
 

 

 

PAPER JURNAL ONLINE  

 

POLA KOMUNIKASI KELUARGA DALAM MENANAMKAN  

NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER ANAK  

(Studi Kualitatif Penerapan Pola Komunikasi Keluarga dalam Pendidikan 

Karakter Anak pada Keluarga Jawa di Kelurahan Sangkrah  

Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna  

Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  

Jurusan Ilmu Komunikasi 

 

 

Disusun Oleh : 

DEDY PURBOLAKSITO 

NIM. D1211014 

 

 

 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS SEBELAS MARET  

SURAKARTA 

2014 



1 

 

 POLA KOMUNIKASI KELUARGA DALAM MENANAMKAN  

NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER ANAK  

(Studi Kualitatif Penerapan Pola Komunikasi Keluarga dalam Pendidikan  

Karakter Anak pada Keluarga Jawa di Kelurahan Sangkrah  

Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta) 

 

Oleh: 

Dedy Purbolaksito 

 

Sofiah 

Sri Herwindya Baskara Wijaya 

 

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  

Universitas Sebelas Maret Surakarta 

 

Abstract 

This research aims to: 1) Determine the pattern of family communications made 

by parents about the values of character education of Java’s family in Sub Sangkrah 

Sub-district Pasar Kliwon City of Surakarta. 2) Knowing children's understanding 

about the character education of Java’s family in Sub Sangkrah Sub-district Pasar 

Kliwon City of Surakarta. 3) Knowing the application of the values of character 

education by children of Java’s family in Sub Sangkrah Sub-district Pasar Kliwon City 

of Surakarta. 4) Knowing the internal barriers and external barriers for parents in 

providing character education of Java’s family in Sub Sangkrah Sub-district Pasar 

Kliwon City of Surakarta. 

From the research it can be concluded that: 1) From the research it can be 

concluded that : 1) The communication patterns made by parents about the values of 

character education in the Java’s family in Sub Sangkrah Sub-District Pasar Kliwon 

city of Surakarta using equality communication patterns and communication of balance 

split pattern. In equality communication patterns of communication that occurs inside 

the family there is no rigidity and formality. 2) Children’s Understanding about the 

character education children of Java’s family in Sub Sangkrah Sub-district Pasar 

Kliwon City of Surakarta based on the results of the research showed that every child 

has a good understanding of the values of character education given by parents, both 

value honesty, relegius education, responsibility, social care and discipline. 3) 

Application of the values of character education by children of Java’s family in Sub 

Sangkrah Sub-district Pasar Kliwon City of Surakarta based on the research results 

show that some children have not been able to implement character education values 

taught by parents optimally. From the research result there are still some children who 

are lying or not telling the truth. 4) Barriers for parents in providing character 

education are internal barriers and external barriers. Internal barriers such as 

intenseness communication in the family is caused by activity’s parents who working, 

and inharmonious in the family’s relationship. While external  barriers such us effect of 

information’s technology and social environment. 

Keywords: communication pattern, Character education 
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Pendahuluan 

Nilai-nilai pendidikan karakter pada generasi muda saat ini banyak 

mengalami penurunan, hal tersebut dapat dilihat dari hilangnya budaya santun, juga 

diikuti dengan hilangnya budaya malu. Maraknya fenomena pornografi dan 

pornoaksi menjadi bukti betapa masyarakat bangsa ini telah kehilangan rasa malu. 

Pada dasarnya, proses pendidikan bukan sekadar meninggikan dimensi kognisi dan 

psikomotor yang dimiliki anak. Namun, ada dimensi lain yang juga perlu mendapat 

perhatian lebih, yaitu dimensi afeksi. Disadari atau tidak, dibandingkan dengan dua 

dimensi lainnya, dimensi afektif kerap terabaikan, dan alasan yang muncul karena 

kesulitan untuk mengukur dimensi tersebut.  

Dampak dari fenomena di atas, persoalan afektif menjadi tersingkirkan 

sehingga salah satu bagian dari bidang garap dimensi afektif seperti kepribadian 

individu peserta didik juga terabaikan. Permasalahan yang muncul kemudian adalah 

terjadinya penurunan (dekadensi) moral pada masyarakat bangsa ini sebagai dampak 

ketidakjelasan pembentukan kepribadian individu.  

Kondisi tersebut di atas juga terjadi pada masyarakat di wilayah  Kelurahan 

Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta. Di mana saat ini banyak sekali 

generasi muda di wilayah Kelurahan Sangkrah sudah tidak lagi menjujung tinggi 

norma-norma yang berlaku di masyarakat maupun norma hukum yang berlaku. 

Sebagai contoh adalah banyaknya generasi muda di wilayah Kelurahan Sangkrah 

yang sering menggelar pesta miras, akibatnya terjadi aksi sweeping yang dilakukan 

oleh ormas Islam. Menurut pengamat hukum dari Universitas Sebelas Maret (UNS) 

Solo, Moh Jamin, berpendapat aksi sweeping merupakan wujud ketidakpuasan 

kelompok tertentu terhadap sikap polisi yang terkesan lamban merespons laporan 

masyarakat terkait maraknya penyakit masyarakat (pekat) (Solopos, Selasa, 13 

November 2012). 

Bagi para orangtua Jawa di Kelurahan Sangkrah dalam mengajarkan 

pendidikan karakter kepada anak-anaknya, mereka tidak hanya memberikan konsep 

kepada anak-anaknya tentang karakter apa dan mana yang dianggap sesuai oleh 

masyarakatnya, tetapi juga berusaha untuk menjalankannya.  

