
ABSTRAK 

Penelitian dilakukan untuk menjawab beberapa rumusan masalah berikut: 
Adakah hubungan tingkat otoriter orang tua dan intensitas interaksi remaja dengan 
PSK?,  Adakah hubungan intensitas interaksi remaja dengan PSK dan tingkat 
permisif dalam berperilaku sehari-hari remaja?. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian ekspalantif, penelitian yang 
dimaksudkan tidak hanya sekedar memberikan gambaran mengenai realitas sosial 
tertentu yang menjadi fokus perhatian, tetapi juga ingin mengetahui bagaimana 
hubungannya dengan realitas sosial lainnya dan/atau mencari tahu mengapa 
hubungannya seperti itu. Penelitian ini menggunakan teori interaksi sosial, 
sosialisasi, dan kontrol sosial. 

Dalam penelitian ini, populasi yang dijadikan sampel penelitian adalah 
remaja dengan batasan usia antara 12-20 tahun. Jumlah populasi yang ada di 
lapangan tidak diketahui secara pasti karena kurangnya data yang tersediadi RW 
X, oleh karena itu penelitian ini menggunakan non-random sampling dengan 
menggunakan teknik Snow-ball sampling artinya cara pengambilan responden 
penelitian dilakukan secara bertahap. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
cara wawancara secara terstruktur dengan menggunakan kuesioener, dokumentasi, 
serta observasi. Kemudian data dianalisis secara kuantitatif, selanjutnya untuk 
menguji hubungan antara variabel X, Y, dan Z menggunakan tes uji statistik Non-
parametrik korelasi Spearman, kemudian dianalisis berdasarkan teori serta 
berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini adalah tidak ada 
hubungan antara tingkat otoriter orang tua dengan intensitas intensitas interaksi 
remaja dengan PSK, ada hubungan antara intensitas interaksi remaja dengan PSK 
dan tingkat permisif dalam berperilaku sehari-hari remaja, dan tidak ada hubungan 
antara tingkat otoriter orang tua dan tingkat permisif dalam berperilaku sehari-hari 
remaja. 
 
Kata kunci : Tingkat Otoriter Orang Tua, Intensitas Interaksi Remaja dengan PSK, 

dan Tingkat Permisif Berperilaku Sehari-hari Remaja, PSK 
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