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Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya pengasuhan orang tua denan perilaku 
menyimpang pada remaja di daerah RW 01 Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamantan Koto 
Tangah Kota Padang. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan pengasuhan orang 
tua, (2) mendeskripsikan perilaku menyimpang pada remaja, (3) melihat hubungan antara 
pengasuhan orang tua dengan perilaku menyimpang pada remaja. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif korelasional, populasi dalam penelitian 
ini 91 orang, berdasarkan jumlah populasi maka sampel adalah sebanyak 30 orang dengan 
menggunakan teknik area Random Sampling yaitu penarikan sampel yang luas dengan secara 
mengacak, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah angket. Teknik analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan persentase dan product moment.  

Berdasarkan hasil penelitian menemukan bahwa: dari hasil analisis data menjelaskan 
bahwa hipotesis yang diajukan diterima yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara 
pengasuhan orang tua dengan perilaku menyimpang pada remaja di daerah RW 01 Kelurahan 
Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang pada taraf kepercayaan 95%. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Pengasuhan orang tua di daerah RW 01 Kelurahan 
Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dinilai masih cukup rendah sebesar 
43,45% pada taraf kepercayaan 95 % berada pada kategori cukup. Hal ini menunjukkan bahwa 
semakin kurang baik pengasuhan orang tua maka semakin meningkat perilaku meyimpang pada 
remaja. (2) Perilaku menyimpang pada remaja di daerah RW 01 Kelurahan Batipuh Panjang 
Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dinilai masih cukup tinggi sebesar 49,96% pada taraf 
kepercayaan 95 % berada pada kategori cukup. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkat 
perilaku menyimpang pada remaja maka semakin kurang pengasuhan orang tua. (3) Hasil 
penelitian tentang pengasuhan orang tua dengan perilaku menyimpang berdasarkan hasil analisis 
data maka hipotesis yang diajukan diterima, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 
signfikan antara pengasuhan orang tua dengan perilaku menyim,pang pada remaja. Hal itu 
terlihat dari analisis data yang menunjukkan bahwa bahwa r hitung > r tabel dimana r hitung 0,996 
sedangkan r tabel 0,361 pada taraf kepercayaan 95%. 

 


