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Abstract

The purpose of this study was to examine gender analysis of the family interqctions in relation to the
students'delinquencies, The objectives of this study were: (l) To identifu the family interactions
based on dimension of warmth and support behaviors, and (2) To identifu the famity interactions
based on dimension of hostility coercion behaviors, and (3) To examine the correlation between
fanily interactions and the quality o/family interactions, students' delinquencies, and students'
academic achievement, The study was conducted in 2001-2aN at four technical high schools and
one high school. The samples used in this study were 667 students (540 males, and 127 females).
The sampling method applied was simple random sampling among second graders.

The study found out that male students had higher warmth and support interactions with their mathers
than that of their fathers, while female students had higher warmth interactions with their fathers
than that of their mothers. Result also showed that the dyadic warmth and support interaclions
between fentales students and their parents were higher that male students. Based on the dimension
o.f hostility coercion behaviors, result showed that male students had higher hostility interactions
with their parents than female students. In this case, it had been shown the aggressiveness of male
students were higher than female students. Then, the dyadic hostility coercion interaction between
students and their parents affected the high tensions among them and finally alfected the unsatisfied
and unhappiness among ,their relationships. The study found out the impact of warmth interactions
between mothers and the samples to the decrease of students'delinquencies and the decrease of
academic achievements.

Finally, the study suggested that the schools have to increase the strong coordinations between
teachers and parents in relation to the children's interactions, protections, socialization, and education.
In order to reduce students'delinquencies, tlre model of delinquencies'prevention should be prepared
and implemented by the cooperations among local government, educational institutions, schools,
community and the parents' of the students.

Keywords: Gender Analysis Of Family Interactions, Students'Delinquencies, The Quality Of
Family Interactions.

I. PBNDAHULUAN

A. Latar Belakang :
Kua l i tas  sumberdaya manus ia  (SDM) :

diartikan sebagai kondisi fisik sehat, kondisi kognitif r
yang handal, dan kondisi psikososial/ mental yang ,

stabil sefta perilaku yang terpuji. Kualitas SDM
sangat per-rting peranannya dalam mewujudkan
kual i tas pembangunan negara yang maju dan
berke lan ju tan ,  beg i tu  pu la  seba l iknya,  bahwa



penibangunan yang berkelanjutan akan dapat
rnenghasi lkan kual i tas hidup manusia yang baik
(Soerjani  1999).

Pembentukan kualitas SDM suatu bangsa
dimulai dari proses kegiatan sosialisasi dan pendidikan
sehari-hari di dalam keluarga. Hal ini sesuaidengan
1996; Kilpatrik dan Holland 2003). Oleh karena itu
peran keluarga sangat penting dalam menciptakan
SDM yang berkualitas.

I(ondisi  saat in i  menggambarkan fakta
bahwa barryak perilaku penyimpangan (deviant
behaviors)yang dilakukan oleh generasi muda, baik
l<enakalan yang cenderung ke tindakan kriminal,
konsumsi obat-obat terlarang maupull perilaku seks
bebas. Ilal ini sesuai dengan pernyataan para ahli
bahwa generasi  muda yang masih dalam masa
transisi, memang mengalami dilerna kepribadian di
dalam dirinya (Belslcy et al. 1984;Muuss 1990; Booth
1991; Myers 1999).  Sehubungan dengan peri laku
penyimpangan tersebut, pada studi ini difokuskan
pada analisis gender tentang pengaruh interaksi dalam
I<eluarga dan kenakalan pelajar pada pelajar sekolah
menengah di l(ota Bogor,

B. Iclentifi l<asi Masalah
I (ond is i  saa t  in i  rnenggambarkan fak ta

balrwa banyak peri laku penyimpangan (deviant
behaviors) yang dilakukan oleh generasi muda, baik
I<enakalan yang cenderung ke t indakan kr iminal,
l<onsumsi obat-obat terlarang maupun perilaku seks
bebas. Hal ini sesuai dengan pernyataan para ahli
balrwa generasi  muda yang masih dalam masa
transisi ,  memarlg mengalami di lema kepribadian di
dalarn dirinya(Belslq et a|.1984; Muuss 1990; Booth
l99 l  ;  Myers  1999) .

C. Pembatasan Masalah
Berdasarkan ident i f i kas i  masa lah  yang

dipaparkan di atas maka masalahnya dibatasi pada
anal is is gender tentang pengaruh interaksi  dalam
keh-rarga pada interaksi dalam keluarga berdasarkan
dimensi perilaku kehangatan (Warmth & Support
Behav io rs ) ,  dau in te raks i  da lam ke luarga
berdasarkan dirnensi perilaku kekasaran (Hostility
C'.oercion Behaviors), dan hubungan antara interaksi
dalarn keluarga dan kenakalan pelajar sekolah
rnenengah di Kota Bogor.

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan pembatasan masalah yang

d ipaparkan d i  a tas  maka masa lahnya dapat
dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana interaksi
dalam keluarga dan pengaruhnya terhadap kenakalan
pela.jar. Adapaun pertanyaan penelitian yang bisa
diLrngkap adalah: (l) bagaimana interaksi dalam

keluarga berdasarkan dimensi perilaku kehangatan
(Warmth & Support Behaviors), (2) bagairnana
interaksi dalam keluarga berdasarkan dimensi perilakr"r
kekasaran (Hostility Coercion Behaviors), dan (3)
bagaimana hubungan antara interaksi dalam keluarga
dan kenakalan pelajar.

C. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan menjadi masukan

bagi perkenrbangan i lmu keluarga dan gender
khususnya dalarn mengetahui interaksi  dalam
keluarga berdasarkan analisis gender. Diharapkan
penelitian ini dapat memberikan indikator ringkas
tentang tipe interaksi dalam keluarga yang baik yang
dapat menghindarkan pelajar dari perilaku kenakalarr.

II. KAJIAN PUSTAKA

I(eluarga menurut sejurnlah al i l i  adalah
sebaga i  un i t  sos ia l -ekonomi  te rkec i l  da la rn
masyarakat yang merupakan landasan dasar dari
semua institusi, merupakan kelompok prirner yang
terdiri dari dua atau lebilr orang yang menrpunyai
jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah,
hubungan perkawinan, adopsi(UU Nomor 10 TahLrn
1992Pasal I  Ayat 10;Khairuddin 1985;Landis 1989;
Day et al .1995;Gel les 1995;Emberdan Ernber 1996;
Vosler 1996). Menurut U.S. Bureau of the Censtts
Tahun 2000 keluarga terdiri atas orang-orang yang
hidup dalarn satu rumahtangga (Newman dan
Grauerholz 2002; Rosen (Skolnicl< dan Skolnick
1997). Berdasarkan keputusan New York Stute
Court, keluarga termasuk juga keluarga gay yang
telah hidup bersama selama sepuluh tahun; menurut
Benson (197 l)merupakan institusi yang sentimental.

Bronfenbrenner (Bronfenbrenner 1 98 1 ;
Santrock dan Yussen 1989), Deacon dan Firebauglr
(1988) ,  Metson (1980) ,  Hohnan (1983) ,  K le in  dan
White ( 1 996) menyaj ikan rnodel pandangan dari segi
ekologi dalam mengerti proses sosialisasi anak-anak.
ModeI tersebut menempatkan posisi  anak atau
keluarga inti pada pusat di dalam rnodelyang secara
langsung dapat berinteraksi dengan Iingkungan yang
berada di sekitarnya, yaitu lingkungan mikrosistem
(the microsystem) yang merupakan lingkungan
terdekat dengan anak berada, meliputi keluarga,
sekolah, teman sebaya, dan tetangga. Lingkungan
yang lebih luas disebut lingkungan mesosistem (ffre
mesosys tem)  yang berupa hubungan an tara
lingkungan mikrosistem satu dengan mikrosistem
yang lainnya, misalnya hubungan antara lingkungan
keluarga dengan sekolahnya, dan hubungan antara
l ingkungan keluarga dengan teman sebayanya,
Lingkungan yang lebih luas lagi disebut dengan
lingkungan exosystem yang merupakan lingkungan



tempat anak tidak secara langsung mempunyai
peranan seczra aktif, misalnya lingkungan keluarga
besar (extended family) atau l ingkungan
pemerintahan. Akhirnya lingkungan yang paling luas
adalah lingkungan makrosistem (the macrosystem)
yang merupakan tingkatan paling luas yang meliputi
struktur sosial budaya suatu bangsa secara umum.

