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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendidikan 

karakter nasionalisme dalam keluarga terhadap karakter nasionalisme anak pada 

keluarga buruh migran sektor perkebunan kelapa sawit, terhitung dari bulan 

Agustus 2015 - Januari 2016.  Metode penelitian menggunakan metode survei 

dengan pendekatan korelasional sederhana. Populasi penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas 4,5 dan 6 CLC (Community Learning Center) atau PKBM Saremas di 

Saremas Estate, PPB Oil Palms Sendirian Berhad, Bintulu, Serawak, Malaysia. 

Sampel penelitian berjumlah 30 responden. Diketahui data penelitian berupa data 

ordinal maka uji analisis data menggunakan pengukuran non-parametrik yakni uji 

Spearman Rank. Koefisien korelasi Spearman Rank menghasilkan rs = 0,502.  

Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa terdapat pengaruh yang positif 

pendidikan karakter nasionalisme dalam keluarga terhadap karakter nasionalisme 

anak.  Koefisien determinasi yang diperoleh dalam penelitian ini sebesar 25,50% 

yang menunjukkan bahwa besarnya karakter nasionalisme anak yang dipengaruhi 

oleh pendidikan karakter nasionalisme dalam keluarga. 

 

 

Kata Kunci: Pendidikan Karakter Nasionalisme dalam Keluarga, Karakter 

Nasionalisme Anak, Anak Buruh Migran 

 

 

 

 

 



 
 

 

ii 
 

THE INFLUENCE OF NATIONALISM CHARACTER EDUCATION IN 

FAMILY AGAINST CHILD’S NATIONALISM CHARACTER OF 

MIGRANT WORKERS FAMILY ON OIL PALM PLANTATION SECTOR 

( A Case Study at Saremas Estate, Bintulu, Sarawak, Malaysia) 
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ABSTRACT 

This study aims to identify and analyze the Influence of Nationalism 

Character Education in Family Against Child’s Nationalism Character of Migrant 

Workers Family on Oil Palm Plantation Sector, Bintulu, Sarawak, Malaysia which 

started from August 2015 - January 2016. The research method that used in this 

study is survey method with the simple correlational approach. The population of 

this study was all students in grade 4,5, and 6 CLC (Community Learning Center) 

Saremas in Saremas Estate, PPB Oil Palms Sdn Bhd, Bintulu, Sarawak, Malaysia. 

The amount of sample in this study is about 30 respondents. The data analysis 

using measurement of non-parametric the Spearman Rank test. Generate 

Spearman Rank correlation coefficient r = 0.502. Results of research and test 

hypotheses about the relationship shows that there is a positive influence on 

Nationalism Character Education in Family Against Child’s Nationalism 

Character. The coefficient of determination obtained in this study amounted to 

25.50% shows that the child’s nationalism character affected by nationalism 

character education in the family. 

 

 

Keywords: Nationalism Character Education in the Family, Character 

Nationalism, Children of Migrant Workers 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Nasionalisme merupakan suatu konsep penting yang harus tetap 

dipertahankan untuk menjaga suatu bangsa tetap berdiri dengan kokoh dalam 

kerangka sejarah pendahulunya. Dengan semangat nasionalisme yang tinggi, 

maka eksistensi suatu negara akan selalu terjaga dari segala ancaman, baik 

ancaman secara internal maupun eksternal. Rasa nasionalisme atau cinta 

tanah air dapat ditanamkan kepada anak sejak usia dini agar anak menjadi 

manusia yang dapat menghargai bangsa dan negaranya.  

Karakter nasionalisme sudah seyogyanya dimiliki oleh setiap anak 

bangsa Indonesia. Sejatinya dalam menumbuhkan nasionalisme generasi 

muda, pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman 

dan motivasi kepada semua anak bangsa agar jiwa nasionalisme dan rasa 

cinta (patriotisme) mereka terhadap bangsanya semakin inheren dan tertanam 

dalam sanubari mereka yang paling dalam. Namun di sisi lain, peran 

pemerintah perlu diintensifkan melalui pendekatan yang lebih progresif dan 

komunikatif (Illahi, 2012). Pendekatan pemerintah dalam hal peningkatan 

rasa nasionalisme tersebut haruslah merata kepada semua generasi bangsa 

Indonesia, tidak terkecuali anak Indonesia yang menjadi anak-anak buruh di 

luar Indonesia. 
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Keberadaan para buruh migran Indonesia di Sarawak, Malaysia 

dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat pendidikan. Perusahaan-perusahaan 

di Sarawak, khususnya untuk sektor perkebunan kelapa sawit dan industri 

papan lapis (plywood), sangat bergantung kepada buruh migran Indonesia. 

Sebanyak 95% jumlah tenaga kerja asing berasal dari Indonesia. Menurut 

data Badan Nasional Penanggulangan dan Penanganan Tenaga Kerja 

Indonesia atau BNP2TKI (2012), selama periode 2006-2012 jumlah pekerja 

migran mencapai sekitar 4 juta. Aspek gaji yang diperoleh lebih tinggi 

dibandingkan upah di Indonesia, serta kenyamanan saat bekerja menjadi 

salah satu faktor pendorong para buruh migran ini membawa anak-anaknya 

untuk tinggal bersama. 

