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ABSTRAK

Permasalahan degradasi moral pada anak seperti penyalahgunaan narkoba, free sex,
bullying, dan juga tawuran bukan saja mengancam anak di perkotaan namun juga di
pedesaan. Hasil penelitian terdahulu menemukan pentingnya pengembangan model
harmonisasi antara keluarga dan sekolah untuk meningkatkan kualitas karakter dan
perilaku prososial anak sebagai generasi masa depan. Dalam jangka panjang, penelitian
ini diharapkan mampu mengembangkan model pendidikan karakter anak pada keluarga
perdesaan mulai dari jenjang pendidikan usia dini, pendidikan Sekolah Dasar (SD),
pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan pendidikan Sekolah Menengah Atas
(SMA) yang berbasis Family and School Partnership. Pada tahap pertama penelitian,
dikaji lebih lanjut pengaruh peran keluarga dan sekolah dalam pengembangan karakter
anak. Penelitian dilakukan di Desa Ciasihan dan Ciasmara, Kecamatan Pamijahan, Kabu-
paten Bogor. Penelitian ini melibatkan 400 keluarga beserta anaknya, yang dipilih secara
acak dengan jumlah anak masing-masing 100 di setiap jenjang pendidikan. Hasil
penelitian menemukan bahwa dalam konteks integrasi antara keluarga dan sekolah pada
anak-anak di perdesaan, iklim sekolah merupakan variabel yang memengaruhi lebih besar
terhadap kualitas karakter anak. Hasil ini mengindikasikan dua hal, bahwa keterlibatan
orang tua masih sangat rendah dalam mengembangkan karakter anak; dan sekolah di
perdesaan harus menjadi leading institution untuk mengembangkan karakter anak dengan
meningkatkan keterlibatan orang tua.

Kata kunci: karakter anak, keluarga, sekolah.

ABSTRACT

The child’s moral degradation like drug abuse, free sex, bullying, physical fight, and
attack was not only threaten child that lived in the city but also in the rural area. Previous
studies found that developing a model which integrate family and school to improve
child’s character and prosocial behavior was important. This study aimed at developing a
model of character education (starting from an early age until senior high) in the rural
area based on family and school partnership. This study conducted in Ciasihan and
Ciasmara Village, Pamijahan Sub-district, Bogor District. This study involved four
hundred children with their mother that selected by proportional stratified random
sampling. This study found that school climate was positively affecting the character, and
parents involvement in developing child’s character were very low. School in a rural area
must take a role as leading institution to encourage parents involvement in child’s
character education.

Keywords: child character, family, school.
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PENDAHULUAN

Saat ini, bangsa Indonesia tengah dihadapkan pada permasalahan degradasi

moral yang terjadi pada generasi muda. Banyak sekali generasi muda penerus

bangsa Indonesia yang melakukan kenakalan kriminal, asusila dan pergaulan

bebas (masalah sosial), kehilangan identitas diri, terpengaruh budaya barat

(masalah budaya), serta masalah seperti kurang menghormati orang lain, tidak

jujur, sampai ke usaha menyakiti diri sendiri seperti narkoba, mabuk-mabukan,

berjudi, dan bunuh diri (Puspitawati 2009). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

permasalahan degradasi moral, atau dengan kata lain, rendahnya kualitas karakter

generasi muda dan juga perilaku-perilaku antisosial yang terjadi pada remaja perlu

mendapatkan perhatian dan membutuhkan solusi yang tepat dan komprehensif

melalui interaksi di mana anak tinggal dan beraktivitas, yakni mulai dari rumah

dan sekolah.

Pendidikan karakter menyediakan solusi yang efektif untuk masalah etika

yang ada di Negara Indonesia saat ini. Davidson dan Lickona (2006) menyatakan

bahwa pendidikan karakter berhasil meningkatkan budaya sekolah, meningkatkan

prestasi bagi semua peserta didik, mengembangkan warga global, memulihkan

kesopanan, mencegah antisosial dan perilaku tidak sehat, serta meningkatkan

kepuasan kerja, dan retensi di kalangan guru (CEP 2010). Penelitian terkait

dengan karakter di perdesaan dan perkotaan telah dilakukan oleh Hastuti et al.