Di dalam mengaitkan antara komunikasi dan
interaksi, berikut ini diuraikan beberapa pendapatpara
ahli. Dalam pendekatan Ihnu Sosiologi, hubungan
antar manusia harus didal iului  oleh kontak dan
komunikasi. Hubungan antara manusia ini kemudian
saling mempengaruhi antar satu dengan yang lainnya
rne lalu i pengerlian yang di un gkapkan, informasi yang
dibagi, semangat yang disumbangkan, yang semua
pesannya membentuk pengetahuan. Model interaksi
dar i  p roses  komunikas i  juga  rnenun jukkan
perkembangan peran ( ro le  deve lopment ) ,
perr garnbi lan peran (ro le - taking) dan pengembangan
diri sendiri (development of selfl karena manusia
berkembang melalui interaksi sosialnya. Komunikasi
manusia tersebut juga terjadi dalam suatu konteks
budaya te r ten tu  dan mempunya i  ba tas-ba tas
(b oundar ies) tertentu (Ruben 1 98 8 ; Lil iwe fi 1997 \.

Masih terkait dengan komunikasi, keluarga
mempunyai interaksi kelornpok yang memberikan
ikatan bonding (hubungan biologis dan hubungan
intergenerasi sefta ikatan kekerabatan) yangjauh lebilr
lama dibandingkan dengan kelompok asosiasi lainnya.
Interaksi dalam keluarga ini lebih dipandang sebagai:
( I ) suatu interaksi unlLurl antar anggota keluarga, (2)
suatu seri interaksi yang dilakukan oleh dua pihak
(dyadic), (3) sejumlah interaksiantar sub-ke lompok
keluarga : dyadic, triadic, dan tetradic, dan (4)
sistem hubungan internal keluarga sebagai reaksi
terlradap sistem sosial yang lebih luas (Klein dan
White, 1996). Permasalahan keluarga yang semakin
rentan akhir-akhir ini menjadi semakin melemahnya
kualitas kornunikasi antar anggota keluarga sehingga
memudarkan fungsi keluarga dalam melindungi
anggotanya dari pengaruh pihak luar, Disatu sisi, saat
ini pengaruh luar terhadap pribadi keluarga semakin
kuat akibat peningkatan teknologi komunikasi diera
informas i dan globalisasi (Susanto-Sunario 1 995).

Komuni l<asi  dan interaksi  dalam keluarga
adalah bagian dari  proses sosial isasi  anak yang
dilakukan oleh orangtua. Ada tiga hal yang harus
diperhatikan dalam proses sosialisasi ini, yaitu: pola
perilaku yang disosialisasikan, agen yang berpartisipasi
dalam proses sosialisasi (termasuk orangtua, anak,
teman, guru, program televisi), dan tehnik serta
pelaksanaan dari proses sosialisasi (Kalish dan Collier
l98l ;  Eshleman l99l) .  Lebih jauh Kreppner dan
Lerner (Zeitlin 1995) mengemukakan pendapat
bahwa keluarga merupakan suatu sistem yang

menekankan pada dimensi interaksi keluarga, suatu
seri dari interaksi timbal balik dua arah (dyadic
interactions), danjuga gabungan dari interaksi antar
semua sub kelornpok keluarga (dyadic, triadic,
tetradic), dan suatu sistem hubungan internal yang
menyangkut  dukungan sos ia l ,  dan l rubungan
intergenerasi.

Gambar I menunjukkan rnodel kerangka
berpikir  yang menggarnbarkan interaksi  dalam

Gambar 1.
Kerangka berpikir interaksi dalam keluarga

berwawasan gendpr dan kaitannya
dengan kenakalan pelajar

keluarga yang berwawasan gender dan hubungaiti,ya
dengan kenakalan pelajar.

Sibuk memenuhi kebutuhan keluarga
Perilaku kenakalan remaja sebagai pelajar

merupakan output dari suatu proses hubungan antara
anggota keluarga dan antara sistem keluarga dan
sistem lingkungan di sekitarnya (Bronfenbrenner
l98l). Seiring dengan pernyataan tersebut, krisis
ekonomi nasional yang berkepanjangan sejak
pertengahan tahun 1997 juga membawa dampak
pada kehidupan keluarga. Orangtua lebilr banyal<
mengalokasikan waktunya untuk mencari nafkalr,
dan memenuhikebutuhan hidup sehari-hari. Ibu lebih
banyak mengalokasikan waktunya untuk mengurus
rumah,  mengasuh anak  yang mas ih  kec i l ,  dan
melakukan kegiatan sosial dan keagamaan. Adapun
pelajar yang tergolong rnasih remaja, menurut teori
perlcembangan sosial sedang berada pada rnasa
transisi, masa mencari identitas diri, sudah merasa
dewasa namun belum mempunyai kepercayaan diri
yangtinggi atau dengan kata lain merasa mulai mandiri
namun masih butuh birnbingan (Papalia dan Old 1986;
Kaluger dan Kaluger 1979; Kartono 1 986).

Sehubungan dengan masa transisi  pada
remaja tersebut, interaksi diadik (tirnbal baiik)
orangtua dan anak yang berwawasan gender akan
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sangat membantu keluarga dan anak remaja dalam

menanggulangi atau mer, ghindari kenakalan' Seperti

din,'-atakan oleh Kartono (1986) bahwa kehidupan

keluarga yang tidak harmonis, baik karena perceraian

maupun pertengkaran, menyebabkan anak kurang

mendapat perhatian (baik fisik maupun psikologis)

sehingga anak kurang mempunyai kemampuan untuk

mengontrol dirinya. Jadi "bonding" dan kualitas

interaksi antara orangtua dan anak, baik laki-laki 2'

mallpuu perempuall, akan membawa dampak pada

"ol,ttcon'te" remaja, baik kepercayaar pada dirinya

maupurl perilaku sosialnya (Mussen et al. 1989).

III. METODE PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian
Secara umum penelitian inibertujuan untuk

rurelakukan analisis gender tentang interaksi dalam

keluarga dan pengaruhnya terhadap kenakalan pelajar.

Secara  khusus ,  s tud i  in i  ber tu juan un tuk :  ( l )

Menjabarkan interaksi dalam keluarga berdasarkan 3.

dimensi perilaku kehangatan (Warmth & Support

Behaviors),  (2) Menjabarkan interaksi  dalam

Iteluarga berdasarkan dimensi perilaku kekasaran
(Host i l i t y  Coerc ion  Behav io rs \ ,  dan (3 )

Menganal is is hubungan antara interaksi  dalam

keluarga dan kenakalan Pelajar'

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di lima Sekolah L,anjutan

Tirrglcat Atas (SLIA) yaitr"r empat Sekolah Menengah 4.

I(e.jr-rruan-Teknik Industri (SMK- TI) baik negeri

maupun swasta dan satu Sekolah Menengah Umum
(SMU) swasta  d i  I (o ta  Bogor  berdasarkan

rekomendas i  I (an tor  D inas  Pend id ikan dan

Pengajaran, Polresta serta Satgas SMK-TI atas dasar

frekuensi perkelahian pelajar dan permasalahan

pelajar yang sering dilakukan.
Waktu pelaksanaan dilaksanakan selamatiga 5.

tahun (2001-2003) yang terbagi dalam beberapa

talrapan.

C. Metode Penelitian
Penelitian ini rnenggunakan metode survey'

yakni data yang dikurnpulkan melalui panduan

kuesioner dan pada penelitian initelah dikontol sesuai

dengan prosedur pengurnpulan data yang tepat dan

benar (Koentiaraningrat l98l; Babbie 1989; Black

dan Champion 1992). Kontrol datadilakukan melalui

dua hal dasar dalam pengukuran empiris, yaitu

Reliabilitas dan Validitas. Adapun Kisi-kisi lnstrumen

perrel itian sebagai berikr"rt:
L Interaksidalam keluarga dimensi kehangatan

(Warmth & Support Behaviors) terdiri atas
(l) perilaku kehangatan anak ke orangtua,

(2) perilaku kehangatan orangtua ke anak,
dan (3) perilaku kehangatan ayah ke ibu dan
sebaliknya yang masing-masing terdiri atas
4 (empat) butir pertanyaan yaitu peduli,
mencintai, menghargai dan membantu; skala
likert l-5, merujuk ke Rohner 1986; dan
modif ikasi dari Center for FamilY
Research-Iowa State University 1994)'
Interaksi dalam keluarga dimensi kekasaran
(hos tility-coercion Behaviors) terdiri atas
(l) perilaku kekasaran anak ke orangtua, (2)
perilaku kekasaran orangtua ke anak, dan (3)
perilaku kekasaran ayah ke ibu dan sebaliknya
yang masing-masing terdiri atas 5 (lima) butir
per tanyaan yai tu  marah,  mengkr i t ik /
mencerca.  membentak/  ber ter iak,
berteengkar dan memukul; skala likert 1-5,
merujuk ke Rohner 1986; dan modifikasi dari
Center for Family Research'lowa State
University 1994).
I (ua l i tas Hubungan dalam Keluarga:
Perasaan puas dan bahagia yang dirasakarr
contoh dalarn berhubungan dengan
orangtuanya (8 but i r  per tanyaan (3
pertanyaan kualitas hubungan ayah dan anak,
3 pertanyaan kualitas hubungan ibu dan anal<,
dan 2 pertanyaan kualitas hubungan ayah dan
ibu); skala likert l-5; Replikasi dari Center

for Family Research-lowa State University
te94).
Kenakalan Umum: Perilaku penyimpangan
dari normayang merugikan diri sendiri nalnun
tidak rnerugikan dan menyakiti orang lain
serta tidak nelanggar hukum fonnal ( I 7 butir
pertanyaan; skala likert 1-5; rnerujuk ke
Center for Family Research-Iowa State
University 1994; Simmon 1996; Conger
r994).
Kenakalan Kriminal: Perilaku penyimpangan
dari norma yang merugikan diri sendiri dan
merugikan serta menyakiti orang lain bahkan
melanggar  hukum formal  (34 but i r
pertanyaan; skala likert l-5; merujuk ke
Center for Family Research-Iowa Stale
University 1994; Simmon 1996; Conger
1994).

