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ABSTRAK 
 

Penelitian ini di latar belakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti ,bahwa terdapat 

masalah pada siswa kelas VIII yaitu kurangnya kesadaran siswa dan siswi bahwa sangat penting 

bersikap sosial sesuai dengan norma yang berlaku baik itu di lingkungan sekolah, keluarga maupun 

masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah “Adakah hubungan antara interaksi orang tua 

dan anak dengan sikap social siswa kelas VIII SMP Pawiyatan Dhaha 2 Kota Kediri Tahun pelajaran 

2015/2016?” 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penenelitian kuantitatif dengan teknik penelitian korelasi 

produt moment dan di uraikan dalam bentuk deskriptif analisis. Sampel yang digunakan sebanyak 66 

responden dari jumlah siswa kelas VIII di SMP Pawiyatan Dhaha 2 Kota Kediri tahun pelajaran 

2015/2016. Instrumen pengumpulan data menggunakan angket. Hasil dianalisis secara statistic dengan 

menggunakan bantuan Microsoft Office Excel dan dibantu dengan menggunakan program SPSS 16 

For Windows. 

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil dari pengujian hipotesis yang telah dianalisis tersebut, 

maka dapat diketahui bahwa         yaitu 0,718 sedangkan       dengan N sebesar 56 ts 5% yaitu 

0,263 atau dengan kata lain rhitung ≥ rtabel yaitu sebesar 0,718 ≥ 0,263 sehingga perhitungan signifikan, 

akibatnya Ha berbunyi “ada hubungan antara Interaksi Orangtua dan Anak Dengan Sikap Sosial Siswa 

Kelas VIII SMP Pawiyatan Dhoho 2 Kota Kediri Tahun Pelajaran 2015-2016” diterima dan H0 

berbunyi “tidak ada hubungan antara Interaksi Orangtua dan Anak dengan Sikap Sosial Siswa Kelas 

VIII SMP Pawiyatan Dhoho 2 Kota KediriTahun Pelajaran 2015-2016” ditolak. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Adanya hubungan antara interaksi orang tua dan anak dengan sikap sosial siswa 

kelas VIII SMP Pawiyatan 2 Dhoho Kota Kediri tahun pelajaran 2015/2016. 

Berdasarkan hasil penelitian yang olah dikemukakan  maka saran yang dapat peneliti berikan 

bagi konselor hendaknya memberikan suatu metode dalam bimbingan kelompok yang dapat membuat 

siswa lebih mengerti akan pesan yang disampaikan dalam sebuah bimbingan kelompok sehingga siswa 

dapat menjadikan pelajaran dari apa yang telah dipelajari dalam sebuah bimbingan kelompok agar 

siswa dapat bersikap lebih baik lagi sesuai norma dan sopan santun yang berlaku. 

 

 
KATA KUNCI  : hubungan, interaksi orang tua dan anak,sikap sosial siswa. 
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I. LATAR BELAKANG 

Menjadi orang tua merupakan salah 

satu tahapan yang dijalankan oleh 

pasangan yang memiliki anak. Masa 

transisi menjadi orang tua pada saat 

kelahiran anak pertama terkadang 

menimbulkan masalah bagi interkasi 

pasang dan di persepsi menurunkan 

kulaitas perkawinan. 

Menurut Thompson (2006) (dalam 

Lestari, 2012: 16) menyatakan bahwa, 

“anak-anak menjalani tumbuh dan 

berkembang dalam suatu lingkungan dan 

hubungan”.Pengalaman mereka sepanjang 

waktu bersama orang-orang yang 

mengenal mereka dengan baik, serta 

berbagai karakteristik dan kecenderungan 

yang mulai mereka pahami merupakan hal-

hal pokok yang mempengaruhi 

perkembngan konsep dan kepribadian 

sosial mereka.  

