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ABSTRAK 

Kajian ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang terjadi, dimana kasus-kasus 

kriminal dilakukan oleh anak baik sebagai pelaku maupun anak sebagai korban. 

Berbagai data menunjukkan keprihatinan yang harus segera ditindaklanjuti dengan 

aksi bahwa langkah awal yang perlu dilakukan oleh pemerhati adalah merevitalisasi 

fungsi dan posisi keluarga sebagai wahana pertama dan utama bagi sang anak. 

Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama dimana orang tua 

bertindak sebagai pemeran utama dan panutan bagi anak. Proses itu dapat dilakukan 

dalam bentuk pendidikan, pengasuhan, pembiasaan dan keteladanan. Pendidikan 

karakter dalam lingkup keluarga dapat juga dilakukan kepada komunitas calon 

orang tua dengan penyertaan pengetahuan dan keterampilan, khususnya dalam 

pengasuhan dan pembimbingan anak. Disinilah pentingnya orang tua dalam 

pembentukan dan pendidikan karakter bagi anak, utamanya seorang ibu. Hal ini 

dapat dijadikan pegangan setelah mengkaji bagaimana teori kelekatan dari John 

Bowlby menjelaskan bahwa hubungan orang tua dengan anak akan bertahan cukup 

lama dalam rentang kehidupan manusia selanjutnya diawali dari kelekatan anak 

pada ibu. Bila sang anak mengalami kekurangan kasih sayang dari ibu, akan 

menyebabkan kecemasan, kemarahan, penyimpangan perilaku, dan depresi. 

Kelekatan orang tua dan anak dengan didalamnya melakukan internal working 

model menekankan pada pembentukan karakter yang kuat, maka  diprediksikan 



anak akan berperilaku sosial yang positif, emosi yang sehat dan memiliki jiwa yang 

kuat pada masa remajanya kelak. 

A. PENDAHULUAN 

Fenomena yang terjadi sekarang ini adalah banyaknya kasus kriminal yang 

dilakukan oleh anak, seperti yang dijelaskan oleh Rokan (2004), anak melakukan 

bunuh diri disebabkan beberapa alasan, karena dimarahi orang tua, rindu ibu yang 

sudah meninggal dan akibat perceraian orang tua. Kondisi cukup penting untuk 

mendapat perhatian. Ada fenomena lain yang perlu dipikirkan bersama adalah 

meningkatnya permasalahan sosial anak yang juga sangat berpengaruh terhadap 

kesehatan khususnya perbaikan gizi seperti meningkatnya jumlah anak terlantar. 

Menurut data yang dikumpulkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2002 

terdapat anak terlantar usia 5 -18 tahun sebanyak 3.488.309 anak di 30 provinsi; 

sedangkan balita yang terlantar berjumlah 1.178.82 orang;  anak jalanan tercatat ada 

94.674 anak; anak nakal 193.155; anak yang membutuhkan perlindungan khusus 

sekitar 6.686.936 anak, dan yang potensial terlantar sebanyak 10.322.674 anak. 

Meskipun data populasi kenakalan anak di Indonesia masih berkisar 193.115 anak, 

namun ibarat fenomena gunung es, diduga angka kenakalan dan permasalah sosial 

lainnya yang sebenarnya sekitar 10 kali lipat. (Tambunan,2003). 

 Munculnya kasus kriminal dengan subjek maupun objek anak-anak 

memang perlu mendapatkan kajian khusus. Keprihatinan ini perlu ditelusuri, apa 

sebetulnya yang melatarbelakangi permasalahan itu muncul, bagaimana 

dinamikanya dan usaha apa yang bisa dijadikan solusi dan antisipasi agar 

permasalahan tidak meluas.  

Bila kita bicara mengenai anak tentu saja kita berbicara mengenai faktor 

kondisi anak itu sendiri, dan faktor luar sang anak, yaitu orang tua, keluarga besar, 

masyarakat serta lingkungan sekitarnya. Keluarga sebagai unit terkecil dalam 

masyarakat memiliki tanggung jawab pertama untuk menjaga pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Seorang anak akan mencapai pertumbuhan dan perkembangan 



optimal jika kebutuhan dasarnya terpenuhi, misalnya kebutuhan fisik (sandang, 

pangan, papan) dan kebutuhan psikologis berupa dukungan, perhatian dan kasih 

sayang. Namun ironisnya keluarga justru menjadi sumber ancaman dan 

ketidaktentraman anak, karena  pola asuh orang tua dalam mendidik dan 

membesarkan anaknya dan perlakuan salah yang sering diterima anak dari keluarga 

(khususnya orang tua). Hal ini ditunjukkan dengan hasil penelitian yang didapatkan 