(2013), menunjukkan bahwa karakteristik keluarga baik di perdesaan maupun di

perkotaan pada ketiga kelompok usia yang diteliti (anak usia dini, anak usia

sekolah, dan anak usia remaja) memiliki hubungan dengan praktik pengasuhan,

metode sosialisasi, kualitas lingkungan pengasuhan, kelekatan (attachment), dan

karakter anak. Hasil penelitian multi tahun yang dilakukan Hastuti et al. 2013

menemukan bahwa variabel gaya pengasuhan orang tua dan variabel-variabel

sistem sekolah berpengaruh nyata terhadap pembentukan kualitas karakter dan

penurunan perilaku antisosial remaja. Hasil penelitian-penelitian tersebut mene-

gaskan pentingnya pengembangan model harmonisasi antara keluarga dan sekolah

untuk meningkatkan kualitas karakter dan perilaku prososial anak sebagai

generasi masa depan bangsa.
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Penelitian ini direncanakan akan diselenggarakan selama 3 tahun untuk

mengembangkan Model Pendidikan Karakter Anak Pada Keluarga Perdesaan

Berbasis Family and School Partnership. Pada tahun pertama, penelitian ini lebih

banyak mengkaji bagaimana kualitas perkembangan karakter anak di perdesaan

dan bagaimana peran keluarga dan sekolah dalam mengembangkan karakter anak,

mulai dari jenjang prasekolah, usia SD, usia SMP, hingga usia SMA. Masih

belum banyak penelitian di Indonesia yang dilakukan terkait dengan bukti empiris

dalam mengembangkan pendidikan karakter dengan menekankan pada partner-

ship keluarga dan sekolah mulai pada tingkat pendidikan prasekolah hingga usia

sekolah menengah atas (SMA), khususnya di wilayah perdesaan. Oleh karenanya,

penelitian ini perlu untuk dilakukan agar dapat memberikan sumbangan nyata

dalam membentuk anak-anak perdesaan yang lebih berkarakter.

METODE PENELITIAN

Populasi, Contoh Penelitian, dan Cara Penarikan Contoh

Penelitian dilakukan di Desa Ciasihan dan Ciasmara, Kecamatan Pamijahan,

Kabupaten Bogor. Kecamatan Pamijahan dipilih sebagai lokasi penelitian karena

merupakan representasi perdesaan dengan usaha pertanian terbesar di Kabupaten

Bogor. Sekolah di setiap desa yang menjadi tempat penelitian terdiri dari PAUD,

SD, SMP, dan SMA/SMK baik negeri maupun swasta yang dipilih secara

purposif.

Populasi penelitian adalah keluarga lengkap yang mempunyai anak yang

bersekolah di sekolah yang terpilih di lokasi penelitian. Penelitian ini melibatkan

400 keluarga beserta anaknya, yang dipilih secara acak dari data anak yang ada di

sekolah terpilih dengan jumlah anak masing-masing 100 di setiap jenjang

pendidikan.

Jenis, Teknik, dan Cara Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer. Data primer

dikumpulkan menggunakan metode self report administered dan wawancara

dengan alat bantu kuesioner. Secara lengkap, variabel, konsep acuan dari

instrumen yang dikembangkan, jumlah pernyataan dalam kuesioner, dan nilai
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reliabilitas instrumen disajikan pada Tabel 1. Data primer yang dikumpulkan

meliputi:

 Karakteristik anak yang meliputi usia dan jenis kelamin.

 Karakteristik keluarga yang meliputi usia orang tua, pendidikan orang tua, dan

pendapatan kapita keluarga.

 Peran keluarga melalui praktik pengasuhan yang diukur dengan gaya

pengasuhan penerimaan dan penolakan, serta metode sosialisasi karakter.

 Peran sekolah yang diukur dengan iklim sekolah.

