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Penelitian ini bermula dari pemikiran dan keinginan untuk meneliti permasalahan 

kesenjangan sosial dimasyarakat yaitu status sosial ekonomi. Adanya stratifikasi sosial di 

masyarakat membuat setiap orang mengelompokkan dirinya sesuai dengan statusnya yang 

tentunya akan diikuti pula oleh perbedaan peran yang dimiliki sesuai dengan status sosial yang 

melekat pada diri seseorang. Kepribadian merupakan organisasi dari sikap-sikap yang dimiliki 

seseorang sebagai latar belakang terhadap perilaku. Kepribadian menunjuk pada organisasi 

sikap-sikap seseorang untuk berbuat, mengetahui, berpikir dan merasakan secara khusus apabila 

ia berhubungan dengan orang lain atau menanggapi suatu keadaan. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana status sosial ekonomi orang tua 

dan kepribadian siswa serta adakah pengaruh status sosial ekonomi orang tua terhadap 

kepribadian siswa di MAN 2 Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

status sosial ekonomi orang tua, kepribadian dan pengaruh status sosial ekonomi orang tua 

terhadap kepribadian siswa di MAN 2 Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 

Penelitian in merupakan penelitian lapangan (Field Research) dengan menggunakan 

metode assosiatif kausalitas. Penulis mengambil sampel hanya pada siswa kelas XII IPA 2 MAN 

2 Barabai yang berjumlah 39 orang dengan teknik purposive sampling. Data penelitian diperoleh 

dari hasil angket (kuesioner), wawancara dan dokumentasi. Untuk mengetahui pengaruh status 

sosial ekonomi orang tua terhadap kepribadian, data dianalisis dengan menggunakan teknik 

analisis regresi dengan menggunakan rumus analisis regresi sederhana Y = a + bX yang dibantu 

dengan aplikasi windows SPSS versi 16. 

Dari hasil perhitungan, penelitian ini menghasilkan pertama, hasil status sosial ekonomi 

orang tua secara keseluruhan berada pada kategori sedang, yakni 66,67% (26 orang). Kedua, 

kepribadian siswa berada pada kategori tingkat sedang, yakni 100% (39 orang). ketiga, ada 

pengaruh yang signifikan status sosial ekonomi orang tua terhadap kepribadian siswa di MAN 2 

Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 

 


