan mencoba mencari jalan keluar atau solusi sendir dengan 

kemampuan yang dimiliki. Untuk pertama-tama seorang anak akan 

berusaha semaksimal mungkin untuk memecahakan masalah tanpa 

bantuan orang lain, dengan demikian seorang anak akan 

mengembangkan kemampuan dengan mengambil inisiatif  berdasarkan 

kemampaun yang dimiliki. 

 

 



 

 

b. Mampu mengatasi masalah 

Kemampuan mengatasi maslaah seorang anak dengan yang lain akan 

berbeda sehingga dalam mengatasi masalah akan berbeda pula. 

Kemampuan seorang anak mengatasi masalah tergantung pada 

kemampuan yang dimiliki anak tersebut dan juga bantuan yang 

diberikan tepat sesuai dengan yang dibutuhkan. 

c. Penuh ketekunan  

Dalam memecahakan masalah membutuhkan kerja keras dan ketekunan 

dalam mencari jalan keluar atau solusi. ketekunan dan  ketelitian dalam 

menganalisis atau memahami masalah sangat menentuklan hasil yang 

akan diperoleh. 

d. Memperoleh kepuasan dari usahanya 

Setiap anak yang mampu mengatasi masalah yang dihadapi akan 

menimbulkan rasa kepuasan tersendiri bagi diri sendiri, selain itu juga 

mampu mengembangkan kemampuan yang ada dengan demikian akan 

terus berusaha agar mampu mengatasi atau memecahkan masalah yang 

dihadapi 

e. Berkeinginan mengejar sesuatu tanpa bantuan orang lain. 

Setiap anak atau orang menginginkan dapat menyelesaikan masalah 

tanpa bantuan orang lain bahkan anggota keluarga sekalipun. hal  ini 

merupakan sikap yang menunjukan kemandirian seorang anak atau 

orang.  

 



 

 

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diketahui bahwa yang 

dimaksud dengan kemandirian dalam penelitian ini adalah suatu tindakan 

seseorang dalam menentukan suatu sikap terhadap setiap permasalahan yang 

dihadapi baik terhadap diri sendiri maupun lingkungan sosialnya. Kemandirian 

dalam penelitian mempunyai ciri-ciri ( Hidayah Nur, 1990:12 ) sebagai berikut : 

a. Bertanggung jawab 

Bertanggung jawab dalam kemandirian mempunyai ciri-ciri sebagai berikut  

1. Mampu menyelesaikan tugas sekolah dan rumah tanpa harus meminta 

bantuan orang lain sehingga seorang anak merasa bertanggung jawab 

terhadap kewajiban yang harus dilaksanakan. 

2. Tidak menunda-nuda waktu menyelesaiakn tugas sehingga seorang 

anak mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. 

3. Mampu membuat keputusan sendiri sehingga seorang anak dituntut 

mampu menentukan apa yang baik untuk dilakukan terutama berkaitan 

dengan masa depan. 

4. Berani menerima segala resiko dari perbuatan, hal ini menunjukan 

seorang anak dituntut untuk lebih berhati-hati dan mempertimbangkang 

sebab akibat dari keputusan yang diambil. 

b. Ulet dan progesif 

Keuletan dan progesif dalam kemandirian mempunayai ciri-ciri sebagai berikut 

1. Tidak mudah menyerah bila menghadapi masalah sehingga seorang akan 

terus dan terus berjuang untuk mencari jalan keluar masalah yang 

dihadapi. 



 

 

2. Tekun dalam mengejar pretasi dalam hal ini seorang anak mempuyai 

semangat yang tinggi dalam mecapai apa yang menjadi keinginan. 

3. Mempunyai rencana untuk mewujudkan harapannya untuk itu seorang 

anak harus memiliki kemampuan yang baik untuk merencanakan masa 

depannya sendiri. 

4. Melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan, setiap anak ingin 

mewujudkan apa yang menjadi keinginan sehingga anak tersebut akan 

berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai cita-citanya. 

5. Menyukai hal-hal yang menantiang, hal ini menjadi motivasi tersendiri 

untuk mencari pengalaman dari hal-hal yang menantang 

c. Inisiatif atau kreatif  

Inisiatif atau kreatif dalam kemandirin mempunyai ciri-ciri sebagai berikut  

1. Mempunyai kreativitas yang tinggi sehingga dalam memecahkan 

masalah mempunyai berbagai cara untuk mengatasinya. 

2. Mempunyai ide-ide cemerlang sehingga seorang anak mempunyai 

kemampuan untuk mengembangkan diri  

3. Menyukai hal-hal yang baru sehingga mempunyai untuk selalu 

berpikir yang positif dan mencari pengalaman yang baru untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir. 

4. Suka mencoba-coba dan suka tidak meniru orang lain sehingga 

seoang anak akan mencari pengetahuan atau pengalaman dengan 

kreatifitas sendiri. 

 



 

 

d. Pengendalian diri  

Pengendalian diri dalam kemandirian mempunyai ciri-ciri sebgai berikut 

1. Mampu mengendalikan emosi sehingga seorang anak akan berpikir 

secara jernih dalam menentukan tindakan. 

2. Mampu mengendalikan tindakan dengan menggunakan cara berpikir 

yang jernih maka seorang anak dapat menentukan tindakan yang 

dilakukan dan yang tidak perlu dilakukan. 

3. Menyukai penyelesaian masalah secara damai hal ini menunjukan sikap 

yang menghargai pendapat orang lain dan menggunakan cara-cara 

damai tanpa harus menggunakan kekerasan. 

4. Berpikir sebelum bertindak sehingga seorang anak tidak salah dalam 

bertindak atau mengambil keputusan yang nantinya merugikan diri 

sendiri. 

5. Mampu mendisiplinkan diri setiap anak dituntu dalam melakukan 

kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. 

 

2.2 Pola Asuh Orang Tua 

Peranan orang tua mangalami perubahan dari zaman ke zaman. Pada era 

sekarang ini peran orang tua berubah dari seorang figur otortiter ( penguasa ) 

menjadi mitra ( partner ) bagi anaknya. Pendampingan atau kemitraan 

diperlakukan bagi remaja sebagai upaya agar mampu menjalani dan 

memenuhi kebutuhan atau tuntutan lingkungan yang semakin berat. Remaja 

akan merasa memiliki teman bila menghadapi tekanan yang berasal dari 



 

 

derasnya arus informasi, kesenjangan moral, tuntutan pendidikan dan berbagai 

tuntutan masyarakat lainnya ( permadi, A 1994 : 8 ) pada jaman sekarang, 

lingkungan tidak dapat diabaikan karena faktor lingkungan sangat 

berpengaruh bagi perkembangan seseorang. Dalam pendidikan disiplin yang 

dilakukan oleh orang tua,tidak terlepas dari pola asuh yang diberikan pada 

anaknya. 

Pujosuwarno ( 1994 : 19-21 ) menyatakan bahwa segala sikap dan tingkah 

laku orang tua, baik yang disengaja untuk pendidikan maupun yang tidak 

sengaja untuk pendidikan anak secara lanngsung maupun tidak langsung akan                            

berpengaruh terhadap perkembangan anak. Sikap perilaku dan kebiasaan 

orang tua sehari-hari akan dilihat, dinilai dan ditiru oleh anak-anaknya, 

sehingga anak-anak akan berperilaku seperti orang tuanya terlebih pada masa 

kanak-kanak sampai remaja karena mereka akan mulai berpikir kritis. 

Peranan orang tua kepada anak menunjuk kepada suatu sikap dan dukungan 

dari orang tua kepada anak tersebut. Sikap orang tua kepada anak bersifat khas 

dan tidak ada sikap yang seragam sikap tersebut akan mempengaruhi pola 

asuh yang diterapkan dalam keluarga tersebut ( Hurlock, 1992:57 ). 

Hurlock ( 1992 : 58 ) menjelaskan bahwa ada pengaruh yang sangat jelas 

dalam hubungannya keluarga terhadap anak. Lebih lanjut mengungkapkan 

bahwa pekerjaan di sekolah dan sikap terhadap sekolah sangat dipengaruhi 

oleh hubungan keluarga yang sehat dan bahagia berkaitan dengan 

kemandirian. 



 

 

Sebagai mahluk sosial anak menginginkan berkomunikasi secara akrab 

dengan lingkungan di mana ia berada, termasuk di tengah – tengah keluarga. 

Peran orang tua dalam memperhatikan orang tua dan anak bersifat tanpa syarat 

yaitu memperhatikan anak baik dalam bertingkah laku yang positif ( baik ) 

maupun yang dianggap negatif ( tidak baik ). Perhatian di sini adalah terjadinya 

hubungan yang timbal balik / dialogis antara orang tua dan anak. 

 Dalam pendidikan disiplin yang dilakukan oleh orang tua, tidak terlepas dari 

pola asuh orang tua yang diberikan kepada anaknya. Hurlock, EB(1999:17) 

menyatakan bahwa ada tiga metode atau cara pola asuh yaitu pola asuh otoriter, pola 

asuh demokrasi dan pola asuh permisif. Dalam penerapannya tidak dibedakan secara 

tegas sehingga kecencedungan pola asuh tertentu yang diterapkan orang tua kepada 

anak-anaknya. Orang tua mempunyai berbagai macam fungsi diantaranya adalah 

mengasuh anak-anaknya. Keluarga merupakan tempat utama dan pertama bagi 

pendidikan seorang anak sehingga pembentukan sikap dan kepribadian sangatlah 

dominan. Hal ini bergantung pada pola asuh yang diterapkan untuk mendidik dan 

membimbing anak. 