Sementara itu, terkait dengan bagaimana keluarga menerapkan pola asuh 

terhadap anaknya akan terkait erat dengan bagaimana budaya di sekitarnya. Hal ini 

mengingat bahwa orientasi nilai budaya akan mempengaruhi bagaimana kehidupan 

seseorang. Bagi orang Jawa, maka budaya yang dominan adalah budaya Jawa, 
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budaya yang sejak kecil mereka kenal. Dengan begitu, bagi orang Jawa bagaimana 

mereka mendidik karakter anak tentunya akan disesuaikan dengan budaya yang 

mereka yakini, yaitu budaya Jawa. Dalam teori perkembangan, anak akan tumbuh 

dan berkembang dengan baik tidak saja cukup mengandalkan potensi yang 

dibawanya secara genetik akan tetapi juga sangat ditunjang oleh faktor lain yaitu 

lingkungannya sebagaimana dinyatakan oleh John Lock (1632-1704) melalui teori 

empirismenya yang beranggapan bahwa “manusia lahir dalam keadaan tabularasa, 

putih bersih bagaikan kertas yang belum ditulisi. Lingkunganlah yang membentuk 

seseorang menjadi manusia seperti dia pada waktu dewasa” (Irwanto, CS dalam 

Sofiah, 2012: 212).  

 

Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pola 

komunikasi keluarga yang dilakukan oleh orangtua tentang nilai-nilai pendidikan 

karakter pada Keluarga Jawa di Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota 

Surakarta? 2) Bagaimana pemahaman anak tentang pendidikan karekter pada 

Keluarga Jawa di Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta? 3) 

Bagaimana penerapan nilai-nilai pendidikan karakter oleh anak pada Keluarga Jawa 

di Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta ? 4) Apa saja 

hambatan-hambatan internal dan eksternal bagi orangtua dalam memberikan 

pendidikan karakter pada Keluarga Jawa di Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar 

Kliwon Kota Surakarta? 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan yaitu: 1) Mengetahui pola 

komunikasi keluarga yang dilakukan oleh orangtua tentang nilai-nilai pendidikan 

karakter pada Keluarga Jawa di Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota 

Surakarta. 2) Mengetahui pemahaman anak tentang pendidikan karekter pada 

Keluarga Jawa di Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta. 3) 

Mengetahui penerapan nilai-nilai pendidikan karakter oleh anak pada Keluarga Jawa 

di Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta. 4) Mengetahui 

hambatan-hambatan internal dan eksternal bagi orangtua dalam memberikan 

pendidikan karakter pada Keluarga Jawa di Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar 

Kliwon Kota Surakarta. 
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Tijauan Pustaka 

a) Pola Komunikasi Keluarga 

Pola komunikasi yang terjadi dalam keluarga bisa dinyatakan langsung 

ataupun hanya disimpulkan dari tingkah laku dan perlakuan yang terjadi dalam 

keluarga tersebut. Keluarga perlu mengembangkan kesadaran dari pola interaksi 

yang terjadi dalam keluarganya, apakah pola tersebut benar-benar diinginkan dan 

dapat diterima oleh seluruh anggota keluarga, apakah pola itu membantu dalam 

menjaga kesehatan dan fungsi dari keluarga itu sendiri, atau malah merusak 

keutuhan keluarga. Kesadaran akan pola itu dapat dibedakan antara keluarga 

yang sehat dan bahagia dengan keluarga yang dangkal dan bermasalah.  

DeVito (2001: 359) mengungkapkan empat pola komunikasi keluarga, 

yaitu :  

1)  Pola Komunikasi Persamaan (Equality Pattern)  

Dalam pola ini, tiap individu membagi kesempatan komunikasi secara 

merata dan seimbang, peran yang dimainkan tiap orang dalam keluarga 

adalah sama. Tiap orang dianggap sederajat dan setara kemampuannya, bebas 

mengemukakan ide-ide, opini, dan kepercayaan. Dalam pola ini tidak ada 

pemimpin dan pengikut, pemberi pendapat dan pencari pendapat, tiap orang 

memainkan peran yang sama.  

2)  Pola Komunikasi Seimbang Terpisah (Balance Split Pattern)  

Dalam pola ini, persamaan hubungan tetap terjaga, namun dalam 

pola ini tiap orang memegang kontrol atau kekuasaan dalam bidangnya 

masing-masing. Tiap orang dianggap sebagai ahli dalam wilayah yang 

berbeda. Sebagai contoh, dalam keluarga biasa, suami dipercaya untuk 

bekerja/mencari nafkah untuk keluarga dan istri mengurus anak dan 

memasak.  

3)  Pola Komunikasi Tak Seimbang Terpisah (Unbalanced Split Pattern)  

Dalam pola ini satu orang mendominasi, satu orang dianggap 

sebagai ahli lebih dari setengah wilayah komunikasi timbal balik. Satu orang 

yang mendominasi ini sering memegang kontrol. Dalam beberapa kasus, 

orang yang mendominasi ini lebih cerdas atau berpengetahuan lebih, namun 

dalam kasus lain orang itu secara fisik lebih menarik atau berpenghasilan 

lebih besar. Pihak yang kurang menarik atau berpenghasilan lebih rendah 
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berkompensasi dengan cara membiarkan pihak yang lebih itu memenangkan 

tiap perdebatan dan mengambil keputusan sendiri.  

4)  Pola Komunikasi Monopoli (Monopoly Pattern)  

Satu orang dipandang sebagai kekuasaan. Orang ini lebih bersifat 

memerintah daripada berkomunikasi, memberi wejangan daripada 

mendengarkan umpan balik orang lain. Pemegang kekuasaan tidak pernah 

meminta pendapat, dan ia berhak atas keputusan akhir. Maka jarang terjadi 

perdebatan karena semua sudah mengetahui siapa yang akan menang.  

 

b) Pendidikan Karakter 

Muchlas Samani dan Hariyanto (2011: 44) mendefinisikan pendidikan 

karakter sebagai upaya yang sungguh-sungguh untuk membantu seseorang 

memahami, peduli, dan bertindak dengan landasan inti nilai-nilai etis. Sedangkan 

menurut Muchlas Samani dan Hariyanto, pendidikan karakter adalah suatu sistem 

penanaman nilai-nilai karakter pada peserta didik yang meliputi komponen 

pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-

nilai tersebut, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, 

lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi Insan Kamil. Agus Zaenul 

Fitri (2012: 21) mendefinisikan pendidikan karakter adalah usaha aktif untuk 

membentuk kebiasaan sehingga sifat anak akan terukir sejak dini, agar dapat 

mengambil keputusan dengan baik dan bijak serta mempraktikkannya dalam 

kehiduan sehari-hari. 

