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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan ilmu dan teknologi saat ini sangat mempengaruhi 

perilaku anak yang semakin hilangnya nilai-nilai karakter bangsa. Hilangnya 

nilai-nilai karakter bangsa tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan ilmu 

dan teknologi saja akan tetapi dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan para 

generasi muda. Kemajuan zaman yang terjadi saat ini, semula dipandang akan 

memudahkan pekerjaan manusia, namun kenyataannya kemajuan zaman 

menimbulkan keresahan dan ketakutan baru bagi manusia, yaitu kesepian dan 

keterasingan baru, ditandai dengan lunturnya rasa solidaritas, kebersamaan, 

dan silaturahim. Diakui dan disadari atau tidak, perilaku masyarakat sekarang 

terutama remaja dan anak-anak menjadi sangat mengkhawatirkan, maraknya 

angka kekerasan anak-anak dan remaja, dan lain-lain menjadi masalah sosial 

yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. 

Berbagai kejadian dan fenomena yang terjadi di atas semakin membuka 

mata bahwasanya diperlukan solusi untuk bisa menyelesaikan persoalan 

tersebut. Kata kunci dalam memecahkan persoalan tersebut terletak pada 

upaya penanaman dan pembinaan kepribadian dan karakter sejak dini yang 

dilakukan secara terpadu di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat 

barangkali bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi semua persoalan 

demikian. 
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Munculnya gagasan tentang tradisi penanaman karakter cukup menarik 

perhatian berbagai kalangan masyarakat. Tidak dipungkiri bahwa tradisi 

penanaman karakter memang sangat penting bagi bangsa Indonesia, terutama 

untuk mempersiapkan generasi muda sebagai calon pemimpin bangsa di masa 

yang akan datang. Melalui tradisi penanaman karakter diharapkan mampu 

mencetak para generasi abad 21 yang dapat mewarisi karakter bangsa yang 

luhur. 

Pelaksanaan tradisi penanaman karakter memang tidak semudah 

dibayangkan, butuh proses lama untuk bisa mengimplementasikannya. Tradisi 

penanaman karakter tidak sepenuhnya dibebankan kepada sekolah. 

Masyarakat perlu diberikan penyadaran bahwa tradisi penanaman karakter 

merupakan tanggung jawab bersama. Memaksimalkan tercapainya program 

tradisi penanaman karakter sangat dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak 

dan lapisan masyarakat secara terpadu. Mulai dari pihak keluarga, sekolah, 

lingkungan sosial masyarakat, institusi kepolisian hingga media cetak  

maupun elektronik yang turut terpengaruh dalam pembentukan karakter 

seorang anak. 

Pihak pertama yang sangat berpengaruh dalam tradisi penanaman 

karakter adalah keluarga. Keluarga adalah wadah yang sangat penting di 

antara individu dan group, dan merupakan kelompok sosial yang pertama di 

mana anak-anak menjadi anggotanya. Keluargalah sudah barang tentu yang 

pertama-tama pula menjadi tempat untuk mengadakan sosialisasi kehidupan 

anak-anak. Ibu, ayah, dan serta yang mengajarkan pada anak-anak 

sebagaimana hidup dengan orang lain (Ahmadi, 2007:108). Sebagai lembaga 
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pendidikan yang pertama dan utama bagi anak keluarga mempunyai peranan 

yang amat sangat penting dan strategis dalam penyadaran, penanaman, dan 

pengembangan nilai moral sosial dan budaya. Tradisi nilai yang ditanamkan 

oleh orang tua kepada anak-anaknya seperti ketaatan beragama, sabar, 

ketaatan kepada orang tua, kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, 

kepedulian pada orang lain dan sebagainya. 

Keluarga sebagai salah satu dari Tri Pusat Pendidikan bertugas 

membentuk tradisi atau kebiasaan-kebiasaan (habit formation) yang positif 

sebagai fondasi yang kuat dalam pendidikan informal. Dengan tradisi yang di 

terapkan keluarga anak-anak akan mengikuti atau menyesuaikan diri bersama 

keteladanan orang tuanya. Dengan demikian akan terjadi sosialisasi yang 

positif dalam keluarga (Gunawan, 2000:45). 

Kesibukan kerja dan dinamika kehidupan masyarakat modern sering kali 

memaksa orang tua meninggalkan tugas pokok sebagai pendidik anak-anak 

ketika berada di rumah. Berlangsung karena kuantitas perjumpaan orang tua 

dengan anak-anak semakin sedikit. Terlihat para orang tua yang bekerja 

sebagai  Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas  Pendapatan Daerah 

(DIPENDA) Provinsi Jawa Timur Pasuruan dari pagi sampai malam, sehingga 

orang tua dalam proses pemberian teladan untuk anaknya berkurang. Anak 

sering mendapat pengalaman atau pengetahuan yang berasal dari luar yaitu 

dengan adanya teknologi informatika dan pengaruh dari lingkungan 

masyarakat setempat. 