Suatu hubungan dengan kualitas 

yang baik akan berpengaruh positif bagi 

perkembangan, misalnya penyesuaian, 

kesejahteraan, perilaku prososial dan 

transmisi nilai. Jadi, di dalam membina 

hubungan interaksi orang tua-anak perlu 

adanya komunikasi.Komunikasi yang 

dilakukan oleh orangtua dengan 

lingkungan seperti orangtua dengan 

sesama orangtua, guru,maupun anggota 

masyarakat sekitar yang terjadi secara 

terus menerus dengan suatu 

perhatian,maka akan terjadi suatu 

kerjasama yang dilakukan dengan saling 

menghormati danmenghargai satu sama 

lainnya. 

Berdasarkan tinjauan psikologi 

perkembangan, pandangan tentang 

interaksi orang tua-anak pada umumnya 

merujuk pada teori kelekatan (attachment 

theory).Istilah kelekatan (attachment) 

untuk pertamakalinya dikemukakan oleh 

seorang psikolog dari inggris pada tahun 

1958 bernama John Bowlby.Kemudian 

formulasi yang lebih lengkap dikemukakan 

oleh Mary Ainsworth pada tahun 1969 (Mc 

Cartney dan Dearing, 2002).Kelekatan 

merupakan suatu ikatan emosional yang 

kuat yang dikembangkan anak melalui 

interaksinya dengan orang yang 

mempunyai arti khusus dalam 

kehidupannya, biasanya orang tua. 

Bowlby (dalam Haditono dkk, 

1994) menyatakan bahwa “hubungan ini 

akan bertahan cukup lama dalam rentang 

kehidupan manusia yang diawali dengan 

kelekatan anak pada ibu atau figur lain 

pengganti ibu”. Pengertian ini sejalan 

dengan apa yang dikemukakan Ainsworth 

mengenai kelekatan. Tidak semua 

hubungan yang bersifat emosional atau 
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afektif dapat disebut kelekatan. Adapun 

ciri afektif yang menunjukkan kelekatan 

adalah: hubungan bertahan cukup lama, 

ikatan tetap ada walaupun figur lekat tidak 

tampak dalam jangkauan mata anak, 

bahkan jika figur digantikan oleh orang 

lain dan kelekatan dengan figur lekat akan 

menimbulkan rasa aman (Ainsworth dalam 

Adiyanti, 1985). 

Menurut Chen (dalam Lestari, 

2012: 18) menyatakan bahwa, “kualitas 

hubungan orang tua-anak merefleksikan 

tingkatan dalam hal kehangatan (warmth), 

rasa aman (security), kepercayaan (trust), 

afeksi positif (positive affect), dan 

ketanggapan (responsiveness) dalam 

hubungan mereka”.Kehangatan menjadi 

komponen mendasar dalam hubngan orang 

tua-anak yang dapat membuat anaka 

merasa dicintai dan mengembangkan rasa 

percaya diri.mereka memiliki rasa percaya 

dan menikmati kesertaan mereka dalam 

aktivitas bersama orang tua. Kehangatan 

memberi konteks bagi afeksi positif yang 

akan meningkatkan mood untuk peduli dan 

tanggap terhadap orang lain. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

interaksi orangtua-anak adalah relasi sosial 

orangtua dengan anak yang memberikan 

pengalaman sepanjang waktu dalam 

membentuk perkembangan dan 

kepribadian anak. 

Namun,pada zaman sekarang ini 

fakta yang terjadi dilapangan adalah 

kurangnya interaksi orangtua dan anak 

yang disebabkan oleh beberapa faktor 

sehingga kurangnya keterikatan antara 

orangtua dan anak menyebabkan orangtua 

kurang memahami perilaku anak dalam 

kehidupan sosialnya. 