Dari berbagai pengertian pendidikan karakter di atas, maka pendidikan 

karakter dapat dimaknai sebagai usaha sadar dan terencana dalam internalisasi 

nilai-nilai karakter sehingga karakter tersebut dapat dimengerti, dihayati dan 

dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh peserta didik. Adapun nilai-nilai 

pendidikan budaya dan karakter bangsa yaitu : 

Tabel 1.1 

Jenis dan Deskripsi Nilai Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa 

No Nilai Deskripsi 

1. Religius Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan 

ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap 

pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun 

dengan pemeluk agama lain 

2. Jujur Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan 

dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya 

dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan 



5 

 

3. Toleransi Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, 

suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain 

yang berbeda dari dirinya 

4. Disiplin Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh 

pada berbagai ketentuan dan peraturan 

5. Kerja Keras Perilaku yang menunjukkan upaya yang sungguh-

sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan guna 

menyelesaikan tugas belajar dengan sebaik-baiknya 

6. Kreatif Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan 

cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki 

7. Mandiri Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada 

orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas 

8. Demokratis Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai 

sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain 

9. Rasa Ingin 

Tahu 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu 

yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar 

10. Semangat 

Kebangsaan 

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas 

kepentingan diri dan kelompoknya 

11. Cinta Tanah 

Air 

Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan 

kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi 

terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, 

ekonomi, dan politik bangsa 

12. Menghargai 

Prestasi 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, 

dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang 

lain 

13. Bersahabat/

Komunikatif 

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, 

bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain 

14. Cinta Damai Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, 

dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang 

lain 

15. Gemar 

membaca 

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca 

berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi 

dirinya 

16. Peduli 

Lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah 

kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan 

mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki 

kerusakan alam yang sudah terjadi 

17. Peduli Sosial Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan 

pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan 

18. Tanggung 

Jawab 

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan 

tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, 

terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, 
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sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa 

Sumber: Kemendiknas (2010: 9-10). 

 

Metodologi 

Jenis penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud 

menggambarkan secara jelas (dengan tidak menutup kemungkinan pada taraf tertentu 

juga akan mengeksplanasikan/ memahami) tentang berbagai hal yang terkait dengan 

objek yang diteliti, yaitu mengenai penerapan pola komunikasi keluarga dalam 

pendidikan karakter anak pada keluarga jawa di Kelurahan Sangkrah Kecamatan 

Pasar Kliwon Kota Surakarta. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui 

wawancara, dokumentasi dan observasi dengan informan atau narasumber. Dalam 

menentukan informan atau narasumber peneliti menggunakan teknik snow ball 

sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian berupa interview, observasi 

dan dokumentasi. Adapun validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

triangulasi metode dan triangulasi sumber. Teknik analisa data yang digunakan 

dalam penelitian tersebut adalah model analisis interaktif (model saling terjalin). 

 

Sajian Data dan Analisis Data 

a) Pola Komunikasi Keluarga yang Dilakukan oleh Orangtua tentang Nilai-

Nilai Pendidikan Karakter pada Keluarga Jawa di Kelurahan Sangkrah 

Kecamatan Pasa Kliwon Kota Surakarta 

Pola komunikasi keluarga yang digunakan dalam penelitian ini mengacu 

pada teori DeVito (2001: 359) yaitu sebagai berikut: 

1.  Pola Komunikasi Persamaan (Equality Pattern)  

Pola komunikasi persamaan yang dilakukan oleh orangtua dalam 

menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter pada keluarga Jawa di Kelurahan 

Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta dilakukan melalui pola 

pembiasaan. Pola pembiasaan dilakukan oleh orang tua agar anak terbiasa 

melakukan hal-hal yang positif sehingga akan terbentuk karakter pada anak 

yang kuat. 

Pola komunikasi persamaan melalui pembiasaan dalam penelitian ini 

diterapkan oleh keluarga Suwarno dan keluarga Edy Sukatno. Dalam hal ini 

orangtua baik ayah maupun ibu melakukan komunikasi secara timbal balik 

kepada anak untuk menyampaikan hal-hal yang positif agar anak terbiasa 
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melakukannya. Sebagai contoh anak dibiasakan untuk bersikap disiplin, baik 

pada saat berangkat sekolah maupun pulang sekolah.  

2.  Pola Komunikasi Seimbang Terpisah (Balance Split Pattern)  

Pola komunikasi seimbang terpisah (balance split pattern) yang 

peneliti temukan berdasarkan pola komunikasi orangtua dalam menanamkan 

nilai-nilai pendidikan karakter yaitu melalui media uang. Media uang 

digunakan oleh orang tua untuk memotivasi anak agar berbuat jujur serta 

berdisiplin. Dalam keluarga Sri Rejeki, masing-masing anggota keluarga 

memliliki peran masing-masing dalam pengelolaan keuangan keluarga. 

Sebagai contoh ibu memiliki peran untuk mengelola keuangan keluarga, ayah 

memiliki peran untuk mencari nafkah dan kebutuhan anak berkaitan dengan 

pembayaran uang sekolah maupun uang jajan sepenuhnya merupakan 

tanggung jawab ibu. Dalam posisi ini anak menerima uang pemberian ibu dan 

disisihkan sebagian untuk ditabung. 

3.  Pola Komunikasi Tak Seimbang Terpisah (Unbalanced Split Pattern)  

Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa penggunaan pola 

komunikasi tak seimbang terpisah dilakukan oleh semua keluarga, yaitu 

keluarga Teguh Santoso, keluarga Suparmin dan keluarga Suwarno, keluarga 

Djoko Purnomo dan Keluarga Edy Sukatno. Bentuk penggunaan pola 

komunikasi tak seimbang terpisah dilakukan melalui: 

a. Pemberian Nasehat 

Penggunaan pola komunikasi tak seimbang terpisah melalui nasehat 

dilakukan oleh ayah sebagai satu-satunya orang yang dianggap sebagai 

orang yang memiliki kewenangan penuh dalam keluarga. Dalam hal ini 

seorang ayah biasanya memberikan nasehat kepada anaknya, baik nasehat 

dalam hal kedisiplinan belajar, kegiatan sosial maupun nasehat dalam 

bidang keagamaan.  

b. Keteladanan 

Penggunaan pola komunikasi tak seimbang terpisah melalui 

keteladananan dilakukan oleh ayah atau ibu berkaitan dengan tingkat laku 

maupun perkataan. Dalam hal ini jika orangtua ingin anaknya berkata 

jujur, maka orangtua perlu berkata jujur agar anak dapat menirunya. 