D. Populasi , Sampel, dan Teknik Pengambilan
Sampel

Populasi penelitian ini adalah pelaj ar I aki-lal<i
dan perempuan dari Sekolah Menengah Kejurtran
Tehnik Industri (SMK-TI) dan Sekolah Menengah
Urnum (SMU) yang bermasalah di Kota Bogor.
Sampel penelitian ini adalah pelajar laki-laki dan
perempuan SIJIAyang terpilih. Unit analisis (merujuk



pada ketentuan Rossi et al. (1983); Babbie (1989)

terdiri atas unit analisis tingkat individu (individuals)

dan un i t  ana l i s is  t ingkat  ke luarga  (g roups) .

Pengambilan sampel dilakukan secara acak sederhana
pada sekoIah-sekolah bermasalah.

E. Analisis Data
Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan

dengan uji deskriptif, uji Validitas Konstruk dengan

menggunakan Stuctural Equation Model (SEM)

dengan menggunakan Software yang digunakan

adalalr Program LISREL atau Linear Structural

Relationships (Bollen, 1989;Agresti dan Finlay 1986;

Hayduk 1987; Joreskogdan Sorbom 1996; Joreskog

dan Sorbom 1999; Rossi et al.1983: Joreskog dan

Sorbom 1989; Kerl inger 1998) '

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Karakteristik Contoh dan Keadaan Sosial

Ekonomi KeluarganYa

Contoh pene|itian ini berjurnlah 667 palajar

yang terdiri atas 540 laki-laki (81,0%) dan 127

perempuan (19,0%). Sebagian besar contoh (93,zYo

contoh laki-laki dan 100% contoh perempuan) berada

pada selang umur antara l6 sampai l8 tahun yang

tergolong pada remaja antara fase pertengahan dan

akhir (Kaluger dan I(aluger 1979;Papalia dan Old

1986; Kartono 1986), Sebagian besar pendidikan

ayah contoh laki-laki lebih rendah dibandingkan

dengan pendidikan ayah contoh perempuan, Secara

garis besar pendidikan ibu contoll laki-laki lebih rendah

d iband ingkan dengan pend id ikan ibu  contoh

perempuall.
Diketahui bahwa hampir tiga-perernpat dari

jumlah contoh laki-laki/SMl(-Tl berasal dari keluarga
yang berpendapatan rendalr, yaitu kurang dari Rp 750

000,- sebulan, dan bahkan sepertiga darijumlah contoh

laki-laki/SMK-Tl tersebut hidup dalam keluarga yang

berper-rdapatan sangat rendah, yaitu kurang dari Rp

500 000,- sebulan. Adapun hampir dari tiga-perempat
j um lah contoh perempuan/SMU berasal dari keluarga

yang mempunyai selang pendapatan keluarga antara

Rp 750 001, -  sampai  Rp I  500 000, -  sebu lan .

Selanjutnya hanya kurang dari dua persen darijumlah

contoh laki-laki/SMK-TI dan hampir sepersepuluh

dar i  jumlah conto l ,  perempuan/SMU yang

mempunyai selang pendapatan keluarga lebih dari Rp

2250 001,- sebulan. Berdasarkan garis kemiskinan

pendr.rduk Jawa Barat sebesar Rp 126 180,00/kapita/

bufan (BPS, 2002), maka sebanyak 60,5 persen

keluarga contoh Iaki-laki/SMK-TI rnempunyai selang

pendapatan di bawah garis kerniskinan, sedangkan

keluarga contoh perempuan/SMU yang mempunyai
selang pendapatan di bawah garis kemiskinan hanya
12 persen. Diketahui bahwa uang saku contoh
berkisar antara Rp 35.000,- sampai Rp 600 000'-
per bulan dengan rata-rata uang saku sebesar Rp
154178,41.

Berdasarkan uji beda-t, hasil rnenunjukkan
adanya perbedaan yang sangat nyata antara rata-
rata uang saku contoh lak i - lak i /SMK-Tl  dan
perempuan/SMU (a <0,00 I ). Hasil juga menunj ukkan
bahwa uang saku contoh berkisar antara Rp 35 000'-
sampai Rp 600 000,- per bulan dengan rata-rata
uang saku sebesar Rp 154 178,41. Uang saku contoh
SMK'TI berkisar antara Rp 35 000,- sampai Rp
600 000,- per bulan dengan rala'rata uang saltu
sebesar Rp 137 521 sedangkan uang saku contoh
SMU berkisar antara Rp 40 000,- sarnpai Rp 600
000,- per bulan dengan rata-rata uarrg saku sebesar
Ptp232478.

Dengan demikian, melihat uang saku yang
diterima siswa relatif rendah, maka diperkirakan
sebagian dari siswa menumpang angkutan truk terbuka
atau kendaraan pribadi terbuka setiap hari pulang dari
dan pergi ko sekolah. Hal inijuga dikemukakan olelr
sebagian pelajar, guru dan Satgas (Satuan Tugas)
SMK-TI mengenai kesulitan transportasi pelajar dari
rumah ke sekolah dan sebaliknya dari sekolalr ke
rumah masing-masing pelajar, terutama untuk pelajar
SMK-TI yang tinggal di wilayah Kabupaten Bogor.

Berdasarkan situasi ekonomi yang dirasakan

Qterceived) oleh pelajar diketahui bahwa seperlima
jumlah contoh laki-laki/SMl(-Tl dan sepersep':!'-rh
jum lah contoh perempuan/SMU mel aporkan keadaan
ekonomi koluarganya yang sangat parah' Dampak
dari masalah lceuangan ini tercennin dari tunggakan
SPP yang dialamioleh contoh. Dilaporkan oleh contolr
bahwa harnpir setengah contoh laki-laki/SMI(-Tl dan
seper t iga contoh perempuan/SMU mengalami
tunggakan SPP minimal sekali selama tahun 2001/
2002. Data menggambarkan bahwa sepertiga dari
jumlah contoh lak i - lak i  maupun perempuan
melaporkan bahwa secara garis besar keadaan
keuangan keluarga pada tahun 2003 hampir sarna bila
dibandingkan dengan tahun 2002 yang lalu' Balkpn
sepersepululr lebih contoh laki-laki/SMK-Tl dan
kurang dari 5 persen dari contoh perempuan/SMU
menyatakan bahwa keadaan ekonomi keluarganya
pada tahun 2003 menurun lebih buruk dibandingkan
dengan tahun 2002, Hanya sekitar duapuluh persen
contoh laki-laki/SMK-Tl dan empat puluh persen
contoh perempuan/SMU yang melaporkan bahwa
keadaan ekonomi keluarganya meningkat lebilr baik
pada tahun 2003 dibandingkan dengan tahun 2002.
Oleh karena itu sebagai konsekuensi dari keadaan
ekonomi keluarga (family economic conditions),
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maka t imbul kekl iawatiran orangtua terhadap
keadaan keuangan keluarganya.

2. Analisa Structural Equation Model(SEM)
Kons is tens i  In te rna l  dar i  Ind ika tor -
Indikator dan Validasi Konstruk Interaksi
O r a n g t u a  d a n  A n a k  D i m e n s i  P e r i l a k u
Kehangatan (Warmth & Support Behaviors)

Analisa Tinskat Butir
Pada Gambar  la ,  lb ,  dan lc  d isa j i kan

indil<ator-indikator variabel laten hubungan anak dan
orangtua dimensi perilaku kehangatan yang terdiri atas
empat indikator yaitu peduli, cinta, menghargai, dan
membantu (Melby, Ge, Conger & Warner, 1995a;
Conger et al., 1 989) yang dianalisa pada contoh total,
contoh laki-lalci dan contolr perempuan. Gambarterdiri
atas 3 konstruk yaitu: (l) perilaku kehangatan anak
ke orangtua, (2) perilaku kehangatan orangtua ke
anak, dan (3) kualitas hubungan orangtua dan anak.
Variabel laten kualitas hubungan orangtua dan anak
terd iri atas ti ga indikator yaitu kebahagiaan, kepuasan
(sesr:ai dengan indikator pada Conger & Melby, 1989)
dan interaksi orangtua dan anak. Berdasarkan nilai
Chi-SqLrare dan GFI (Goodness of Fit Index) yang
berk isar  mu la i  dar i  0 .91  (un tuk  mode l  con toh
perempuan) sampai dengan 0.97 (untuk model contoll
lak i - lak i  dan to ta l  con toh)  pada t ingkat  bu t i r
pertanyaan ( i tem level) ,  maka diketahui bahwa
rnodel-model yang disusun tersebut menurut Bollen
(1989) dapat dikatakan cocok atau fit dengan data
yang dikumpulkan.

