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      Masalah dalam penelitian ini adalah perkembangan zaman telah mengubah 

pola pikir dan gaya hidup anak remaja saat ini. Hal ini dikarenakan masa remaja 

merupakan masa peralihan dari anak-anak hingga dewasa sehingga masih 

dikatakan labil dan mudah terpengaruh oleh orang lain. Orang tua perlu 

memperhatikan pentingnya membentuk karakter anak remaja pada saat ini 

dikarenakan pada masa remaja anak masih mencari jati diri dan masih 

membutuhkan arahan orang tua. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui 

pengaruh karakteristik orang tua terhadap upaya membentuk karakter anak remaja 

di Lingkungan I Pulau Sicanang, Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan 

Medan Belawan.  

      Karakteristik Orang Tua adalah ciri khas bersifat khas yang dimiliki oleh 

orang tua selaku komponen keluarga yang di dalamnya terdapat berbagai macam 

bentuk perilaku dan pola pikirnya dalam mendidik dan membimbing anak. 

Adapun bentuk-bentuk karakteristik Orang tua di Lingkungan I Pulau Sicanang, 

Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, dapat ditinjau melalui 

beberapa aspek yaitu : Usia orang tua, Pekerjaan orang tua, Jenjang Pendidikan 

orang tua dan waktu luang orang tua.  

      Remaja adalah masa peralihan atau transisi antara anak-anak ke masa dewasan 

yaitu dalam rentang usia 12-21 tahun serta mengalami perkembangan semua 

aspek atau fungsi untuk memasuki masa dewasa yang mencakup perubahan 

biologis, kognitif dan sosial-emosional.  

      Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. 

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 orang yaitu orang tua yang memiliki 

anak remaja (usia 12-17 tahun) Instrumen yang digunakan pada teknik 

pengumpulan data adalah angket dan observasi, teknik analisis data yang 

digunakan adalah regresi linier sederhana dan uji t untuk menguji hipotesis.  

      Berdasarkan pengolahan data dengan regresi linier sederhana diperoleh 

persamaan regresi linier adalah  ̂=62,92 + 1,01 x. Dari hasil temuan dapat 

diketahui terdapat pengaruh karakteristik orang tua terhadap upaya membentuk 

karakter anak remaja melalui r hitung > r tabel  (0,605 > 0,361). Dengan adanya 

karakteristik orang tua di Lingkungan I Pulau Sicanang, Kelurahan Belawan 

Sicanang, Kecamatan Medan Belawan telah mempengaruhi upaya membentuk 

karakter anak remaja dengan pembuktian bahwa         (      ) >       (2,042), 

sehingga hipotesis diterima. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan 

karakteristik orang tua memiliki pengaruh terhadap upaya membentuk karakter 

anak remaja di Lingkungan I Pulau Sicanang, Kelurahan Belawan Sicanang, 

Kecamatan Medan Belawan. 