 

2.2.1 Tipe Pola Asuh 

Pola asuh orang tua secara garis besar dapat digolongkan menjadi tiga yaitu 

pola asuh orang tua yang lebih pada tipologi otoriter, tipologi permisif, dan 

tipologi demokratis. Masing-masing tipologi tersebut memiliki dampak terhadap 

perkembangan anak karena memiliki konsekuensi-konsekuensi yang akan 

membentuk cara bertindak dan sikap anak dalam memecahkan masalah yang 



 

 

dihadapi ( Haditono, 2001 :59). 

a. Pola asuh otoriter merupakan pola asuh yang digunakan orang tua dalam 

memecahkan atau mengatasi masalah selalu menggunakan kekuasan tanpa 

memikirkakn apa yang dirasakan atau yang dipikirkan oleh anak. Orang 

tua menanamkan nilai-nilai kepada anaknya tanpa ada usaha secara 

komunikatif terhadap titik temu dari kebutuhan perkembangan anak                  

(Haditono, 2001:59).adapun cirinya sebagai berikut : 

1. Adanya kontrol yang ketat dan kaku. 

2. Aturan dan batasan dari orang tua yang harus ditaati oleh anak. 

3. Orang tua tidak mempertimbangkan pandangan dan pendapat anak. 

4. Orang tua memusatkan perhatian pada pengendalian cara otoriter yaitu 

berupa hukuman fisik 

Menurut Singgih D gunarsa (1995:165) Pengaruh yang timbul dari pola 

asuh ototiter terhadap kemandirian sebagai berikut  

1. Disiplin yang terlampau keras 

Kegiatan orang tua yang terlalu sibuk bekerja atau latar belakang 

pendidikan orang atas pekerjaan yang dijalaninya di dalam atau luar 

rumah menempatkan orang tua pada suatu kedudukan dimana secar 

tidak sadar menjadi tokoh yang kurang sabar dalam menghadapi anak-

anak. Pemberian hukuman terlalu berlebihan, disiplin yang tidak 

diberikan secara efektif, pada setiap anak membutuhkan kasih sayang 

dan pengertian untuk mengembankan rasa aman. 

2. Anak merasakan selalu mendapatkan tekanan  



 

 

Dengan kontrol yang ketat berakibat anak merasakan adanya tekanan 

dari orang tua, karena tekanan dan lingkungan sebagai akibat 

pengawasan orang tua yang ketat menyebabkan anak merasa dirinya 

tidak aman. Anak tersebut merasa beda dengan anak yang lain dalam 

masyarakat. Ia mengalami diskriminasi sosial dari lingkungan. Ia 

merasa tidak mempunyai tempat yang aman dan hangat. 

Dengan demikian anak tidak dapat mengembangkan kemampuan dan 

ketrampilan yang ada dirinya. Hal ini mengakibatkan kemandirian siswa 

tidak dapat berkembang dengan baik atau dengan kata lain anak tergantung 

pada keinginan atau kehendah orang tua. 

b. Pola asuh permisif merupakan pola asuh yang digunakan orang tua dengan 

menyerahkan segala keputusan kepada anak tanpa adanya campurtangan 

dari orang tua atau segala sesuatu yang memutuskan anaknya sendiri. 

Dalam hal ini orang tua berada diluar proses keputusan tindakan yang akan 

diambil oleh anak. Pola asuh yang demikian membawa dampak 

menjadikan anak kurang terkontrol dengan baik ( Haditono, 2001:59). 

Adapun ciri-cirinya sebagai berikut : 

1. Tidak ada bimbingan maupun aturan yang ketat dari orang tua. 

2. Tidak ada pengendalian atau pengontrolan serta tuntutan kepada anak. 

3. Anak diberikan kebebasan membuat keputusan sendiri. 

4. Anak harus belajar sendiri untuk perilaku dalam lingkungan sosial. 

5. Anak tidak dihukum meski melanggar peraturan. 

6. Tidak diberi hadiah jika berperilaku baik. 



 

 

Pengaruh yang timbul dari pola asuh permisif terhadap kemandirian 

sebagai berikut  

1. Kurangnya kasih sayang yang diterma oleh anak 

Setiap anak memerlukan kasih sayang dan perlindungan dari kedua 

orang tuanya. Ia masih memerlukan ayah dan ibu untuk menemani 

dan memberi perhatian kepadanya. Tetapi kebutuhan anak ini tidak 

dapat sepenuhnya diberikan oleh kedua orang tuanya.  

2. Sikap orang tua yang tidak konsisten  

Adanya pengendalian yang kurang dari orang tua yang dapat 

disebabkan oleh berbagai hal. Ini dapat menyebabkan orang tua acuh 

dan segan menghukum bila anak berbuat kesalahan. 

 Dengan adanya perhatian dan kasih sayang yang kurang menyebabkan 

anak tidak mampu meningkatkan atau menunbuhkan sikap kemandirian 

pada diri anak atau siswa. 

c. Pola asuh demokratis merupakan pola asuh yang digunakan orang tua 

dengan cara saling menghormati atau menghargai pendapatnya masing-

masing atau dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh 

anak, orang tua selalu membimbing atau membina. Adapun ciri-cirinya 

sebagai berikut : 

1. Aturan dibuat bersama oleh seluruh anggota keluarga dan pendapat 

anak 

2. Orang tua memperhatikan keinginan dan pendapat anak. 

3. Mendiskusikan untuk pengambilan keputusan. 



 

 

4. adanya bimbingan dan kontrol dari orang tua. 

5. Anak mendapat kesempatan untuk mengemukakan pendapat. 

6. Anak diberi kepercayaan. 

Pengaruh yang timbul dari pola asuh demokratis terhadap kemandirian 

sebagai berikut  

1. Anak mendapatkan perhatian dan kasih sayang penuh dari orang tua  

Orang tua selalu memperhatikan dan mengawasi kegiatan anak dengan 

melakukan bimbingan dan arahan sehingga anak merasa diperhatikan 

oleh orang tua. Dengan demikian anak mampu mengembangkan bakat 

dan ketrampilan yang dimiliki sehingga kemandirian anak dapat 

tercipta dengan sendiri  

2. Mengutamakan musyawarah dalam keluarga  

Dalam keluarga setiap permasalahan yang timbul diselesaikan dengan 

jalan musyawarah sehingga anak merasakan dirinya mendapat 

kesempatan untuk mengeluarkan pendapat sama seperti orang tua. 

Dengan demikian akan tercipta keharmonisan dalam suatu rumah 

tangga. 

Lingkungan keluarga yang harmonis akan menciptakan hubungan 

keluarga yang baik. Dengan mengikutsertakan anak dalam menyelesaikan 

masalah yang terjadi maka kemandirian pada anak tercipta dengan sendirinya, 

hal ini disebabkan anak diberi kesempatan untuk ikut menyelesaikan suatu 

masalah. Pola asuh demokratis sangat cocok diterapkan dalam menbentuk 

kemandirian siswa.. 



 

 

Orang tua sebagai orang yang terdekat mempunyai tanggung jawab 

yang sangat besar terhadap keberhasilan remaja dalam menyelesaikan tugas 

perkembangannya, orang tua diharapkan bisa menjadi figur atau pribadi yang 

dapat memberikan arah, memantau, mengawasi dan membimbing remaja 

dalam menghadapi permasalahan mereka. Dengan kata lain, orang tua sangat 

dibutuhkan oleh remaja, agar mereka dapat atau mampu menghadapi tantangan 

yang mungkin di luar “kemampuan” mereka. 

Adalah sangat bijaksana jika orang tua menyediakan cukup waktu untuk 

percakapan yang sifatnya pribadi. Pada kesempatan ini orang tua akan mendengar 

dan menemukan banyak hal di luar masalah rutin. Mungkin pula ada sesuatu yang 

serius dan sebagai oarng tua dengan sendirinya akan merasa lega setelah anak-

anak membuka isi hatinya. 

Berdasarkan teori yang dikemukan di atas, maka dalam penelitian ini 

penelitian mengambil kesimpulan bahwa pola asuh adalah suatu cara atau metode 

yang diterapkan oleh orang tua atau pihak terkait dalam membentuk atau 

membina pribadi anak atau siswa. 

Pola asuh otoriter dikatakan paling rendah levelnya karena dalam pola asuh 

ini orang tua memaksakan kehendak pada anak-anak sehingga anak tidak dapat 

tumbuh berkembang secara sehat pembentukan sikap kemandiriannya. Pola asuh 

permisif dikatakan pola asuh yang lebih dari pola asuh ororiter karena pola asuh 

permisif memberikan kebebasan kepada anak-anaknya, namun orang tua kurang 

atau tidak memberikan kontrol pada perilaku anak-anaknya sehingga anak akan 

kehilangan kendali dalam tingkah laku sehingga tumbuh kurang sehat dalam 



 

 

membentuk sikap kemandirian. Pola asuh demokratis dikatakan yang paling baik 

dalam membentuk sikap kemandirian karena pola asuh demokratis memberikan 

kondisi yang sehat bagi perkembangan anak sehingga dapat berperilaku positif 

karena anak berada pada kondusif. 

Berdasarkan teori yang dikemukan diatas, maka dalam penelitian ini 

penelitian mengambil kesimpulan bahwa pola asuh adalah suatu cara atau metode 

yang diterapkan oleh orang tua atau pihak terkait dalam membentuk atau 

membina pribadi anak atau siswa yang dibedakan menjadi 3 yaitu otoriter, 

demokratis dan permisif 

2.3 Interaksi Sosial 

2.3.1 Pengertian Interaksi Sosial 

Interaksi sosial adalah hubungan antara individu satu dengan individu yang lain, 

individu yang satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya. 

Hubungan tersebut dapat antara individu dengan individu, individu dengan 

masyarakat, atau masyarakat dengan individu ( Walgito, 2003:212). 

Anak masih harus banyak belajar untuk memperoleh tempat dalam masyarakat 

sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan bahagia. Anak dalam hal ini 

melalui enkulturisasi, sosialisasi, dan adaptasi aktif. Anak remaja sebetulnya tidak 

mempunyai tempat yang jelas, ia tidak termasuk golongan anak, tetapi tidak pula 

termasuk golongan dewasa. Remaja masih belum mampu untuk menguasai 

fungsi-fungsi fisik dan psikisnya ( Haditono, 2001 : 205 ). 