Selanjutnya diketahui pula bahwa angkaitem
loadings untuk variabel laten perilaku kehangatan
anak ke orangtua dan perilaku kehangatan orangtua
ke anak menunjukkan konsistensi intemal (reliabilitas)
yang dapat diterima (Melby, Ge, Conger & Warner,
1995a) yaitu berkisar rnulai 0.48 (peduli) sampai 0.82
(rnenghargai) untuk contoh total, mulai 0.44 (peduli)
sarnpai 0.83 (menghargai) untuk contoh laki-laki, dan
mLrlai 0.33 (mernbantu) sampai 0.82 (menghargai)
untuk contolr perempuan. Sedangk an angka fac tor
loadings untuk variabel laten kualitas l-rubungan anak
dan orangtua berkisar nulai 0.42 (interaksi) sampai
0.89 (kepuasan) untuk contoh total ,  mulai  0.42
(interaksi) sampai 0.91 (kepuasan) untuk contoh laki-
laki, dan mulai 0.53 (interaksi) sampai0.9l (kepuasan)
untuk contoh perempuan. Dengan demikian dapat
dibuktikan bahwa indikator-indikator yang rnembentuk
variabel laten baik perilaku kehangatan anak dan
orangtua maupun kual i tas hubungan anak dan
orangtua adalalr cukup konsisten dengan tingkat
konsistensi internal yang cukup tinggi diikuti catatan
bahwa tingkat kekonsistenan terendah terletak pada
butir peduli untuk perilaku kehangatan antara ayah
dan anak pada contoh laki-laki dan contoh total, pada

butir membantu untuk perilaku kehangatan antara ibu
dan anak pada contoh perempuan, serta butir interaksi
antara ibu dan anak baik pada contolr laki-laki,
perempuan maupun contoh total. Sedangkan tingkat
kekonsistenan tert inggi di temukan pada but ir
menghargai antara ayah dan anak baik pada contolr
laki-laki, perempuan maupun contoh total dan butir
kepuasan hubungan antara ibu dan anak untuk contolr
laki-laki dan contoh total, serta kepuasan hubungan
antara ayah dan anak untuk contoh perempuan.

Gambar 1c.
Validitas Isi dan Validitas Konstruk Hubungan
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Gambar la.
Validitas Isi dan Validitas Konstruk Hubungan

dalarn Keluarga Dimensi Kehangatan (Warmth &
Support) (Tingkat Butir Pertanyaan) (n=667)
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Gambar lb.
Validitas Isi dan Validitas Konstruk Hubungan

dalanr I(eluarga Dirnensi Kehangatan (Warmth &
Support) (Tingkat Butir Pertanyaan) (n=540)

70, .62.
lJ '  d .

dalam Keluarga Dirnensi Kehangatan (Warmth &
Support) (Tingkat Butir Pertanyaan) (n=127)

Berdasarkan analisa validasi kontruk ( construct
validity) antara ketiga konstruk dalam model tersebut,

/* ' /  ; ' r \  \  /  i  \ \
EMEETflET4E
r  r  t?  t t  t t
:i: 3t :I t3: i3: i3: fi: 3:



diketahui bahwa korelasi validasi konstruk berkisar

antara 0.39 sampai 0.95 yang dapat dikatakan

mempunyai tingkat validasi yang tinggi. Koefisien

korelasi variabel laten antara perilaku kehangatan
anak ke orangtua dan perilaku kehangatan orangtua
ke anak menempati urutan tertinggi baik pada contoh

laki-laki, perempuan, maupul'l total contoh dengan

kisaran 0.7 7 -0.9 5. Dengan demikian dapat dikatakan

bahwa hubungan timbal balik atau hubungan diadik

dimensi kehangatan antara orangtua dan anak

mempunyai validitas konvergen yang sangat tinggi
(sesuaidengan Melby, J.N., R.D. Conger, X. Ge, &

T.D. Warner, 1995b). Korelasi antara variabel laten

peri laku kehangatan antara orangtua dan anak dengan

kua l i tas  hubungan an tara  orangtua  dan anak

menempati urutan kedua baik untuk contoh laki-laki,
perempuan, dan total contoh (kisaran korelasi 0.44-

0.67).
Secara umum didapatkan hasi l  bahwa

validasi konstruk pada perilaku kehangatan orangtua

dan anak dengan kualitas hubungan oran$ua dan anak

untuk contoh perempuan lebih tinggi daripada contoh

laki-laki, Contoh perempuall melaporkan adanya

hubungan diadik dirnensi kehangatan antara orangtua

dan anak yang lebih erat dibandingkan dongan oontoh
laki-laki. Demikian halnya dengan hubungan antara

variabel laten lainnya, yaitu hubungan diadik dimensi

kehangatan  dengan kua l i tas  hubungan an tara

orangtua dan anak. Artinya bahwa contoh perempuall

yang mempunyai hubungan semakin hangat dengan

orangtuanya (baik ayah maupurl ibu), maka akan

mewr.rjudkan kualitas hubungan yang lebih baik

clibandingkur dengan contoh laki-laki. Disarnping itu

contoh perempuall cenderung mempunyai bonding

atau keeratan hubungan diadik yang lebih tinggi

dengan ayahnya dibandingkan dengan ibunya,

sedangkan contoh laki-laki mempunyai hubungan

d iad ik  yang sed ik i t  leb ih  ba ik  dengan ibunya

d ibandingkan dengan ayahnya.

Analisa Tinekat l(omDosit
Pada model ini tetap digunakan prosedur CFA

(Confirmatory Factor Analysis) untuk mengukur
reliabilitas dan validitas dari pengukuran komposit

dengan cara menjumlah keernpat indikator perilaku

lcehangatan orangtua dan anak dan ketiga indikator

kualitas hubungar, orangtua dan anak (sesuai dengan

Melby et al .  1995a; Melby et al .  1995b).  Alur

lrubungan antara variabel laten perilaku kehangatan

anak dan ayah dengan var iabe l  la ten  per i laku

kelrangatan anak dan ibu menunjukkan estimasi

validasi untuk pengukuran yang secarateoritis paralel'

Sedangkan alur hubungan perilaku kehangatan sntara

orangtua dan anak dengan kual i tas hubungan

orangtua dan anak (Gambar 2), kenakalan pelajar

(Gambar 3), dan nilai raporl (Gambar 4) merupakan

harapan yang secara teoritis berhubungan erat.
Hasil dari Gambar 2,3, dan 4 menggambar

bahwa secara ulnulll model fit dengan baik dengan

data yang dikumpulkan (GFI berkisar antara 0.99

sampai 1.OtJ baik untuk total contoh, contoh laki-laki

maupun contoh perempuan). Angka loading

indikator,-indikator kornposit untuk perilaku kehangatan

orangtua dan anak berkisar mulai 0.59 (ayah ke anak)

sampai 0.85 (anak ke ibu) untuk contoh total, mulai

0.60 (ayah ke anak) sampai 0.83 (anak ke ibu) untr.tk

contoh laki-laki, dan mulai 0.33 (ayah ke anak) sampai

0.97 (anak ke ayah) untuk cotltoh perempuan' Angka

loadings indikator komposit untuk variabel laten

kenakalan pelajar berkisar mulai 0.79 (kenakalan

umum) sampai 0.90 (kenakalan kriminal) untuk contolr

total, mulai 0.77 (kenakalan umum) sarnpai 0.91
(kenakalan kriminal) untuk contoh laki-laki, dan mulai

0.71 kenakalan kriminal) sampai 0.81 (kenakalan

umum) untuk contoh perempuan. Sedangkan variabel

laten kualitas hubungan orangtua dan anak hanya

mempunya i  sa tu  ind ika tor  kompos i t  dengan

mempertimbangkan konsistensi internal yang baik
(CronbaohAlphanya adalah 0,7622 untuk kualitas

lrubungan ayah dan anak, dan 0.7367 untuk kualitas

hubungan ibu dan anak untuk contoh total),
Adapun nilai raport anak merupakan variabel

yang mempunyai skala rasio sehingga dianggap

sempurna yaitu hanya mempunyai satu indikator
(sesuai dengan Bollen, 1989), Dengan demikian

dapat dibuktikan bahwa ind ikator-indikator komposit
yang membentuk  var iabe l  la ten  ba ik  per i lakLr

kehangatan anak dan orangtua, kualitas hubungan
anak dan orangtua dan kenakalan pelajar mempunyai

tingkat konsistensi internal yangtinggi.
B e r d a s a r k a n  a n a l i s a  v a l i d a s i  k o n t r u l <