Konsep sikap sebenarnya pertama kali 

diangkat ke dalam bahasan Ilmu Sosial 

pertama kali oleh Thomas, sosiolog yang 

banyak menelaah kehidupan dan 

perubahan sosial, yang menulis buku 

Polish Peasant in Europe and America: 

Monograph of an Imigrant Group 

meupakan hasil riset yang dilakukannya 

bersama Znaniecki. Dalam buku tersebut, 

Thomas dan Znaniecki membahas 

informasi sosiologi dari sudut 

individualistik dan subjektivistik.Menurut 

pandangan Thomas dan Znaniecki (1918) 

bahwa, “Dua hal yang harus 

diperhitungkan pada saat membahas 

kehidupan dan perubahan sosial adalah 

sikap individu dan budaya objektif 

(Objective Cultural)”. 

Sikap adalah bagian yang penting 

di dalam kehidupan sosial, karena 

kehidupan manusia selalu dalam 

berinteraksi dengan orang lain. Menurut 

pendapat beberapa pakar, sikap 

menentukan perilaku seseorang. Misalnya 

Widayatun, TR (1999: 223) berpendapat 
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bahwa “Sikap sekelompok orang terhadap 

orang lain dapat mempengaruhi kehidupan 

dan keberhasilan orang lain”. Pendapat lain 

seperti yang dikemukakan oleh 

Notoatmodjo (2003) bahwa “Sikap 

merupakan reaksi atau respons yang masih 

tertutup dari seseorang terhadap suatu 

stimulasi atau objek”. Selain itu juga 

terdapat batasan bahwa sikap merupakan 

kecenderungan individu untuk merespon 

dengan cara yang khusus terhadap stimulus 

yang ada dalam lingkungan sosial. “Sikap 

merupakan suatu kecenderungan untuk 

mendekat atau menghindar, posotif atau 

negatif terhadap berbagai keadaan sosial, 

apakah itu institusi, pribadi, situasi, ide, 

konsep dan sebagainya”. (Howard dan 

Kendler, 1974; Gerungan, 2000) 

Jika dicermati hampir semua 

pengertian sikap memiliki kesamaan 

pandang, bahwa sikap merupakan suatu 

keadaan internal atau keadaan yang masih 

ada dalam diri manusia. Keadaan internal 

tersebut berupa keyakinan yang diperoleh 

dari proses akomodasi dan asimilasi 

pengetahuan yang mereka dapatkan. 

Selain beberapa pengertian di atas 

bahwa sikap juga di pengaruhi oleh aspek-

aspek kemampuan yang menjadi dasar 

kemampuan manusia.Sebagaimana yang di 

uraikan oleh Endah Kuniawati (2005: 4) 

menyatakan bahwa, “Sikap merupakan 

salah satu aspek kemampuan manusia yang 

dibedakan menjadi tiga aspek kemampuan, 

yaitu aspek kognitif (pengetahuan) aspek 

efektif (sikap) dan aspek psikomotor 

(keterampilan)”.Kemudian Breckler dan 

Wiggins (Saifuddin, 2003: 8) menyatakan 

bahwa “sikap yang diperoleh lewat 

pengalaman akan menimbulkan pengaruh 

langsung terhadap perilaku berikutnya”. 

Berdasarkan pengertian di atas 

dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan sikap sosial adalah kesadaran dari 

dalam diri individu yang mempengaruhi 

terhadap lingkungan sosial.Sesuai dengan 

ungkapan Endah Kuniawati (2005: 5) 

bahwa “Sikap sosial adalah kesadaran 

individu yang menentukan perbuatan 

nyata, yang berulang-ulang terhadap objek 

sosial”. 

Berdasarkan hasil observasi langsung 

yang dilakukan di SMP Pawiyatan Dhoho  

2 yaitu  dengan mengamati kegiatan siswa 

ketika jam pelajaran berlangsung maupun 

pada waktu  istirahat   serta wawancara 

dengan guru BK, diketahui bahwa terdapat 

masalah pada peserta didik kelas VIII yaitu 

cenderung berperilaku kurang baik dan 

sopan, seperti peserta didik sering 

memanggil temannya dengan sebutan 

nama ayahnya, serta berbicara dengan guru 

menggunakan bahasa jawa “ngoko”, 

berbicara dengan kata-kata yang tidak 

pantas, kasar serta kurangnya sopan santun 

saat bertanya, dan ketika guru mengajar 
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peserta didik kurang memperhatikan 

seperti berbicara ataupun bercanda dengan 

temanya, jika keadaan ini berlangsung 

terus menerus maka dapat mengakibatkan 

suasana dan lingkungan sekolah menjadi 

tidak kondusif. 

