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The family is the first place the child grow and develop both physically 

and mentally. Is the process of further growth and development of children is 

good or not, depending on the pattern of care provided to the child's parents. 

Parenting is not supportive environment to encourage various forms of 

mistreatment of children. As in the hamlet Sidowayah, environmental 

unsportsmanlike indicated if the children are not in school, the better are invited to 

the fields or children are invited to take part in the market or mutual assistance. 

Therefore we need methods approach that integrates the values of the parents in 

building awareness about parenting. As contained in sidowayah, School of People 

(SR) Sangu agate is one of mediation between parents to improve parenting 

parents. 

Formulation of the problem in this research is the tendency How parenting 

program that does not sangu agate and carnelian sangu program. Are there 

differences in parenting style and parental participation in the program sangu 

agate. 

Research design used in this study is quantitative. Subjects in this study 

were parents (mothers) who join the program are not sangu agate and carnelian 

sangu program in the hamlet sidowayah. There are two groups in this study 

population. The first group, the variable X1 (parents who participated sangu 

agate), amounting to 38 and the second group, the variable X2 (parents who do 

not follow the program sangu agate), amounting to 104 people. Researchers took 

samples from parents who did not participate in the program sangu agate, while 

the population of parents who participated in the program sangu agate sampling 

was not carried out because of the amount of lightly populated. The sampling 

method in older people who do not participate in the program sangu agate using 

random sampling methods. Sampling Method is by taking 25% of the population. 

So that samples obtained from parents who do not follow the program, totaling 26 

people. Test the validity of using Product Moment formula, and the Cronbach 

alpha reliability test. 

The results showed a tendency parenting program in the category sangu 

agate dialogue with the percentage of 34. 97% of the raw data calculation. So is 

the tendency of parenting that do not follow the program in the category sangu 

agate dialogue with the percentage of 35. 94%. 

From the results of the different test techniques independent samples t test 

known significant value of Levene's Test 0222> 0.05, which means there is no 

difference in the variance between the samples in the pilot and did not join the 

program so as to know the average difference by t test used significance t on equal 
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variances assumed (assumed to equal the value of the variance) is equal to 0151 

<0.05 thus concluded there is no difference in the average improvements in 

parenting styles between the sample and did not participate in the pilot program. 
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 مستخلص البحث

 على برامج من ناحية اشرتكهم لوالدينب تربية ايلااختالف أس. 3102د. ، حممأفطاين
 البحث فونوروجو. جامبون منطقةسيدوهارجو ناحية -سيدوواياه قريةيف عقيق  وجنسا

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.  .، كلية علم النفساجلامعي
 املشرف: حممد مغفور، املاجستري

 عقيق وجنسا، رتبية الب يلاة: أسة األساسيالكلم

 وعملية حتقيقأو روحا.  ااألسرة هي أول مكان الطفل على النمو والتطور جسد
 الوالدين ألطفاذلما.ب تربية يلاعلى أس تعتمدأم ال،  ةجيد األطفال و تطورها كانتمنو 

لتشجيع خمتلف أشكال إساءة معاملة  الرتبوى اليت ليست مساعدة ذلا تدفع بيئة 
هاملت، غري الرياضي البيئية أشار إذا كان األطفال ال  سيدواياه كما يف .األطفال

يذهبون إىل ادلدرسة، ودعت إىل أفضل احلقول أو األطفال مدعوون للمشاركة يف السوق 
لذلك حنن حباجة أساليب النهج الذي جيمع بني قيم اآلباء يف بناء  .ادلساعدة ادلتبادلةأو 

سانغو  ، مدرسة الشعبسيدواياه على النحو الوارد يف .الوعي حول األبوة واألمومة
 .العقيق هي واحدة من الوساطة بني اآلباء لتحسني اآلباء األبوة واألمومة

كيف برنامج الوالدية اليت هي  لة البحث عن أسئ يف هذا البحث توقف الباحث
هل هناك فروق يف منط األبوة واألمومة وادلشاركة  .ال سانغو العقيق العقيق وبرنامج سانغو

 .الوالدية يف برنامج سانغو العقيق

كانت ادلواضيع يف هذه الدراسة اآلباء  .كمييستخدم هذا البحث ادلنهج  
نامج ليست سانغو العقيق العقيق وبرنامج واألمهات )أمهات( الذين ينضمون إىل الب 

اجملموعة  .هناك رلموعتان يف هذه الفئة من السكان الدراسة .هاملت سيدواياه سانغو يف
و اجملموعة  ;6متغري )اآلباء الذين شاركوا سانغو العقيق( واليت تبلغ   X1األوىل، و
متغري )اآلباء واألمهات الذين ال يتبعون برنامج سانغو العقيق( واليت تبلغ   X2الثانية، و
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استغرق الباحثون عينات من اآلباء واألمهات الذين مل يشاركوا يف  .أشخاص 407
البنامج سانغو العقيق، يف حني مل ينفذ السكان من اآلباء واألمهات الذين شاركوا يف 

طريقة أخذ  .و بسبب كمية ادلزدمحة بالسكانبرنامج أخذ العينات من العقيق سانغ
العينات يف كبار السن الذين ال يشاركون يف العقيق سانغو البنامج باستخدام أساليب 

حبيث  .= من السكان58طريقة أخذ العينات عن طريق اختاذ  .أخذ العينات العشوائية
امج، بلغ رلموعها عينات مت احلصول عليها من اآلباء واألمهات الذين ال يتبعون البن

 .اختبار صحة ادلنتج باستخدام صيغة حلظة، وموثوقية اختبار ألفا كرونباخ .شخصا 59

وظهرت نتائج برنامج الوالدية ميل يف احلوار مع فئة العقيق سانغو نسبة من 
ذلك هو ميل األبوة واألمومة اليت ال تتبع البنامج  .من حساب البيانات اخلام =:>.67

 . =7>.68ئة العقيق سانغو نسبة يف حوار مع ف

من نتائج التقنيات اختبار خمتلف عينات مستقلة ر اختبار قيمة كبرية معروفة من 
، مما يعين وجود افرتاض ال فرق يف الفرق بني العينات 0،08 <0555اختبار ليفني ل

ية بنسبة ر اختبار ر أمهيف الطيار ومل تنضم إىل برنامج وذلك دلعرفة الفرق ادلتوسط 
 0484يفرتض أن تساوي قيمة التباين( يساوي  (استخدامها على الفروق متساوية

التحسينات يف أساليب الرتبية بني العينة اختتمت ليس هناك فرق يف متوسط  0،08>
 .ومل تشارك يف البنامج التجرييب

 