Contoh lainnya adalah keteladanan orangtua dalam hal kedisiplinan, di 

mana orangtua memberikan contoh bagaimana cara hidup berdisiplin, 
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baik disiplin dalam bekerja maupun disiplin dalam menjalankan perintah 

agama. 

Berikut merupakan pola komunikasi yang dilakukan oleh orangtua 

tentang nilai-nilai pendidikan karakter pada keluarga Jawa di Kelurahan 

Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta. 

1. Pola Komunikasi Orangtua Menanamkan Nilai Kejujuran pada Anak 

Guna memperoleh gambaran mengenai penanaman nilai-nilai 

kejujuran yang ditanamkan oleh orangtua kepada anaknya, khususnya di 

wilayah Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta. 

a.  Melalui Media Uang 

Hasil wawancara dengan Sri Rejeki menyatakan bahwa : 

“Wong namanya sikap jujur itu kalau ndak ditanamkan sejak anak 

masih kecil yang susah mas, makanya anak saya itu sejak kecil 

sudah saya tanamkan nilai kejujuran, misalnya saja mas ketika anak 

saya suruh berbelanja di warung, jika saya tahu uang kembaliannya 

hanya sedikit saya tidak akan meminta uang kembaliannya, tapi 

menanyakan jumlah kembaliannya, jika uang kembaliannya masih 

banyak maka saya akan memintanya dan memberi anak sedikit uang 

untuk dia jajan dan sebagai rasa terima kasih karena sudah mau 

dimintai tolong oleh orangtuanya” (Hasil Wawancara Pribadi 

Tanggal 9 Desember 2013). 

 

Berdasarkan wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa 

orangtua dalam menanamkan sikap kejujuran kepada anaknya melalui 

berbagai cara, salah satunya dengan media uang. Di mana ketika anak 

disuruh oleh orangtuanya untuk berbelanja di warung, harus berkata jujur 

tentang jumlah uang kembalian dan tidak boleh mengambil uang 

kembalian dari berbelanja tanpa seijin oleh orangtuanya. 

Pola penanaman sikap kejujuran yang dilakukan oleh orangtua 

tersebut di atas menurut peneliti sudah tepat, sebab dengan adanya 

pembiasaan yang dilakukan oleh orangtua dari hal-hal kecil akan terbawa 

oleh anak sampai anak tersebut tumbuh dewasa, bahwa mengambil 

sesuatu baik itu milik orangtuanya atau milik orang lain harus terlebih 

dahulu meminta ijin. Pola komunikasi melalui media uang yang dilakukan 

oleh Sri Rejeki, dalam penelitian ini termasuk jenis pola komunikasi 

persamaan. 

 b.  Melalui Nasehat 

Menanamkan sikap kejujuran terhadap anak yang dilakukan oleh 

orangtua dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pemberian 
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nasehat. Melalui nasehat atau petuah-petuah yang diajarkan oleh orangtua 

diharapkan akan bermanfaat bagi anak dalam menjalani kehidupannya 

kelak. Hal tersebut sesuai dengan wawancara dengan Eka Puspita, yang 

menyatakan bahwa cara menanamkan nilai kejujuran pada anak adalah: 

“Kalau di keluarga saya dalam mendidik anak, kita selalu 

memberi nasehat bahwa perilaku tidak jujur itu tidak baik, 

misalnya ketika anak saya mempunyai suatu barang yang saya 

tidak ketahui asal usul barangnya maka saya akan menanyakan 

terlebih dahulu punya siapa barang tersebut, kalau dia menjawab 

punya dia lalu saya tanya bagaimana kamu mendapatkannya, 

tapi kalau bukan barang dia maka saya akan segera menyuruh 

anak saya untuk mengembalikan barang tersebut ke pemiliknya 

dan meminta maaf kepada pemiliknya. Kemudian menasehati 

dia agar tidak melakukan itu lagi” (Hasil Wawancara Pribadi 

Tanggal 12 Desember 2013). 

 

Berdasarkan pendapat di atas jelas bahwa metode nasehat yang 

diberikan orang tua terhadap anaknya sangatlah efektif, artinya orang tua 

hendaklah mendidik dan membimbing anaknya dengan memberikan 

nasehat-nasehat yang baik terhadap anaknya agar anaknya memiliki 

kesadaran akan hakikat suatu kejujuran. 

 c. Melalui Keteladanan Orang Tua 

Hasil wawancara dengan Edy Sukatno, menyatakan bahwa cara 

menanamkan nilai kejujuran pada anak adalah: 

Wong namanya orangtua penginnya anak kita itu ya yang baik-

baik, makanya kalau ditanya masalah cara menanamkan nilai 

kejujuran pada anak maka saya melakukannya dengan memberi 

contoh yang baik, misalnya kita selalu berkata jujur, maka anak 

ya secara otomatis akan meniru perbuatan kita, istilahnya kalau 

dalam bahasa jawa itu lho mas Kacang ra ninggal lanjarane, 

maksudnya perilaku anak itu ya tidak jauh dari perilaku kedua 

orangtuanya. Kalau kita sebagai orangtua berbuat baik ya 

otomatis anak kita pasti juga berbuat seperti kita (Hasil 

Wawancara Pribadi Tanggal 14 Desember 2013). 