oleh Putra (dalam Andayani,2001) melalui penelitiannya ”A Focused on Child 

Abuse in Six Selected Provinces in Indonesia”, menemukan bahwa hasil-hasil 

perlakuan salah (maltreated) terhadap anak yang terjadi dalam ranah publik dan 

domestik ternyata sebagian besar dilakukan oleh orang tua mereka. Adapun yang 

dimaksud dengan perlakuan salah dalam hal ini adalah segala jenis bentuk 

perlakuan terhadap anak yang mengancam kesejahteraan anak untuk tumbuh dan 

berkembang secara optimal baik fisik, sosial, psikologis, mental dan spiritual 

(Irwanto dalam Andayani, 2001) sehingga anak tidak mempunyai karakter pribadi 

yang kuat sebagai benteng dalam dirinya.  

Iklim keluarga yang negatif dan penuh dengan perselisihan perkawinan dan 

konflik yang lebih umum, menyebarkan atmosfir rumah yang membuat suasana 

antaranggota keluarga tidak nyaman dapat menyebabkan anak merasakan stress, 

ketidakamanan dan ketidaknyamanan (Izzaty,2008). Anak dalam lingkungan seperti 

itu berada dalam resiko yang tinggi dalam perkembangan perilaku yang bermasalah, 

seperti agresif, berperilaku kasar, depresi. Hal ini dikuatkan dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Chang, Lansford,Scwartz, Farver (Izzaty,2008) yang mengatakan 

bahwa adanya korelasi positif antara pengasuhan yang negatif dengan munculnya 

tingkah laku bermasalah pada anak.  

Oleh karena itu keluarga sebagai area pertama yang ditemui anak 

mendapatkan perhatian  untuk dikaji dalam artikel ini. Faktor kedekatan orang tua 

dengan kelekatannya menjadi kajian pertama dalam artikel ini yang menekankan 

fungsi internal working modelling, kemudian telaah pendidikan karakter dalam 



keluarga dan selanjutnya pentingnya kelekatan orang tua dalam internal working 

modeling karakter anak. 

B. TEORI KELEKATAN DALAM KELUARGA 

Istilah Kelekatan (attachment) untuk pertama kalinya dikemukakan oleh 

seorang psikolog dari Inggris pada tahun 1958 bernama John Bowlby. John Bowlby 

(1907 – 1990), psikiater Inggris, menjelaskan bahwa “maternal deprivation” atau 

kekurangan kasih sayang ibu sering menyebabkan kecemasan(anxiety), kemarahan 

(anger), penyimpangan perilaku (delinquency), dan depresi. Kemudian formulasi 

yang lebih lengkap dikemukakan oleh Mary Ainsworth pada tahun 1969 (Mc 

Cartney dan Dearing, 2002). Kelekatan merupakan suatu ikatan emosional yang 

kuat yang dikembangkan anak melalui interaksinya dengan orang yang mempunyai 

arti khusus dalam kehidupannya, biasanya orang tua (Mc Cartney dan Dearing, 

2002). Bowlby (Haditono dkk, 1994) menyatakan bahwa hubungan ini akan 

bertahan cukup lama dalam rentang kehidupan manusia yang diawali dengan 

kelekatan anak pada ibu atau figur lain pengganti ibu. Pengertian ini sejalan dengan 

apa yang dikemukakan Ainsworth mengenai kelekatan. Ainsworth (Hetherington 

dan Parke, 2001) mengatakan bahwa kelekatan adalah ikatan emosional yang 

dibentuk seorang individu dengan orang lain yang bersifat spesifik, mengikat 

mereka dalan suatu kedekatan yang bersifat kekal sepanjang waktu. Kelekatan 

merupakan suatu hubungan yang didukung oleh tingkah laku lekat (attachment 

behavior) yang dirancang untuk memelihara hubungan tersebut ( Durkin, 1995).  

Teori kelekatan Bowlby (Hetherington dan Parke, 1999) dipengaruhi oleh 

teori evolusi dalam observasinya pada perilaku hewan dan teori Etologi (Berndt, 

1992) tingkah laku lekat pada anak manusia diprogram secara evolusioner dan 

instinktif. Sebetulnya tingkah laku lekat tidak hanya ditujukan pada anak namun 

juga pada ibu. Ibu dan anak secara biologis dipersiapkan untuk saling merespon 

perilaku. Bowlby percaya bahwa perilaku awal sudah diprogam secara biologis. 

