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 Masalah dalam penelitian ini adalah: Masih banyak orang tua yang kurang 

memahami bagaimana cara mendidik atau menerapkan pola asuh yang relevan terhadap 

anak, seperti kurangnya komunikasi, kontrol terhadap anak longgar bahkan anak sering 

mengambil keputusan sendiri. Cara orang tua mendidik anak sangat menentukan, anak 

harus memiliki karakter agar anak mampu menghadapi kehidupan selanjutnya dengan 

baik. Orang tua perlu berusaha keras dalam ikut mendidik karakter ataupun 

tanggung jawab anak-anaknya agar mereka bisa berpikir, bersikap, dan bertindak 

sesuai dengan nilai-nilai karakter. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh pola asuh permissif orang tua terhadap pembentukan karakter tanggung 

jawab remaja di Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur 

Tanjung Balai. 

Hurlock (1999:94) pola asuh permisif tidak menggunakan aturan-aturan 

ketat bahkan bimbingan pun jarang sekali di berikan sehingga tidak ada 

pengendalian dan pengontrolan serta tuntutan kepada anak. Kebebasan diberikan 

penuh dan anak diijinkan membuat keputusan untuk dirinya sendiri tanpa 

pertimbangan orang tua dan boleh berperilaku menurut apa yang diinginkan tanpa 

ada kontrol dari orangtua. Soedjiran Resoedarmo (2011:30), manusia bertanggung 

jawab adalah manusia yang memiliki sikap dan kesadaran. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif 

dengan sampel dalam penelitian ini berjumlah 40 remaja di Kelurahan Pulau 

Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Tanjung Balai. Alat yang digunakan 

pada teknik pengumpulan data adalah 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 = 7,91 + 0,556X. Hasil uji hipotesis dengan uji t 

diperoleh nilai         >        yaitu 2,50 > 1,697. Artinya terdapat pengaruh pola 

asuh permissif orang tua terhadap pembentukan karakter tanggung jawab remaja 

di Kelurahan Pulau Simardan Datuk Bandar Timur Tanjung Balai. Maka dapat 

disimpulkan bahwa semakin baik pola asuh  yang diterapkan orang tua kepada 

anak maka semakin baik pula kepribadian anak tersebut.  
 