 

Berdasarkan wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa 

pola komunikasi yang dilakukan oleh orangtua keluarga Jawa di 

Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta dalam 

menanamkan nilai kejujuran pada anak adalah melalui pembiasaan dalam 

kehidupan sehari-hari serta memberi contoh atau teladan yang baik 

kepada anak-anaknya. 
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2. Pola Komunikasi Orangtua Menanamkan Nilai Relegius Atau Nilai-

Nilai Ajaran Agama Pada Anak 

a. Melalui Keteladanan 

Keteladanan dalam pendidikan merupakan metode yang 

berpengaruh dan terbukti paling berhasil dalam mempersiapkan dan 

membentuk aspek moral, spiritual dan etos anak. Mengingat orangtua 

adalah seorang figur terbaik dalam pandangan anak yang  tindak 

tanduk dan sopan santunnya, disadari atau tidak akan ditiru oleh 

anaknya. Bahkan bentuk perkataan, perbuatan dan tindak tanduknya 

akan senantiasa tertanam dalam kepribadian anak. Oleh karena itu 

masalah keteladanan menjadi faktor penting dalam menentukan baik 

buruknya anak. 

b. Melalui Nasehat 

Pemberian nasehat juga merupakan salah satu metode yang 

dilakukan oleh orangtua dalam menanamkan pendidikan karakter 

pada anak, khususnya berkaitan dengan nilai relegius. Melalui nasehat 

atau petuhan yang disampaikan oleh orangtua kepada anaknya 

diharapkan anak akam memahami dan dapat menerapkan nilai-nilai 

relegius yang diajarkan oleh orangtuanya dalam kehidupan sehari-

hari. Pola komunikasi melalui nasehat, dalam penelitian ini termasuk 

jenis pola komunikasi tak seimbang terpisah (unbalanced split 

pattern). 

3. Pola Komunikasi Orangtua Menanamkan Sikap Tanggung 

Jawab pada Anak 

Sikap tanggung jawab sangat penting diajarkan kepada anak, 

karena kelak akan mempengaruhi kualitas kepribadiannya ketika 

dewasa nanti, dalam menjalani kehidupannya di masyarakat. 

Tanggung jawab itu berkaitan dengan menerima konsekuensi dari 

apa yang telah kita perbuat, atau merupakan suatu keharusan untuk 

melakukan sesuatu. Seseorang yang bertanggung jawab berarti dapat 

dipercaya dan diandalkan.  

 a.  Melalui Nasehat 

Anak perlu ditumbuhkan semangat, keinginan dan 

kepekaannya untuk bertanggung jawab, bukan dibebani secara terus 

menerus dengan berbagai tanggung jawab. Tanggung jawab tidak 

dapat dan tidak boleh dipaksakan kepada anak, karena tidak akan 

dapat bertahan lama dan kontraproduktif. Jika pada diri anak sudah 
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terbangun sikap tanggung jawab serta rasa bangga mengemban 

tanggung jawab, maka ia akan mampu melaksanakan berbagai 

bentuk tanggung jawab yang menjadi kewajibannya.  

Peranan orangtua dalam menanamkan sikap tanggung jawab 

yang dilakukan dalam mendidikan anaknya sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Dedy Mulyana dalam Sofiah (2012: 214) yang 

menyatakan bahwa keluarga sebagai significant others. Orangtualah 

yang mengajari kata-kata, orientasi tata nilai, dan perilaku anak-anak, 

maka dalam banyak hal anak-anak adalah ciptaan mereka (keluarga). 

Skenario itu diciptakan oleh orangtua kita, berupa arahan yang jelas, 

misalnya “Cium tangan kakek dan nenek”. “Gunakan tangan bagus 

(kanan) ketika menerima sesuatu dari orang lain”. Bilang terima kasih 

ketika diberi sesuatu”. Pola komunikasi melalui nasehat, dalam 

penelitian ini termasuk jenis pola komunikasi tak seimbang terpisah 

(unbalanced split pattern). 

b.  Melalui Keteladanan 

Penanaman sikap tanggung jawab melalui keteladanan 

dilakukan oleh Suwarno, yang menyatakan bahwa: 

Saya pernah menjelaskan ke anak mana perbuatan yang 

tercela dan mana perbuatan yang terpuji, serta memberikan 

contoh-contoh perbuatannya seperti mencuri itu perbuatan 

tercela, jujur itu perbuatan terpuji, berbohong itu perbuatan 

tercela, menolong orang itu perbuatan terpuji. Di samping itu 

biasanya saya melatih anak untuk belajar untuk tanggung 

jawab, misalnya anak harus mengerjakan PR, belajar dan 

membersihkan kamarnya sendiri (Hasil Wawancara Pribadi 

Tanggal 14 Desember 2013). 

 

Berdasarkan wawancara tersebut di atas menunjukkan 

bahwa pola komunikasi yang dilakukan oleh orangtua dalam 

menanamkan sikap tanggung jawab pada anak adalah melalui 

pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari serta memberi contoh atau 

teladan yang baik kepada anak-anaknya sejak anak-anaknya masih 

kecil. Pola komunikasi melalui keteladanan dalam penelitian ini 

termasuk jenis pola komunikasi tak seimbang terpisah (unbalanced 

split pattern) 
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4. Pola Komunikasi Orangtua Menanamkan Sikap Peduli Sosial Pada 

Anak 

a. Melalui Nasehat 

Sikap kepedulian sosial perlu ditanamkan kepada anak sejak 

dini, sebab kepedulian sosial akan melahirkan sikap toleransi dan empati 

kepada anak. Salah satu metode yang dapat dilakukan oleh orangtua 

dalam menanamkan sikap peduli sosial adalah dengan pemberian 

nasehat. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Sri Rejeki 

menyatakan bahwa: 

“Peduli sosial itu ya seperti mangajari anak untuk berbagai 

dengan temannya, misalnya ketika anak kita waktu masih kecil 

bermain bersama teman-temannya, biasanya saya menyuruh 

anak untuk membagi mainannya dengan teman-temannya” 

(Hasil Wawancara Pribadi Tanggal 9 Desember 2013). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti kemukakan 

bahwa orangtua dalam menanamkan sikap kepedulian sosial kepada 

anaknya dilakukan melalui pemberian nasehat. Mendidik dan mengajar 

anak termasuk hal-hal yang asasi dan wajib dilaksanakan setiap orangtua 

kepada anak-anaknya.  

b. Melalui Pembiasaan 

Pembiasaan merupakan salah satu metode yang dilakukan oleh 

orangtua dalam menanamkan sikap peduli sosial pada anak. Melalui 

pembiasaan diharapkan anak-anak akan mudah memahami dan 

menerapkannya dalam hidup di masyarakat sebagai makhluk sosial.  