 

 

Remaja harus menyesuaikan diri dengan lawan jenis dalam hubungan yang 

sebelumnya belum pernah ada dan harus menyesuaikan dengan orang dewasa di 

luar lingkungan keluarga dan sekolah ( Hurlock, 1999: 189 ). Remaja lebih 

banyak menghabiskan waktu di luar rumah sehingga pengaruh teman sebaya dan 

perilaku lebih besar pengaruhnya dari pada pengaruh keluarga. Demikian pula 

ketika teman sebaya mencoba minum alkohol, obat-obatan terlarang, atau rokok 

maka remaja cenderung mengikuti tanpa memperdulikan sendiri akibatnya ( 

Hurlock, 1999:190). Berdasarkan kondisi yang dikemukan diatas mengenai 

keadaan remaja, hal ini bertolak belakang dengan tujuan dari pendidikan 

disekolah sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh 

pada prestasi belajar yang dicapai. 

Dalam berteman atau bergaul, umumnya masa remaja selalu mengalami 

perubahan sehingga biasanya terjadi pengelompokan yang sesuai prinsip, karakter 

atau pikiran yaitu 

2.3.1.1 Teman Dekat 

Remaja biasanya memiliki dua atau tiga orang teman dekat, atau sahabat 

karib. Mereka adalah sesama seks yang mempunyai minat dan kemampuan 

yang sama. 

2.3.1.2 Kelompok Kecil 

Kelompok ini biasanya terdiri dari kelompok teman-teman dekat. Pada 

mulanya terdiri dari seks yang sama, tetapi kemudian meliputi kedua jenis 

seks. 

 



 

 

2.3.1.3 Kelompok Besar 

Kelompok besar yang terdiri dari beberapa kelompok kecil dan teman 

dekat, berkembang dengan meningkatnya minat akan pesta dan berkencan. 

2.3.1.4 Kelompok Yang Terorganisasi 

Kelompok pemuda yang dibina oleh sekolah dan organisasi masyarakat 

untuk memenuhi kebutuhan sosial para remaja 

2.3.1.5 Kelompok Geng 

Remaja yang tidak termasuk klik atau kelompok besar dan yang merasa 

tidak puas dengan kelompok yang terorganisasi mungkin mengikuti geng 

(Hurlock, 1992:192). 

2.3.2 Faktor-Faktor Interaksi Sosial 

Pada dasarnya dalam berinteraksi dengan orang lain seseorang akan melakukan 

reaksi-reaksi terhadap apa yang ditampakkan oleh orang lain tersebut sehingga 

dalam interaksi sosial dipengaruhi oleh empat faktor utama yaitu faktor imitasi, 

faktor sugesti, faktor identifikasi, dan faktor simpati ( Walgito, 2003 : 78). 

Empat faktor tersebut yaitu: 

 (1). Faktor Imitasi 

 Imitasi Merupakan dorongan untuk meniru orang lain. Imitasi memegang 

peranan penting dalam berinteraksi sosial, dalam hal ini individu 

mempengaruhi atau meniru orang lain melalui imitasi dalam interaksi sosial. 

(2). Faktor Sugesti 

 Sugesti merupakan pengaruh psikologis, baik yang datang dari diri 

sendiri maupun dari orang lain, yang pada umumnya diterima tanpa 



 

 

adanya kritik dari individu yang bersangkutan. Sugesti dapat dibedakan 

menjadi dua: (a) auto-sugesti, yaitu sugesti terhadap diri sendiri, sugesti 

yang datang dari dalam individu yang bersangkutan, dan (b) hetero-

sugesti, yaitu sugesti yang datang dari orang lain. 

 Adapun sugesti akan mudah diterima oleh orang lain jika memenuhi ciri-

ciri sebagai berikut: 

a. Bila daya pikir kritisnya dihambat 

b. Bila kemampuan berfikirnya terpecah-pecah 

c. Bila sugesti tersebut mendapatkan dukungan orang banyak (sugesti 

mayoritas) 

d. Bila sugesti tersebut diberikan oleh orang yang memiliki otoritas 

e. Bila pada orang yang bersangkutan telah ada pendapat yang 

mendahului yang searah 

(3). Faktor Identifikasi 

 Identifikasi merupakan istilah yang dikemukakan oleh Freud, yaitu suatu 

dorongan untuk menjadi identik (sama) dengan orang lain. Bagaimana 

anak mempelajari norma-norma sosial dari orang tua atau masyarakat 

melalui oper sikap-sikap ataupun norma-norma dari lingkungan tersebut 

yang dijadikan tempat untuk melakukan identifikasi. 

(4). Faktor Simpati 

 Simpati merupakan perasaan rasa tertarik kepada orang lain dalam interaksi 

sosial. Karena simpati merupakan perasaan, maka simpati timbul tidak atas 

dasar logis rasional, melainkan atas dasar perasaan atau emosi 



 

 

 Proses Interaksi Sosial 

Lingkup interaksi sosial pada masa kanak-kanak hanya terbatas pada relasi 

dengan prang tua dan anak serta anggota keluarga. Kemudian meningkat dalam 

relasi dengan tetangga dan teman-teman sekolah. Pada masa remaja persahabatan 

terutama dengan teman-teman sebaya lebih didasari oleh rasa solider. Solideritas 

ini dipupuk khususnya dengan teman akrabnya ( Y Bambang M 1986:20). 

Terbukanya kemungkinan persahabatan dengan teman-teman sebaya tidaklah 

menutup sikap remaja untuk menyeleksi teman-teman yang dianggap cocok atau 

tidak. Pemilihan teman-teman tersebut didasari oleh kriteria yang ditentukan oleh 

kepribadian dan yang dianggap dapat menjadi teman sejalan dengan semua aspirasi, 

hobi maupun pandangan hidupnya. Sehingga persahabatan remaja seperti 

persahabatan remaja seperti persahabatan-persahabatan pada umumnya tidaklah satu 

warna atau seragam. Pemilihan teman mulai dilakukan agar terbentuk orang-orang 

yang cocok dalam kelompoknya. Relasi dengan teman-teman lain dapat didasarkan 

atas guna atau faedah maupun oleh rasa senang.  

Dalam penelitian ini interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu 

satu dengan individu yang lain, dalam hubungan tersebut setiap individu 

menyesuaikan diri dengan lawan jenis dalam hubungan yang sebelumnya belum 

pernah ada dan individu harus menyesuaikan dengan lingkungan keluarga dan 

sekolah. 

 

2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis 

Kerangka  pemikiran untuk mempengaruhi kemandirian meliputi faktor 

eksternal dan faktor internal, faktor eksternal yaitu lingkungan keluarga dan 



 

 

lingkungan masyarakat (Suryabrata 1992:56). Lingkungan keluarga sangat 

berpengaruh terhadap pembentukan sikap anak, pola asuh yang digunakan setiap 

keluarga dengan keluarga lain tentu saja berbeda sehingga hasilnya berbeda antara 

yang satu dengan yang lain. Selain itu lingkungan masyarakat juga berpengaruh 

terhadap pembentukan sikap kemandirian seorang anak. Seseorang anak akan 

berinteraksi atau berkomunikasi terhadap anak lain atau orang lain dalam 

berinteraksi ini seorang anak akan melihat, mendengarkan dan mengetahui 

kehidupan yang dialami sehingga ini dapat mempengaruhi perilaku atau pribadi 

anak karena seorang anak cenderung untuk meniru atau mencontoh apa yang 

sering dilakukan masyarakat atau yang sering dilihat, sehingga sebagai orang tua 

hendaknya memperhatikan lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat 

dalam menumbuhkan sikap kemandirian anak sehingga orang tua dapat 

memberikan contoh atau mendidik dengan pola asuh yang sesuai dan cocok untuk 

dapat menumbuhkan sikap kemandirian seorang anak. 

 Penelitian yang mendasari penelitian ini adalah penelitian telah dilakukan 

dengan judul ”Hubungan Pola Asuh Orang Tua dan Kemandirian Belajar Dengan 

Motivasi Belajar Siswa Kela II SMU Negeri Kabupaten Kudus Oleh Sriati 

Sosialiawati Tahun 2005” Sehingga peneliti tertatrik ingin meneliti kemandirian 

dipengaruhi oleh lingkungan yaitu pengaruh sikap dan pola asuh orang tua dalam 

hal ini adalah perhatian yang ditanamkan dan kemampuan interaksi sosial, sebagai 

berikut: 



 

 

                                                              
 
                                                                

Gambar 2.1 

Hubungan Antar Variabel 

 

 

 

   

                                                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Hipotesis 

Atas dasar Kerangka berfikir yang menghubungkan variabel-variabel penelitian 

yang digunakan yaitu, Pengaruh Pola asuh Orang tua ( X1 ), Interaksi sosial ( X2 

), dan kemandirian ( Y ) maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh positif dan siginifkan pola asuh orang tua otoriter terhadap 

kemandirian siswa. 

2. Ada pengaruh positif dan siginifkan pola asuh orang tua demokratis terhadap 

kemandirian siswa. 

Pola Asuh Orang Tua  
Permisif 

tua

Interaksi Sosial 

Kemandirian 

H1

H2

H3

Pola Asuh Orang Tua 
Demokratis  

tua

Pola Asuh Orang Tua Otoriter 
 

H4

H5



 

 

3. Ada pengaruh positif dan siginifkan pola asuh orang tua permisif terhadap 

kemandirian siswa. 

4. Ada pengaruh positif dan siginifkan interaksi sosial terhadap kemandirian 

siswa. 

5. Ada pengaruh positif dan siginifkan pola asuh orang tua otoriter, demokratis 

dan permisif serta interaksi sosial siswa secara bersama-sama terhadap 

kemandirian siswa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

 Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis kuantitatif, maka 

digunakan desain penelitian yang bersifat holistik ( pemusatan ) dan terpancang     

( satu tujuan), dalam arti bahwa pelaksanaan penelitiannya hanya memusatkan 

perhatian pada beberapa variabel yang sesuai dengan minat dan tujuan penelitian. 

Namun demikian bagian – bagian yang diteliti tetap diusahakan keterkaitannya 

dengan konteks keseluruhan untuk mendapatkan makna yang utuh.  

 

3.2 Definisi Operasional Variabel 

Menurut Nasir ( 1999 : 79 ) definisi operasional merupakan definisi yang 

diberikan kepada variabel dengan cara memberikan arti atau menspeksifikasikan 

kegiatan atau memberikan operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel 

tersebut.  