 Karakter diidentifikasi melalui pengukuran pengetahuan moral, perasaan moral,

dan tindakan moral anak.

Tabel 1 Variabel penelitian serta konsep acuan, jumlah pernyataan, dan nilai reliabilitas
instrumen

Variabel penelitian
Instrumen

Konsep acuan Jumlah
pernyataan

Nilai
reliabilitas

PAUD
Gaya penerimaan orang tua Dikembangkan dari Parental

Acceptance Rejection (PAR)
(Rohner 1990)

19 0,892
Gaya agresifitas orang tua 14 0,862
Gaya pengabaian orang tua 13 0,704
Gaya penolakan orang tua 10 0,652
Metode sosialisasi Dikembangkan dari Berns (1997) 19 0,817
Karakter Dikembangkan dari sembilan

pilar karakter IHF
39 0,812

SD
Gaya penerimaan orang tua Dikembangkan dari Parental

Acceptance Rejection (PAR)
(Rohner 1990)

20 0,805
Gaya agresifitas orang tua 15 0,739
Gaya pengabaian orang tua 13 0,702
Gaya penolakan orang tua 15 0,739
Metode sosialisasi Dikembangkan dari Berns (1997) 30 0,894
Pengetahuan moral Values in Action (VIA)-Youth

(Peterson dan Seligman 2004)

22 0,932
Perasaan moral 21 0,904
Tindakan moral 21 0,863

SMP
Gaya penerimaan orang tua Dikembangkan dari Parental

Acceptance Rejection (PAR)
(Rohner 1990)

20 0,854
Gaya agresifitas orang tua 15 0,702
Gaya pengabaian orang tua 15 0,692
Gaya penolakan orang tua 10 0,531
Metode sosialisasi ayah Dikembangkan dari Berns (1997) 40 0,916
Metode sosialisasi ibu 40 0,892
Iklim sekolah The Student Comprehensive

School Climate Inventory (Guo et
al. 2011)

59 0,894
Perasaan moral 22 0,733
Tindakan moral 21 0,855
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Tabel 1 lanjutan

Variabel penelitian
Instrumen

Konsep acuan Jumlah
pernyataan

Nilai
reliabilitas

SMA
Gaya penerimaan orang tua Dikembangkan dari Parental

Acceptance Rejection (PAR)
(Rohner 1990)

20 0,831
Gaya agresifitas orang tua 14 0,716
Gaya pengabaian orang tua 13 0,726
Gaya penolakan orang tua 10 0,566
Metode sosialisasi ayah Dikembangkan dari Berns (1997) 36 0,870
Metode sosialisasi ibu 39 0,894
Iklim sekolah The Student Comprehensive

School Climate Inventory (Guo et
al. 2011)

62 0,909

Pengetahuan moral Values in Action (VIA)-Youth
(Peterson dan Seligman 2004)

21 0,897
Perasaan moral 22 0,797
Tindakan moral 21 0,696
Pengetahuan moral Values in Action (VIA)-Youth

(Peterson dan Seligman 2004)

22 0,853
Perasaan moral 22 0,733
Tindakan moral 21 0,855

SMA
Gaya penerimaan orang tua Dikembangkan dari Parental

Acceptance Rejection (PAR)
(Rohner 1990)

20 0,831
Gaya agresifitas orang tua 14 0,716
Gaya pengabaian orang tua 13 0,726
Gaya penolakan orang tua 10 0,566
Metode sosialisasi ayah Dikembangkan dari Berns (1997) 36 0,870
Metode sosialisasi ibu 39 0,894
Iklim sekolah The Student Comprehensive

School Climate Inventory (Guo et
al. 2011)

62 0,909

Pengetahuan moral Values in Action (VIA)-Youth
(Peterson dan Seligman 2004)

21 0,897
Perasaan moral 22 0,797
Tindakan moral 21 0,696

Analisis Data

Tahapan pengolahan data yang dilakukan setelah pengumpulan data adalah

entering, coding, dan cleaning data. Data yang sudah dicek kelengkapannya

kemudian dimasukkan ke dalam struktur file dalam bentuk Microsoft Excel. Data

yang sudah melewati proses cleaning selanjutnya diolah secara statistik menggu-

nakan SPSS for Windows.

