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 Masalah dalam penelitian ini adalah : karakter disiplin remaja awal yang 

masih belum terbentuk dengan baik. Orang tua melalaikan tugasnya untuk 

mengasuh anak secara baik dengan lebih memperhatikan dan mendengarkan 

keinginan anak agar tidak terjadi pemberontakan. Pada kenyataannya orang tua 

lebih menekankan keinginan sepihak tanpa memperdulikan keinginan anak. 

Sehingga kedisiplinan anak terbentuk dari sikap otoriter orang tua bukan dari 

kesadaran diri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pola asuh 

orang tua terhadap pembentukan karakter disiplin pada remaja awal di Kelurahan 

Kwala Bingai Kecamatan Stabat. 

 Menurut Gunarso (2000: 55) pola asuh orang tua merupakan perlakuan 

orang tua dalam interaksi yang meliputi orang tua menunjukkan kekuasaan dan 

cara orang tua memperhatikan keinginan anak. Sedangkan menurut Sunarti 

(2005:12) disiplin adalah tepat waktu dan perilaku dalam berbagai situasi dan 

kondisi, serta kesediaan dalam menaati peraturan atau kesepakatan yang telah 

ditetapkan. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif 

dengan sampel dalam penelitian ini berjumlah 49 remaja awal di Kelurahan 

Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Alat yang digunakan pada 

teknik pengumpulan data adalah pengamatan dan angket, teknik analisis data yang 

digunakan adalah regresi linier sederhana dan uji t.   

 Berdasarkan pengolahan data dengan regresi linier sederhana 

diperoleh persamaan regresi linier adalah Ŷ = 49,916 + 0,608X. Hasil uji hipotesis 

dengan uji t diperoleh nilai         >        yaitu 4,769 > 1,684. Artinya terdapat 

pengaruh pola asuh orang tua terhadap pembentukan karakter disiplin remaja awal 

di Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Maka dapat 

disimpulkan bahwa semakin baik pola asuh yang digunakan orang tua kepada 

anak maka semakin baik pula karakter disiplin pada remaja awal tersebut. Pola 

asuh orang tua memberikan pengaruh untuk menciptakan anak yang memiliki 

karakter disiplin baik dalam disiplin waktu ataupun prilaku . 

 