  Definisi operasional untuk masing – masing variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi : 

1. kemandirian siswa adalah suatu tindakan siswa dalam menentukan suatu 

sikap terhadap setiap permasalahan yang dihadapi baikterhadap diri sendiri 

maupun lingkungan sosialnya. Sikap dalam menghadapi masalah akan 

menentukan kemandirian setiap individu yang nantinya akan berkembang 

setiap menghadapi masalah demi masalah. Kemandirian dalam penelitian 



 

 

individu mempunyai ciri-ciri bertanggung jawab, ulet dan progesif, 

inisiatif atau kreatif dan pengendalian diri. 

2. Pola asuh otoriter merupakan pola asuh yang digunakan orang tua dalam 

memecahkan atau mengatasi selalu menggunakan kekuasan tanpa 

memikirkakn apa yang dirasakan atau yang dipikirkan oleh individu.  

3. Pola asuh permisif merupakan pola asuh yang digunakan orang tua dengan 

menyerahkan segala keputusan kepada anak tanpa adanya campurtangan 

dari orang tua atau segala sesuatu yang memutuskan anaknya sendiri.  

4. Pola asuh demokratis merupakan pola asuh yang digunakan orang tua 

dengan cara saling menghormati atau menghargai pendapatnya masing-

masing atau dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh 

anak, orang tua selalu membimbing atau membina.  

5. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu satu dengan 

individu yang lain, dalam hubungan tersebut setiap individu menyesuaikan 

diri dengan lawan jenis dalam hubungan yang sebelumnya belum pernah 

ada dan harus menyesuaikan dengan lingkungan keluarga dan sekolah. 

Dalam penelitian yang menjadi tolok ukur untuk interaksi sosial adalah 

dorongan, pengaruh, penyesuaian dengan orang lain dan rasa tertarik. 



 

 

Tabel 3.1 
Matrik Variabel 

No  Variabel Sub Indikator Item  
1 Kemandirian 

Brawer, Spencer 
dan Kass dan 
Gilomore( dalam 
Hidayah Nur, 
1990:12) 

Bebas 
Bertanggung 
jawab  

1. Mampu menyelesaikan tugas 
dari sekolah dan tugas rumah 
tanpa bantuan orang lain 

2. tidak menunda waktu dalam 
mengerjakan tugas-tugas  

3. Mampu membuat keputusan 
sendiri 

4. Mampu menyelesaikan masalah 
sendiri 

5. Berani bertanggungjawab atau 
menerima resiko dari 
perbuatannya 

1,2 
 
 
3 
 
4,5 
 
7,8 
 
9 
 
 

10,11 
 
 
12 
 
13,14,15 
16,17 
 
18,19,20 
21,22 
23,24 
 25 
26 
27 
28,29 
30 
 

  Ulet dan 
progesif 

1. Tidak mudah menyerah bila 
menghadapi masalah atau 
hambatan. 

2. Mempunyai rencana untuk 
mewujudkan harapannya. 

3. Melakukan berbagai cara untuk 
mencapai tujuan 

4. menyukai hal-hal yang baru  
  Inisiatif/krea

tif 
1. Mempunyai kreativitas yang tinggi. 
2. Mempunyai ide-ide cemerlang 
3. Menyukai hal-hal baru. 
4. Suka mencoba-coba. 

  Pengendalia
n diri 

1. Mampu mengendalikan emosi. 
2. Mampu mengendalikan tindakan. 
3. Mampu mendisiplinkan   
4. Menyukai penyelesaian masalah 

dengan damai. 
2  Pola Asuh 

Orang Tua 
(Haditono, 2001) 

Otoriter 5. Adanya kontrol yang ketat dan 
kaku. 

6. Aturan dan batasan dari orang tua 
yang harus ditaati oleh anak. 

7. Orang tua tidak 
mempertimbangkan pandangan 
dan pendapat anak. 

8. Orang tua memusatkan perhatian 
pada pengendalian car otoriter 
yaitu berupa hukuman fisik. 

9. Orang tua memaksakan kehendak 
 

31,32 
 
33,34 
 
35,36 
 
 

37-38 
 
 
39,40 
 
41,42 
 

  Demokratis 7. Aturan dibuat bersama oleh 
seluruh anggota keluarga dan 



 

 

pendapat anak 
8. Orang tua memperhatikan 

keinginan dan pendapat anak. 
9. Mendiskusikan untuk 

pengambilan keputusan. 
10. adanya bimbingan dan 

kontrol dari orang tua. 
11. Anak mendapat kesempatan 

untuk mengemukakan pendapat. 
12. Anak diberi kepercayaan . 

 
43,44 
 
45,46 
 
47,48 
 
49,50 
 
51,52,53 
54,55 
 
56,57 
 
 
58,59 
 
60,61,62 
 
63,64,65 
 
66,67 

  Permisif 1. Tidak ada bimbingan maupun 
aturan yang ketat dari orang tua. 

2. Tidak ada pengendalian atau 
pengontrolan serta tuntutan 
kepada anak. 

3. Anak diberikan kebebasan 
membuat keputusan sendiri. 

4. Anak harus belajar sendiri untuk 
perilaku dalam lingkungan sosial. 

5. Anak tidak dihukum meski 
melanggar peraturan. 

6. Tidak diberi hadiah jika 
berperilaku baik. 

 
3 Interaksi 

Sosial 
(Walgito, 2003) 

Dorongan  
 

Dorogan untuk meniru dalam 
berinteraksi sosial 

68,67,69,70,
71,72,73,74,
75 
76,77,78,79,
80,81,82,83,
84,85 
86,87,88,89,
90,91 
 
 
92,93,94,9
5,96,97,98,
99,100 

  Pengaruh Pengaruh psikologi, baik yang 
datang dari diri sendiri maupun 
orang lain. 

  Penyesuaian 
dengan 
orang lain 
 

Dorongan untuk menjadi indentik 
(sama) dengan orang lain. 

  Rasa 
Tertarik  

Perasaan rasa tertarik kepada orang 
lain dalam berinteraksi sosial  



 

 

3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel Penelitian  

3.3.1 Populasi  

 Populasi dalam penelitian ini meliputi keseluruhan objek penelitian yang 

terdiri dari semua siswa SMA Don Bosko Semarang. 

Tabel 3.2 

Data jumlah siswa SMA Don Bosko Semarang  

No Kelas Jumlah 
Kelas 

Jumlah Siswa  Jumlah 
Populasi  L P 

1. I 7 129 141 270 
2. II 6 100 131 231 

3.a. III / IPA 2 29 54 83 
b. III / IPS 3 60 56 116 

Jumlah  18 318 382 700 
 

3.3.2 Sampel  

 Arikunto (1998: 34) menjelaskan bahwa sampel adalah sebagian atau 

wakil populasi yang akan diteliti mengingat banyaknya populasi maka diambil 

sebagian yang diteliti, yang dalam hal ini pupulasi yang ada dalam penelitian 

sebanyak 700 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan tabel menurut 

Krejci Sugyono yang diperoleh sampel sebanyak 248 siswa 

  

3.3.3 Cara Pengambilan Sampel Penelitian  

 Cara pengambilan sampel yang diterapkan dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan tabel Krejci (Sugiono : 2003:46) dengan tingkat peluang 

sama dengan 5%, jika populasi 700 maka sesuai tabel determining sampelnya 

sama dengan 248, untuk kelas I,II dan III. Dengan demikian yang menjadi ukuran 

sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 248, pengambilan sampel yang 



 

 

dilakukan dengan menggunakan cara proporsional untuk 248 dibagi menjadi 3 

yaitu kelas I sebanyak  82 anak, kelas II sebanyak 81 siswa dan kelas III sebanyak 

81 siswa 

3.4 Instrumen Penelitian  

 Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipakai peneliti untuk 

melakukan penelitian. Penelitian yang menggunakan intrumen penelitian berupa 

kuesioner yang nantinya akan didapat data yang mendukung penelitian ini 

(Arikunto, 1998 : 28).  

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam  penelitian ini 

menggunakan kuesioner yang hasil jawaban berupa data skala yaitu 1 sampai 

dengan 4. Kuesioner adalah sekumpulan daftar pertanyaan yang harus dijawab 

dan daftar pertanyaan tersebut harus diisi yang berdasarkan kepada sejumlah 

subyek (Suryabrata, 1990 : 42). Skala likert merupakan data yang dibentuk dalam 

berbagai tingkatan pada setiap butir pertanyaan atau pernyataan. 

 Suryabrata (1990 : 47) mengemukakan bahwa kelebihan-kelebihan 

menggunakan kuesiner yaitu : 

1. Biaya relatif murah  

2. Waktu untuk mendapatkan data relatif singkat dengan perolehan data yang 

banyak  

3. Dapat dilakukan sekaligus terhadap subyek yang banyak jumlahnya  

4. Bagi para pelaksana di lapangan tidak dibutuhkan keahlian mengenai hal yang 

sedang diteliti 



 

 

 Metode skala menurut Hadi (1990 : 32) mempunyai beberapa kelemahan 

menggunakan kuesioner yaitu : 

1. Unsur-unsur yang tidak dapat disadari tidak dapat diungkap  

2. Besar kemungkinan jawaban dipengaruhi oleh keinginan pribadi  

3. Ada pertanyaan yang dianggap tidak perlu dikemukakan dan dijawab oleh 

subyek, misalnya hal-hal yang memalukan atau dipandang tidak penting untuk 

dikemukakan  

4. Kesukaran dalam merumuskan keadaan diri sendiri ke dalam bahasa  

5. Ada kecenderungan untuk mengkonstruksi secara logik unsur-unsur yang 

dirasa kurang berhubungan secara logik 

 Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, peneliti dapat 

mengatasinya dengan cara (Walgito, 2003 : 17) : 

1. Subyek tidak diwajibkan menulis namanya sehingga tidak perlu khawatir dan 

malu bahwa hal yang ada pada dirinya akan diketahui orang lain  

2. Di dalam penyusunan pertanyaan yang baik digunakan bahasa yang sederhana 

dan mudah dimengerti subyek, serta hindarkan hal-hal yang kurang perlu 

sehingga terjadi kekaburan makna  

3. Dalam membuat pertanyaan sebaiknya yang mudah dimengerti responden  

 Dalam kegiatan penelitian ini yang digunakan berupa kuesioner, yang 

berupa sejumlah pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 

responden dalam arti laporan mengenai pribadinya atau hal-hal yang 

diketahuinya. Adapun bentuknya berupa kuesioner tertutup, yang sudah 

disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih salah satu jawaban 

dari 4 (empat) pilihan/opsi yang ada. 



