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Masa remaja merupakan masa transisi antara masa anak-anak dan masa 

dewasa, yang ditandai dengan perubahan dari segi fisik, kognitif, dan sosial. Masa 

remaja juga disebut sebagai masa berbahaya (dangerous age) karena remaja 

rentan terpapar berbagai macam bahaya. Bahaya yang dimaksud adalah kenakalan 

atau perilaku menyimpang yang dilakukan remaja seperti berani bolos sekolah, 

melakukan tindak kekerasan, tawuran, seks bebas, dan penggunaan obat terlarang. 

Oleh karena itu, peran ayah dan ibu selaku orang tua dalam hal ini sangatlah 

dibutuhkan remaja. Ayah dan ibu selaku orang tua memiliki tanggung jawab besar 

dalam mendidik anak dengan sebaik-baiknya melalui pola asuh yang tepat. Tanpa 

adanya pendidikan dan pola asuh yang tepat terutama dari kedua orang tua dapat 

membuat generasi muda mengalami kemerosotan akhlak. Maka dari itu, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh antara pola asuh ayah dan 

ibu yang bekerja terhadap akhlak siswa di SMA Negeri 7 Banjarmasin. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara pola asuh ayah 

dan ibu yang bekerja terhadap akhlak siswa di SMA Negeri 7 Banjarmasin. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini 

adalah siswa SMA Negeri 7 Banjarmasin kelas 10 berjumlah 322 orang. Teknik 

pengambilan sampel pada penelitian menggunakan purposive sampling, sehingga 

jumlah sampel yang diambil sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan adalah 

sebanyak 70 orang siswa. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan: 1) Gambaran 

pola asuh ayah yang bekerja pada siswa di SMA Negeri 7 Banjarmasin yaitu 

otoriter sebesar 11,4%, otoritatif sebesar 34,3%, permisif memanjakan sebesar 

12,9%, dan permisif tidak peduli sebesar 41,4%. 2) Gambaran pola asuh ibu yang 

bekerja pada siswa di SMA Negeri 7 Banjarmasin yaitu otoriter sebesar 11,4%, 

otoritatif sebesar 32,9%, permisif memanjakan sebesar 11,4%, dan permisif tidak 

peduli sebesar 44,3%. 3) Gambaran akhlak siswa di SMA Negeri 7 Banjarmasin 

pada kategori sedang sebesar 4,3% dan pada kategori tinggi sebesar 95,7%. 4) 

Terdapat pengaruh antara pola asuh ayah yang bekerja terhadap akhlak siswa di 

SMA Negeri 7 Banjarmasin dengan nilai signifikansi p = 0,000 < 0,05 dengan 

nilai R Square = 18,2%. 5) Terdapat pengaruh antara pola asuh ibu yang bekerja 

terhadap akhlak siswa di SMA Negeri 7 Banjarmasin dengan nilai signifikansi p = 

0,000 < 0,05 dan nilai R Square = 29%. 6) Terdapat pengaruh antara pola asuh 

ayah dan ibu yang bekerja terhadap akhlak siswa di SMA Negeri 7 Banjarmasin 

dengan nilai signifikansi p = 0,000 < 0,05 dan nilai R Square = 29,1%. Dari hasil 

tersebut untuk hipotesis mayor dan minor adalah Ha diterima dan Ho ditolak. 


