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Penelitian ini berlatar belakang berdasarkan fenomena yang terlihat di lapangan 
yaitu sekolah SMP Xaverius 2 Kota Jambi. Pola asuh orang tua yang ada pada sekolah 
tersebut berbeda-beda. Peneliti lebih berfokus pada pola asuh demokratis. Cara yang 

dilakukan untuk melihat pola asuh demokratis dengan menyebarkan angket terlebih dahulu 
untuk melihat siswa yang memiliki pola asuh orang tua yang demokratis. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengukur hubungan pola asuh orang tua demokratis dengan sikap sosial 
siswa SMP Xaverius 2 Kota Jambi. 

Berdasarkan batasan masalah dan latar belakang maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan pola asuh orang tua demokratis dengan 
sikap sosial siswa SMP Xaverius 2 Kota Jambi. Menurut Djamarah (2004:26) semua sikap 

dan prilaku anak yang telah dipolesi dengan sifat-sifat tertentu dipengaruhi oleh pola 
pendidikan dalam keluarga. Dengan kata lain, pola asuh orang tua mempengaruhi 
perkembangan sikap anak.  

Jenis Penelitian ini adalah korelasi. Variabel penelitian ini ada 2 yaitu variabel x 
dan y variabel x: pola asuh orang tua demokratis dan variabel y: sikap sosial siswa.   

Populasi penelitian ini terdiri dari 143 siswa yaitu  jumlah siswa kelas VII dan VIII SMP 
Xaverius 2 Kota Jambi. Sampel penelitian ini 70 siswa. Teknik pengambilan sampel 
dengan cara teknik total sampling. Teknik pengumpulan data dengan mengunakan angket 

45 item/pernyataan. Uji persyaratan analisis yang digunakan uji normalitas, uji linearitas, 
uji homogenitas. Data yang diperoleh diolah mengunakan statistic paramatik analis is 

corellations person dengan bantuan SPSS versi 20. 
Berdasarkan hasil uji korelasi product moment diatas didapatkan hasil r hitung 

sebesar 0,287. Hal ini menunjukan bahwa hasil uji korelasi menggunakan rumus korelasi 

product moment formula panjang sama hasilnya dengan output uji korelasi. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa “Terdapat hubungan antara pola asuh orang tua demokratis dengan 

sikap sosial siswa kelas VII dan VIII di SMP Xaverius 2 Kota Jambi” meski korelasi rendah 
tetapi memiliki hubungan yang jelas tetapi kecil.Implikasi yang dapat diberikan oleh hasil 
penelitian ini terhadap bimbingan konseling di sekolah yaitu dengan menjadikan hasil 

penelitian ini sebagai masukan bagi guru pembimbing dan pihak sekolah untuk merancang 
program bimbingan konseling dengan layanan-layanan yang nantinya bisa bermanfaat bagi 

siswa sendiri.  
 


