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ABSTRAK  

 

Rifatus Sa’diyah, (NIM: 412040). Pengaruh Pola Asuh Orang Tua 

terhadap Perilaku Agresif Peserta Didik Kelas VIII di MTs Negeri 2 Kudus 

Tahun Pelajaran 2016/2017. Skripsi, Kudus: Jurusan Dakwah STAIN Kudus, 

2016. 

Penelitian ini bertujuan secara umum adalah untuk mengetahui pola asuh 

orang tua peserta didik kelas VIII di MTs Negeri 2  Kudus tahun pelajaran 

2016/2017, untuk mengetahui perilaku agresif peserta didik kelas VIII di MTs 

Negeri 2 Kudus tahun pelajaran 2016/2017, untuk mengetahui pengaruh pola asuh 

orang tua terhadap perilaku agresif peserta didik kelas VIII di MTs Negeri 2 

Kudus tahun pelajaran 2016/2017. Dengan Pendekatan penelitian ini adalah 

kuantitatif dengan menggunakan metode angket yang disebarkan pada dari 

responden sebanyak 70 peserta didik kelas VIII MTs Negeri 2 Kudus, teknik 

penentuan sampel menggunakan purposive random sampling dengan analisis data 

menggunakan regresi linier sederhana. Adapun hasil penelitian ini adalah pola 

asuh orang tua peserta didik kelas VIII di MTs Negeri 2 Kudus tahun pelajaran 

2016/2017 adalah cukup baik, karena memiliki nilai rata-rata  sebear 83,37 yang 

termasuk dalam interval 80-86. Perilaku agresif peserta didik kelas VIII di MTs 

Negeri 2 Kudus tahun pelajaran 2016/2017 adalah cukup baik, karena memiliki 

nilai rata-rata  sebesar 86,70 yang termasuk dalam interval 83-88. Pola asuh orang 

tua terhadap perilaku agresif peserta didik kelas VIII di MTs Negeri 2 Kudus 

tahun pelajaran 2016/2017 memiliki pengaruh yang signifikan, hal ini dibuktikan 

dengan hasil penelitian yang telah dianalisis diperoleh Freg lebih besar dari Ftabel, 

yaitu Freg 88,166  jika dibandingkan dengan nilai Ftabel pada taraf signifikansi 5% 

sebesar 4,00, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh pola asuh orang tua 

terhadap perilaku agresif peserta didik kelas VIII di MTs Negeri 2 Kudus tahun 

pelajaran 2016/2017 dengan nilai koefisien determinas antara variabel X terhadap 

variabel Y sebesar 56,40%. Artinya variabel pola asuh orang tua mempengaruhi 

terhadap perilaku agresif peserta didik kelas VIII di MTs Negeri 2 Kudus tahun 

pelajaran 2016/2017 dengan nilai sebesar 56,40%, sedangkan sisanya 100%-

56,40% = 43,60% adalah pengaruh variabel lain yang belum diteliti oleh peneliti.  
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