Salah satu kesalahpahaman dari para orang tua dalam dunia pendidikan 

sekarang adalah adanya anggapan bahwa sekolahlah yang bertanggungjawab 
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terhadap pendidikan anak-anaknya, sehingga orang tua menyerahkhan 

sepenuhnya pendidikan anaknya pada guru di sekolah. Meskipun disadari 

bahwa berapa lama waktu yang tersedia dalam setiap harinya bagi anak di 

sekolah. Anak sebenarnya banyak menghabiskan waktu di luar lingkup 

sekolah, anak lebih banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan 

keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat.  

Anggapan tersebut tentu saja keliru, karena orang tua yang merupakan 

pendidik pertama, utama dan kodrati. Orang tualah yang banyak memberikan 

pengaruh dan warna kepribadian seorang anak. Anak lebih banyak meniru dan 

meneladan orang tua, entah itu dari cara berbicara, cara berpakaian, cara 

bertindak, dan lain-lain. Sehingga seorang anak akan mengikuti sesuai dengan 

apa yang orang tua lakukan di dalam rumahnya. Orang tua mempunyai 

berbagai macam fungsi di antaranya ialah memberikan pendidikan kepada 

anak terutama untuk pendidikan karakter karena sebagai dasar kepribadian 

putra-putrinya. Sebagai pendidik dalam keluarga, orang tua sangat berperan 

dalam meletakan dasar-dasar perilaku bagi anaknya. Sikap, kebiasaan, dan 

perilaku selalu dilihat, dinilai, dan ditiru oleh anaknya yang kemudian secara 

sadar atau tidak sadar diresapinya dan kemudian menjadi kebiasaan bagi anak-

anaknya (Koesoema, 2010:181). 

Fungsi keluarga sebagai sarana pewarisan budaya dapat berkurang 

apabila orang tua dengan anak tidak lagi mendalam karena berbagai tuntutan 

dan kebutuhan hidup sehingga peran keluarga dalam membina kepribadian 

anak menjadi sangat mundur, tugas keluarga dalam membina dasar-dasar 

pendidikan kebiasaan menjadi sangat dangkal. Akibatnya perkembangan 
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kepribadian anak terpengaruh oleh hal-hal yang berasal dari luar keluarga 

yang biasanya cenderung ke hal-hal negatif. 

Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai yang telah memenuhi syarat yang 

ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwewenang dan diserahi tugas dalam 

suatu jabatan negeri, digaji berdasarkan undang-undang yang berlaku. 

Pegawai Negeri Sipil yang di maksud yaitu orang yang bekerja di lingkungan 

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Pasuruan. Keluarga Pegawai 

Negeri Sipil di Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) ialah mereka yang 

bekerja dalam bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam 

penerimaan dan pendapatan daerah. 

PNS DIPENDA mempunyai fungsi yaitu sebagai perumusan dan 

pelaksanaan teknis di bidang pemungutan Pajak kendaraan. Dinas Pendapatan 

Daerah menyerap Pegawai  yaitu laki-laki dan perempuan namun dari jumlah 

pegawai yang ada di DIPENDA kebanyakan adalah orang yang sudah 

menikah dan memiliki anak usia SD (7 tahun-12 tahun). Jumlah waktu kerja 

yang dimulai dari jam 07.00 sampai jam 20.00, jumlah jam kerja antara 

perempuan dan laki-laki sama. Dalam hal ini bagaimana orang tua yang 

bekerja sebagai PNS bisa mendidik anak-anaknya sedangkan orang tua harus 

bekerja dari pagi sampai malam hari, maka dari itu orang tua mempunyai dua 

kewajiban yang harus dijalani setiap harinya yaitu mencari nafkah serta 

mendidik anak-anaknya. Selain tidak dapat memenuhi kebutuhan pendidikan 

informal anak, dengan bekerjanya orang tua yang menyita waktu untuk 

mengurus anak, pada dasarnya para orang tua tetap meluangkan waktu buat 

anak-anaknya, tetaapi tidak maksimal karena hampir semua waktunya 
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digunakan untuk bekerja di DIPENDA. Pendidikan formal dan informal bisa 

berjalan dengan sejajar, para orang tua harus bisa membagi dan 

memaksimalkan waktu saat keluarga sedang bersama-sama. 

Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan yang 

sebagian masyarakatnya berprofesi sebagai petani, buruh, pedagang, guru dan 

lain sebagainya. Namun dari beberapa profesi yang ada, ada salah satu jenis 

profesi yang membuat peneliti termotivasi untuk diteliti, yaitu pada kelurga 

yang berprofesi sebagai PNS di Dinas Pendapatan Daerah yang ada di 

Kelurahan Purworejo Kota Pasuruan. 

Berdasarkan latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul”Tradisi Keluarga dalam Penanaman Karakter Anak 

pada Keluarga Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendapatan 

Daerah Provinsi Jawa Timur Pasuruan”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bentuk karakter apa  yang ditanamkan pada anak  dalam tradisi keluarga 

di lingkungan keluarga Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendapatan Daerah 

Provinsi Jawa Timur Pasuruan? 

2. Bagaimana pelaksanaan tradisi keluarga dalam penanaman karakter pada 

anak di lingkungan keluarga Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendapatan 

Daerah Provinsi Jawa Timur Pasuruan ? 
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3. Bagaimana hambatan tradisi keluarga dalam penanaman karakter pada 

anak di lingkungan keluarga Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendapatan 

Daerah Provinsi Jawa Timur Pasuruan ? 