Untuk memiliki sikap kepedulian sosial memang dibutuhkan 

tingkat kematangan tertentu. Memang sulit mendidik anak tentang 

kepedulian sosial, namun bukan berarti mereka tidak perlu belajar. 

Secara perlahan anak akan mengerti tentang pentingnya sikap peduli 

terhadap sesama sejak usia dini. Pola komunikasi melalui pembiasaan 

dalam penelitian ini termasuk jenis pola komunikasi seimbang terpisah 

(balance split pattern). 

5. Pola Komunikasi Orangtua Menanamkan Sikap Kedisiplinan  

Mengingat posisi orang tua memegang peranan penting dan 

strategis dalam keluarga, maka orang tua harus mampu menciptakan 

situasi dan kondisi lingkungan fisik sosial keluarga yang konduksif, 
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menghindarkan diri dari perilaku tindakan kekerasan yang tidak 

beragamais, tidak berperikemanuasiaan dalam kehidupan keluarga, 

sehingga dapat mendorong anak mengembangkan disiplin dirinya. Anak 

berdisiplin diri, memiliki keteraturan pribadi yang terintegritas perasaan 

kemanusiaan, kata hati, dan suasana hati terhadap nilai-nilai. 

Berdasarkan observasi di lapangan bahwa kedisiplinan yang 

diterapkan orang tua keluarga Jawa di Kelurahan Sangkrah Kecamatan 

Pasar Kliwon Kota Surakarta sebatas hanya mengingatkan anaknya agar 

melakukan kegiatannya tepat waktu, misalnya ketika saatnya sekolah, 

mengaji ataupun saat belajar. Mereka yaitu orang tua mengaku bahwa 

penanaman sikap disiplin ialah dengan cara mengingatkan anaknya secara 

terus menerus agar secara tidak sadar anaknya akan terbiasa dengan hal-

hal yang positif. 

 

b) Pemahaman Anak tentang Pendidikan Karakter pada Keluarga Jawa di 

Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta 

Berkaitan dengan pemahaman anak tentang pendidikan karakter, maka 

hasil penelitian yang diperoleh di lapangan berdasarkan hasil wawancara dengan 

beberapa anak keluarga Jawa di Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon 

Kota Surakarta adalah sebagai berikut: 

1. Pemahaman Anak tentang Nilai Kejujuran 

a.  Berperilaku Sesuai Kenyataan 

Pendidikan karakter khususnya nilai kejujuran menjadi sangat 

potensial untuk dikembangkan sejak dini karena masa peka yang terjadi pada 

usia tersebut. Kemampuan anak untuk menyerap berbagai informasi 

disekitarnya sangat luar biasa. Anak usia dini pada masa ini diibaratkan 

sebagai sebuah sponge. Sponge akan menyerap air yang ada disekitarnya. 

Dalam kiasan ini, air adalah segala sesuatu yang diterima anak dan yang 

kemudian diolah sebagai informasi. Segala sesuatu tersebut dapat berisi hal 

yang positif atau sebaliknya. Untuk membentuk karakter mulia pada diri anak 

maka segala sesuatu disekitar anak harus mulia dan positif.  

 

b.  Berperilaku Sesuai Ajaran Agama dan Budaya 

Hasil wawancara dengan Putro Cahyo Rumbiyardi tentang 

pemahaman kejujuran yang menyatakan bahwa: 
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Orangtua saya selalu mengajarkan kepada saya untuk selalu berkata 

jujur, sebagai contoh ketika saya disuruh orangtua untuk berbelanja 

ke warung, dan ada uang kembaliannya, maka uang tersebut saya 

kembalikan kepada ibu saya. Adapun kejujuran menurut saya ya… 

apa yang dikatakan seseorang sesuai dengan hati nuraninya, apa 

yang dikatakannya sesuai dengan kenyataan yang ada. Sedang 

kenyataan yang ada itu adalah kenyataan yang benar-benar ada 

(Hasil Wawancara Tanggal 22 Desember 2013).  

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa 

pemahaman anak tentang pendidikan karekter khususnya nilai kejujuran pada 

Keluarga Jawa di Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota 

Surakarta sudah baik dan memahaminya. Pada dasarnya jujur atau kejujuran 

dilandasi oleh kesadaran moral yang tinggi, kesadaran pengakuan akan hak 

dan kewajiban yang sama, dan rasa takut akan dosa.  

 

2. Pemahaman Anak Tentang Nilai Religius/Agama  

Hasil wawancara dengan Kaka Pratama menyatakan bahwa: 

“Kalau masalah pendidikan agama orangtua saya sering 

mengajarkannya mulai dari sejak kecil, misalnya kita diajarkan 

membaca Al-Quran, diajarkan tentang sholat, puasa. Bahkan ketika 

di rumah ibu saya sering menegur saya jika saya masuk atau keluar 

rumah tidak mengucapkan salam” (Hasil Wawancara Tanggal 15 

Desember 2013). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa 

pemahaman anak tentang pendidikan karekter khususnya nilai pendidikan 

agama pada Keluarga Jawa di Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon 

Kota Surakarta sudah baik dan memahaminya. Dengan demikian dapat 

dikemukakan bahwa keluarga memerankan peranan penting dalam 

pendidikan agama. Namun sebagian besar keadaan keluarga sangat rapuh 

sehingga tidak memenuhi syarat-syarat pendidikan, seperti tidak 

memiliki/menguasai pengertian, keyakinan dan ketrampilan agama, di 

samping tidak mempunyai cukup waktu untuk mendidik, serta pendidikannya 

masih rendah untuk menghadapi persoalan anak-anaknya di era globalisasi 

ini. 
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3. Pemahaman Anak tentang Sikap Tanggung Jawab  

Mengajari anak tanggung jawab adalah hal yang tidak mudah untuk 

dilakukan oleh orangtua manapun namun hal itu sangat penting untuk 

dilakukan mengingat pentingnya bagi seseorang untuk memiliki sifat dan 

sikap tanggung jawab dalam menjalani kehidupannya. Mengingat pentingnya 

sifat tanggung jawab pada diri seseorang, maka sifat tersebut akan lebih baik 

jika ditanamkan pada diri seseorang sejak ia masih dalam usia dini. Dengan 

begitu, sifat tanggung jawab tersebut akan lebih tertanam dalam diri orang itu 

sehingga dalam kehidupannya di masa depan, ia tidak akan merugikan orang 

lain dengan sifat dan sikapnya yang tidak bertanggung jawab. 