Lingkungan masyarakat pastinya 

mengharapkan para siswa itu lebih sopan 

santun dalam berbicara maupun bertindak 

dalam segala situasi, serta dapat lebih 

memperhatikan dan menerapkan sikap 

social yang sesuai dalam kehidupannya 

sehari-hari, supaya siswa dapat menjadi 

generasi penerus bangsa yang dapat 

mengontrol keadaan dirinya secara baik 

dan benar serta berkelanjutan. 

Sikap sosial yang tidak sesuai dengan 

norma-norma sosial seperti yang telah di 

paparkan memerlukan perhatian yang lebih 

dan penanganan yang khusus dari pihak 

sekolah dan orang tua, supaya peserta 

didik dapat menjadikan kualitas 

pendidikan lebih baik  dan memberikan 

citra yang baik untuk sekolah, serta peserta 

didik dapat menjadi pribadi yang lebih 

baik lagi. 

Berdasarkan uraian di atas maka 

penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian tentang “HUBUNGAN 

ANTARA INTERAKSI ORANG TUA 

DAN ANAKDENGAN SIKAP SOSIAL 

SISWA KELAS VIII SMP PAWIYAAN 

DHAHA 2 KEDIRI TAHUN 

PELAJARAN 2015/2016” 

II. METODE PENELITIAN 

penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif non eksperimen, dengan 

tujuan untuk mencari hubungan yang 

terjadi antara variable independen yaitu 

interaksi orang tua dan anak dengan 

variable dependen yaitu sikap social 

siswa. 

Teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik kolerasi 

untuk menguji hipotesis asosiatif (uji 

hubungan)dua variable bila datanya 

berskala interval atau rasio yang 

dikembangkan oleh Karl Person 

(Hasan, 1999) karena dalam penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui ada 

tidakntya hubungan antara dua yaitu 

variable interaksi orangtua dan anak 

dengan variable sikap social siswa 

Selain itu hasil pengukuran 

berdasarkan variabel di uraikan juga 

dengan teknik deskriptif analisis 

artinya penelitian ini menguraikan 

secara jelas tentang hubungan dua 

variabel tersebut, sehingga dapat 

menerangkan kaitan dari dua gejala 

atau fenomena yang timbul guna 

memecahkan suatu masalah yang 

dihadapi. 
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III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis data, 

maka dapat diketahui bahwa         

yaitu 0,718 sedangkan       dengan N 

sebesar 56 ts 5% yaitu 0,263 atau 

dengan kata lain rhitung ≥ rtabel yaitu 

sebesar 0,718 ≥ 0,263 sehingga 

perhitungan signifikan akibatnya Ha 

berbunyi “ada hubungan antara 

interaksi orangtua dan anak dengan 

sikap social siswa kelas VIII SMP 

Pawiyatan Dhaha 2 Kota Kediri Tahun 

Pelajaran 2015/2016 diterima dan Ho 

berbunyi “tidak ada hubungan antara 

interaksi orangtua dan anak dengan 

sikap sosial siswa kelas VIII SMP 

Pawiyatan Dhaha 2 Kota Kediri Tahun 

Pelajaran 2015/2016” ditolak 

Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa adanya hubungan antara 

interaksi orangtua dann anak dengan 

sikap sosial siswa kelas VIII SMP 

Pawiyatan Dhaha 2 Kota Kediri Tahun 

Pelajaran 2015/2016. 
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