 

 

 Materi kuesioner yang penyusunannya mengacu pada variabel bebas 

(varibael X) dan variabel terikat (Y), pengukurannya dengan menggunakan skala 

pengukuran ordinal, yaitu dengan memberikan skor atau nilai untuk jawaban 

paling rendah sampai paling tinggi. Setiap item jawaban memakai skala 

pengukuran antara rentang skor 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), yang sifatnya 

membedakan dan mengurutkan untuk masing-masing pilihan jawaban. 

 Untuk jawaban paling rendah sampai paling tinggi. Setiap item jawaban 

memakai skala pengukuran antara rentang skor 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), 

yang sifatnya membedakan dan mengurutkan untuk masing-masing pilihan 

jawaban. 

 Pedoman pemberian skor kemandirian siswa untuk masing-masing 

alternatif / pilihan jawaban adalah sebagai berikut  

  Tabel 3.3  

Kategori Jawaban 

No Jawaban Kategori Jawaban 
+ - 

1 Sangat sesuai 4 1 
2 Sesuai 3 2 
3 Tidak sesuai 2 3 
4 Sangat tidak sesuai 1 4 

 

3.5 Teknik Analisa data  

3.5.1.Uji Validitas dan Reliabilitas  

3.5.1.1.  Validitas 

Uji validitas dalam penelitian ini digunakan untuk menguji 

kevalidan kuesioner. Validitas menunjukkan sejauh mana ketepatan dan 



 

 

kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. (Saifuddin 

Azwar, 2000:5). 

Teknik yang digunakan untuk menguji validitas kuesioner adalah 

berdasarkan Rumus Koefisien Product Moment Pearson, yaitu: 

( ) ( )
( )( ) ( )( )2222 YYNXXN

YXXYNrXY
Σ−Σ•Σ−Σ

ΣΣ−Σ
=  

Dimana: 

rxy :  koefisien Korelasi Product Moment  
X    :  nilai dari item ( pertanyaan)  

Y    :  nilai dari total item  

N    :  banyaknya  responden  atau  sampel  penelitian  (Saifuddin 
Az, 2000: 19)  

 
Perhitungan ini akan dilakukan dengan bantuan komputer 

program SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 10.0. Untuk 

menentukan nomor-nomor item yang valid dan yang gugur, perlu 

dikonsultasikan dengan tabel r product moment. Kriteria penilaian uji 

validitas, adalah: 

− Apabila r hitung > r tabel (pada taraf signifikansi 5%), maka dapat 

dikatakan item kuesioner tersebut valid. 

− Apabila r hitung < r tabel (pada taraf signifikansi 5%), maka dapat 

dikatakan item kuesioner tersebut tidak valid. 

Menurut Singgih Santoso (2000), ada dua syarat penting yang 

berlaku pada sebuah angket., yaitu keharusan sebuah angket untuk valid 

dan reliabel. Suatu angket dikatakan valid jika pertanyaan pada suatu 



 

 

angket mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh angket 

tersebut. Sedangkan suatu angket dikatakan reliabel jika jawaban 

seseorang terhadap pertanyaan konsisten dari waktu ke waktu. Di mana 

validitas data diukur dengan membandingkan r hasil dengan r tabel (r 

product moment), jika : 

− r hasil >  r tabel, data valid 

− r hasil <  r tabel, data tidak valid 

3.5.1.2. Reliabilitas 

Reliabilitas adalah suatu indeks yang menunjukkan sejauh mana 

hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. (Saifuddin Azwar, 2000:4). 

Hasil pengukuran dapat dipercaya atau reliabel hanya apabila dalam 

beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang 

sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam 

diri subjek memang belum berubah. (Saifuddin Azwar, 2000:4). 

Cara yang digunakan untuk menguji reliabilitas kuesioner adalah 

dengan menggunakan Rumus Koefisien Cronbach Alpha:  (Saifuddin 

Azwar, 2000 : 35). 

                     ( )rrk
kr
−+

=
1

α  

     Dimana : 

α = Koefisien Cronbach Alpha  

k = Jumlah item valid 

r = Rerata korelasi antar item 



 

 

1 = Konstanta 

Pengujian reliabilitas terhadap seluruh item atau pertanyaan pada 

penelitian ini akan menggunakan rumus koefisien Cronbach Alpha. 

Nilai Cronbach Alpha pada penelitian ini akan digunakan nilai 0.6 

dengan asumsi bahwa daftar pertanyaan yang diuji akan dikatakan 

reliabel bila nilai Cronbach Alpha ≥ 0.6 (Nunally, 1996 dalam Imam 

Ghozali, 2002 : 140) 

Syarat suatu alat ukur menunjukkan kehandalan yang semakin 

tinggi adalah apabila koefisien reliabilitas (α) yang mendekati angka 

satu. Apabila koefisien alpha (α) lebih besar dari 0.6 maka alat ukur 

dianggap handal atau terdapat internal consistency reliability dan 

sebaliknya bila alpha lebih kecil dari 0.2 maka dianggap kurang handal 

atau tidak terdapat internal consistency reliability.  Tabel 3.1. berikut ini 

memberikan kriteria dalam melakukan interprestasi terhadap indeks 

reliabilitas. 

Tabel 3.3. 
Indeks Reliabilitas dan Interprestasinya 

Koefisien alpha (α) Interprestasi 
0.800 – 1.00 Sangat Tinggi 
0.600 – 0.799 Tinggi 
0.400 – 0.599 Cukup Tinggi 
0.200 – 0.399 Rendah 

< 0.200 Sangat Rendah 
Sumber : Arikunto (1993) 

Sedangkan pengujian reliabilitas data yaitu dengan membandingkan r 

ALPHA dengan Cronbach alpha,   penggunaan nilai ALPHA dengan 



 

 

Cronbach alpha disebabkan perhitungan lebih akurat tanpa menghilangkan 

data yang tidak valid, di mana jika :  

- r ALPHA hasil uji reliabel> 0.6, data reliabel 

- r ALPHA hasil uji reliabe< 0.6 data tidak reliabel 

 

3.5.2. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

dependent variable dan independent variable keduanya mempunyai distribusi 

normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data 

normal atau mendekati normal (Ghozali, 2000). 

Deteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal 

dari grafik normal P-P Plot. Adapun  pengambilan keputusan didasarkan 

kepada (Santoso,2000): 

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti 

arah garis diagonal, atau grafik histogram tidak menunjukkan pola 

distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas.  

b. Uji Multikolinearitas 



 

 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah pada model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen yaitu variabel  

kompensasi, motivasi dan budaya organisasi, maka dinamakan terdapat 

problem Multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi diantara variabel independen (Santoso, 2000).  

Pengujian ada tidaknya gejala multikolinearitas dilakukan dengan 

memperhatikan nilai matriks korelasi yang dihasilkan pada saat pengolahan 

data serta nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan Tolerance-nya. Apabila 

nilai matriks korelasi tidak ada yang lebih besar dari 0,5 maka dapat dikatakan 

data yang akan dianalisis terlepas dari gejala multikolinearitas. Kemudian 

apabila nilai VIF berada di sekitar angka 1 dan nilai Tolerance mendekati 1, 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat 

problem multikolinieritas ( Santoso, 2000 ). 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas. 

Dan jika varians berbeda, disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang 

baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas ( Santoso, 2000 ). 

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan scatterplot 

pada uji regresi yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam uji ini yang perlu 

diperhatikan adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada 



 

 

scattterplot dari variabel terikat, dimana jika tidak terdapat pola tertentu maka 

tidak terjadi heteroskedastisitas namun apabila terdapat pola tertentu maka 

terjadi heterokedastisitas pada data yang digunakan dalam penelitian ini 

(Santoso, 2000). 

 

d. Uji Autokorelasi 

Untuk melakukan uji autokorelasi, pada penelitian ini menggunakan 

besaran Durbin Watson, dimana ketentuannya adalah: 

Tabel 3.4 
Persyaratan Uji Autokorelasi 

 
HIPOTESIS NOL KEPUTUSAN JIKA 

Tidak ada autokorelasi positif 
Tidak ada autokorelasi positif 
Tidak ada korelasi negatif 
Tidak ada korelasi negatif 
Tidak ada autokorelasi positif 
atau negatif 

Ditolak 
Tidak ada keputusan 

Ditolak 
Tidak ada keputusan 

Tidak ditolak 

0 < d < dL 
dL ≤ d ≤ dU 

4 - dL < d < 4 
4 - dU ≤ d ≤ 4 - dL 

dU < d < 4 - dU 

  Sumber : Gujarati, 1999 

Tabel  3.5 
Hasil Pengujian Durbin Watson 

Autokorelasi           Tanpa                  Tidak terdapat       Tanpa          Autokorelasi 
    Negatif               Kesimpulan          Autokorelasi          Kesimpulan        Positif 

                                                                                                 
                          DL                   DU                           4-DU                     4-DL             
        Sumber : Gujarati, 1999 

Dengan melihat dL dan dU jelas bahwa karena dU < DW ≤ 4 - dU  Jika 

nilai Durbin Watson terletak dU < DW ≤ 4 - dU  maka model dapat dikatakan 

tidak mengandung gejala autokorelasi. 



 

 

3.5.3 Regresi Ganda 

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini 

berupa metode analisis statistik. Teknik statistik digunakan untuk menguji 

hipotesis penelitian, dengan memakai teknik analisis regresi dua prediktor. 