Reaksi bayi berupa tangisan, senyuman, isapan akan mendatangkan reaksi ibu dan 



perlindungan atas kebutuhan bayi. Proses ini akan meningkatkan hubungan ibu dan 

anak. Sebaliknya bayi juga dipersiapkan untuk merespon tanda, suara dan perhatian 

yang diberikan ibu. Hasil dari respon biologis yang terprogram ini adalah anak dan 

ibu akan mengembangkan hubungan kelekatan yang saling menguntungkan 

(mutuality attachment). Teori etologi juga menggunakan istilah “Psychological 

Bonding” yaitu hubungan atau ikatan psikologis antara ibu dan anak, yang bertahan 

lama sepanjang rentang hidup dan berkonotasi dengan kehidupan sosial (Bowley 

dalam Hadiyanti,1992). 

Pengertian tingkah laku lekat (attachment behavior) adalah beberapa bentuk 

perilaku yang dihasilkan dari usaha seseorang untuk mempertahankan kedekatan 

dengan seseorang yang dianggap mampu memberikan perlindungan dari ancaman 

lingkungan terutama saat seseorang merasa takut, sakit dan terancam. Berkaitan 

dengan tingkah laku lekat, Ainsworth (Papalia dan Old 1986) menyebutkan ada 

mekanisme yang disebut dengan “working model” atau istilah Bowlby disebut 

dengan “internal working model”.  

Konsep working model selanjutnya dikembangkan oleh Collins dan Read 

(dalam Pramana, 1996) yang terdiri dari empat komponen yang saling berhubungan, 

yaitu;  

1. Memori tentang kelekatan yang dihubungkan dengan pengalaman  

2. Kepercayaan, sikap dan harapan mengenai diri dan orang lain yang 

dihubungkan dengan kelekatan  

3. Kelekatan dihubungkan dengan tujuan dan kebutuhan (goal and needs)  

4. Strategi dan rencana yang disosiasikan dengan pencapaian tujuan kelekatan.  

Mc Cartney dan Dearing (2002) menyatakan bahwa pengalaman awal akan 

menggiring dan menentukan perilaku dan perasaan melalui internal working model. 

Adapun penjelasan mengenai konsep ini adalah, “Internal” : karena disimpan dalam 

pikiran; “working” : karena membimbing persepsi dan perilaku dan “model” : 

karena mencerminkan representasi kognitif dari pengalaman dalam membina 



hubungan. Anak akan menyimpan pengetahuannya mengenai suatu hubungan, 

khususnya pengetahuan mengenai keamanan dan bahaya. Model ini selanjutnya 

akan menggiring mereka dalam interaksi di masa yang akan datang. Interaksi 

interpersonal dihasilkan dan diinterpretasikan berdasarkan gambaran mental yang 

dimiliki seorang anak (Ervika,2005).  

Model ini diasumsikan bekerja di luar pengalaman sadar. Pengetahuan anak 

didapatkannya dari interaksi dengan pengasuh, khususnya ibu. Anak yang memiliki 

orang tua yang mencintai dan dapat memenuhi kebutuhannya akan mengembangkan 

model hubungan yang positif yang didasarkan pada rasa percaya (trust). Selanjutnya 

secara simultan anak akan mengembangkan model yang parallel dalam dirinya. 

Anak dengan orang tua yang mencintai akan memandang dirinya “berharga”. Model 

ini selanjutnya akan digeneralisasikan anak dari orang tua pada orang lain, misalnya 

pada guru dan teman sebaya. Anak akan berpendapat bahwa guru dan teman adalah 

orang yang dapat dipercaya. Sebaliknya anak yang memiliki pengasuh yang tidak 

menyenangkan akan mengembangkan kecurigaan (mistrust) dan tumbuh sebagai 

anak yang pencemas dan kurang mampu menjalin hubungan sosial.  

Menurut Bowlby (Ervika,2005) internal working model dan figur lekat 

saling melengkapi serta saling menggambarkan dua sisi hubungan tersebut. Bayi 

yang diasuh dengan kehangatan, sensitifitas dan responsifitas akan mengembangkan 

internal working model yang positif pada orang tua dan diri sendiri. Internal 

working model merupakan hasil interpretasi pengalaman secara terus-menerus dan 

interaksinya dengan figur lekat. Ada dua faktor yang dapat meningkatkan kestabilan 

internal working model, yaitu : 1). Familiar, yaitu pola interaksi yang berulang, 

cenderung akan menjadi kebiasaan yang terjadi secara otomatis; 2). Dyadic Pattern, 

pola yang timbal balik cenderung akan mengubah pola individual karena harapan 

yang timbal balik memerintahkan masing-masing pasangan untuk mengartikan 

perilaku pihak lainnya. 