(construct validity) pada Garnbar 2, 3 dan 4, mal<a

diketahui bahwa alur hubungan antara variabel latert

perilaku kehaugatan anak dan ayah dengan variabel

laten perilaku kehangatan anak dan ibu menunjukkan

validasi konvergen (istilah menurut Conger et al.,

1989) yang cukup tinggi yaitu berkisar antara 0'55-
0.56 untuk contoh total, 0.58-0.59 untuk contoh laki-

laki, dan 0.52-0.54 untukcontoh perempuan. Dengan

demikian secara garis besar didapatkan lrasil pada

tingkat komposit yang rnasih sesuai dengan bahasan

terdahulu pada tingkatan butir, yaitu bahwa hubungan

timbalbalik atau diadik dimensi kehangatan arriara

orangtua dan anak rnempunyai konsistensi internal
yang tinggi dan bahkan ada kecenderltngan

validitas konvergen yang sangat tinggi antara

perilaku kehangatan ayah dan anak dan perilaku

kehangatan ibu dan anak. Contoh laki-laki mauplrll
perempuan mempunyai kecenderungan yang sama



Gambar2.
Validitas isi dan Validitas I(onstruk Hubungan
Orang Tua dan Anak Dimensi Kehangatan

(Warrnth & Support) (Tingkat Kornposit)l n=667)

sesuai dengan pernyataan Melby et al. (1995a;1995b)
bahwa ada kekonsistenan pengasuhan antara ayah
dan ibu terhadap anaknya.

Selanjutnya hasi l tingkat komposit juga mas ih
sesuai dengan hasil di tingkatan butir bahwa alur
hubungan peri laku kehangitan antaraorangtua dan
anakjuga mempunyai tingkat validasi konstruk yang
cukyR tinggi dengan kualitas hubungan orangtua dan
anak (Gamb ar 2). Baikcontoh laki_iaki, perempllan,
maupun total menunjukkan bahwa validasi konstruk
dari hubungan perilaku kehangatan antaraayah dan
anak dengan kualitas hubungan orangtua dan anak
mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan
hubungan perilaku kehangatan unt*u ayah dan anak
dengan kualitas hubungan orangtua dan anak. Hal
ini berarti bahwa kualitas hubunlan antara orangtua
dan anak lebih banyak berhubungan erat derigan
kedekatan ayah dan anak dibanJingkan dengan
kedekatan ibu dan anak.

Namun d'ernikian, secara rnengejutkan
didapatkan hasil pada Gambar 3, bahwa hubungan
perilaku kehangatan ibu dan anak mempunyaivalidasi
konstruk yang lebih tinggi dengan kenatalan pelajar
baik untuk contoh total , contoh laki-laki (masing_
masing korelasi variabel latennya adalah _0.4Ij,
maupulr contoh perempuan (_0.29) dibandingkan
dengan perilaku kehangatan ayah (yaitu untuk contoh
total adalah -0.I l, untuk contoh laki_laki adalah _0. l4
dan ultuk contoh perempuan adalah -0.l6). Dengan
,demikian dapat dikatakan bahwa keeratanhubunlun
antara anak dan ibunya yang didasari oleh perilaku
kehangatan akan lebih mencegah dan menurunkan
anak dari tindakan kenakalan dibandingkan dengan
gellaku l<ehangatan antara anak dengin ayahriya.
Hal ini seolah-olah agak berlawu,ru,r-d.ngun hasil
pada Gambar 6 sebelumnya bahwa keeratan
Irubulrgan antaraanak dan ayahnyayang didasari oleh
peri laku kehangatan akan lebih mlningkatlcan
kepuasan dan kebahagiaan anak serta interaksi
dengan orangtuanya dibandingkan clengan perilal<u
kehangatan yang dilakukan oleh ibunyal

Adapun alur hubungan perilaku kehangatan
antara orangtua dan anak juga rnernpunyai tingl<at
validasi konstruk yang sangat rendah dengan nilai
raport anak (Gambar 4). Sepertinya prestasi belajar
anak tidak berhubungan dengan perilaku kehangaian
dari orangtuanya baik untuk conioh laki_laki n,uupr,.,
perempuan. Hasil hubungan ketiga konstruk pada
gambar tersebut lebih terlihat apabila analisa dilakukan
pada total contoh dengan hasil korelasi yang sangat
rendah, yaitu adanya kecenderungan bahwa kalau
contoh mendapatkan perlakuan kehangatan dari
ayahnya terlalu banyak justru cendering untuk
lnenurunkan prestasi belajarnya, sebaliknya kalau
contoh mendapatkan perlakukan kehangatan dari
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dalam hal keeratan hubungan dengan orangtua,
apabila hubungan anak dengan uyuh didusari oleh
perilakLr kehangatan yang tinggi, maka cenderung
untuk mempunyai hubungan dengan ibu yang didasari
oleh perilaku kehangatan yang tinggi puta'. Uat ini
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ih|uF tinggi maka contoh cenderung mempunyai variabel laten antara perilaku kekasaran anak kcFadbehjaryangmembaik' orangtua danperilaku krkuru.un orangtua ke arrak
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' :

dan validasi Konstruk rnterat<si orangtua Dengan demikian dapat dikatakan bahwadan Anak Dimensi Perilaku Kekasarai r,uu,rnguf iirbar balikata, di;ik dimensi kekasaran(Hostilitv-coercion) 
antara orangtda dur u;;[ ;;;punyai variditas

%" . * I ^ . ( ^ : - l j | t o * " . go ' yangSanga t t i ngg i (Me Iby , J 'N . ,R .D .Pada Gambar 5a,5b, dan 5c, indikator- cone.rli. g?;i:tt:fl_d;biJ;);,[i;indikator variabel laten hubungan anak dan orangrua n--__-___-____-] -dimensi perilaku kekasaran (hostility_corritin ,+-, ,::: -
behaviors) terdiri atas lima indikator yaitu marah, ( ,#ff- ) 

- 
( ltr"l}

mengkrit ik/mencerca, membentak/berteriak. \7 V
bertengkar dan memukul (sesuai dengan M"lby, C;; ,r, / \ ,,, ",. /-Conger & Warner, 1995a)yang dianalisa paaa totai 
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sefa.jutnyadtHffiff;i!^n*^angkaitem 
ity & coercion')(Tingkat Butir Pertanyaan) (n=667)

loadings untuk vaiiabel laten perilaku kekasaran anak

Berdasarkannlui chl;;""*6;rii&Ii,i,li; L;-r rfl qg ry ryof Fit Index) yang berkisar mulai dari O.et luntut f, _ lii iji i. iimodelcontoh perempuan) sampaidengan 0.96 (untuk fili-.i;-i.-T'r_-l x2.?e1,61&,&
modelcontohlaki-lakidantotalcontoh)padatingkat |'ilil:in#i,'" I 

Gambar5a. i:il,".g,":butir pertany aan (iten level),maka dikeiahui bahwa validitas Isi dan validitas Konstruk Hubunganmodef yang disusun cocok atau /it dengandata yang orang Tua dan Anak Dirnensi Kekasar an (Hostil-dikumpulkan (menurut Bollen, l9g9). itv r& coeyninm,\(Tinnt,^+D,,+:- D^_-_-,. - -_.

ke orangtua dan perilaku,kekasaran orangtua ke anak
menunj ukkan kons istensi internal (reliabi litas; yang
dapat diterima (Melby, Ge, Conger & Warner, l995aj
yaitu berkisar mulai 0.3g (memukul) sampai 0.7i
(membentaVberteriak) untuk contoh total, contoh laki-

Ioadingsuntur.'uu,iuil, ffi:il?lillX-ff{fi:ff # *# q:] ry El
l<ehangatan anak dan orangtua berkisar mulai d+Q ,ii: rli ,ii, ,*, :s(interaksi) sampai 0.g0 (kepuasan) untuk contoh totai lffi-l ,,,.,,,1,",,,
dan contoh laki-laki, dan mulai 0.4g (interakri),urpui l;#i:5;il:il; I iaii:i:6iii'ii?"
1.00 (kebahagiaan) untuk contoh o.rri"""i": -- .. Gambar5b. i'3;'igligttT'

Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa t"illll?- ^ 
Vaf iditas Isi dan Validitas Konstruk Hubungan

indikatoryang membentuk variabel laten baik perilaku .urang 
-fua 

dan Anak Dimensi Kekasaran (io.ttil-
kekasaran anak dan orangtua maupun kualitas 

tty & Coercion)(Tingkat Butir Pertanyaan)(n=540)
hubungan anak dan orangtua adalah cukup konsisten
dengan tingkat konsistensi internal yang cukup tinggi.