Analisis deskriptif yang digunakan meliputi frekuensi distribusi, ukuran

sebaran, dan tabulasi silang. Analisis deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi

karakteristik anak (usia dan jenis kelamin), karakteristik keluarga (usia orang tua,

pendidikan orang tua, dan pendapatan per kapita), gaya pengasuhan (penerimaan,
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kekerasan, pengabaian, dan penolakan), metode sosialisasi, dan karakter anak

(pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral).

Uji korelasi Pearson dilakukan untuk melihat hubungan antara peran

keluarga (gaya pengasuhan dan metode sosialisasi) dengan karakter anak (lebih

lanjut dalam hasil dan pembahasan akan disebut Model Lingkungan Keluarga).

Uji korelasi Pearson juga dilakukan untuk melihat hubungan antara peran

keluarga (gaya pengasuhan dan metode sosialisasi) serta peran sekolah (iklim

sekolah) dengan karakter anak (lebih lanjut dalam hasil dan pembahasan akan

disebut Model Kerjasama Keluarga dan Sekolah).

Sebagai dasar dalam penyusunan model maka penelitian ini mencoba

menganalisis dua model regresi linier berganda. Model regresi yang pertama

bertujuan untuk melihat pengaruh karakteristik anak dan peran keluarga melalui

gaya pengasuhan dan metode sosialisasi yang dilakukan orang tua terhadap

karakter anak (Model Lingkungan Keluarga) dengan n adalah 400. Model regresi

yang kedua bertujuan untuk melihat pengaruh karakteristik anak dan keluarga,

akses sekolah, peran keluarga (gaya pengasuhan dan metode sosialisasi orang tua),

dan peran sekolah (iklim sekolah) terhadap karakter anak (model kerja sama

keluarga dan sekolah) dengan n adalah 200.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Empat ratus anak yang terlibat terbagi atas 193 anak perempuan dan 207

anak laki-laki. Rata-rata usia anak adalah sekitar 12 tahun, dengan usia minimal

adalah 4 tahun dan usia maksimal adalah 19 tahun. Rata-rata usia ayah adalah

sekitar 44 tahun dan rata-rata usia ibu adalah sekitar 38 tahun. Rata-rata lama

pendidikan ayah adalah sekitar 7 tahun dan rata-rata lama pendidikan ibu adalah

sekitar 6 tahun. Sebagian besar orang tua memiliki tingkat pendidikan yang setara

dengan tamatan SD. Rata-rata pendapatan kapita per bulan keluarga adalah sekitar

Rp.443.000. Hampir sebagian keluarga (44,55%) yang terlibat dalam penelitian

termasuk keluarga miskin karena memiliki pendapatan kapita per bulan yang lebih
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rendah dari dari garis kemiskinan Kabupaten Bogor, yaitu Rp.271.970 (BPS

2013).

Penelitian ini menemukan bahwa rata-rata skor indeks gaya pengasuhan

penerimaan yang diterapkan oleh keluarga cenderung lebih tinggi dibanding gaya

pengasuhan lainnya. Penelitian ini juga menemukan bahwa rata-rata skor indeks

pengasuhan kekerasan cenderung tinggi, sehingga keluarga juga memiliki kecen-

derungan untuk menerapkan gaya pengasuhan agresifitas. Hal ini memperlihatkan

bahwa anak masih rentan terhadap perilaku kekerasan dari keluarga. Rata-rata

skor indeks metode sosialisasi yang diperoleh keluarga hanya berkisar antara

6070. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga masih kurang dalam memberikan

pembelajaran nilai-nilai kepada anak.

Penelitian menemukan bahwa rata-rata skor indeks iklim sekolah yang

diperoleh anak hanya sekitar 69. Hal ini memperlihatkan bahwa sekolah masih

belum mampu untuk membangun lingkungan di sekolah yang berkualitas.