Berdasarkan data Imigrasi Serawak dari hasil program 6P 

(Pendaftaran, Pemutihan, Pengampunan, Pemantauan, Penindakan, dan 

Pengusiran) pada 2011 terdapat 3.600 anak TKI di bawah usia 12 tahun yang 

ikut orangtuanya. Dari jumlah tersebut, baru 814 anak yang terjangkau di 17 

CLC (Community Learning Centre) ladang di Sarawak (Liputan Majalah 

Gatra, 13 Mei 2015). Keberadaan CLC atau komunitas belajar sebagai 

lembaga pendidikan non-formal bagi anak-anak buruh migran Indonesia 

memiliki pengaruh bagi perkembangan anak-anak buruh migran khususnya 

rasa nasionalisme mereka. Sekolah memberikan edukasi mengenai hal yang 

terkait ke-Indonesiaan. Oleh karena itu, hadirnya CLC di tiap ladang 

perkebunan kelapa sawit membuat mereka mengenal Indonesia melalui mata 

pelajaran yang diajarkan seperti Pendidikan Kewarganegaraan, IPS, dan Seni 

Budaya. 
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Para buruh migran yang tinggal di luar negara Indonesia dan 

perbatasan negara Indonesia dengan Malaysia juga tidak terlepas dari 

berbagai ancaman, salah satunya adalah terkikisnya rasa nasionalisme 

mereka. Mereka kurang menyadari pentingnya peran identitas nasional, tapi 

kedepan akan sangat penting sebagai pengakuan mereka ditengah keberadaan 

mereka yang asing di negara lain (Houtum, 2001). Ancaman nasionalisme 

ternyata juga terjadi pada anak-anak mereka. Sesuai pengamatan peneliti di 

lapangan pada program Volunteerism Teaching Indonesian Children pada 4 

sampai 28 Agustus 2015, anak buruh migran lebih menyukai bahasa melayu 

dibandingkan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian pengetahuan 

tentang ke-Indonesiaan yang rendah membuat kecintaan mereka berkurang 

bagi Indonesia.  

Keadaan yang demikian nampaknya juga serupa terjadi pada beberapa 

anak yang berada di perbatasan antara Indonesia bagian Barat dengan 

Malaysia seperti yang dikutip dari Saraswati (2014): 

Dibandingkan Indonesia, fasilitas umum, infrastruktur serta pembangunan 

di Serawak jauh lebih baik. Mulai dari biaya sekolah gratis hingga biaya 

kesehatan yang jauh lebih manusiawi dengan tetap menyuguhkan 

pelayanan kesehatan yang memadai. Selain itu dalam melakukan aktifitas 

sosial ekonomi, masyarakat perbatasan cenderung memilih ke Serawak 

karena akses transportasi yang lebih mudah. “Malaysia bak surga, 

Indonesia hanyalah oase fatamorgana”, kalimat yang cukup jelas 

menggambarkan perbedaan kondisi kedua negara tersebut.  

 

Keluarga (suami, istri dan anak-anak) yang merupakan kelompok sosial 

terkecil dalam masyarakat mempunyai proses sosialisasinya untuk dapat 

memahami, menghayati budaya yang berlaku dalam masyarakatnya. 

Mudjijono menambahkan bahwa “Manusia Indonesia yang berkualitas 
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hanya akan lahir dari remaja yang berkualitas, remaja yang berkualitas 

hanya akan tumbuh dari anak yang berkualitas” (Mudjijono,1995). 

Merujuk pada Effendi (1995) keluarga memang memiliki andil besar 

dalam pembentukan karakter anak. Kemudian dalam pembentukan karakter 

anak, pengasuhan orang tua juga berperan utama dimana segala norma dan 

etika yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat, dan budayanya dapat 

diteruskan dari orangtua kepada anaknya dari generasi generasi yang 

disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. 

Permasalahan rendahnya karakter nasionalisme pada anak-anak buruh 

migran Indonesia di sektor perkebunan kelapa sawit di Sarawak, Malaysia 

sudah saatnya menjadi perhatian khusus bagi para buruh migran itu sendiri. 

Waktu bekerja rata-rata perharinya sekitar 8 sampai 12 jam membuat para 

buruh migran kelelahan sebelum mendidik karakter anak-anak mereka. 

Terlebih dengan kondisi lingkungan pekerja perkebunan kelapa sawit yang 

menganggap bahwa pendidikan bukan hal penting merupakan tantangan 

terbesar para orang tua untuk dapat mendidik dan mengendalikan anak-anak 

mereka. 

Pendidikan karakter nasionalisme dalam keluarga buruh migran 

Indonesia di Malaysia saat ini masih belum optimal. Anak-anak lebih senang 

menonton tayangan televisi khas Malaysia di rumah. Orangtua mereka juga 

mengajarkan nilai-nilai sosial budaya yang diberikan oleh majikan mereka 

yang berkebangsaan Malaysia. Misalnya, orang tua banyak yang 

mengajarkan anaknya untuk memanggil orang Indonesia dengan sebutan 
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“Indon”. Hal tersebut merendahkan diri orang Indonesia di depan orang 

Malaysia. 

Menurut Gardner (2015) proses internalisasi pendidikan karakter 

nasionalisme pada diri anak-anak menjadi amat penting untuk diterapkan 

sedini mungkin. Pendapat Gardner dimaksudkan karena pada masa ini anak-

anak akan melihat dan mengolah dalam pikirannya apa diterima dari 

orangtuanya. Orangtua sebagai role model bagi anak di dalam keluarga 

seharusnya mampu menanamkan pendidikan karakter nasionalisme agar 

dapat membentuk generasi muda yang memiliki kecintaan dan rasa bangga 

terhadap Indonesia.  

Dari uraian latar belakang di atas, tersirat suatu keyakinan bahwa di 

dalam jiwa yang memiliki sikap nasionalisme akan tertanam sebuah 

keinginan untuk membangun bangsa dan negara sesuai dengan cita-cita, 

harapan, karakter, serta kemampuan setiap komponen bangsa. Oleh karena 

itu, peneliti meyakini bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan sebagai 

dasar dalam mengetahui seberapa besar pengaruh karakter nasionalisme 

dalam keluarga buruh migran di sektor perkebunan kelapa sawit. 
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1.2. Identifikasi Masalah 

 

Dalam memfokuskan permasalahan sebagai dasar dalam penelitian 

ini, maka diidentifikasi masalah sebagai berikut:  

1. Pendidikan karakter nasionalisme diimplementasikan pada anak-anak 

buruh migran Indonesia di Sarawak Malaysia, karena karakter 

nasionalisme merupakan karakter anak buruh migran yang masih rendah. 

