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ABSTRAK 

Desrisa Amalia. 1501451858 “Hubungan Aspek Membentuk Akhlak Islami Anak 

Dalam Prophetic Parenting Dengan Religiusitas Pada Remaja Di Karang 

Taruna Mulyosari” Pembimbing (1) Dr. Ahmad Suriadi, M.A. 

Pembimbing (2) Yulia Hairina, M.Psi, Psikolog. Jurusan Psikologi Islam, 

Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Antasari Banjarmasin. 2022. 

Kata Kunci : Prophetic Parenting, Religiusitas, Remaja 

Masa remaja adalah masa transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa 

sehingga merupakan masa yang rentan bagi remaja dalam pembentukan diri. 

Faktor orangtua merupakan hal yang penting dalam perannya membimbing dan 

mengawasi pertumbuhan serta perkembangan remaja, oleh karena itu islam 

sebagai agama rahmatan lil alamin menawarkan sebuah pola asuh yang diadopsi 

dari cara Rasulullah Muhammad SAW melakukan pengasuhan terhadap anak dan 

remaja dimasa Beliau yang disebut dengan prophetic parenting. Pola asuh tersebut 

menekankan pada pembentukan akhlak yang mulia sehingga diharapkan dapat 

mencapai remaja dengan tingkat religiusitas yang tinggi. Penelitian ini memiliki 

tujuan untuk membuktikan hubungan antara aspek membentuk akhlak islami 

dalam prophetic parenting dengan religiusitas pada remaja dalam komunitas 

Karang Taruna Mulyosari. 

 Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dan pengambilan 

sampel dengan teknik sensus/sampling total. Artinya peneliti mengambil seluruh 

anggota remaja dalam karang taruna sebagai sampel penelitian yakni 40 orang. 

Instrumen pengumpulan data penelitian ini menggunakan skala model likert dan 

analisis data menggunakan product moment dengan bantuan SPSS (Statistical 

Program for Social Service) for window versi 26.  

Berdasarkan hasil perhitungan dengan SPSS (Statistical Program for 

Social Service) for window versi 26. Riset didapat melalui penyebaran skala 

prophetic parenting (aspek membentuk akhlak islami anak) dengan 30 item dan 

skala religiusitas 36 item. Koefisien reliabilitasnya yakni 0,872 dan 0,902 

sedangkan koefisien korelasinya rxy=0,632; p=0,00 (p<0,05) yaitu untuk 

prophetic parenting (aspek membentuk akhlak islami anak) 90% dan religiusitas 

77,2%. Hasil uji hipotesis diperoleh nilai r hitung sebesar 0,632 dengan p value 

0,00 sementara nilai r tabel pada taraf signifikansi 5% dengan N 40 adalah sebesar 

0,312. Karena nilai r hitung yang di dapatkan (0,632) lebih besar dari r tabel 

(0,312) dan (p value< 0,05). Dari hasil ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan 

positif antara aspek membentuk akhlak islami anak dalam prophetic parenting dan 

religiusitas. 

 

 

 


