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ABSTRAKSI 

Fariza Handayani - 078510973 - P.e~b~aan Penyesuaian Sosi~ Remaj~ Dit~njau Dari 
Persepsi Remaja Terhadap Pola DlSlphn Orang Tha Dan Jems Kelamm Dl Kelas II 
SMA Negeri 16 Surabaya. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ada perbedaan penyesuaian sosial antara 
remaja pria dan remaja wanita di ~elas II. SMA Negeri ~6 Surabaya, juga u~tuk m~~gu
ji apakah ada perbedaan penyesuruan SOSlal antara remaJa yang mempersepslkan dlf~.nya 
memperoleh pola Power Assenive DicipUne dengan remaja yang mempersepslkan 
dirinya memperoleh pola Non-Power Assenive DicipUne di kelas II SMA Negeri 16 
Surabaya dan untuk menguji apakah ada interaksi antara persepsi remaja terhadap pola 
disiplin orang tua dan jenis kelamin dengan penyesuaian so sial remaja di kelas II SMA 
Negeri 16 Surabaya. 

Pada penelitian ini, variabel persepsi remaja terhadap pola disiplin orang tua sebagai 
variabel bebas yang pertama (Xl) dan variabel jenis kelamin sebagai variabel bebas 
kedua (X2) serta variabel penyesuaian sosial sebagai variabel terikat. Semua variabel 
dalam penelitian ini diungkap dengan menggunakan kuesioner. 

Populasi penelitian ini adalah siswa-siswi kelas II SMA Negeri 16 Surabaya yang 
berjumlah 141 orang. Dan sampel penelitian ini berjumlah 106 orang yang diperoleh 
secara random. 

Dalam mengtiji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yakni pertama, "Ada 
perbedaan penyesuaian sosial antara remaja pria dan remaja wanita di kelas II SMA 
Negeri 16 Surabaya", kedua, "Ada perbedaan penyesuaian sosial antara remaja yang 
mempersepsikan dirinya memperoleh pola Power Assenive DicipUne dengan remaja 
yang mempersepsikan dirinya memperoleh pola Non-Power Assenive DicipUne di kelas 
II SMA Negeri 16 Surabaya", dan yang ketiga, "Ada interaksi antara persepsi remaja 
terhadap pola disiplin orang tua dan jenis kelamin dengan penyesuaian so sial remaja di 
kelas II SMA Negeri 16 Surabaya, validitas penelitiannya menggunakan pendekatan 
internal consistency dan reliabilitas teknik Hoyt. Hasil untuk kuesioner persepsi remaja 

pola disiplin orang tua, rtt = 0,925 dengan p = 0,000 dan kuesioner penye
sosial, rtt = 0,856 dengan p = 0,000. 

menganalisa data yang diperoleh agar dapat diinterpretasikan, digunakan metode 
analisa varians 2 jalur. Perhitungannya dibantu dengan menggunakan modul 

Seri Program Statistik dari Sutrisno Hadi dan Seno Pamardiyanto. 

menunjukkan adanya perbedaan penyesuaian so sial antara remaja pria 
. ta dengan nilai p = 0,211. Berdasarkan KUHP Alternatif termasuk 
:"U~~l. Sedangkan perbedaan penyesuaian sosial antara remaja yang 

memperoleh pola Power Assenive DicipUne dengan remaja 
memperoleh pola Non-Power Assenive DicipUne men un

. KUHP Alternatif termasuk kategori sangat sign i-
Juga menunjukkan adanya interaksi antara persepsi 

tua dan jenis kelamin dengan penyesuaian sosial 
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remaja dengan nilai p = 0,046. Berdasarkan KUHP Alternatif termasuk dalam kategori 
signifikan. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah "Ada perbedaan penyesuaian sosial antara remaja 
pria dengan remaja wanita di kelas II SMA Negeri 16 Surabaya secara kurang signifi
kan". Selanjutnya, "Ada perbedaan penyesuaian sosial antara remaja yang mempersep
sikan dirinya memperoleh pola Power Assertive Dicipline dengan remaja yang memper
sepsikan dirinya memperoleh pola Non-Power Assertive Dicipline di kelas II SMA 
Negeri 16 Surabaya secara sangat signifikan". Dan yang terakhir, "Ada interaksi antara 
persepsi remaja terhadap pola disiplin orang tua dan jenis kelamin dengan penyesuaian 
sosial remaja di kelas II SMA Negeri 16 Surabaya secara signifikan". 
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