Sekolah masih belum mampu untuk menerapkan aturan dan norma, memberikan

dukungan sosial kepada anak, serta memberikan perasaan aman kepada anak.

Rata-rata skor indeks karakter yang diperoleh anak adalah sekitar 74. Hal ini

memperlihatkan bahwa anak masih belum memiliki karakter yang kuat (Tabel 2).

Tabel 2 Statistik deskriptif variabel penelitian
Variabel Minimal Maksimal Modus Rata-rata±Stdv

Total (n=400)
Usia anak 4 19 11 11,98±4,19
Usia ayah (tahun) 24 80 40 43,46±9,26
Usia ibu (tahun) 22 75 35 38,07±8,58
Pendidikan ayah (tahun) 0 16 6 6,71±2,67
Pendidikan ibu (tahun) 0 16 6 6,11±2,38
Pendapatan kapita (Rp/bulan) 27.777,8 5 000 000 300 000 442 513±501 059
Gaya penerimaan orang tua 26,67 98,33 63,33 62,61±14,95
Gaya agresifitas orang tua 0 92,86 33,33 32,19±14,97
Gaya pengabaian orang tua 0 71,11 33,33 29,40±13,74
Gaya penolakan orang tua 0 81,48 23,33 24,67±12,31

Metode sosialisasi
Metode sosialisasi ibu* (n = 200) 36,67 100 57,89 68,83±13,73
Metode sosialisasi ayah** (n = 200) 31,67 100 73,15 66,20±11,99
Metode sosialisasi ibu** (n = 200) 40,17 95 71,79 70,59±9,61
Iklim sekolah** (n = 200) 36,67 100 57,89 68,83±13,73
Karakter anak 33,33 100 76,92 73,79±11,48
Keterangan: *data anak PAUD dan SD; **data anak SMP dan SMA
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Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Karakter Anak

 Model lingkungan keluarga

Hasil yang tersaji pada Tabel 3 memperlihatkan bahwa pengasuhan

penerimaan dan metode sosialisasi yang diterapkan orang tua memiliki hubungan

positif dengan karakter anak. Hal ini menunjukkan bahwa anak yang memiliki

karakter yang kuat berasal dari keluarga yang menerapkan pengasuhan

penerimaan dan mensosialisasikan nilai-nilai kepada anak. Di sisi lain, penelitian

menemukan bahwa pengasuhan pengabaian memiliki hubungan negatif dengan

karakter. Hal ini memperlihatkan bahwa anak yang memiliki karakter yang lemah

berasal dari keluarga yang menerapkan pengasuhan pengabaian.

Tabel 3 Nilai koefisien korelasi model lingkungan keluarga
Variabel (n-400) Karakter
Usia anak (tahun) ,051
Usia ayah (tahun) ,074
Usia ibu (tahun) ,095
Lama pendidikan ayah (tahun) ,060
Lama pendidikan ibu (tahun) ,060
Pendapatan kapita (Rp/bulan) -,082
Gaya penerimaan orang tua ,145**
Gaya agresifitas orang tua -,033
Gaya pengabaian orang tua -,156**
Gaya penolakan orang tua -,021
Metode sosialisasi ,216**