2. Kurangnya pengetahuan anak buruh migran tentang ke-Indonesiaan dan 

sosial budaya yang masih mengekor pada sosial budaya Malaysia. 

3. Peran orangtua yang juga lebih berorientasi pada uang daripada 

penanaman rasa nasionalisme dalam keluarga, sehingga membuat 

rendahnya dukungan orangtua untuk memberikan pendidikan karakter 

nasionalisme kepada anak-anak mereka 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan sejumlah permasalahan yang 

teridentifikasi, penelitian ini terbatas pada: 

1. Pendidikan karakter yang digunakan adalah pendidikan karakter 

nasionalisme. 

2. Keluarga yang akan dilihat pengaruh pendidikan karakter nasionalisme 

adalah keluarga inti (ayah, ibu, dan anak) buruh migran sektor kelapa 

sawit di daerah Bintulu, Serawak, Malaysia 
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1.4. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah 

yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana pengaruh 

pendidikan karakter nasionalisme dalam keluarga terhadap karakter 

nasionalisme anak pada keluarga buruh migran sektor perkebunan kelapa 

sawit?  

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang peneliti kemukakan, 

maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana karakter nasionalisme anak buruh 

migran Indonesia di sektor perkebunan kelapa sawit. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pendidikan karakter nasionalisme dalam 

keluarga buruh migran Indonesia di sektor perkebunan kelapa sawit. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendidikan karakter 

nasionalisme dalam keluarga terhadap karakter nasionalisme anak pada 

keluarga buruh migran Indonesia di sektor perkebunan kelapa sawit. 
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1.6. Manfaat Penelitian 

1.6.1. Manfaat Teoritis 

     Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rekomendasi pada 

teori keluarga dan teori pendidikan karakter yang berkaitan dengan kondisi 

anak buruh migran pada keluarga sektor perkebunan kelapa sawit. 

1.6.2. Manfaat Sosial Praktis 

1.6.2.1.Bagi orangtua 

     Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan selanjutnya 

untuk bahan evaluasi dalam pembentukan pendidikan karakter 

nasionalisme oleh orangtua di dalam kehidupan keluarga. 

1.6.2.2.Bagi peneliti 

     Penelitian ini akan memberi manfaat yang sangat berharga berupa 

pengalaman praktis dalam penelitian ilmiah. Sekaligus dapat dijadikan 

referensi ketika mengamalkan ilmu terutama di lembaga pendidikan. 

1.6.2.3.Bagi Kampus 

Hasil penelitian ini akan dapat memberi sumbangan yang berarti 

serta dapat menjadi bahan acuan dalam penelitian selanjutnya. 

1.6.2.4.Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini akan membantu masyarakat dalam peningkatan 

rasa nasionalisme pada penyelenggaraan kegiatan gotong royong dan 

kegiatan bersama warga Indonesia di lingkungan keluarga buruh 

migran. 
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BAB II 

KERANGKA TEORETIK, KERANGKA BERPIKIR DAN 

HIPOTESIS PENELITIAN 

 

2.1. Kerangka Teoretik 

2.1.1. Pendidikan Karakter 

2.1.1.1. Pengertian Karakter 

Pendidikan karakter perlu diuraikan secara umum agar dapat 

dipahami sebagai dasar pijakan serta untuk penyamaan persepsidalam 

penelitian ini.Namun, sebagai suatu konsep akademis, sebelum merunut 

pengertian pendidikan karakter, perlu diketahui terlebih dahulu definisi 

karakter.Menurut Kamus Besar BahasaIndonesia(Depdiknas, 

2008),istilah “karakter” berarti “sifat-sifat kejiwaan, ahlak atau budi 

pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain; tabiat; watak.  

Bila dilihat dari asal katanya di atas, Koesoema (2007) 

menyebutkan istilah “karakter” berasal dari bahasa Yunani 

“karasso”yang berarti “cetak biru”, “format dasar” atau “sidik” seperti 

dalam sidik jari. Kemudian dari istilah tersebut Bagus dalam ElMubarok 

(2008) lebih membaginya dalam dua kubu pengertian yakni sebagai 

berikut: 

Pengertian pertama, bersifat deterministik. karakter dipahami 

sebagai sekumpulan kondisi rohaniah pada diri kita yang sudah 

teranugerahi atau bawaan lahir (given). Dengan demikian, ia 

merupakan kondisi yang kita terima begitu saja.Pengertian 

kedua, bersifat non deterministik atau dinamis. karakter 

dipahami sebagai tingkat kekuatan atau ketangguhan seseorang 

dalam upaya mengatasi kondisi rohaniah yang sudah given. Ia 

merupakan proses yang dikehendaki oleh seseorang (willed) 

untuk menyempurnakan kemanusiaanya. 
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Berdasarkan dari tegangan dua pengertian itu, munculah 

pemahaman yang lebih realistis dan utuh mengenai karakter.Karakter 

dipahami sebagai kondisi rohaniah yang belum selesai.Ia dapat diubah 

dan dikembangkan mutunya, tapi dapat pula ditelantarkan sehingga tak 

ada peningkatan mutu atau bahkan makin terpuruk. Berdasarkan 

pemahaman itu, maka orang yang bersikap pasrah pada kondisi-kondisi 

diri yang sudah ada, disebut “berkarakter lemah”. Di sisi lain, mereka 

yang tak mau begitu saja menerima kondisi-kondisi diri yang sudah ada, 

melainkan berusaha mengatasinya, disebut “berkarakter kuat atau 

tangguh”. Mereka senantiasa berupaya menyempurnakan diri, meskipun 

menghadapi tekanan dari godaan luar dan godaan dari dalam (Lickona, 

2012). 