Gambar 5a, 5b, dan 5c berikut ini terdiri atas
tiga konstruk yaitu: (l) perilaku kekasaran anak ke
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orangtua, (2) perilaku kekasaran orangtua ke anak,
dan (3) kualitas hubungan orangtu-a dan anak.
Berdasarkan analisa validasi koniruk (construct
validity) antara ketiga konstruk dalam model.
diketahui bahwa korelasi validasi konstruk berkisai
antara -0.04 sampai 0.7g. Secara umum dapat
dikatakan bahwa ketiga konstruk mempunyai tingiat
vafidasi yang tinggi untuk variabel perilaku antara
orangtua dan anak yang masih dalarn kontruk yang
sama, namun cukup rendah untuk variabel antar
konstruk satr.r dengan konstruk lain. Koefisien korelasi
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ka lau  kore las i  an tara  var iabe l  la ten  per i laku
kekasaran orangtua  ke  anak  dengan kua l i tas
hubungan antara orangtua dan anak menempati urutan
kedua baik untuk contoh laki-laki, perempuan, dan
totaf dengan kisaran korelasi  antara 0.13-0.35.
Selanjutnya korelasi antara variabel laten perilaku
l<ekasaran anak ke orangtua dan kualitas hubungan
orangtua dan anak menempati  urutan terendah
dengan kisaran 0.04-0.41 .

Dengan demikian secara sepintas didapatkan
hasil bahwa validasi konstruk pada contoh laki-laki
sedi l<i t  lebi l r  t inggi dar ipada contoh perempuan.
Coutoh laki-laki rnelaporkan adanya hubungan yang
lebih erat pada lir-rbungan diadik dirnensi perilaku
kef<asaran antara orangtua dan anak dibandingkan
dengan contoh perempuan. Disini terlihat adanya
agresifitas hubungan antara orangtua dan anak laki-
lak i  d iband ingkan dengan contoh  perempuan.
Selan jutnya baik contoh laki-lakimaupun perempuan
rnenunjukkan adanya bukti yang nyata bahwa perilaku
f<ekasaran antara orangtua dan anak akan berakibat
negatif pada kualitas l'rubungan antara keduanya.
Artinya bahwa perilaku kekasaran orangtua terhadap
anaknya yang kemudian direspon dengan perilaku
l<asar dari anah kepada orangtuanya akan membawa
pada konsekuensi tingginya tensi kemarahan antara
orangtua dan anak yang selanjutnya menimbulkan
perasaan ketidakpuasan dan ketidakbahagiaan antara
l<eduanya.

Analisa Tingkat Komposit
Prosedur CFA (Confirmatory Factor Analysis)
r-rr . r tuk mengukur rel iabi l i tas dan val idi tas dari
pengu l tu rar r  kompos i t  d igunakan densan cara
inerr jumlah kel ima indikat*or per i laku k"ekasaran
orangtua darr anak (sesuai dengan Melby et al. 1995a;
Melby et al. 1995b). Hasil analisa dari Gambar 6, 7,
dan 8 menggambar bahwa secara umum model-
nrodel tersebut fit secara baik dengan data yang
dikLrmpulkan (GFI berkisar antara0,98 sampai 1.00
baik untuk total contoh, contoh laki-laki maupun contoh
perempuan). baik untuk total contoh, contoh laki-laki
rnaLrprfn contoh perempuan). Angka loading
ind ikator-indikator komposit untuk peri laku kehangatan
orangtua dan anak berkisar mulai 0.71 (ayah ke anak)
sampai 0.85 (ayah ke anak) untuk contoh total, mulai
0.52 (ibn ke ariak) sampai 0.89 (ayah ke anak) untuk
contoh laki-laki, dan rnulai 0.66 (anakke ayah) sampai
0.86 (anak ke ibu) untuk contoh perempuan. Dengan
dem ikian dapat d i buktikan bahwa indikator-indikator
kornposit yang membentuk variabel laten perilaku
kelcasaran anak dan orangtua mempunyai tingkat
konsistensi internal yang tinggi.

B e r d a s a r k a n  a n a l i s a  v a l i d a s i  k o n t r u k
(construct validity) pada Galnbar 6,7, dan 8, maka

diketahui bahwa alur hubungan antara variabel laten
perilaku kekasaran anak dan ayah dengan variabel
laten perilaku kekasaran anak dan ibu menunjukkan
validasi konvergen yang cukup tinggi yaitu 0.59 untuk
contoh total, 0.54-0,56 untuk contoh laki-laki, dan0.79
,untuk contoh perempuan.

Dengan demikian secara garis besar lrasil
pada tingkat komposit masih sama dengan tingl<atan
butir bahwa hubungan timbal balik atau diadik dimensi
kekasaran antata orangtua dan anak mempunyai
konsistensi internal yang tinggi dan bahkan ada
kecenderungan validitas konvergen yang tinggi antara
perilaku kekasaran ayah dan anak dengan perilaku
kekasaran ibu dan anak. Contoh laki-laki maupllll
perempuan mempunyai kecenderungan yang sama
dalam hal kekasaran hubungan dengan orangtuanya,
apabila hubungan anak dengan ayah didasari oleh
perilaku kekasaran yarrg tinggi, maka cenderung untuk
mempunyai perilaku kekasaran yang tirrggi pula pada
ibunya. Hasil yang mengejutkarr adalah respotl
agresifitas contoh perempuan lebih tinggi dibandingkan
dengan contoh laki-laki yang tercermin dari nilai
validasi konstruk yang lebih tinggi pada perempuan
dibandingkan dengan laki-laki.

Selanjutnya hasil tingkat kompositjuga masih
sesuai dengan hasi l  di  t ingkat but i r  bahwa alur
hubungan perilaku kekasaran antara orangtua dan
arrakjuga rnempunyai tingkat validasi konstruk yang
cukurp tinggi dengan kualitas hubungan orangtua dan
gnak (Gambar 5a, 5b, dan 5c). Secara garis besar
diketahui bahwa pada contoh yang mengalami
perilaku kekasaran antara orang tua dan anak
berhubungan negatif pada kualitas hubungarr antara
keduanya. Hasi l  yang menarik ter letak pada
hubungan antar variabel laten berdasarkan jenis
kelamin. Contoh laki-laki mempunyai kecenderungan
untuk mempunyai kualitas hubungan orangtua dan
anak yang lebih rnernburuk apabila perilaku kekasaran
'lebih datang dari pihak ibu dibandingkan dari pihak
ayah. Sedangkan pada contoh perempuan mempunyai
kecenderungan untuk mernpunyai kualitas hubungan
orangtua dan anak yang lebih memburuk apabila
perilaku kekasaran lebih datang dari pihak ayah
dibandingkan dari pihak ibu. Jadi sepertinya ada
persi langan hubungan antar jenis kelamin dalam
membentuk  kua l i tas  hubungan keke luargaar r .'Selanjutnya 

apabila variabel laten perilaku kekasaran
dihubungkan dengan variabel laten kenakalan pelajar
(Gambar 7), didapatkan hasil bahwa hubungan
perilaku kekasaran ibu dan anak mempunyaivalidasi
konstruk yang lebih tinggi dengan kenakalan pelajar
baik untuk contoh total (0.57), contoh laki-laki (0.46),
maupun contoh perempuan (0.60) dibandingkan
dengan perilaku kekasaran yang dilakukan oleh
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ayahnya (yaitu untuk contoh total adalah 0.42, untuk
contoh laki-laki adalah 0.33, untuk contoh perempuan
adalah 0.44).
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keeratan
hubungan antara anak dan ibunya yang didasari oleh
perilaku kekasaran akan meningkatkan tindakan
kenakalan yang lebih tinggi dibandingkan dengan

perilaku kekasaran yang dilakukan oleh ayahnya (baik
untuk anak laki-laki maupun perempuan).

Sesuai dengan h4sil pada antara Gambar 3
dan 7, maka dapat dikatakan bahwa keeratan
hubungan antaraanak dan ibunya yang didasari baik
oleh perilaku dimensi kehangatan maupun kekasaran
akan berhubungan lebih erat dengan t indakan
kenakalan (baik hubungan negatif maupun positif;
dibandingkan dengan perilaku
kehangatan maupun kekasaran yang dilakukan olelr
ayahnya.

Adapun alur hubungan perilaku kekasaran
antara orangtua dan anak juga mempunyai tingkat
validasi konstruk yang cukup baik dengan nilai raport
anak (Gambar l4), hal ini berbeda dengan hasil pada
Gambar 4 yang menggambarkan bahwb perilaku"'
kehangatan antara orangtua dan anak mempunyai
tingkat validasi konstruk yang sangat rendah dengan
nilai raport anak . Diketahui bahwa hubungan
perilaku kekasaran ibu dan anak mempunyaivalidasi
konstruk yang lebih tinggi dengan nilai raport pelajar
baik untuk contoh total (-0.20), contoh laki-laki G
0.  I  8) ,  maupun contoh perempuan ( -0.24)
dibandingkan dengan peri laku kekasaran yang
dilakukan oleh ayahnya (yaitu untuk contoh total
adalah -0.16, untuk contoh laki-laki adalah -0.14, dan
untuk contoh perempuan adalah -0.21). Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa keeratan hubungan
antara anak dan ibunya yang didasari oleh perilaku
kekasaran akan lebih menurunkan prestasi beiajar
dibandingkan dengan peri laku kekasaran yang
dilakukan oleh ayahnya (baik untuk anak taki-lalci
maupun perempuan). Oleh karena itu konsisten
dengan hasil pada Gambar 3, 4,7 dan 8, maka secara
garis besar didapatkan hasil  bahwa kedekatan
hubungan antara anak dengan ibu leb ih
menggambarkan validasi konstruk yang lebih tinggi
dibandingkan dengan kedekatan hubungan antara
anak dengan ayah apabila dikaitkan dengan
kenakalan pelajar dan prestasi belajar anak.