 



Selanjutnya, dalam tingkah laku lekat, ada dua macam figur lekat, yaitu figur 

lekat utama dan figur lekat pengganti. Menurut Bowlby, individu yang selalu siap 

memberikan respon ketika anak menangis tetapi tidak memberikan perawatan fisik 

cenderung dipilih sebagai figur lekat pengganti. Adapun individu yang kadang-

kadang memberikan perawatan fisik namun tidak bersifat responsif tidak akan 

dipilih menjadi figur lekat.  

Adapun kondisi yang dapat menimbulkan kelekatan pada anak pada 

seseorang dapat diuraikan sebagai berikut :  

 
a) Pengasuh Anak  

Termasuk pada siapa dan bagaimana pengasuhan dilakukan. Orang yang paling 

banyak mengasuh anak adalah orang yang paling sering berhubungan dengan 

anak dengan maksud mendidik dan membesarkan anak. Hal ini menyangkut 

kualitas hubungan antara pengasuh dan anak, disamping itu pengasuh anak harus 

tetap dan berhubungan dengan anak secara berkesinambungan (Pikunas dalam 

Ervika,2000).  

b) Komposisi Keluarga  

Anak mempunyai kemungkinan untuk memilih salah satu dari orang-orang yang 

ada dalam keluarga sebagai figur lekatnya. Figur lekat yang dipilih anak biasanya 

adalah orang dewasa yang memenuhi persyaratan pada butir a di atas. Ibu 

biasanya menduduki peringkat pertama figur lekat utama anak.  

Hal ini dapat dipahami karena ibu biasanya lebih banyak berinteraksi dengan 

anak dan berfungsi sebagai orang yang memenuhi kebutuhannya serta memberikan 

rasa nyaman, namun dalam hal ini kuantitas waktu bukanlah faktor utama terjadinya 

kelekatan. Kualitas hubungan menjadi hal yang lebih dipentingkan. Kualitas 

hubungan ibu dan anak jauh lebih penting daripada lamanya mereka berinteraksi 

karena dengan mengetahui lamanya anak berinteraksi belum tentu diketahui tentang 

apa yang dilakukan selama interaksi. 



Kelekatan orang tua dan anak yang aman memprediksikan perilaku sosial 

yang positif, intimasi dan emosi yang sehat pada masa remajanya kelak. Dan anak 

yang mempunyai kelekatan aman memperoleh nilai yang baik dan akan terlibat aktif 

dalam kegiatan sekolahnya. 

 

C. PENDIDIKAN KARAKTER DALAM KELUARGA 

Karakter didefinisikan secara berbeda-beda oleh berbagai pihak. Sebagian 

menyebutkan karakter sebagai penilaian subyektif terhadap kualitas moral dan 

mental, sementara yang lainnya menyebutkan karakter sebagai penilaian subyektif 

terhadap kualitas mental saja, sehingga upaya merubah atau membentuk karakter 

hanya berkaitan dengan stimulasi terhadap intelektual seseorang 

(encyclopedia.thefreedictionary.com, 2004). Coon (1983) mendefinisikan karakter 

sebagai suatu penilaian subyektif terhadap kepribadian seseorang yang berkaitan 

dengan atribut kepribadian yang dapat atau tidak dapat diterima oleh masyarakat. 

Karakter, seperti juga kualitas diri yang lainnya, tidak berkembang dengan 

sendirinya. Perkembangan karakter pada setiap individu dipengaruhi oleh faktor 

bawaan (nature) dan faktor lingkungan (nurture). Menurut para ahli psikologi 

pekembangan, setiap manusia memiliki potensi bawaan yang akan termanisfestasi 

setelah dia dilahirkan, termasuk potensi yang terkait dengan karakter atau nilai-nilai 

kebajikan. Dalam hal ini, Confusius (seorang filsuf terkenal Cina )menyatakan 

bahwa manusia pada dasarnya memiliki potensi mencintai kebajikan, namun bila 

potensi ini tidak diikuti dengan pendidikan dan sosialisasi setelah manusia 

dilahirkan, maka manusia dapat berubah menjadi binatang, bahkan lebih buruk lagi 

(Megawangi, 2003). 

