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INTISARI 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apakah ada hubungan antara 
kualitas komunikasi dan keterlibatan orang tua yang mempengaruhi perilaku 
kenakalan remaja perkotaan. Dalam penelitian ini, kualitas komunikasi diwakili 
dengan X1, parental involvement diwakili dengan X2, dan perilaku kenakalan 
remaja diwakili dengan Y. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel 
independen (parental involvement dan kualitas komunikasi) terhadap variabel 
dependen (perilaku kenakalan remaja perkotaan). Sampel dari penelitian ini 
adalah 80 responden dari orang tua yang memiliki anak dengan usia 11 - 17 tahun, 
menggunakan non-probability sampling dan menggunakan teknik insidental 
sampling, karena itu harus disesuaikan dan cocok dengan tujuan penelitian. 
Instrumen penelitian diuji dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. 
Pengujian hipotesis menggunakan Kendall dan Spearman. Hasil pada penelitian 
ini tidak ada hubungan antara kualitas komunikasi dengan perilaku kenakalan 
remaja perkotaan, tidak ada hubungan antara parental involvement dengan 
perilaku kenakalan remaja perkotaan. Tidak ada hubungan antara kualitas 
komunikasi, parental involvement dan perilaku kenakalan remaja perkotaaan. 
 

Kata kunci: kualitas komunikasi, keterlibatan orang tua, perilaku 
kenakalan remaja. 
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