Y  :  F (X1, X2 , X3, X4) 

 Dimana : 

  Y : Kemandirian siswa 

  X1 : Pola asuh orang tua Otoriter 

X2 : Pola asuh orang tua Demokratis 

X3 : Pola asuh orang tua Permisif 

  X4 : Interaksi Sosial 

 Kemudian setelah data diolah menggunakan SPSS 12 dapat diperoleh 

persamaan sebagai berikut :  

 Model yang digunakan :  

   Y   =  α  + β1X1 + β2X2+ β3X3 + β4X4 

 Dimana : 

  Y  : Kemandirian siswa 

α : konstanta 

β1, 2 : koefisien variabel bebas 

X1 : Pola asuh orang tua Otoriter 

X2 : Pola asuh orang tua Demokratis 

X3 : Pola asuh orang tua Permisif 

  X4 : Interaksi Sosial  



 

 

3.5.4 Hipotesis 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat maka dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang 

diajukan pada penelitian ini. Metode pengujian terhadap hipotesis  yang 

diajukan dilakukan pengujian secara parsial menggunakan uji t. 

a. Uji t (Pengujian signifikansi secara parsial)  

Pengukuran ttes dimaksudkan untuk mempengaruhi apakah 

secara individu ada pengaruh antara variabel-variabel bebas dengan 

variabel terikat. Pengujian secara parsial untuk setiap koefisien 

regresi diuji untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara 

variabel bebas dengan variabel terikat, dengan melihat tingkat 

signifikansi nilai t pada 5% rumus yang digunakan (Gujarati, 

1999:64): 

         

 

Keterangan: 

 th : t hitung. 

   : parameter yang diestimasi 

 b : koefisien regresi 

 Se : standar error. 

Dengan pengujian satu sisi, setiap  koefisien  regresi dikatakan 

signifikan bila nilai mutlak th > tt maka hipotesis nol (Ho) ditolak 

dan hipotesis alternative (Ha) diterima sehingga ada pengaruh 

β

..
S

t h
e

b β−
=



 

 

secara parsial antara variable Motivasi, Disiplin, dan lingkungan 

kerja terhadap kinerja, sebaliknya dikatakan tidak signifikan bila 

nilai th < tt maka hipotesis nol (Ho) diterima dan hipotesis 

alternative (Ha) ditolak. 

Secara parsial semua variabel bebas di dalam penelitian ini dapat 

dikatakan signifikan pada α = 5% apabila nilai probability 

significancy dari t-rasio pada hasil regresi lebih kecil dari 0,05. 

b. Uji F ( Pengujian signifikansi secara simultan) 

Untuk menguji secara bersama-sama antara variabel bebas dengan 

variabel terikat dengan melihat tingkat signifikansi (F) pada 5% 

rumus yang digunakan (Gujarati, 1999): 

 

 

 

Keterangan: 

R  : koefisien korelasi ganda. 

Fh  : F hitung. 

K  : jumlah variabel bebas. 

N  : jumlah sampel yang dipakai. 

Pengujian setiap koefisien regresi bersama-sama dikatakan 

signifikan bila nilai mutlak Fh ≥ Ft maka hipotesis nol (Ho) ditolak 

dan hipotesis alternative (Ha) diterima, sebaliknya dikatakan tidak 
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signifikan bila nilai Fh < Ft maka hipotesis nol (Ho) diterima dan 

hipotesis alternatif (Ha) ditolak. 

Jika nilai probability significancy dari F-rasio dari regresi lebih 

kecil dari 0,050 maka dapat dikatakan bahwa semua varibel bebas 

yang ada pada model secara simultan mempengaruhi variabel 

terikat dan signifikan pada α = 5%. 

3.5.5 Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) dipergunakan untuk mengetahui sampai 

seberapa besar prosentase variasi variabel bebas pada model dapat 

menerangkan variabel terikat ( Gujarati, 1999:67 ). Koefisien determinasi 

(R2) dinyatakan dalam prosentase. Nilai R2 ini berkisar antara 0 < R2 < 1.  
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA, UJI ASUMSI DAN UJI HIPOTESIS 

 

4.1 Deskripsi Data, Uji Asumsi Dan Uji Hipotesis 

4.1.1 Uji Validitas dan Reliabilitas  

4.1.1.1 Uji validitas  

 Uji validitas ini digunakan untuk menunjukkan sejauhmana alat ukur 

konstruk yang akan diukur. Uji validitas dalam penelitian ini dihitung dengan 

menggunakan bantuan program SPSS. Kriteria pengukuran menurut Saifudin 

Azwar (2000 : 31) adalah sebagai berikut : 

- Jika r hasil positif, dan r hasil > r tabel, maka item pertanyaan adalah 

valid 

- Jika r hasil positif, dan r hasil < r tabel, maka item pertanyaan tidak valid  

 Pengujian validitas dalam penelitian ini dihitung dengan 

menggunakan bantuan komputer program SPSS ver. 11.0. Dari hasil 

perhitungan tersebut (lampiran reliability)  menunjukkan bahwa semua 

variabel  mempunyai r hitung > r tabel, dengan jumlah sampel 248 responden 

dan α = 5%, diperoleh r tabel (0,195). Dimana untuk item pertanyaan dari 

variabel pola asuh mempunyai r hitung positif dan nilainya > r tabel, jadi 

dapat disimpulkan item tiap pertanyaan untuk variabel pola asuh tersebut 

adalah Valid. Untuk variabel interaksi sosial hasilnya (lampiran reliability) 

yang menunjukkan bahwa semua variabel  mempunyai r hitung > r tabel, 

dengan jumlah sampel 248 responden dan α = 5%, diperoleh r tabel (0,195). 



 

 

Dimana untuk item pertanyaan dari variabel interaksi sosial mempunyai r 

hitung positif dan nilainya > r tabel, jadi dapat disimpulkan item tiap 

pertanyaan untuk variabel interaksi sosial tersebut adalah Valid. Untuk 

variabel kemandirian hasilnya (lampiran reliability) yang  menunjukkan 

bahwa semua variabel  mempunyai r hitung > r tabel, dengan jumlah sampel 

248 responden dan α = 5%, diperoleh r tabel (0,195). Dimana untuk item 

pertanyaan dari variabel kemandirian mempunyai r hitung positif dan 

nilainya > r tabel, jadi dapat disimpulkan item tiap pertanyaan untuk variabel 

kemandirian tersebut adalah Valid 

4.1.1.2 Uji Reliabilitas  

 Uji ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil suatu 

pengukuran dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Apakah responden dapat 

mengungkapkan data-data yang ada pada variabel-variabel penelitian. 

Perhitungan reliabilitas menggunakan teknik analisa Aplha Cronbach dengan 

α dinilai reliabel jika lebih besar dari 0,60 (Nunally dalam Ghozali, 2001 : 

129). Dalam hal ini akan dilakukan uji reliabilitas untuk beberapa variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini, dalam hal ini meliputi variabel X (pola 

asuh dan interaksi social) dan variabel Kemandirian untuk variabel Y 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabel 4.1 
Reliability Analysis-Scale (Alpha) 

 

Variabel  

C

ronbach  

Alpha  

 Alpha 
Kritis  Ket. 

Pola Asuh 0,871 > 0,60 Reliabel 
Interaksi Sosial  0,867 > 0,60 Reliabel 
Kemandirian  0,706 > 0,60 Reliabel 

 Sumber : Data primer yang diolah, SPSS ver 11.0, 2005 

 Dari tabel 4.9 diatas dapat dilihat bahwa variabel (X1, X2, dan 

variabel Y) masing-masing memiliki Cronbach Alpha = (0,871; 0,867; 

0,706) dimana nilai tersebut > 0,60. Jadi kesimpulannya untuk variabel (pola 

asuh, interaksi sosial dan kemandirian ) adalah reliabel (andal). 

 

4.2. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas  

Uji normalitas menguji apakah dalam model regresi, variabel independen 

dan variabel dependen, keduanya terdistribusikan secara normal atau tidak. 

Normalitas data dalam penelitian dilihat dengan cara memperhatikan 

penyebaran data (titik) pada Normal P-Plot of Regression Standardized 

Residual dari variabel terikat. Persyaratan dari uji normalitas data adalah 

jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data 

menyebar jauh dari garis diagonal dan / atau tidak mengikuti garis 

diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 



 

 

Gambar 4.1 

Output Hasil Uji Normalitas dengan Normal P-Plot 
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     Sumber : Data primer yang diolah, 2006 

Berdasarkan hasil pengolahan data maka didapatkan hasil bahwa semua 

data berdistribusi secara normal dan tidak terjadi penyimpangan, sehingga 

data yang dikumpulkan dapat diproses dengan metode-metode selanjutnya. 

Hal ini dapat dibuktikan dengan memperhatikan sebaran data yang 

menyebar disekitar garis diagonal pada “Normal P-Plot of Regresion 

Standardized Residual” sesuai gambar di atas. 

2) Uji Multikolinieritas 

Uji multikoliniearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabei bebas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas (Ghozali, 2002). 

Berikut dapat dilihat hasil pengujian multikolinieritas: 

 



 

 

Tabel 4.2 

Uji Multikolinearitas 

VARIABEL 
COLLINEARITY 

STATISTIC 
Tolerance VIF 

Pola Asuh Otoriter 0,515 1,943 
Pola Asuh Demokratis 0,556 1,798 
Pola Asuh Permisif 0,731 1,368 
Interaksi Sosial  0,928 1,078 

        Sumber: Lampiran  

Dari tabel 4.2 di atas dapat dilihat nilai tolerance dari masing-masing 

variabel mendekati angka 1, serta nilai VIF yang tidak lebih dari 10. 

Dengan kata lain dalam model ini tidak ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas atau tidak terjadi multikolinieritas. Dengan demikian model 

regresi dalam penelitian dinyatakan layak untuk digunakan untuk aplikasi 

dalam persamaan regresi. 

3)  Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskesdastisitas. 

Model yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2002), 

Dari hasil pengujian heteroskedastisitas yang dapat dilihat pada tampilan 

grafik Scatterplot (gambar 4.2), menunjukkan bahwa persebaran antara nilai 

prediksi variabel terikat dengan residulnya tidak membentuk suatu pola yang 

pasti, atau terjadi persebaran yang tidak menggerombol membentuk suatu 

pola yang teratur. 