Karakter (character) mengacu pada serangkaian sikap (attitudes), perilaku 

(behaviors), motivasi (motivations) dan keterampilan (skilss). Menurut Musfiroh 

(2008) karakter meliputi sikap seperti keinginan untuk melakukan hal yang terbaik, 



kapasitas intelektual seperti berfikir kritis dan alasan moral, perilaku seperti berkata 

jujur dan bertanggungjawab, mempertahankan prinsip-prinsip moral  dalam situasi 

penuh ketidakadilan, kecakapan interpersonal dan emosional yang memungkinkan 

seseorang berinteraksi secara efektif dalam berbagai keadaan dan komitmen untuk 

berkontribusi dengan komunitas dan masyarakatnya. Karakteristik adalah realisasi 

perkembangan positif sebagai individu (intelektual, social, emosional dan etika). 

Individu yang berkarakter baik adalah seseorang yang berusaha melakukan hal yang 

terbaik (Battistich,2008). 

Kata karakter berasal dari Bahasa Yunani yang berarti “to mark” atau 

menandai dan memfokuskan pada bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam 

bentuk tindakan atau tingkah laku (Wynne,1991). Karakter menurut Alwisol 

(2006:8) diartikan sebagai gambaran tingkah laku yang menonjolkan nilai benar-

salah, baik-buruk, baik secara eksplisit maupun implicit. Karakter berbeda dengan 

kepribadian, karena pengertian kepribadian dibebaskan dari nilai. Meskipun 

demikian, baik kepribadian (personality) maupun karekter berwujud tingkah laku 

yang ditunjukkan ke lingkungan sosial. Keduanya relatif permanen menuntun, 

mengarahkan dan mengorganisasikan aktivitas individu. 

Kilpatrick dan Lickona merupakan pencetus utama pendidikan karakter 

(Musfiroh,2008). Keduanya percaya adanya keberadaan moral absolute yang perlu 

diajarkan kepada generasi muda agar faham betul mana yang baik dan benar. 

Kilpatrick dan Lickona yang menyadari bahwa sesungguhnya terdapat nilai moral 

universal  yang bersifat absolute yang bersumber dari agama-agama di dunia, yang 

disebutnya sebagai “the golden rule”, seperti berkata jujur, menolong orang, hormat 

orang tua dan bertanggungjawab (Musfiroh,2008). 

Griek mengemukakan bahwa karakter dapat didefinisikan sebagai paduan 

dari segala tabiat manusia yang bersifat tetap, sehingga menjadi tanda yang khusus 

yang membedakan orang yang satu dengan yang lain (Yus,2008). Dalam Kamus 

Umum Bahasa Indonesia tertulis bahwa karakter adalah tabiat, watak, sifat-sifat 

kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seorang dari yang lain. 



Menurut Ki Hajar Dewantara (1977) penggunaan kata karakter dapat diartikan 

sebagai sifat dan jenis yang bermakna penggambaran untuk mengenalkan suatu 

benda atau orang berdasarkan cirri atau tanda yang terlihat. Karakter seseroang 

berkembang berdasarkan potensi yang dibawa sejak lahir atau dikenal dengan 

karakter dasar yang bersifat biologis. Menurut Dewantara (Yus,2008) aktualisasi 

karakter dalam bentuk perilaku sebagai hasil perpaduan antara karakter biologis 

dengan hasil hubungan atau interaksi dengan lingkungannya. 

Lickona (1991) mengemukakan bahwa karakter berkaitan dengan konsep 

moral (moral knowing), sikap moral (moral feeling) dan perilaku moral (moral 

behavior). Berdasarkan ketiga komponen tersebut dapat dinyatakan bahwa karakter 

yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat 

baik dan melakukan perbuatan kebaikan. Lickona (1991) selanjutnya menguraikan 

bahwa konsep moral memiliki komponen kesadaran moral, pengetahuan moral, 

pandangan ke depan, penalaran moral, pengambilan keputusan dan pengetahuan 

diri. Kemudian sikap moral memiliki komponen kata hati, rasa percaya diri, empati, 

cinta, kebaikan, pengendalian diri dan kerendahan diri. Sedangkan perilaku moral 

terdiri dari komponen moral dimiliki seseorang akan membentuk karakter yang baik 

atau tangguh atau unggul. Berikut Gambar 1, merupakan keterkaitan antara ketiga 

komponen dalam rangka pembentukan karakter yang baik menurut Lickona : 

 

 
 
 

 
Gambar 1. Keterkaitan antara ketiga komponen moral dalam rangka 

pembentukan karakter yang baik menurut Lickona 

konsep 
moral

perilaku 
moral

sikap 
moral



 

Posisi keluarga sebagai pemberi masukan pengetahuan tentang moral dan 

kebaikan kepada anak-anaknya, jelas menjadi rujukan penting untuk pembentukan 

karakter yang diharapkan. Anak yang tumbuh dalam pengasuhan keluarga yang 

menekankan pada karakter yang baik, maka akan membentuk pribadi anak yang 

berkarakter,  

Pendidikan karakter menurut Heritage Foundation bertujuan membentuk 

manusia secara utuh (holistic) yang berkarakter, yaitu mengembangkan aspek fisik, 

emosi, social, kreativitas, spiritual dan intelektual siswa secara optimal. Selain itu 

juga membentuk manusia yang lifelong learners (pembelajar sejati). 