 

1.3 Tujuan  

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan peneliti di atas 

maka tujuan penelitian ini sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan bentuk karakter apa  yang ditanamkan pada anak  dalam 

tradisi keluarga di lingkungan keluarga Pegawai Negeri Sipil Dinas 

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Pasuruan 

2. Mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan tradisi keluarga dalam 

penanaman karakter pada anak di lingkungan keluarga Pegawai Negeri 

Sipil Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Pasuruan. 

3.  Mendeskripsikan hambatan tradisi keluarga dalam penanaman karakter 

pada anak di lingkungan keluarga Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendapatan 

Daerah Provinsi Jawa Timur Pasuruan. 

 

1.4 Manfaat  

 Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yaitu sebagai berikut. 

1. Secara Teori 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah 

keilmuan dan memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi 

upaya pengembangan pendidikan yang lebih baik dan bermutu. 
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2. Secara Praktis 

Penelitian ini memberikan masukan bagi para orang tua, guru dan 

masyarakat yang bernaung dalam pendidikan, sehingga melalui 

penelitian ini para orang tua, guru dan masyarakat dapat lebih 

maksimal dalam menanamkan tradisi penanaman karakter pada 

anak. 

 

1.5    Batasan Masalah 

 Tradisi keluarga merupakan kebiasaan atau pembelajaran yang selalu di 

aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga dan tradisi keluarga 

direalisasikan di antaranya ke dalam pendidikan, ekonomi, social, agama, 

budaya dan lain sebagainya. Keluarga terbagi menjadi dua bagian yaitu 

kelurga inti dan keluarga luas, keluarga inti yaitu keluarga yang terdiri dri 

ayah, ibu, dan anak, sedangkan keluarga luas yaitu suatu kelompok kerabat 

yang terdiri atas satu keluarga inti senior dan keluarga inti anak-anaknya, 

berada dalam jalinan hubungan erat. Pada penelitian ini peneliti membatasi 

masalah hanya mengenai  tradisi keluarga dalam keluarga inti. 

Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai yang telah memenuhi syarat yang 

ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwewenang dan diserahi tugas dalam 

suatu jabatan negeri, digaji berdasarkan undang-undang yang berlaku. 

Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang hanya menerima pnghasilan apabila 

pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah 

unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaiannya suatu jenis 

pekerjaan yang di minta oleh pemberi pekerjaan. Pegawai Negeri Sipil 

DIPENDA adalah pegawai yang di beri wewenang oleh negara sebagai 
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pemungut pajak kendaraan, pegawai yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah pegawai yang sudah diangkat menjadi pegawai negeri sipil yang diberi 

wewenang oleh negara untuk memungut pajak kendaraan (pegawai tetap 

DIPENDA).  

Anak adalah hasil buah hati dari orang tua yang mulai dari kandungan 

sampai umur 18 tahun yang masih tinggal satu atap dengan orang tua. Anak 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak  yang masih berusia 12  tahun 

kebawah atau masih usia pendidikan di bangku sekolah dasar. 

Karakter yang dapat diaplikasikan manusia dalam kehidupan sehari-hari 

khususnya dalam keluarga, di antaranya sebagai berikut : karakter beriman 

dan betakwa kepada Allah Swt, karakter pengasih, karakter penyayang, 

karakter bertanggung jawab, karakter mencipta, karakter pemaaf, karakter 

jujur, karakter mandiri, karakter lemah lembut, karakter berilmu, karakter adil, 

karakter penjaga amanah, karakter bijaksana, karakter sabar, karakter 

bersyukur, karakter suci, dan karakter menjaga, karakter menghargai dan 

menghormati,  dalam penelitian ini, peneliti tidak membatasi karakter apa 

yang harus di teliti, tetapi peneliti membahas  semua karakter yang sering di 

tanamkan orang tua pada anak. 

 
1.6 Definisi Istilah 

 Definisi istilah merupakan penjelasan mengenai istilah yang berkaitan 

dengan penelitian. Definisi istilah diperlukan agar tidak ada kesalah pahaman 

penafsiran oleh pembaca. Definisi istilah yang akan dibahas antara lain 

sebagai berikut: 
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1. Tradisi keluarga 

Tradisi keluarga merupakan kebiasaan atau tingkah laku anggota 

keluarga yang dilakukan secara ulang-ulang sehingga anggota tersebut 

dapat menerapkannya dengan baik. 

2. Penanaman karakter 

Penanaman karakter  merupakan pembentukan perilaku atau moral yang 

dilakukan sejak usia dini agar perkembangan moral sesuai dengan apa 

yang diharapkan atau sesuai dengan sifat yang di miliki rosululloh.  

3. Anak  

Anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau 

belum mengalami masa pubertas. 

4. Keluarga PNS DIPENDA 

Keluarga PNS DIPENDA adalah ayah atau ibu yang bekerja mengabdi 

pemerintah dan mendapatkan gaji tetap per bulannya dan mendapat 

tunjangan di akhir tua. 

 