Keadaan karakter seseorang yang dapat bersifat lemah ataupun 

kuat menurut Lickona juga memiliki kesamaan inti oleh Pendapat 

Djojodibroto (2012) yakni karakter bisa menunjukan adanya suatu 

kualitas positif, reputasi ataupun adanya kepribadian yang 

eksentrik.Karakter juga bisa disebut ahlak, dengan demikan dikenal 

dengan ahlak mulia dan buruk atau karakter kuat dan karakter lemah. 

Adapun Slamet (2009) mendefinisikan karakter sebagai jati diri 

(daya qalbu) yang merupakan saripati kualitas batiniah/rohaniah yang 

penampakannya berupa budi pekerti. Kemudian Suyanto (2010), dikutip 

Suparlan menyebutkan lebih spesifik ruang lingkup karakter adalah 

“Cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu 
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untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup kehidupan keluarga, 

masyarakat, bangsa dan negara”. 

Berdasarkan beberapa definisi karakter oleh para ahli di atas, maka 

dapat dipahami bahwa karakter adalah kondisi atau kejiwaan seseorang 

yang bersifat batiniah yang dapat tercipta baik karena bawaan lahir 

(given) maupun dapat berubah sesuai kondisi lingkungan sekitar maupun 

kondisi dalam diri sendiri. 

 

2.1.1.2. Pengertian Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter dewasa ini telah memiliki banyak arti dan 

beragam pandangan. Termasuk salah satunya yang dikemukakan Hendri 

(2013) yang mengutipUndang-Undang(UU) Nomor 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yakni: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Secara bahasa, pendidikan adalah proses mengubah sikap dan 

tata laku seseorang atau kelompok melalui upaya pengajaran 

dan pelatihan.  

Berdasarkan pengertian tersebut pendidikan mengandung arti 

proses dalam membina, melatih, memelihara anak atau siapapun 

sehingga menjadi manusia yang santun, cerdas, kreatif, berguna bagi 

diri, keluarga, masyarakat dan bangsa.Hal itu berarti Sistem Pendidikan 

Nasional telah menunjukan konsistensi untuk menuju pembelajaran ke 

arah pendidikan karakter. 
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Pendidikan karakter yang digagas oleh Pemerintah dalam Undang-

Undang Sisdiknas ternyata telah lama dirumuskan dalam suatu 

pengertian menurut Lickona (2012),yaitu pendidikan karakter adalah 

pendidikan untuk membentuk kepribadian seseorang melalui budi 

pekerti, yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang, yaitu 

tingkah laku yang baik, jujur bertanggung jawab, menghormati hak 

orang lain, kerja keras dan sebagainya. 

Megawangi dalam Koesoema (2011) di sisi lainmendefinisikan 

bahwa pendidikan karakter sebagai sebuah usaha untuk mendidik anak-

anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan 

mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka dapat 

memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungannya. Definisi ini 

menguatkan definisi sebelumnya menurut Lickona bahwa muara dari 

pendidikan karakter ialah tindakan nyata dan kontribusi pada 

lingkungannya. 

Adapun Samani dan Hariyanto (2012) yang mengutip pendapat 

Muchlas dan Hariyanto menyebutkan bahwa pendidikan karakter 

merupakan suatu upaya proaktif yang dilakukan, baik oleh sekolah 

maupun pemerintah, untuk membantu anak mengembangkan inti pokok 

dari nilai-nilai etnik dan nilai-nilai kinerja, seperti kepedulian, kejujuran, 

kerajinan, keadilan, keuletan, dan ketabahan, tanggung jawab, 

menghargai diri sendiri serta orang lain. Namun, peran sekolah dan 

pemerintah juga harus didorong oleh pihak keluarga dimana institusi 
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keluarga merupakan tulang punggung pendidikan karakter terhadap anak 

(Lickona, 2012). 

Berdasarkan beberapa definisi pendidikan karakter menurut para 

ahli di atas, maka dapat dimaknai pendidikan karakter sebagai proses 

internalisasi nilai-nilai baik yang ada dalam diri manusia bersumber dari 

budaya bangsa, menjadikan anak yang memiliki ciri khas atau identitas 

untuk kehidupan sehari-hari baik dalam keluarga, masyarakat dan 

bangsa. 

2.1.1.3. Tujuan Pendidikan Karakter 

Tujuan dari pendidikan karakter yang sesungguhnya jika 

dihubungkan dengan falsafah Negara Republik Indonesia adalah 

mengembangkan karakter peserta didik agar mampu mewujudkan nilai-

nilai luhur pancasila (Salahudin, 2013). Pendapat tersebut juga tersirat 

dalam pasal 3 UU Sisdiknas Tahun 2003 yang mengandung tiga hal 

penting terkait tujuan pendidikan karakter, yakni: 

1. Mengembangkan dan membentuk watak bangsa yang bermartabat. 

2. Mengembangkan potensi peserta didik. 

3. Menciptakan manusia yang beriman, bertakwa, berahlak mulia, 

berilmu, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab. 

Sejalan dengan pendapat di atas, Sastrapratedja dalam Maksudin 

(2013) menyebutkan bahwa tujuan dari pendidikan karakter adalah 

penanaman dan pengembangan nilai nilai pada diri seseorang.Selain itu, 

Sastrapratedja juga menambahkan bahwa pendidikan karakter merupakan 
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bantuan terhadap peserta didik agar menyadari dan mengalami nilai-nilai 

serta menempatkan secara integral dalam keseluruhan hidupnya. 