Pengembangan karakter dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai etika 

dasar (core ethical values) sebagai basis bagi karakter yang baik. Tujuannya adalah 

agar anak mempunyai karakter yang baik. Indikator karakter yang baik terdiri dari 

pemahaman dan kepedulian pada nilai-nilai etika dasar serta tindakan atas dasar inti 

nilai etika atau etika yang murni. Untuk itu, Yus (2008) menjelaskan bahwa karakter 

harus didefinisikan secara komprehensif yang dalam pengembangannya menyentuh 

kawasan kognitif, afektif dan perilaku. 

 

D. PENTINGNYA KELEKATAN ORANG TUA DALAM INTERNAL 

WORKING MODEL UNTUK KARAKTER ANAK 

Dalam buku Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa 2010-2012 

yang  dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia (2010) menjelaskan bahwa 

ruang lingkup pembangunan karakter bangsa meliputi: 

1. Lingkup Keluarga 

Keluarga merupakan wahana pembelajaran dan pembiasaan karakter  yang 

dilakukan oleh orang tua dan orang dewasa lain dalam keluarga terhadap 

anak sebagai angota keluraga sehingga diharapkan dapat terwujud keluarga 

berkarakter mulia yang tercermin dalam perilaku keseharian. Proses ini 



dapat dilakukan melalui komunitas keluarga dan partisipasi keluarga dalam 

pengelolaan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Keluarga 

merupakan lingkungan yang pertama dan utama dimana orang tua bertindak 

sebagai pemeran utama dan panutan bagi anak. Proses itu dapat dilakukan 

dalam bentuk pendidikan, pengasuhan, pembiasaan dan keteladanan. 

Pendidikan karakter dalam lingkup keluarga dapat juga dilakukan kepada 

komunitas calon orang tua dengan penyertaan pengetahuan dan 

keterampilan, khususnya dalam pengasuhan dan pembimbingan anak. 

2. Lingkup Satuan Pendidikan 

Satuan pendidikan merupakan wahana pembinaan dan pengembangan 

karakter yang dilakukan dengan menggunakan (a) pendekatan terintegrasi 

dalam semua mata pelajaran; (b) pengembangan budaya satuan pendidikan; 

(c) pelaksanaan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler;  serta (d) 

pembiasaan perilaku dalam kehidupan di lingkungan satuan pendidikan. 

Pembangunan karakter melalui satuan pendidikan dilakukan mulai dari 

pendidikan anak usia dini sampai perguruan tinggi. 

3. Lingkup Pemerintahan 

Pemerintaha merupakan wahana pembangunan karakter bangsa melalui 

keteladanan penyelenggara Negara, elite pemerintah dan elite politik 

4. Lingkup Masyarakat Sipil 

Masyarakat sipil merupakan wahana pembinaan dan pengembangan karakter 

melalui keteladanan tokoh dan pemimpin masyarakat serta berbagai 

kelompok masyarakat yang tergabung dalam organisasi sosial 

kemasyarakatan sehingga nilai-nilai karakter dapat diinternalisasi menjadi 

perilaku dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. 

5. Lingkup Masyarakat Politik 

Masyarakat merupakan wahana yang melibatkan warga Negara dalam 

penyaluran aspirasi dalam politik. 

6. Lingkup Dunia Usaha dan Industri 



Dunia usaha dan industri merupakan wahana interaksi para pelaku sektor riil 

yang menopang bidang perekonomian nasional.   Kemandirian 

perekonomian nasional sangat bergantung pada kekuatan karakter para 

pelaku usaha dan industry yang diantaranya dicerminkan oleh menguatnya 

daya saing, meningkatnya lapangan kerja dan kebanggan terhadap produk 

bangsa sendiri.  

7. Lingkup Media Massa 

Media massa merupakan wahana sebuah fungsi dan system yang member 

pengaruh sangat signifikan terhadap politik, khususnya terkait dengan 

pembentukan nilai-nilai kehidupan, sikap, perilaku dan kepribadian atau jati 

diri bangsa (2010;6). 