 

 

Gambar 4.2 

Output Hasil Uji Heteroskesdasitas dengan Skaterplot 
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    Sumber : Data primer yang diolah, 2006 

 
Dengan kata lain dalam model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi 

suatu gejala heteroskesdasitas. Hal tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa 

model regresi dalam penelitian layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. 

 

4)  Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan dengan uji mapping Durbin Watson (DW). Dari 

regresi diperoleh angka DW sebesar 1,761. Dengan jumlah data (n) sama 

dengan 100 dan jumlah variabel (k) sama dengan 3 serta α= 5% diperoleh 

angka dL = 1,50 dan dU = 1,70. 

 
 
 
 



 

 

Gambar 4.3. 
Hasil Pengujian Durbin Watson 

 

 

 

 

 

 Sumber : Data primer yang diolah, 2006 

 

Karena d=1,949 terletak antara 4 – dU dan dU maka model persamaan 

regresi yang diajukan  tidak terdapat autokorelasi baik positif maupun 

negatif . 

 

4.2.2 Analisis Regresi Ganda  

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel bebas (pola asuh otoriter (X1), pola asuh demokratis (X2), pola asuh  

permisif (X3), dan interaksi social (X4) terhadap variabel terikat (kemandirian 

(Y)). Persamaan menggunakan unstandardized  dikarenakan  ukuran variabel 

yang berbeda. 

Perhitungan analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan 

bantuan program komputer SPSS Ver 12.0. Hasil perhitungan adalah sebagai 

berikut :  

dL 
1,63 

dU 
1,72 

DW 
1,895 

4 - dU 
2,28 

4 - dL 
2,37 



 

 

 
Tabel 4.3 

Koefisien Regresi, Uji t dan Uji F 

Variabel Standard
ized 

Uji t Sig. t Keterangan 

Konstan  67,649 11,230 0,000 < 0,05 
Pola Asuh Otoriter (X1) 0,397 2,659 0,008 < 0,05  
Pola Asuh Demokratis (X2) 0,628 4,804 0,000 < 0,05 
Pola Asuh Permisif (X3) 0,213 2,509 0,013 < 0,05  
Interaksi Sosial  (X4) 0,122 2,556 0,001 < 0,05 
R 0,751    
R2 0,564    
Adjusted R2 0,522    
F  17,708    
Sig. F 0,000   < 0,05 

Sumber : Data primer yang diolah, SPSS ver 11.0, 2005 

Dari tabel diatas, dapat ditulis persamaan regresi berganda yang 

distandardized sebagai berikut : 

Y  =  67,649 + 0,397 X1 + 0,628 X2 0,213 X3 + 0,122 X4 

Dari persamaan regresi diatas , dapat dijelaskan bahwa : 

a. Variabel pola asuh otoriter (X1), pola asuh demokratis (X2), pola asuh  

permisif (X3), dan interaksi social (X4) mempunyai pengaruh positif 

terhadap kemandirian (Y), artinya jika pola asuh otoriter (X1), pola asuh 

demokratis (X2), pola asuh  permisif (X3), dan interaksi social (X4) 

semakin meningkat hal ini akan menimbulkan peningkatan kemandirian.  

b. Koefisien dari variabel pola asuh demokratis dalam persamaan regresi 

berganda adalah 0,628 karena nilainya positif berarti peningkatan 1 



 

 

satuan maka akan meningkatkan kemandirian sebesar 0,628 satuan dan 

pengaruhnya signifikan  

c. Koefisien dari variabel interaksi sosial dalam persamaan regsesi berganda 

adalah 0,122 hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 satuan 

maka akan meningkatkan kemandirian sebesar 0,122 satuan dan 

pengaruhnya signifikan. 

d. Dari hasil persamaan diatas, dapat diketahui bahwa variabel bebas yang 

paling berpengaruh adalah variabel polasuh asuh demokratis sebesar 

0.364 dan mempunyai tanda positif.  

 

4.2.3 Pengujian Hipotesis  

4.2.3.1 Uji t (Uji hipotesis secara parsial) 

 Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara 

variabel bebas (pola asuh otoriter (X1), pola asuh demokratis (X2), pola asuh  

permisif (X3), dan interaksi social (X4)) terhadap variabel terikat 

(kemandirian  (Y)) secara parsial. 

 Dengan perhitungan menggunakan program SPSS diperoleh hasil 

sebagai berikut :  

1. Pengaruh  Pola Asuh Otoriter Terhadap Kemandirian   

Perumusan Hipotesis : 

Ho :  Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pola asuh otoriter (X1) 

secara parsial terhadap kemandirian (Y) 



 

 

Ha : Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara pola asuh otoriter 

(X1) secara parsial terhadap kemandirian (Y) 

Hasil perhitungan statistik diperoleh untuk variabel pola asuh otoriter 

(X1), diperoleh nilai t hitung = 2,659 dengan signifikansi t sebesar 

0,008. Dengan menggunakan signifikansi dan α 0,05, nilai t tabel 

dengan df = n-k = 248-2 = 246 diperoleh t tabel sebesar 1,660. Maka 

diperoleh t hit (2,659) > t tabel (1,660). Hal ini menunjukkan ada 

pengaruh yang positif antara pola asuh otoriter (X1) terhadap 

kemandirian (Y). Hasil signifikansi pengujian sebesar 0,008 

menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 menggambarkan 

pengaruh yang signifikan antara pola asuh otoriter (X1) terhadap 

kemandirian  (Y). Dengan demikian maka Ho ditolak dan Ha diterima, 

sehingga hipotesis yang menyatakan ada pengaruh yang positif dan 

signifikan antara pola asuh otoriter (X1) secara parsial terhadap 

kemandirian (Y) dapat diterima. 

 

Grafik pengujian hipotesisnya dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

Grafik  4.4  Uji t Variabel pola asuh otoriter (X1) 

2. Pengaruh Pola Asuh Demokratis Terhadap Kemandirian  

Perumusan Hipotesis : 

Daerah 
Penerimaan Ho 

2,659 0,1660 

Daerah  
Penolakan Ho 



 

 

Ho :  Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pola asuh demokratis 

(X2) secara parsial terhadap kemandirian (Y) 

Ha : Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara pola asuh 

demokratis (X2) secara parsial terhadap kemandirian (Y) 

Hasil perhitungan statistik diperoleh untuk variabel pola asuh 

demokratis (X2), diperoleh nilai t hitung = 4,804 dengan signifikansi t 

sebesar 0,000. Dengan menggunakan signifikansi dan α 0,05, nilai t 

tabel dengan df = n-k = 248-2 = 246 diperoleh t tabel sebesar 1,660. 

Maka diperoleh t hit (4,804) > t tabel (1,660). Hal ini menunjukkan ada 

pengaruh yang positif antara pola asuh demokratis (X2) terhadap 

kemandirian (Y). Hasil signifikansi pengujian sebesar 0,000 

menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 menggambarkan 

pengaruh yang signifikan antara pola asuh demokratis (X2) terhadap 

kemandirian  (Y). Dengan demikian maka Ho ditolak dan Ha diterima, 

sehingga hipotesis yang menyatakan ada pengaruh yang positif dan 

signifikan antara pola asuh demokratis (X2) secara parsial terhadap 

kemandirian (Y) dapat diterima. 

Grafik pengujian hipotesisnya dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

Grafik  4.4  Uji t Variabel pola asuh demokratis (X2) 

3. Pengaruh Pola Asuh Permisif Terhadap Kemandirian  

Perumusan Hipotesis : 
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Daerah  
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Ho :  Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pola asuh permisif (X3) 

secara parsial terhadap kemandirian (Y) 

Ha : Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara pola asuh permisif 

(X3) secara parsial terhadap kemandirian (Y) 

Hasil perhitungan statistik diperoleh untuk variabel pola asuh (X3), 

diperoleh nilai t hitung = 2,509 dengan signifikansi t sebesar 0,013. 

Dengan menggunakan signifikansi dan α 0,05, nilai t tabel dengan df = 

n-k = 248-2 = 246 diperoleh t tabel sebesar 1,660. Maka diperoleh t hit 

(2,509) > t tabel (1,660). Hal ini menunjukkan ada pengaruh yang 

positif antara pola asuh permisif (X3) terhadap kemandirian (Y). Hasil 

signifikansi pengujian sebesar 0,013 menunjukkan bahwa nilai tersebut 

lebih kecil dari 0,05 menggambarkan pengaruh yang signifikan antara 

pola asuh permisif (X3) terhadap kemandirian  (Y). Dengan demikian 

maka Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga hipotesis yang menyatakan 

ada pengaruh yang positif dan signifikan antara pola asuh permisif (X3) 

secara parsial terhadap kemandirian (Y) dapat diterima. 

Grafik pengujian hipotesisnya dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

Grafik  4.4  Uji t Variabel pola asuh permisif (X3) 

4. Pengaruh  Interaksi Sosial Terhadap Kemandirian  

Perumusan Hipotesis : 

Daerah 
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Daerah  
Penolakan Ho 



 

 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara interaksi sosial (X4) 

secara parsial terhadap kemandirian (Y) 

Ha : Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara interaksi sosial 

(X4) secara parsial terhadap kemandirian (Y) 

Hasil perhitungan statistik diperoleh untuk variabel interaksi sosial (X4), 

diperoleh nilai t hitung = 2,556 dengan signifikansi t sebesar 0,000. 

Dengan menggunakan signifikansi dan α 0,05, nilai t tabel dengan df = 

n-k = 248-2 = 246 diperoleh t tabel sebesar 1,660. Maka diperoleh t hit 

(2,556) > t tabel (1,660). Hal ini menunjukkan ada pengaruh yang 

positif  antara interaksi sosial (X2) terhadap kemandirian  (Y). Hasil 

signifikansi pengujian sebesar 0,001 menunjukkan bahwa nilai tersebut 

lebih kecil dari 0,05 menggambarkan pengaruh yang signifikan antara 

interaksi sosial (X2) terhadap kemandirian (Y). Dengan demikian maka 

Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga hipotesis yang menyatakan ada 

pengaruh yang positif dan signifikan antara interaksi sosial (X2) secara 

parsial terhadap kemandirian (Y) dapat diterima. 