Kemudian Muchson dan Samsuri (2013) yang mengutip pendapat 

J. Taylor menjabarkan tujuan pendidikan karakter ialah untuk membangun 

dan melengkapi nilai-nilai yang telah mulai tumbuh dengan nilai-nilai 

yang ada di masyarakat dan membantu anak untuk merefleksikan, 

membangun kepekaan serta menerapkan pengembangan nilai-nilai yang 

dimiliki anak tersebut. 

Dengan demikian, tujuan dari pendidikan karakter ialah 

membentuk, mengembangkan, dan menguatkan karakter bangsa yang 

berlandaskan pancasila serta mempertahankan segala budaya bangsa demi 

mewujudkan manusia yang berkarakter dan bermartabat. 

2.1.1.4. Konsep dan Model Pendidikan Karakter 

Berdasarkan grand design yang dikembangkan Kementrian 

Pendidikan Nasional (2010), secara psikologis dan sosial kultural 

pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh 

potensi individu manusia (kognitif, afektif, dan psikomotorik) dalam 

konteks interaksi sosial kultural (dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat) 

dan berlangsung sepanjang hayat. Konfigurasi karakter dalam konteks 

totalitas proses psikologis dan sosial-kultural tersebut dapat dikelompokan 

dalam: (1) olah hati (spiritual and emotional development), (2) olah pikir 

(intellectual development), (3) olah raga dan kinestetik (physical and 

kinesthetic development), dan (4) olah rasa dan karsa (affective and 
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creativity development), keempat hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama 

lainnya, bahkan saling melengkapi dan saling keterkaitan. 

Pengkategorian nilai didasarkan pada pertimbangan bahwa pada 

hakikatnya perilaku seseorang yang berkarakter merupakan perwujudan 

fungsi totalitas psikologis yang mencakup seluruh potensi individu 

manusia (kognitif, afektif dan psikomotorik) dan fungsi totalitas sosial-

kultural dalam konteks interaksi (dalam keluarga, satuan pendidikan dan 

masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat. Seperti yang tergambar 

dalam diagram di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar. 2.1. Konsep dan Model Pendidikan Karakter 

Sumber: Desain Induk Pendidikan Karakter Kemendiknas, 2010 
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Kemudian Barnawi dan M.Arifin (2012) menyebutkan bahwa 

model dan konsep pendidikan karakter juga telah diajarkan oleh Agama 

Islam yang mengacu pada sifat Nabi Muhammad SAW.yang meliputi 

sidik, amanah, fathanah dan tabligh. Keempat karakter tersebut 

digambarkan dalam bagan di bawah ini: 

 

 

 

 

 

Gambar.2.2. Karakter Esensial dalam Islam 

Sumber: Buku Strategi & Kebijakan Pembelajaran Pendidikan 

Karakter 

 

Selanjutnya, pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan (2013) juga telah mulai menerapkan sebuah kurikulum 

pendidikan berbasis pendidikan karakter yang diberi nama “Kurikulum 

2013”. Kurikulum ini menjadi dasar dan acuan untuk membuat 

kompetensi dasar bagi pendidikan karakter di Indonesia. Berikut adalah 

salah satu contoh Kompetensi inti yang digunakan dalam kurikulum 2013 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas VII: 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

Merupakan bentuk dan manifestasi karakter religius. 
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2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dalam jangkauan pergaulan dan keberadaanya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) 

dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar dan 

mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 

yang sama dalam sudut pandang/teori. 

Berdasarkan beberapa model dan konsep pendidikan karakter yang 

telah dijabarkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa benang merah dari 

model dan konsep model pendidikan karakter ialah pengkategorian aspek  

kognitif, afektif dan psikomotorik dalam penerapan pendidikan karakter 

yang satu sama lain memiliki keterkaitan serta disesuaikan dengan konteks 

interaksi sosial (dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat) 

2.1.1.5. Nilai-nilai dalam Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter dianggap sebagai pendidikan nilai moralitas 

manusia yang disadari dan dilakukan dalam tindakan nyata.Tampak di sini 

terdapat unsur pembentukan nilai tersebut dan sikap yang didasari pada 

pengetahuan untuk melakukannya. Nilai-nilai itu merupakan nilai yang 

dapat membantu interaksi bersama orang lain secara lebih baik (learning 

to live together). Nilai tersebut mencakup berbagai bidang kehidupan, 
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seperti hubungan dengan sesama (orang lain, keluarga), diri sendiri 

(learning to be), hidup bernegara, lingkungan dan Tuhan.(Muslih, 

2011).Tentu saja dalam penanaman nilai tersebut membutuhkan tiga aspek 

baik kognitif, afektif maupun psikomotorik. 

Senada dengan yang diungkapkan oleh Lickona (2012), yang 

menekankan tiga komponen karakter yang baik, yaitu moral knowing 

(pengetahuan tentang moral), moral feeling (perasaan tentang moral, dan 

moral action (perbuatan moral). Sehingga dengan komponen tersebut, 

seseorang diharapkan mampu memahami, merasakan dan mengerjakan 

nilai-nilai kebajikan. Dalam beberapa bukunya, Lickona juga menuliskan 

Sembilan pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu: 

1. Karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya 

2. Kemandirian dan tanggungjawab 

3. Kejujuran/amanah, diplomatis 

4. Hormat dan santun 

5. Dermawan, suka tolong menolong dan gotong royong/kerjasama 

6. Percaya diri dan pekerja keras 

7. Kepemimpinan dan keadilan 

8. Baik dan rendah hati 

9. Karakter toleransi, kedamaian dan kesatuan 

Lebih lanjut, Gunawan (2012) yang mengutip lansiran 

Kemendiknas bahwa berdasarkan kajian nilai-nilai agama, norma-norma 

sosial, peraturan atau hukum, etika akademik dan prinsip-prinsip HAM, 
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telah teridentifikasi 80 butir nilai karakter yang dikelompokkan menjadi 

lima, yaitu: 

1. Nilai-nilai perlaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang 

Maha Esa. 

2. Nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan diri sendiri. 

3. Nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan sesama 

manusia. 

4. Nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan lingkungan. 

5. Nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan kebangsaan. 

Di sisi lain, Kementerian Pendidikan Nasional (2010) juga 

menyatakan ada empat unsur yang mendasari nilai-nilai karakter bangsa 

yaitu agama, pancasila, budaya dan tujuan pendidikan nasional. 

Berlandaskan keempat sumber nilai itu, teridentifikasi sejumlah nilai 

untuk pendidikan budaya dan karakter bangsa dalam berikut ini: 

1. Religius, Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan 

ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan 

ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama 

lain. Religius adalah proses mengikat kembali atau bisa 

dikatakan dengan tradisi, sistem yang mengatur tata keimanan 

(kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa 

serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia 

dan manusia serta lingkungannya. 

2. Jujur, Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan 

dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam 

perkataan, tindakan dan pekerjaan. 

3. Toleransi, Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan 

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

yang berbeda dari dirinya. 

4. Disiplin, Tindakan yang menunjukan perilaku tertib dan patuh 

pada berbagai ketentuan dan peraturan. 

5. Kerja Keras, Perilaku yang menunjukan upaya sungguh-

sungguh dalam mengatasi berbagai hambatanbelajar dan tugas, 

serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 
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6. Kreatif, Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan 

cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 

7. Mandiri, Sikap dan perilaku yang tidak tergantung pada orang 

lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

8. Demokratis, Cara berpikir bersikap dan bertindak yang 

menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 

9. Rasa Ingin Tahu, Sikap dan perilaku yang selalu berupaya 

untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu 

yang dipelajarinya, dilihat dan didengar. 

10. Semangat Kebangsaan, Cara berpikir, bertindak, dan 

berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan 

negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. 

11. Cinta Tanah Air, Cara berpikir, bersikap dan berbuat yang 

menunjukan kesetiaan, kepedulian dan pernghargaan yang 

tinggi terhadap bangsa, lingkungan fisik, sosial, budaya, 

ekonomi dan politik bangsa. 

12. Menghargai Prestasi, Sikap dan tindakan yang mendorong 

dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi 

masyarakat dan mengakui, serta menghormati keberhasilan 

orang lain. 

13. Bersahabat/Komunikatif, Tindakan yang memperlihatkan 

rasa senang berbicara, bergaul dan bekerja sama dengan orang 

lain. 

14. Cinta Damai, Sikap, perkataan dan tindakan yang 

menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas 

kehadiran dirinya, diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, 

sosial dan budaya), negara. 

15. Gemar Membaca, Kebiasaan menyediakan waktu untuk 

membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi 

dirinya. 

16. Peduli Lingkungan, Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan 

mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan 

alam yang sudah terjadi. 

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

bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan/ 

18. Tanggungjawab, Sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia 

lakukan, terhadap dirinya maupun orang lain dan lingkungan 

sekitarnya. 

 

Dengan demikian nilai-nilai dalam pendidikan karakter yang 

terjabar oleh beberapa ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai-

nilai pendidikan karakter lebih dikategorikan pada sikap alamiah manusia 

dengan Tuhan-Nya, manusia dengan manusia serta manusia dengan 
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lingkungan sekitarnya yang terindikasi oleh 18 nilai yang dinyatakan oleh 

Kemendiknas. 

2.1.1.6. Karakter Nasionalisme 

Nasionalisme sendiri mengacu pada faham yang mementingkan 

perbaikan dan kesejahteraan nation atau bangsanya.Hal ini senada dengan 

arti kata “Nasionalisme” itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2015) yang menyebutkan bahwa nasionalisme merupakan paham untuk 

mencintai bangsa dan negara sendiri.Selain itu nasionalisme juga berkaitan 

dengan makin menjiwainya seseorang atas bangsanya sendiri sehingga 

menimbulkan kesadaran dalam suatu bangsa secara potensial atau aktual 

bersama-sama mencapai, mempertahankan dan mengabadikan identitas, 

integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu sendiri. 

Banyak ahli menjelaskan definisi nasionalisme dimana salah 

satunya Ernest Renan yang menyatakan nasionalisme ialah kehendak 

untuk manunggal dan bernegara.Sementara itu, menurut Otto Bauar, 

nasionalisme ialah suatu persatuan karakter timbul dampak persamaan 

nasib (Suhartono, 2001).Pengertian tersebut juga timbul kesamaan inti 

dengan pendapat pelaku sejarah di Indonesia yakni Moh.Yamin (2015) 

yang menyebutkan bahwa nasionalisme muncul karena adanya persamaan 

sejarah, bahasa, dan persamaan hukum (adat dan kebudayaan). 

Berbeda dengan definisi yang diungkapkan L. Stoddard (Bina 

Syifa, 2015) yang mengatakan bahwa nasionalisme lebih dari adanya 

persamaan nasib namun sebagai suatu kepercayaan yang dimiliki sebagian 
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besar individu untuk menyatakan rasa kebangsaan sebagai perasaan 

memiliki secara bersama dalam suatu bangsa dan negara.Kemudian Taufik 

Abdullah (2001) menyebutkan nasionalisme kedalam makna yang lebih 

luas yakni sebagai sebuah cita-cita yang ingin memberi batas antara “kita 

yang sebangsa” dengan mereka dari bangsa lain, antara “negara kita” dan 

negara mereka, hubungan cita-cita nasionalisme, yang bercorak trans-etnik 

dan yang menginginkan terjadinya identifikasi “bangsa”dan “negara”, bisa 

tersalin dalam pola perilaku, yang bahkan menuntutpengorbanan. 