B. Pembahasan
Penelitian ini mengangkat kembali peran

utama orangtua dalam membentuk kualitas SDM
anaknya yang diwujudkan dalam rendahnya perilaku
kenakalan dan tingginya prestasi belajar. Peran utama
orangtua dalarn hal ini adalah melakukarr interaksi
dengan anaknya untuk mewujudkan hubungan diadik
atau timbal balik yang baik antara keduanya. Merujuk
pada pendekatdn Teori Struktural Fungsional dalam
rnenganalisis studi keluarga (Skidmore 1979; Spencer
dan Inkeles 1982; Turner 1986; Schwartz dan Scott
1994; Macionis 1995; Winton 1995), maka peran
orangtua sangat dominan dan vital dalam membentuk
kepribadian dan kualitas SDM anak-anaknva.
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S e c a r a  g a r i s  b e s a r  d i k e t a h u i  m e l a l u i
penelitian ini bahwa hubungan diadik antara orangtua
dan anak. baik antara avah-anak, ibu-anak, maupun
ar ah-ibu. merupakan dasar dari kualitatas hubungan
antar anggota keluarga yang membuat setiap anggota
keluarga rnerasa puas dan bahagia dalam hidupnya.
Secara umum penelitian ini menemukan interaksi
dalam lceluarga yang unik baik dimensi kehangatan
malr pu n d imen s i kekasaran antar aanak laki_l aki dan
perempuan.

P a d a  d i r n e n s i  k e h a n g a t a n ,  h a s i l
rnenggambarkan bahwa contoh laki-laki melaporkan
adanya perilaku kepedulian ayah terhadap dirinya
adalah yang terendah dibandingkan butir-butir dimensi
kehangatan lainnya seperti mencintai, menghargai dan
membantu. Namun demikian, contoh laki_laki
melaporkan adanya kepuasan hubungan antara
dirirrya dengan ibunyayang lebih tinggi dibandingkan
dengan ayalinya. Sedangkan contoh perempuan
melaporkan balrwa perlakuan ibu dalam membantu
dirinya adalalr yang terendah dibandingkan butir_butir
dimensi l<ehangatan lainnya, namun melaporkan
adanya kepuasan hubungan antara dir inya dan
ayahnya lebih tinggi dibandingkan dengan ibunya.

I lasi l  juga rnenunjukkan bahwa ter jadi
hubungan timbal balik (diadik) dimensi kehangatan
antara orangtua dan anak dimana terjadi pada anak
perempuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan
anak lak i - lak i .  Anak  perempuan mempunya i
hubungan yang lebih hangat dengan orangtuanya (baik
ayalr  maupun ibu),  untuk rnewujudkan kual i tas
interaksi yang lebih baik dibandingkan dengan contoh
laki-laki. Disarnping itu anak perempuan cenderung
mempunyai bonding atau keeratan hubungan diadik
yang lebih t inggi dengan ayahnya dibandingkan
d e n g a n  i b u n y a ,  s e d a n g k a n  c o n t o h  l a k i _ l a k i
n.rempunyai hubungan diadik yang sedikit lebih baik
dengan ibunya dibandingkan dengan ayahnya.

Berkaitan dengan korelasi antara interaksi
dalarn kelLrarga dan variabel-variabel lainnva. maka
d idapatkan has i l  bahwa contoh  lak i - lak i -maupun
perempllan mempunyai kecenderungan yang sama
dalam hal keeratan hubungau dengan orangtua,
apabila hubungan anak dengan ayah didasari oleh
perilaku l<ehangatan yang tinggi, maka cenderung
untul< mempunyai hubungan dengan ibu yang didasari
oleh perilal<u kehangatan yallg tinggi pula. Hasil
menunjukkan bahwa interaksi dalarn keluarga baik
pada anak laki-laki mauputl perempuan lebih erat
kaitannya dengan kedekatan antara ayah dan anak
d i band i n gkan den gan kedekatan antara i bu d an anak.
Sepertirrya kedekatan antara anak dan ibu sudah
secara alamiah, normal/ standar dan biasa terjadi,
narnun kedekatan antaraanak dan ayah adalah yang

luar biasa menjadi penentu kualitas interaksi dalam
keluarga,

Hasil menunjukkan bahwa hubungan perilaku
kehangatan ibu dan anak mempunyai kefratan yang
lebih tinggi dengan kenakalan pelajar pada contoh
laki-laki dibandingkan dengan contoh perempuan.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keeratan
hubungan antara anak dan ibunya yang didasari oleh
peri laku kehangatan akan lebih mencegah dan
menurunkan anak  dar i  t indakan kenaka lan
dibandingkan dengan perilaku kehangatan antara anak
dengan ayahnya.  Ha l  in i  seo lah-o lah  agak
berlawanan dengan hasil sebelumnl,a bahwa keeratan
hubungan antara anak dan ayahnya yang didasari oleh
peri laku kehangatan akan lebih meningkatkan
,kepuasan dan kebahagiaan anak serta interal<si
dengan orangtuanya dibandingkan dengan perilaku
kehangatan yang dilakukan oleh ibunya. Bahkan ada
kecenderungan bahwa kalau contoh mendapatkan
perlakuan kehangatan dari ayahnya terlalu banyal<
jus t ru  cenderung un tuk  menurunkan pres tas i
belajarnya, sebaliknya kalau contoh mendapatkan
perlakukan kehangatan dari ibunyaterlalu tinggi, maka
contoh cenderung mempunyai prestasi belajar yang
membaik.

Pada dimensi kekasaran, hasiI rnenuniukkan hasii
balrwa contoh laki-l aki me laporkan ad at\y aper i I ak u
kekasaran antara orangtua dan dirinya yang lebih
tinggi dibandingkan dengan contoh perernpuan, Disirri
terlihat adanya agresifitas hubungan antara orangrua
dan anak laki- laki  dibandingkan dengan contolr
perempuan. Selanjutnya baik anak laki-laki maupult
perempuan menunjukkan adanya bukti yang nyata
bahwa perilaku kekasaran antara orangtua dan anak
akan berakibat negatifpada kualitas hubungan atftara
keduanya. Art inya bahwa peri laku kekasaran
orangtua terhadap anaknya yang kemudian direspon
dengan perilaku kasar dari anak kepada orangtuanya
akan memba*a pida konsekuensi tingginya tensi
J<emarahan an tara  orangtua  dan anak  yang
selanjutnya rnenimbulkan perasaan ketidakpuasan dan
ketidakbahagiaan antara keduanya.

Has i l  juga  menun jukkan bahwa ada
keterkaitan antara interaksi yang kasar antara anak
dan ayahnya dengan interaksi yang kasar antara anal<
dan ibunya. Contoh laki-laki maupun persmpuall
mempunyai kecenderungan yang sama dalam hal
kekasaran hubungan dengan orangtuanya, apabila
hubungan anak dengan ayah didasari oleh perilaku
kekasaran yang t inggi,  maka cenderung untul<
mempunyai perilaku kekasaran yang tinggi pula pada
ibunya. Hasil yang mengejutkan adalah resporl
agresifitas contoh perempuan lebih tinggi dibandingkan
dengan contoh laki-laki yang tercermin dari nilai
validasi konstruk yang lebih tinggi pada perempuan



dibandingkan dengan laki-laki' Secara garis besar

d i ke tahu ibahwapadacon tohyangmenga lamiv .K IS IMPULANDANSARAN
perilaku kekasaran antara dirinya dengan orangtuanya A' Kesimpulan

maka akan mempunyaikualita; interaksi yanfr.nOuf' .Secara 
umum penelitian ini menghasilkan

antarakeduanya. Anak laki-laki *"rriprnyu'i kesimpulansebagaibertikut:

kecenderungan untuk mempunyai kualitas inte.atsi l. Berdasarkan dimensi perilaku kehangatan

yanglebihmemburukafuUitup..itutukekasaranlebih 
(Warmth & Support Behaviors)' ditemukan

data'g dari pihak iuu iilanaingkan dari pihak ayah. bahwa contoh raki-raki mempunyai tingkat

sedangkan pada anak perempuan -*"*puny^i 
interaksiyanglebihtinggidengan ibunyadananak

kecenderungan untuk mempunyai kualitas interut ri p.r",nfuun 'i*tpt'nyuilnbraksiyang lebih tinggi

yang lebilr m"muurut afuultu p"ritut u kekasaran lebih dengan ayahnya' Hasll jygalenunjukkan bahwa

datang dari pihak uy*, Jiu*aingkan dari pinak ibu. terJ;di huuurrgan timbar balik (diadik) dime'si