Dari paparan diatas, dijelaskan kedudukan keluarga sebagai salah satu ruang 

lingkup pembangunan karakter bangsa, mempunyai peran yang penting dalam 

pendidikan karakter bagi putra-putrinya. Posisi keluarga sebagai wahana awal 

pembentukan kepribadian anak yang berkarakter. Anak mendapatkan kesan pertama 

mengenai dunia melalui perilaku dan sikap orang tua, terutama ibu terutama di awal 

usianya. Jika ibu berlaku baik maka kesan anak tentang dunia dan lingkungan 

positif dan sikap anak juga akan menjadi positif. Hal ini dapat menyebabkan anak 

mampu mengeksplorasi lingkungan secara optimal, akibatnya perkembangan 

perilaku, emosi, sosial, kognitif dan kepribadian anak akan optimal pula (Stams 

dkk,2002).  

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kehangatan dan afeksi yang 

diberikan ibu pada anak akan berpengaruh pada perkembangan anak selanjutnya 

(Ampuni, 2002; Sutcliffe,2002; Karie dkk,2003). Kehangatan dan afeksi yang 

diberikan ibu selanjutnya disebut kualitas hubungan ibu dan anak. Kualitas 

hubungan ini jauh lebih penting dibandingkan dengan kuantitas atau lamanya waktu 

yang dihabiskan ibu bersama anak. Ibu yang menghabiskan waktu lebih banyak 

namun dengan perilaku yang buruk tidak akan membantu anak berkembang secara 



optimal (Pramana, 1996). Kelekatan inilah yang berdampak pada kelekatan pada 

masa-masa mendatang. 

Kelekatan dimulai pada masa fase awal di tahun pertama kehidupan. 

Menurut Ainsworth (dalam Belsky, 1988) hubungan kelekatan berkembang melalui 

pengalaman bayi dengan pengasuh ditahun-tahun awal kehidupannya. Intinya 

adalah kepekaan ibu dalam memberikan respon atas sinyal yang diberikan bayi, 

sesegera mungkin atau menunda, respon yang diberikan tepat atau tidak. Kelekatan 

adalah suatu hubungan emosional atau hubungan yang bersifat afektif antara satu 

individu dengan individu lainnya yang mempunyai arti khusus, Hubungan yang 

dibina akan bertahan cukup lama dan memberikan rasa aman walaupun figur lekat 

tidak tampak dalam pandangan anak.  

Anak yang percaya kebutuhannya akan terpenuhi akan mengembangkan rasa 

percaya. Berdasarkan kualitas hubungan anak dengan pengasuh, maka anak akan 

mengembangkan konstruksi mental atau internal working model mengenai diri dan 

orang lain yang akan akan menjadi mekanisme penilaian terhadap penerimaan 

lingkungan (Bowlby dalam Pramana 1996). Anak yang merasa yakin terhadap 

penerimaan lingkungan akan mengembangkan kelekatan yang aman dengan figur 

lekatnya (secure attachment) dan mengembangkan rasa percaya tidak saja pada ibu 

juga pada lingkungan. Hal ini akan membawa pengaruh positif dalam proses 

perkembangannya. Oleh karena itu kelekatan ibu tidak hanya menularkan kehangat 

secara fisik, namun juga kognisi dan afeksi yang dirasakan bersama. Seorang ibu 

dalam pengasuhannya mengenalkan konsep moral dengan bahasa yang mudah 

difahami sang anak, menerapkan perilaku yang mencerminkan sikap menjunjung 

tinggi moral dalam kesederhanaannya sehingga mudah dijadikan internal working 

model bagi karakter anak.  

Namun bila terjadi sesuatu, seperti ternyata ada kesalahan dari orang tua 

dalam mengasuh dan mendidik anaknya, perlu diperhatikan lebih seksama lagi. 

Pendapat ini merujuk pada uraian Megawangi (Latifah, 2008) menjelaskan bahwa 

ada beberapa kesalahan orang tua dalam mendidik anak yang dapat mempengaruhi 



perkembangan kecerdasan emosi anak sehingga berakibat pada pembentukan 

karakternya, yaitu :  

1. Kurang menunjukkan ekspresi kasih sayang baik secara verbal maupun fisik. 

2. Kurang meluangkan waktu yang cukup untuk anaknya.  

3. Bersikap kasar secara verbal, misainya menyindir, mengecilkan anak, dan 

berkata-kata kasar.  

4. Bersikap kasar secara fisik, misalnya memukul, mencubit, dan memberikan 

hukuman badan lainnya.  

