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ABSTRAK 
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Dukungan sosial orang tua merupakan suatu perhatian orang tua berupa 

sikap atau perilaku yang diberikan  kepada anak dalam  membentuk sikap yang 

mandiri serta tahan terhadap tekanan yang nanti akan terjadi pada masa 

perkembangan dikehidupannya. Sehingga peran orang tua sangatlah penting 

dalam memberikan dukungan  pada  potensi perkembangan anak  baik itu pada 

pembentukan kemandirian anak. Sehingga pada hal tersebut tentu akan menjadi 

sebuah kajian penelitian jika keadaan tersebut diberikan kepada subjek atau 

responden yang berada di sebuah pondok pesantren yang mayoritas mereka jauh 

bersama orang tua mereka.  Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian 

untuk mengetahui dan mendeskripsikan tingkat kemandirian, tingkat kontribusi 

persepsi dukungan sosial orang tua dan kontribusi persepsi dukungan sosial orang 

tua tarhadap kemandirian yang terjadi di pondok pesantren. 

Jenis yang digunakan adalah penelitian  kuantitatif dengan metode 

penelitian lapangan (field research) yang berarti peneliti langsung kelapangan 

untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam mengkaji kontribusi persepsi 

dukungan sosial orang tua terhadap kemandirian santriwati Manba’ul Ulum 

Kertak Hanyar pada masa pandemi covid-19 dengan jumlah sampel sebanyak 154 

responden. Batasan jumlah sampling yang akan digunakan dalam penelitian ini  

menggunakan rumus hitungan Slovin dengan taraf kesalahan 5%. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil: 1) Terdapat tingkat 

kemandirian santriwati Manba’ul Ulum Kertak Hanyar pada masa pandemi covid 

19 memiliki nilai persentase 68,18%. 2) Terdapat tingkat kontribusi persepsi 

dukungan sosial orang tua santriwati di pondok pesantren Manba’ul Ulum Kertak 

Hanyar pada masa pandemi covid-19 berada pada kategori sedang atau dengan 

nilai persentase 17,53. 3) Tidak adanya kontribusi persepsi dukungan sosial orang 

tua terhadap kemandirian santriwati Manba’ul Ulum Kertak Hanyar pada masa 

pandemi covid-19 dengan hasil yang menyatakan  nilai sig (0,758) > 0,05 yang 

berarti bahwa  tidak adanya kontribusi antara variabel bebas (dukungan orang tua) 

terhadap variabel terikat (kemandirian). Hal tersebut juga diperkuat dengan ada 

nilai R (0,025) yang sangat kecil besarannya. Maka, kontribusi yang diberikan 

pada variabel bebas (dukungan orang tua) terhadap variabel terikat (kemandirian) 

sebesar 02,5. 