Keterangan: *signifikansi ≤ 0,05; **signifikansi ≤ 0,01

 Model kerja sama keluarga dan sekolah

Penelitian menemukan bahwa pengasuhan penerimaan, metode sosialisasi,

dan iklim sekolah memiliki hubungan positif dengan karakter. Hal ini memper-

lihatkan bahwa anak yang memiliki karakter yang kuat berasal dari keluarga yang

menerapkan gaya pengasuhan penerimaan dan mensosialisasikan nilai-nilai, serta

berada di lingkungan sekolah yang positif. Penelitian juga menemukan bahwa

pengasuhan kekerasan, pengasuhan pengabaian, dan pengasuhan penolakan

memiliki hubungan negatif dengan karakter. Hal ini menunjukkan bahwa anak

yang memiliki karakter yang lemah berasal dari keluarga yang menerapkan gaya

pengasuhan agresifitas, pengabaian, dan penolakan (Tabel 4).
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Tabel 4 Nilai koefisien korelasi model kerjasama keluarga dan sekolah
Variabel (n=200) Karakter
Usia anak (tahun) -,178*
Usia ayah (tahun) ,019
Usia ibu (tahun) ,096
Lama pendidikan ayah (tahun) ,131
Lama pendidikan ibu (tahun) ,119
Pendapatan kapita (Rp/bulan) -,018
Gaya penerimaan orang tua ,329**
Gaya agresifitas orang tua -,146*
Gaya pengabaian orang tua -,331**
Gaya penolakan orang tua -,160*
Metode sosialisasi ,406**
Iklim sekolah ,464**

Keterangan: *signifikansi ≤ 0.05; **signifikansi ≤ 0.01

Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Karakter

 Model lingkungan keluarga

Penelitian menemukan bahwa anak perempuan memiliki karakter yang lebih

kuat dibanding anak laki-laki. Penelitian juga menemukan bahwa metode sosia-

lisasi memiliki pengaruh positif terhadap karakter. Hal ini berarti bahwa setiap

kenaikan satu satuan metode sosialisasi, maka dapat menaikkan karakter sebesar

0,171. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa pendapatan keluarga

memiliki pengaruh negatif terhadap karakter. Hal ini berarti bahwa setiap

kenaikan satu rupiah pendapatan keluarga, maka dapat menurunkan karakter

sebesar -2,214E-6 (Tabel 5).

Tabel 5 Pengaruh lingkungan keluarga terhadap karakter

Variabel (n=400) Karakter
β sig.

Konstanta 51,966 ,000
Jenis kelamin anak (0=laki-laki; 1=perempuan) 4,673 ,000**
Usia anak (tahun) ,185 ,224
Usia ibu (tahun) ,122 ,094
Lama pendidikan ibu (tahun) ,283 ,256
Pendapatan kapita (Rp/bulan) -2.214E-6 ,050*
Gaya penerimaan orang tua ,008 ,881
Gaya agresifitas orang tua -,037 ,447
Gaya pengabaian orang tua -,078 ,177
Gaya penolakan orang tua ,105 ,093
Metode sosialisasi ,171 ,005**
Adj. R2 094
sig. model 000**
Keterangan: *signifikansi ≤ ,05; **signifikansi ≤ 0,01
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 Model kerjasama keluarga dan sekolah

Penelitian menemukan bahwa anak perempuan memiliki karakter yang lebih

kuat dibanding anak laki-laki, sebaliknya anak laki laki lebih memiliki perilaku

asosial, berkarakter lebih buruk dibandingkan anak perempuan. Dari hasil

penelitian terdahulu di Kota dan Kabupaten Bogor juga ditunjukkan bahwa anak

laki-laki lebih memiliki permasalahan dalam perilaku, mereka melakukan lebih

banyak perilaku negatif seperti merokok, minuman keras, perilaku pornografi,

bullying, dan tawuran (Hastuti et al. 2013). Menurut pandangan patriarki, perilaku

anak laki-laki lebih dihadapkan untuk mencari perburuan (mencari nafkah)

sedangkan anak perempuan disiapkan untuk melakukan pengasuhan dan tugas

kerumahtanggaan (Hegelson 2012). Oleh karena itu, dalam proses perburuan

tersebut laki-laki diijinkan dan diharapkan berperilaku agresif guna memenangkan

perburuan tersebut. Untuk mendapatkan hasil buruannya, laki-laki juga harus

diam dan belajar untuk menyembunyikan emosinya, sebab menurut Hegelson

(2012), laki laki harus diam agar tidak mudah terdeteksi oleh mangsanya, serta

menyiapkan kemampuan geografis dan spasial untuk persiapan perburuan tersebut.