4. Pemahaman Anak tentang Sikap Peduli Sosial  

Adapun mengenai pemahaman anak tentang sikap peduli sosial 

berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

Hasil wawancara dengan Kaka Pratama menyatakan bahwa: 

“Kalau masalah peduli sosial, orangtua saya sebenarnya tidak 

pernah mengajarinya, tetapi biasanya saya melihat contoh-contoh 

perlaku yang dilakukan oleh orangtua saya, misalnya tetangga kita 

ada yang sakit, maka orangtua saya biasanya menjenguknya” (Hasil 

Wawancara Tanggal 15 Desember 2013). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa 

pemahaman anak tentang pendidikan karekter khususnya nilai sikap sosial 

pada Keluarga Jawa di Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota 

Surakarta sudah memahaminya.  

 

c) Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Oleh Anak Pada Keluarga Jawa 

Di Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta 

Penerapan Nilai-nilai pendidikan karakter oleh anak pada Keluarga Jawa 

di Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta dapat 

disampaikan sebagai berikut: 

1. Penerapan Nilai Kejujuran 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaka Pratama menyatakan bahwa: 

“Kalau masalah kejujuran, ya namanya kita sebagai manusia pasti juga 

pernah berbohong, misalnya ketika bolos sekolah, ketika ditanya oleh orangtua 

ya bilangnya kita sekolah. Pernah waktu itu nilai raport saya jelek, saya akhirnya 

tidak berani berterus terang kepada orangtua saya” (Hasil Wawancara Tanggal 15 

Desember 2013). 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kejujuran 

anak perlu pengawasan dari orang tua. Oleh karena itu komunikasi yang terjaga 

antara anak dan orangtua juga sangat membantu. Misalnya dengan mengajukan 

pertanyaan sederhana seputar aktivitas anak-anak mereka hari tersebut. Dari situ 

dapat terlihat, adakah kebohongan yang dikatakan. Namun, jika anak-anak sudah 

bicara jujur, janganlah orangtua mengungkit kebohongan yang pernah dilakukan. 

2. Penerapan Nilai Relegius  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kunairoh Sarjani tentang 

penerapan nilai pendidikan agama yang menyatakan bahwa: 

Kalau masalah penerapan pendidikan agama yang diajarkan oleh orang  

tua, sampai saat ini masih saya jalankan, misalnya puasa pada bulan ramadhan 

serta saya tidak pernah meninggalkan kewajiban sholat lima waktu (Hasil 

Wawancara Tanggal 20 Desember 2013). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa penerapan 

pendidikan karekter khususnya nilai pendidikan agama pada Keluarga Jawa di 

Kelurahan Sangkrah sebagian besar sudah menjalankannya dengan baik. 

3. Penerapan Sikap Tanggung Jawab 

Putro Cahyo Rumbiyardi tentang penerapan sikap tanggung jawab yang 

menyatakan bahwa: 

Kalau masalah penerapan tanggung jawab, ya agak susah mas, saya ini 

orangnya kurang disiplin, jadi walaupun orangtua sudah mengajari saya tentang 

tanggung jawab, saya kadang-kadang ya melaksanakannya, seperti kewajiban 

kita sebagai anak yang membantu orangtua, kadang-kadang ya tidak, soalnya 

pengaruh dari teman-teman itu lho mas (Hasil Wawancara Tanggal 22 Desember 

2013).  

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa penerapan 

pendidikan karekter khususnya nilai pendidikan tanggung jawab pada Keluarga 

Jawa di Kelurahan Sangkrah sebagian besar sudah menjalankannya dengan baik, 

namun ada beberapa anak yang belum melaksanakan sikap tanggung jawab 

tersebut. 

4. Penerapan Sikap Peduli Sosial  

Penerapan sikap peduli sosial yang dilakukan oleh anak-anak dari 

keluarga Jawa di Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta 

diantaranya adalah bhakti sosial. Bhakti sosial merupakan salah satu kegiatan 

yang menamamkan nilai-nilai pendidikan karakter kepada anak untuk memiliki 
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kepedulian sosial terhadap suatu bencana atau musibah yang terjadi di 

lingkungannya.  

Salah satu wujud dan bentuk kegiatan bhakti sosial yang pernah 

dilakukan oleh karang taruna di Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon 

Kota Surakarta adalah pengumpulan uang sukarela dan pakaian pantas pakai 

untuk membantu korban bencana meletusnya gunung merapi di Magelang Jawa 

Tengah, yang terjadi pada bulan Oktober 2010.  

5. Penerapan Sikap Kedisiplinan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaka Pratama menyatakan bahwa: 

“Sikap disiplin yang saya jalankan itu paling sering ya itu mas, 

berangkat sekolah dan pulang sekolah selalu tepat waktu, tapi kalau yang lain 

saya kadang masih malas, seperti mengerjakan PR atau mengerjakan tugas yang 

lain” (Hasil Wawancara Tanggal 2 April 2014). 

Disiplin diri diperlukan untuk penyempurnaan nilai yang tertinggi dalam 

diri pribadi.Nilai etika dalam diri pribadi merupakan cerminan aktualisasi nilai 

religi dalam kehidupan manusia. Disiplin diri merupakan dimensi yang sangat 

urgen ditanamkan dan dikembangkan dalam diri anak agar memiliki kepribadian 

yang utuh dan terintegrasi. Kepribadian yang utuh dan terintegrasi memiliki 

empat dimensi dalam melakukan hubungan dengan Tuhan sebagai pencipta, diri 

sendiri, sesama manusia, lingkungan alam dan mahluk hidup lainnya berdasarkan 

nilai, norma, dan moral.  

d) Hambatan-Hambatan bagi Orangtua dalam Memberikan Pendidikan 

Karakter pada Keluarga Jawa di Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar 

Kliwon Kota Surakarta 

Berkaitan dengan pelaksanaan penanaman pendidikan karakter pada 

keluarga Jawa di Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta 

dijumpai kendala atau hambatan-hambatan yang dialami oleh orangtua, yaitu: 