Grafik pengujian hipotesisnya dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

Grafik  4.5  Uji t Variabel Interaksi Sosial (X2) 

4.2.4 Uji F (Uji Hipotesis Secara Simultan) 
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Uji F digunakan untuk menguji keberartian semua variabel bebas 

(pola asuh otoriter (X1), pola asuh demokratis (X2), pola asuh  permisif (X3), 

dan interaksi social (X4)) secara bersama-sama terhadap variabel terikat 

(kemandirian (Y)). 

Hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut : 

Ho :  Tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel (pola asuh 

otoriter (X1), pola asuh demokratis (X2), pola asuh  permisif (X3), 

dan interaksi social (X4)) secara bersama-sama  terhadap variabel 

terikat ( kemandirian (Y)). 

Ha :  Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel (pola asuh 

otoriter (X1), pola asuh demokratis (X2), pola asuh  permisif (X3), 

dan interaksi social (X4)) secara bersama-sama  terhadap variabel 

terikat      ( kemandirian (Y))  

 Berdasarkan hasil perhitungan SPSS diperoleh nilai F hitung = 

17,708 dengan signifikansi F sebesar 0,000. Dengan menggunakan tingkat 

signifikansi 5% maka nilai  tabel dengan df1 = 2 dan df2 = n-k-1= 248-2-1 

= 245 diperoleh F tabel sebesar 3,09. Maka F hitung (17,708) > F tabel 

(3,09), atau signifikansi F sebesar 0,000 menunjukkan lebih kecil dari 0,05. 

Dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga hipotesis yang 

menyatakan ada pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel (pola 

asuh otoriter (X1), pola asuh demokratis (X2), pola asuh  permisif (X3), dan 

interaksi sosial (X4)) secara bersama-sama terhadap variabel terikat 

(kemandirian (Y)) dapat diterima. 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

Grafik  4.6  Uji F (pengujian secara simultan) 

 

4.2.5 Koefisien Determinasi  

Koefisien Determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat 

nya untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini. 

Tabel 4.4 
Hasil Uji Koefisien Determinasi  

 

Model Summaryb

.751a .564 .522 .268 1.895
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Pola Asuh Permisif, Interaksi Sosial, Pola Asuh
Demokratis, Pola Asuh Otoriter

a. 

Dependent Variable: Kemandirianb. 
 

           Sumber : Data primer yang diolah, 2005 

Dari tabel 4.4 diatas, dapat diketahui bahwa nilai R square (R2) 

diperoleh sebesar 0,564. Hal ini berarti bahwa 56,4% kemandirian (Y) 

dapat dijelaskan oleh variabel pola asuh otoriter (X1), pola asuh 

demokratis (X2), pola asuh  permisif (X3), dan interaksi sosial (X4), 

Daerah 
Penerimaan Ho 

Daerah  
Penolakan Ho 

3,09 17,708 



 

 

sedangkan selebihnya dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. 

4.3 Pembahasan 

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa  

1. Variabel pola asuh otoriter (X1), pola asuh demokratis (X2), pola asuh  

permisif (X3) berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian 

siswa. 

Dari Peranan orang tua kepada anak menunjuk kepada suatu 

sikap dan dukungan dari orang tua kepada anak tersebut. Sikap orang tua 

kepada anak bersifat khas dan tidak ada sikap yang seragam sikap 

tersebut akan mempengaruhi pola asuh yang diterapkan dalam keluarga 

tersebut                 ( Hurlock, 1992 ).  

Pola asuh otoriter dikatakan paling rendah levelnya karena dalam 

pola asuh ini orang tua memaksakan kehendak pada anak-anak sehingga 

anak tidak dapat tumbuh berkembang secara sehat pembentukan sikap 

kemandiriannya. Pola asuh permisif dikatakan pola asuh yang lebih dari 

pola asuh ororiter karena pola asuh permisif memberikan kebebasan 

kepada anak-anaknya, namun orang tua kurang atau tidak memberikan 

kontrol pada perilaku anak-anaknya sehingga anak akan kehilangan 

kendali dalam tingkah laku sehingga tumbuh kurang sehat dalam 

membentuk sikap kemandirian. Pola asuh demokratis dikatakan yang 

paling baik dalam membentuk sikap kemandirian karena pola asuh 

demokratis memberikan kondisi yang sehat bagi perkembangan anak 



 

 

sehingga dapat berperilaku positif karena anak berada pada kondusif. 

 

Lingkungan keluarga yang harmonis akan menciptakan 

hubungan keluarga yang baik. Dengan mengikutsertakan anak dalam 

menyelesaikan masalah yang terjadi maka kemandirian pada anak 

tercipta dengan sendirinya, hal ini disebabkan anak diberi kesempatan 

untuk ikut menyelesaikan suatu masalah. Pola asuh demokratis sangat 

cocok diterapkan dalam menbentuk kemandirian siswa.. 

2. Variabel interaksi sosial berpengaruh secara signifikan terhadap 

kemandirian.  

Interaksi sosial adalah hubungan antara individu satu dengan 

individu yang lain, individu yang satu dapat mempengaruhi individu 

yang lain atau sebaliknya. Hubungan tersebut dapat antara individu 

dengan individu, individu dengan masyarakat, atau masyarakat dengan 

individu ( Walgito, 2003 ). Setiap anak akan tumbuh dewasa dalam 

lingkungan keluarga dan masyarakat, peranan lingkungan dalam 

membentuk kepribadian dan sikap anak sangatlah penting, hal ini 

dikarenakan dalam berinteraksi anak akan mendapatkan pelajaran atau 

hal yang baru. Dalam memecahkan persoalan yang dihadapi akan 

menumbuhkan sikap kemandirian pada anak. 

Terbukanya kemungkinan persahabatan dengan teman-teman 

sebaya tidaklah menutup sikap remaja untuk menyeleksi teman-teman 

yang dianggap cocok atau tidak. Pemilihan teman-teman tersebut 



 

 

didasari oleh kriteria yang ditentukan oleh kepribadian dan yang 

dianggap dapat menjadi teman sejalan dengan semua aspirasi, hobi 

maupun pandangan hidupnya. Sehingga persahabatan remaja seperti 

persahabatan remaja seperti persahabatan-persahabatan pada umumnya 

tidaklah satu warna atau seragam. Pemilihan teman mulai dilakukan 

agar terbentuk orang-orang yang cocok dalam kelompoknya. Relasi 

dengan teman-teman lain dapat didasarkan atas guna atau faedah 

maupun oleh rasa senang.  

3. Variabel pola asuh otoriter (X1), pola asuh demokratis (X2), pola asuh  

permisif (X3), dan interaksi social (X4) secara bersama-sama 

berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian. 

Seseorang anak akan berinteraksi atau berkomunikasi terhadap 

anak lain atau orang lain dalam berinteraksi ini seorang anak akan melihat, 

mendengarkan dan mengetahui kehidupan yang dialami sehingga ini dapat 

mempengaruhi perilaku atau pribadi anak karena seorang anak cenderung 

untuk meniru atau mencontoh apa yang sering dilakukan masyarakat atau 

yang sering dilihat, sehingga sebagai orang tua hendaknya memperhatikan 

lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat dalam menumbuhkan 

sikap kemandirian anak sehingga orang tua dapat memberikan contoh atau 

mendidik dengan pola asuh yang sesuai dan cocok untuk dapat 

menumbuhkan sikap kemandirian seorang anak. 

4. Dari keempat variabel tersebut, variabel pola asuh demokratis lebih 

berpengaruh dari variabel yang lain terhadap kemandirian. 



 

 

5. Besarnya pengaruh pola asuh demokratis dan interaksi sosial secara 

bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian 

siswa sebesar 56,4 % sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 

6. Pola asuh yang diterapakan di SMA Don Bosko adalah pola asuh 

demokratis.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan dan Saran 

5.1.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya  yang menganalisis tentang 

pengaruh pola asuh demokratis, dan interaksi sosial  terhadap kemandirian siswa 

di SMA DON BOSKO Semarang dapat disimpulkan bahwa : 

7. Pola asuh demokratis berpengaruh secara signifikan terhadap 

kemandirian siswa. 

8. Interaksi sosial berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian.  

9. Dari keempat variabel yang mempunyai pengaruh yang paling besar 

adalah variabel pola asuh demokratis. 

5.1.2  Saran- saran 

Dari analisis yang kita peroleh peneliti ingin menyampaikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan kemandirian siswa setiap orang tua guru maupun 

pendidik harus dapat mengembangkan metode yang cocok dengan 

karakteristik anak sehingga dapat menghasilkan kemandirian yang baik. 

2. Setiap orang tua harus memperhatikan anaknya dalam berinteraksi 

sosial karena dengan orang tua mengetahui lingkungan berinteraksi 

orang tua dapat memberikan pengarahan dan bimbingan pada anak 

dalam berbuat. 



 

 

3. Untuk dapat lebih meningkatkan kemandirian setiap anak harus diberi 

kesempatan untuk memecahkan persoalan sendiri tapi masih dalam 

pengawasan orang tua. 
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Regression 
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Interaksi
Sosial,
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Demokrati
s, Pola
Asuh
Otoriter

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Kemandirianb. 
 

Model Summary b

.751a .564 .522 .268 1.895
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Pola Asuh Permisif, Interaksi Sosial, Pola Asuh
Demokratis, Pola Asuh Otoriter

a. 

Dependent Variable: Kemandirianb.  
ANOVAb

4842.534 4 1210.633 17.708 .000a

16612.676 243 68.365
21455.210 247

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Pola Asuh Permisif, Interaksi Sosial, Pola Asuh Demokratis,
Pola Asuh Otoriter

a. 

Dependent Variable: Kemandirianb. 
 

Coefficientsa

67.649 6.024 11.230 .000
.122 .048 .091 2.556 .001 .928 1.078
.397 .149 .209 2.659 .008 .515 1.943
.628 .131 .364 4.804 .000 .556 1.798
.213 .085 .166 2.509 .013 .731 1.368

(Constant)
Interaksi Sosial
Pola Asuh Otoriter
Pola Asuh Demokrati
Pola Asuh Permisif

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Kemandiriana. 
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