Dengan demikian perilaku agresif dan perilaku asosial laki laki yang lebih tinggi

dibandingkan perempuan dapat dijelaskan dari bakat alami laki-laki sebagaimana

dijelaskan oleh Hegelson (2012).

Penelitian juga menemukan bahwa iklim sekolah memiliki pengaruh positif

terhadap karakter. Penelitian tentang pengaruh sekolah yang dilakukan di Bogor

dan Depok memperlihatkan bahwa sekolah dengan konsep pendidikan karakter

memberikan dampak positif pada terbentuknya karakter anak (Hastuti 2006,

Hastuti et al. 2007. Menurut Lickona (2012) kepercayaan diri anak adalah salah

satu komponen penting dari moral feeling yang menentukan perilaku baik

seseorang. Artinya individu yang memiliki kepercayaan diri adalah individu yang

memiliki kemampuan menghargai dirinya sendiri bahwa dirinya mampu, berarti,

sukses, dan berharga (Coopersmith 1967), sehingga cenderung bersikap positif

terhadap dirinya dan orang lain yang mengarahkannya pada perbuatan baik

(karakter).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa iklim sekolah memengaruhi secara

positif karakter anak (Tabel 6). Anak-anak dengan iklim sekolah yang baik
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cenderung memiliki rasa penghargaan dan kenyamanan anak saat berada di

lingkungan sekolah (Hastuti et al. 2013). Hal ini selanjutnya menumbuhkan emosi

positif anak dan keinginan untuk berprestasi dan berperilaku baik (Lickona 2012).

Tabel 6 Pengaruh keluarga dan sekolah terhadap karakter

Variabel (n=200) Karakter
β sig.

Konstanta 31,672 ,001
Akses (0=Ciasmara; 1=Ciasihan) 1,241 ,424
Jenis kelamin anak (0=laki-laki; 1=perempuan) 4,426 ,000**
Usia anak (tahun) ,282 ,443
Usia ibu (tahun) ,092 ,203
Lama pendidikan ibu (tahun) ,023 ,921
Pendapatan kapita (Rp/bulan) -3.706E-7 ,766
Gaya penerimaan orang tua ,082 ,092
Gaya agresifitas orang tua ,021 ,690
Gaya pengabaian orang tua -,036 ,538
Gaya penolakan orang tua -,050 ,447
Metode sosialisasi ,100 ,117
Iklim sekolah ,343 ,000**
Adj. R2 .344
sig. model .000**

Keterangan: *signifikansi ≤ 0,05; **signifikansi ≤ 0,01

Model kerja sama keluarga dan sekolah ini dapat menjelaskan keragaman

karakter sebesar 34,4, sedangkan 65,6 sisanya dijelaskan oleh variabel lain di

luar model. Dari penelitian terdahulu beberapa faktor internal dan eksternal yang

dapat berkontribusi dalam pembentukan karakter namun tidak diteliti dalam

penelitian ini adalah faktor individu seperti kepribadian anak (Lickona 2012),

kestabilan emosi (Goleman 2000), faktor keluarga seperti kestabilan dan

keharmonisan keluarga (Hastuti 2006), faktor eksternal seperti keterikatan dan

loyalias dengan teman sebaya (Karina 2013), serta kurikulum berbasis pendidikan

karakter (Hastuti 2006, Hastuti et al. 2007, Anggari 2014).

Hasil penelitian ini tidak memperlihatkan pengaruh yang signifikan pada

variabel pengasuhan penerimaan dan penolakan terhadap karakter anak, berbeda

dengan hasil yang ditunjukkan pada penelitian sebelumnya (Rohner 1990, Hastuti

et al. 2013). Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya terlihat bahwa tingkat

pengasuhan penerimaan pada contoh penelitian ini tersebar pada indeks skor

minimum 26,6798,83 dengan rerata mulai 55,9569,11, sehingga termasuk pada
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kategori yang rendah untuk pengasuhan penerimaan. Menurut Rohner (2000)

semakin baik penerimaan orangtua terhadap anak semakin baik kualitas anak.