1. Hambatan Internal 

a. Kurang Intensitasnya Komunikasi Dalam Keluarga 

Berdasarkan hasil observasi mengenai kendala-kendala yang 

dialami oleh keluarga Jawa di Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar 

Kliwon Kota Surakarta dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan 

karakter pada anaknya adalah kurang intensifnya komunikasi antara 

orangtua dengan anaknya. Hal tersebut dikarenakan para orang tua tidak 

bisa selalu mendampingi atau memberikan pengawasan penuh pada anak-

anaknya karena harus bekerja dari pagi hari sampai sore hari.  
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b. Kehamonisan Keluarga 

Hasil observasi mengenai kendala-kendala yang dialami oleh 

keluarga Jawa di Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota 

Surakarta dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter pada 

anaknya adalah maslaah keharmonisan keluarga. Keluarga yang kurang 

harmonis biasanya memiliki frekuensi komunikasi yang rendah dan 

cenderung acuh tak acuh kepada sesama anggota keluarga. 

Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Effendy 

(2003: 45-49), hambatan komunikasi yang harus menjadi perhatian bagi 

komunikator kalau ingin komunikasinya sukses dalam artian disini adalah 

orang tua dengan anak adalah 1) gangguan: mekanik yaitu gangguan yang 

disebabkan saluran komunikasi atau kegaduhan yang bersifat fisik, 

semantik yaitu bersangkutan dengan pesan komunikasi yang 

pengertiannya menjadi rusak yaitu melalui penggunaan bahasa; 2) 

Kepentingan yaitu seseorang akan selektif dalam menanggapi atau 

menghayati suatu pesan; 3) Motivasi Terpendam akan mendorong 

seseorang berbuat sesuatu yang sesuai benar dengan keinginan, kebutuhan 

dan kekurangannya; 4) Prasangka merupakan salah satu rintangan atau 

hambatan berat bagi suatu kegiatan komunikasi oleh karena orang yang 

mempunyai prasangka belum apa-apa sudah bersikap curiga dan 

menentang komunikator yang hendak melancarkan komunikasi. 

2. Hambatan Eksternal 

a. Pengaruh teknologi Informasi 

Kendala-kendala yang dialami oleh keluarga Jawa di 

Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta dalam 

menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter pada anaknya, terhambat 

masalah pengaruh teknologi informasi. 

b. Pengaruh Lingkungan Sosial Masyarakat 

Keberadaan lingkungan sosial merupakan kendala bagi 

keluarga Jawa di Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota 

Surakarta dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter pada 

anak. Lingkungan mempunyai pengaruh sangat besar dalam 

membentuk dan menentukan perubahan sikap dan perilaku pada anak-

anak. 

Hal tersebut di atas sesuai dengan teori aliran emprisme, di 

mana tokoh perintis aliran empirisme adalah seorang filosof Inggris 

bernama John Locke (1704-1932) yang mengembangkan teori Tabula 
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Rasa, yaitu: “Anak lahir di dunia bagaikan kertas putih yang bersih. 

Pengalaman empirik yang diperoleh dari lingkungan akan 

berpengaruh besar dalam menentukan perkembangan anak” 

(Woolfolk, Anita E dan Nicolich, Lorraine McCune, 2004: 60). 

 

Kesimpulan  

Pola komunikasi yang dilakukan oleh orangtua tentang nilai-nilai pendidikan 

karakter pada Keluarga Jawa di Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota 

Surakarta khususnya tentang aspek integritas yang terdiri dari nilai kejujuran, 

relegius, sikap tanggung jawab, kepedulian sosial dan aspek kedisiplinan 

menggunakan pola komunikasi persamaan (equality pattern), pola komunikasi 

seimbang terpisah (balance split pattern) dan pola komunikasi tak seimbang terpisah 

(unbalanced split pattern).  

Pemahaman anak tentang pendidikan karekter pada Keluarga Jawa di 

Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta berdasarkan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa setiap anak memiliki pemahaman yang baik tentang 

nilai-nilai pendidikan karakter yang diberikan oleh orangtua, baik nilai kejujuran, 

pendidikan relegius, tanggung jawab, peduli sosial dan kedisiplinan. Masing-masing 

anak mampu memahami pentingnya nilai-nilai pendidikan karakter yang ditanamkan 

oleh kedua orangtuanya. 

Penerapan nilai-nilai pendidikan karakter oleh anak pada Keluarga Jawa di 

Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta berdasarkan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa sebagian anak belum mampu menerapkan nilai-nilai 

pendidikan karakter yang diajarkan oleh orangtuanya secara optimal.  

Hambatan-hambatan bagi orangtua dalam memberikan pendidikan karakter 

pada Keluarga Jawa di Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta 

yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal berupa kurang 

intensitasnya komunikasi dalam keluarga disebabkan kesibukan orang tua yang 

bekerja, dan kurang harmonisnya hubungan dalam keluarga. Sedangkan hambatan 

eksternal berupa pengaruh teknologi informasi dan pengaruh lingkungan sosial 

masyarakat.  

 

Saran 

1. Kepada Orang Tua 

Peran orangtua dalam pendidikan karakter anak sebaiknya lebih ditingkatkan lagi 

sehingga karakter anak sebagai warga negara yang baik mampu berkembang 

secara maksimal, dengan harapan anak tidak mengalami lepas kontrol dan/atau 
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kendali ketika berhadapan dengan kondisi atau tekanan yang kurang 

menguntungkan. 

2. Kepada Anak  

Setiap anak sebaiknya meningkatkan pemahaman terhadap pesan dan 

pembelajaran moral yang telah atau sedang diberikan orang tua. Sehingga setiap 

anak diharapkan mampu melakukan kontrol terhadap dampak negatif yang 

ditimbulkan oleh lingkungan sosial sekitar. 

3. Kepada Masyarakat 

Lingkungan masyarakat diharapkan mampu meningkatkan perannya dalam 

memberikan contoh dan perilaku positif terutama ketika anak melakukan 

interaksi dan bergaul dengan lingkungan sekitar. Hal tersebut dikarenakan 

pengaruh lingkungan masyarakat terhadap pembentukan kepribadian anak cukup 

dominan. 
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