5. Terlalu memaksa anak untuk menguasai kemampuan kognitif secara dini.  

6. Tidak menanamkan "good character' kepada anak.  

Dampak yang ditimbulkan dari salah asuh seperti di atas, menurut Megawangi 

(Latifah,2008) akan menghasilkan anak-anak kelak pada masa perkembangannya 

mempunyai kepribadian bermasalah atau mempunyai kecerdasan emosi rendah, seperti : 

1. Anak menjadi acuh tak acuh, tidak butuh orang lain, dan tidak dapat menerima 

persahabatan. Karena sejak kecil mengalami kemarahan, rasa tidak percaya, dan 

gangguan emosi negatif lainnya. Ketika dewasa ia akan menolak dukungan, 

simpati, cinta dan respons positif lainnya dari orang di sekitarnya. la kelihatan 

sangat mandiri, tetapi tidak hangat dan tidak disenangi oleh orang lain.  

2. Secara emosiol tidak responsif, dimana anak yang ditolak akan tidak mampu 

memberikan cinta kepada orang lain.  

3. Berperilaku agresif, yaitu selalu ingin menyakiti orang baik secara verbal 

maupun fisik.  

4. Menjadi minder, merasa diri tidak berharga dan berguna.  

5. Selalu berpandangan negatif pada lingkungan sekitarnya, seperti rasa tidak 

aman, khawatir, minder, curiga dengan orang lain, dan merasa orang lain sedang 

mengkritiknya.  



6. Ketidakstabilan emosional, yaitu tidak toleran atau tidak tahan terhadap stress, 

mudah tersinggung, mudah marah, dan sifat yang tidak dapat dipreaiksi oleh 

orang lain.  

7. Keseimbangan antara perkembangan emosional dan intelektual. Dampak negatif 

lainnya dapat berupa mogok belajar, dan bahkan dapat memicu kenakalan 

remaja, tawuran, dan lainnya.  

8. Orang tua yang tidak memberikan rasa aman dan terlalu menekan anak, akan 

membuat anak merasa tidak dekat, dan tidak menjadikan orang tuannya sebagai 

”role model” Anak akan lebih percaya kepada "peer group"nya sehingga mudah 

terpengaruh dengan pergaulan negatif.  

Oleh sebab itu, bila terjadi kegagalan keluarga sehingga menimbulkan 

dampak yang sangat berat seerti diatas, maka perlu kerjasama berbagai fihak yang 

terkait untuk mencegah permasalahan yang berkepanjangan.Kegagalan keluarga 

dalam melakukan pendidikan karakter pada anak-anaknya, akan mempersulit 

institusi-institusi lain di luar keluarga (termasuk sekolah) dalam upaya 

memperbaikinya. Kegagalan keluarga dalam membentuk karakter anak akan 

berakibat pada tumbuhnya masyarakat yang tidak berkarakter. Oleh karena itu, 

setiap keluarga harus memiliki kesadaran bahwa karakter bangsa sangat tergantung 

pada pendidikan karakter anak-anak mereka dalam keluarga.  

 

E. PENUTUP 

Hubungan anak dengan orang tua merupakan sumber emosional dan kognitif 

bagi anak. Hubungan tersebut memberi kesempatan bagi anak untuk mengeksplorasi 

lingkungan maupun kehidupan sosial. Hubungan anak pada masa-masa awal dapat 

menjadi model dalam hubungan-hubungan selanjutnya. Berdasarkan kualitas 

hubungan anak dengan orang tua dan pengasuh, maka anak akan mengembangkan 

konstruksi mental atau internal working model mengenai diri dan orang lain yang 



akan akan menjadi mekanisme penilaian terhadap penerimaan lingkungan. Setelah 

membaca uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ibu sebagai pengasuh utama anak 

memegang peranan penting dalam penentuan status kelekatan anak, apakah anak 

akan membentuk kelekatan aman atau sebaliknya. Status kelekatan ini berhubungan 

dengan gangguan kelekatan dan perkembangan anak di masa selanjutnya.  

Pengasuhan anak dalam keluarga sangat erat hubungannya dengan tingkah 

laku lekat antara pengasuh ( dalam hal ini orang tua sebagai primer dan pengasuh 

lainnya sebagai sekunder) dengan anak yang diasuhnya sehingga didalamnya 

pengasuhannya sehari-hari sangat mengedepankan nilai-nilai positif yang dianutnya 

baik berlandaskan agama, kepercayaan dan kebudayaan sehingga membekali anak 

mempunyai karakter yang kuat dalam dirinya. 
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