Penelitian yang dilakuan Hussain and Munaf (2012) juga menunjukkan

bahwa orang dewasa yang memiliki persepsi positif terhadap pengasuhan

penerimaan yang dilakukan ayahnya saat kecil maka di saat dewasa memiliki

kemampuan adaptasi psikologis yang lebih baik. Dari hasil diskusi dengan orang

tua, guru, dan tokoh masyarakat di dua desa lokasi penelitian, tampak bahwa

pengasuhan orang tua mencakup bagaimana metode pengasuhan dan gaya

pengasuhan orang tua yang cenderung tidak mempercayai anak, kurang menga-

wasi anak, kurang dapat berkomunikasi dan tidak mendengar dan tidak

menghargai anak menjadikan anak memiliki perilaku buruk dan tidak berkarakter.

Dari faktor teman dan sekolah, ditunjukkan bahwa adanya lingkungan

sekolah yang nyaman dan menyenangkan termasuk karakteristik guru yang

bersikap percaya pada siswa, menghargai dan tidak merendahkan harga diri anak,

selalu hadir di sekolah, dan menerapkan peraturan serta disiplin di sekolah

merupakan faktor yang menurut siswa membentuk perilaku baik dan buruknya.

Faktor lingkungan luar sekolah seperti keberadaan warung internet di sekitar

sekolah, warung penjual rokok dan aneka minuman dan jajanan, juga merupakan

tempat berkumpul siswa SMP dan SMA/SMK yang kerap dijadikan tempat

dimulainya perilaku buruk siswa, seperti merokok, minum-minum, dan aneka

perilaku menonton film dan video yang mengarah pada pornografi. Jumlah

warung internet (warnet) di Desa Ciasihan saja mencapai lima buah. Menurut

orang tua, mereka tidak dapat mengontrol keberadaan anak di warnet karena anak

beralasan untuk mengerjakan tugas sekolah, sementara orang tua tidak melakukan

kontrol dan mengecek kebenaran hal tersebut. Orang tua cenderung melakukan

gaya pengasuhan permisif seiring pertambahan usia anak.

KESIMPULAN

Hasil penelitian di tahun pertama menunjukkan bahwa pada lingkungan

keluarga, penelitian ini menemukan bahwa rata-rata skor indeks gaya pengasuhan

penerimaan yang diterapkan oleh keluarga cenderung lebih tinggi dibanding gaya
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pengasuhan lainnya. Akan tetapi, penelitian juga menemukan bahwa keluarga

juga memiliki kecenderungan untuk menerapkan gaya pengasuhan agresifitas.

Sementara itu, dalam hal keragaman metode sosialisasi karakter yang diterapkan

orang tua, anak-anak pada jenjang pendidikan PAUD dan SMP lebih men-

dapatkan metode sosialisasi yang beragam dibandingkan pada jenjang SD dan

SMA. Hasil lain pada aspek lingkungan sekolah juga menemukan bahwa sekolah

belum mampu untuk menerapkan aturan dan norma, memberikan dukungan sosial

kepada anak, serta memberikan perasaan aman kepada anak.

Pada aspek karakter anak, penelitian ini memperlihatkan bahwa anak usia

SD sampai SMA memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai apa yang

benar dan salah. Akan tetapi, penelitian juga menemukan bahwa skor indeks

perasaan moral dan tindakan moral pada anak SD sampai SMA cenderung lebih

rendah dibanding skor indeks pengetahuan moral. Selain itu, hasil penelitian juga

menemukan bahwa dalam konteksi integrasi antara keluarga dan sekolah, pada

anak-anak di perdesaan, iklim sekolah merupakan variabel yang memengaruhi

lebih besar terhadap kualitas karakter anak. Hasil ini mengindikasikan dua hal,

bahwa keterlibatan orang tua masih sangat rendah dalam mengembangkan

karakter anak; dan sekolah di perdesaan harus menjadi leading institution untuk

mengembangkan karakter anak dengan meningkatkan keterlibatan orang tua.
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