Jadisepertinyaadapersilanganhubunganantarjenis 
kehangatan untutu orangtua dan anak dimana

kelami' daram *.rnu.n,it kualitas hubunga' terjadipada anak perempuan yang lebih tinggi

kekeruargaan.  

r I ruErrLLrN Nssrr lse 

. r '  
d ibandingkan dengan 

.anak 
lak i - lak i '  Anak

Hasil rnenunjukkan bahwa baik anak p"r"*puu,1 mempunyai hubungan yang lebih

peremplran maupun tati-tuti melaporkan adanya hangaf dengan orangtuanya (baik ayah maupun

keeratan hubungan antara dirinya dan ibunya yang iUuf untut< mewujudkan kualitas interaksiyang

cridasari oleh perilaku kekasaran at<an meni'gtattan teuitr bait aiba^dingkan dengan contolr laki-laki'

t indakankenakalanv"tuit int inggidibanJingkan 2' Berdasarkan dimensi peri laku kekasaran

dengan peri laku t.t  ur""run yung aitut ut<an oleh (Hosti l i ty Coercion Behaviors)'  hasi l

ayalrnya.selanjutnya,diketa-huibahwahubungann,enunjuk-kanbahrvacontoh|aki- lakimelaporkan
perilaku kekasaran iuu dun anak berhubungan lJbih adanya perilaku kekasaran antara orangtua dan

erat clengan 'ilai raport baik pada anarr laki-raki dirinya yang rebilr ti.ggi.dibandingkan dengan

lT laupL l l l pe rempuan i i uana ing t i andenganper i l ak r r con t th .p " , . *puun .D is in i t e r l i l r a tadanya
kekasaran yang dilakukan olJh ayahnya' Dengan agresifitas hubungan antara orangtua dan anak

demikian dapat dikatakan bal,wa keeratan hubungan laki-laki dibandingkan dengan contol't perempuall'

antara a'ak dan il;;t;; didasari oleh perilaku Selanjutnya baik. anak laki-laki maupurl

kekasaran akan lebih me'uiunkan prestasi belajar p.r.*pu*renunjukkanadanyabuktiyangnyata

dibandingkan dengan perilaku kekasaran yang tuh*a perilaku kekasaran antara orangtua dan

dilakukan oleh ayalrnya ' oleh karena itu secara garis anak ai<an berakibat negatif pada kualitas

besar didapatkan trasil bahwa kedekatan hubungan hubungan antara keduanya' Artinya bahwa

antaraanakdenganibulebihmenggambarkanvaliJasi perilaku kekasaran orangtua terhadap anaknya

konstruk ya'g lebih tinggi dibandingkan dengan yang kemudia'direspon dengan perilaku kasar

kedekatan rtuuuogun'"iTutu u"ut Jengan ayat't iu'iunuk kepada orangtuanya akan membawa

apabila dikaitka'?"ng"n kenakaran pe'iajar dan pada konsekuensi tingginya tensi kemarahan

prestasi belajar anak. antara ofangtua dan anak yang selanjutnya

Jadibenarf,"r',yutuun dariWillis (1994) dan menimbulkan perasaan ketidakpuasan dau

Brian (1993) batrwa kenakalan remaja disebabkan ketidakbahagiaan antara keduanya'

oleh faktor reruurgu fang merupakan lingkungan 3. Ditemukanaclanyahubunganperilakukehangatan

Lrtama beserta hubungan antara o'ur'giuu Jun ibu dan anak mempunyai keeratan yang lebitr

remajanya. papatia dan olds (tq8'q) juga tinggidengankenakalannelajar,nalta111::lt?:l

me'gibaratkun t'uU'ungun remaja dengan orangtuanya tatci"OibanJipgkan dengan contoh perempua', jadi

seper t i t hes to rmands t ressyang jugad isebu tkee ra tanhubunganan t i l r aanakdan ibunyayang
pemberontatun ,"*u.1u atau aioleicenl rebellion' didasari.orlrr nerir{l.kehangatan aka' lebih

yaitukonfl ikantarareixajadenganorarrgtuanyayangmenoegalrdanmenurunkananakdarit indakan
mrr|aimeningr.utpuau,",oajaarial, stabiipadaremaji t..nutltun dibandingkan dengan perilaku

per tengal ran,danmenurunpadasaatumur lStahun' t . . t " , "ng" t ,n^ntaraanakdenganayal rnya 'Hasi l
Dengan demikian penelitian ini secara garis besar juga mlnunjukkan bahwa ada keterkaitan antara

rnembuktikan teori ekologi keluarga khususnya lnieraksi yang kasar antata anak dan ayahrrya

berkaitan dengan Modeisosialisasi anak dari dengan intetattsi yang kasar antara anak dan

Bron fenb renner (1981)denganper rekananpada ibu r i ya .Seca ragar i sbesa rd i ke tahu iba l rwapada
interaksi dalam keluarga yang merupakan wadal, contohyangmengalarniperilakukekasaranantara

sosialisasi dan per:rdidilian.rtamu dan fertama bagi oitiny" deng11 o.rangtuanya maka akan

seorang anak. rnempunyai kuaritas i'teraksi yang rendalr antara



k e d u a n y a . A n a k  l a k i - l a k i  m e m p u n y a i
kecenderungan un tuk  mempunya i  kua l i tas
interaksi yang lebih memburuk apabila perilaku
kekasaran leb ih  da tang dar i  p ihak  ibu
dibandingkan dari pihak ayah. Sedangkan pada
anak perempuan mempunyai kecenderungan
untuk mempunyai kualitas interaksi yang lebih
memburuk apabila perilalru kekasaran lebih datang
dari pihak ayah dibandingkan dari pihak ibu. Jadi
seperlinya ada persilangan hubungan antarjenis
kelamin dalam membentuk kualitas hubungan
kekeluargaan. Di samping itu ditemukan hasil
bahwa baik anak perempuan maupun laki-laki
akan mengalami peningkatan tindakan kenakalan
apabila mendapat perlakuan kasar dari ayahnya
dibandingkan dengan ibunya. Terakhir, secara
garis besar didapatkan hasil bahwa kedekatan
hubungan an tara  anak  dengan ibu  leb ih
menggambarkan validasi konstruk yang lebih
tinggi dibandingkan dengan kedekatan hubungan
antara anak dengan ayah apabila dikaitkan
dengan kenakalan pelajar dan prestasi belajar
anak.

B. Saran-Saran
Saran yang diberikan untuk mengatasi

kenakalan pelajar adalah rnodel pencegahan dan
penanggulangan yang lrarus melibatkan semua pihak,
baik sekolah, lceluarga, pemerintah dan masyarakat.
S e I anj utnya berdasarkan i nforrnas i yan g disampaikan
secara teftulis olelr setiap pembina SMK-TI, diketahui
bahwa penanggu langan permasalahan yang dihadapi
bail< oleh sekolalr malrpun siswa yangtelah dilakukan
oleh pihak sekolah adalah sebagai berikut:

l. Pengarahan secara masal oleh kepala sekolah
dan guru kepada semua siswa secara rutin dalam
waktu  upacara  se t iap  l ra r i  Sen in  dengan
ruremberikan pengarahan mengenai sikap dan
per i laku  yang ba ik .  K l rusus  un tuk  s iswa
bermasalah, dilakukan pembinaan yang lebih
terarah, fokus dan intensif mengenai berbagai
hal sesuai dengan kebutuhan, diantaranya
adalahbagaimana menghadapi kondisi  saat
berangkat  dan pu lang seko lah .  baga imana
menghadapi kondisi saat berangkat dan pulang
sekolah.

2 .  I ( h u s u s  u n t u k  s i s w a  y a n g  m e m p u n y a i
masalahsangat besar, dilakukan kunjungan
rurnalr atau Home vlsil dengan terlebih dahulu
mernpe la ja r i  permasa lahan s iswa dan
berhoordinasi antara wali kelas dan Bp untuk

melakukan pembinaan khusus dan terkoordinasi

dengan orangtua siswa.
3. Menegakkan peraturan dan disiplin sekolah baik

untuk guru maupun siswa serta penerapan
hukuman dengan sangsi  yang dapat
dipertanggungj awabkan, m isalnya melakukan
pembinaan khusus (menegur) bagi siswa yang
melanggar peraturan.

'4. Melakukan koordinasi dengan pihak orangtua
yaitu melalui pemanggilan terhadap siswa dan
orang tuanya,  kemudian membuat  surat
pernyataan diatas kertas segel agar siswa tidak
lagi mengulangi perbuatan yang melanggar
peraturan sekolah.
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