Sementara itu, Edi Sudrajat dalam Elmubarok (2008) menyatakan 

Nasionalisme merupakan salah satu unsur dalam pembinaan kebangsaan 

atau nation-building. Dalam proses pembinaan kebangsaan semua anggota 

masyarakat bangsa dibentuk agar berwawasan kebangsaan serta berpola 

tata-laku secara khas yang mencerminkan budaya maupun ideologi. Rasa 

kebangsaan merupakan perekat paling dasar dari setiap anggota 

masyarakat bangsa yang karena sejarah dan budayanya memiliki dorongan 

untuk menjadi satu dan bersatu tanpa pamrih di dalam satu wadah negara 

bangsa (nation-state).Apabila rasa kebangsaan lebih bernuansa emosional 

maka faham kebangsaan lebih bernuansa intelektual.Dalam 

implementasinya faham kebangsaan Indonesia disublimasikan dalam 

bentuk Wawasan Nusantara yang mengamanatkan kesatuan di berbagai 

bidang. 

Adapun dalam Kamus Tesaurus Bahasa Indonesia (2009) 

menyatakan bahwa “nasionalisme” dipadankan dengan cinta tanah 

air.Sedangkan pecinta nusa bangsa disebut “nasionalis” (Purwadinata, 



23 
 

 
 

2006).Jika nasionalisme disini sepadan dengan cinta tanah air, maka 

Menurut Prof Drs. Kansil, S.H. (2011) menyebutkan bahwa cinta tanah air 

adalah perasaan cinta terhadap bangsa dan negaranya sendiri. Untuk 

memahami pentingnya mewujudkan cinta tanah air, dapat kita wujudkan 

setiap hari dengan bagaimana sikap kita dalam menjalani hidup berbangsa 

dan bertanah air dengan giat, pantang menyerah, peduli, dan saling 

membantu antar umat. Itu merupakan cerminan dari cinta tanah air.Cinta 

tanah air ialah perasaan cinta terhadap bangsa dan negaranya sendiri. 

Dengan demikian, karakter nasionalisme dapat disimpulkan ialah 

rasa cinta tanah air yang lahir dari tiap insan yang merasakan persamaan 

nasib, bahasa, budaya dan hal khusus lainnya yang bertujuan untuk 

mendirikan, mempertahankan serta mengisi suatu bangsa untuk 

memperjuangkan kepentingan-kepentingan nasionalnya yang didorong 

oleh keinginan untuk hidup bersama, 

2.1.1.7. Indikator Karakter Nasionalisme 

Rasa cinta tanah air atau Karakter Nasionalisme yang ada dalam 

diri setiap warga negara haruslah memiliki indikator yang dapat dilihat 

secara langsung maupun tidak langsung.Hal tersebut harus didukung oleh 

suatu indikator yang dapat dijadikan acuan karakter nasionalisme pada diri 

seseorang. Hutauruk dalam Budiyono (2007) mengemukakan bahwa 

karakter atau sikap nasionalisme memiliki unsurunsur penting di dalamnya 

yang dapat dijadikan sebagai indikatornya yakni sebagai berikut: 
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1. Kesetiaan mutlak, kesetiaan tertinggi individu itu adalah pada nusa dan 

bangsa. 

2. Kesadaran akan suatu panggilan. 

3. Keyakninan akan suatu tugas dan tujuan yang harus dikejar. 

4. Harapan akan tercapainya sesuatu yang membahagiakan. 

5. Hak hidup, hak merdeka dan ha katas harta benda yang berhasil 

dikumpulkan dengan jalan halal. 

6. Kepribadian kolektif yang mengandung perasaan mesara sekeluarga, 

nasib serta tanggungjawab yang sama ; persaudaraan dan kesetiaan di 

antara manusia itu. 

7. Jiwa rakyat yang dapat diselami dalam tradisi bahasa, cerita, dan 

nyanyian rakyat. 

8. Toleransi yang sebesar-besarnya terhadap satu sama lain. 

Kemudian Aman (2011) juga mengemukakan bahwa nasionalisme 

seseorang dapat terbentuk dari enam indikator sebagai berikut: 

1. Cinta tanah air 

Cinta tanah air merupakan modal yang penting dalammembangun 

suatu Negara. Suatu negara yang dihuni oleh orang-orang yang 

cintatanah air akan membawa kearah kemajuan. Sebaliknya negara 

yang tidakdidukung oleh cinta tanah air dari penduduk tersebut maka 

Negara tersebutmenunggu kehancuran. 

Pergerakan nasional yang tumbuh dan berkembang pada masa 

kolonial,merupakan wujud cinta tanah air yang puncaknya dengan 

diproklamasikankemerdekaan negara kesatuan republik 
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Indonesia.Wujud negara yang cinta tanahair ialah melestarikan budaya 

bangsa di era globalisasi dunia, meningkatkan etoskerja, mempunyai 

disiplin dalam arti luas, penghargaan terhadap pahlawan,peringatan 

hari bersejarah, mempunyai semangat kerja dan pengabdiaan 

terhadapnegara. 

2. Menghargai jasa-jasa pahlawan 

Meneladani sikap kepahlawanan dan patriotisme adalah bentuk 

nyatapenghargaan terhadap para pahlawan.Dalam kehidupan sehari-

hari, dapat melatihdiri supaya memiliki sifat-sifat kepahlawanan dan 

semangat cinta bangsa denganmemulainya menghargai para pahlawan 

bangsa dengan mengingat jasa-jasamereka.Selain itu, mencontoh 

beberapa sikap mereka seperti sikap relaberkorban, bersedia meminta 

dan memaafkan. 

3. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara 

Realitas menunjukan bahwa Tuhan Yang Maha Esa mengarahkan 

kepadabangsa Indonesia pluraritas diberbagai hal seperti suku, budaya, 

ras, agama, dansebagainya. Anugrah itu patut disyukuri dengan cara 

menghargai kemajemukantetap dipertahankan, dipelihara, dan 

dikembangkan demi kemajuan dan kejayaanbangsa. 

4. Mengutamakan persatuan dan kesatuan 

Kata persatuan dan kesatuan berasal dari kata “satu” yaitu sesuatu 

yangtidak terpisah-pisah.Nilai persatuan Indonesia mengandung usaha 

kearah bersatudalam kebulatan rakyat membina nasional dalam 

Negara. 
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Mengutamakan persatuan dan kesatuan merupakan suatu 

prosesterwujudnya nasionalisme. Modal dasar persatuan suatu warga 

negara Indonesiabaik yang asli maupun keturunan asing dari macam-

macam suku bangsa dapatmenjalin kerjasama yang erat dalam gotong 

royong dan kebersamaan. 

5. Berjiwa pembaharu dan tidak kenal menyerah 

Kesadaran bernegara dari seseorang ditentukan oleh kualitas 

mentalsumber daya manusia itu sendiri.Kualitas mental yang 

diharapkan adalahmanusia yang berkualitas tersebut maka diperlukan 

manusia yang berjiwa inovatifdan tidak kenal menyerah dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara, usahamempertahankan 

kelangsungan bangsa dan tanah air, giat mempelajari sejarahbangsa. 

6. Memiliki sikap tenggang rasa sesama manusia 

Tenggang rasa artinya dapat menghargai dan menghormati 

perasaan oranglain, dengan tenggang rasa manusia dapat merasakan 

atau menjaga perasaan oranglain sehingga orang lain tidak merasa 

tersinggung. Pelaksanaan sikap tenggangrasa dapat diwujudkan dalam 

kehidupan sehari-hari misalnya sebagai berikut: 

a. Menghormati hak-hak orang lain. 

b. Kerelaan membantu teman yang mengalami musibah. 

c. Kesediaan menjenguk teman yang sedang sakit. 

d. Kemampuan mengendalikan sikap, perbuatan, dan tutur kata yang 

dapatmenyinggung atau melukai perasaan orang lain. 
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Adapun rasa cinta tanahair atau nasionalisme bisa diwujudkan 

dengan berbagai macam cara. Antara lain mencintai produk-produk dalam 

negeri. Sekarang ini banyak sekali produk asing.Warga yang cinta tanah 

air tetap mencintai produk dalam negeri.Bangga sebagai bangsa Indonesia. 

Kebanggan itu antara lain diwujudkan dengan menggunakan bahasa 

Indonesia. Selain itu, Nasionalisme dibagi menjadi tiga  indikator menurut 

Schmidt (2003) 

1. Penilaian positif terhadap bangsa sendiri secara umum. 

Penilaian positif ini mencakup hal-hal berupa penekanan sikap 

ambivalen terhadap bangsa, sebuah penerimaan penuh dari 

otoritas nasional, negara dan politik. 

2. Perasaan superioritas. Indikator ini mencakup perasaan 

individu bahwa bangsa dan negaranya lebih superior daripada 

bangsa dan negara lain. Selain itu, terdapat juga relevansi yang 

tinggi dari perbandingan sosial dengan kelompok yang tidak 

dianggap sebagai bagian dari bangsa 

3. Kecendrungan idealisasi terkait dengan bangsa. Indikator ini 

mencakup mengenai idealisasi bangsa. Idealisasi terhadap 

bangsa ini juga mencakup idealisasi terhadap sejarah bangsa 

sendiri 

Dari uraian di atas, bisa diambil titik pemahaman bahwa salah satu 

cara untuk menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air atau nasionaslisme 

adalah dengan menumbuhkan rasa bangga terhadap tanah airnya melalui 

proses pendidikan. Rasa bangga terhadap tanah air dapat ditumbuhkan 
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dengan memberikan pengetahuan dan dengan membagi dan berbagi nilai-

nilai budaya yang kita miliki bersama. 

2.1.1.8. Perkembangan Moral  

Pendidikan karakter memiliki erat kaitannya dengan bagaimana 

seseorang menanamkan karakter dalam dirinya.Karakter yang telah ada 

sejak lahir (given) dan karakter yang akan dikembangkan sangat dekat 

dengan keberadaan perkembangan moral seseorang (Bagus dalam 

Elmubarok 2008). Hal tersebut menunjukan bahwa, perkembangan moral 

seseorang memiliki pengaruh pada bagaimana pendidikan karakter 

dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapannya. Perkembangan moral 

sendiri didefinisikan sebagai ukuran tinggi rendahnya moral seseorang 

dimana penalaran moralnya menentukan (Santorck, 2008) .Berbeda 

dengan Kohlberg, Piaget dalam Santrock (2002) mengembangkan 

perkembangan moral melalui aspek kognitif sebagai prinsip dan proses 

dalam perkembangan moral seseorang. Sedangkan Carol Giligan dalam 

Santrock (2002) seorang psikolog yang telah lama mempelajari 

perkembangan moral lebih setuju jika perkembangan moral tergatung pada 

gender seseorang.Dimana perkembangan moral laki-laki berpijak pada 

kepedulian (morality) dan wanita berpijak pada perasaan (responsibility). 

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas 

mengenai perkembangan moral dapat disimpulkan bahwa perkembangan 

moral merupakan suatu tahapan atau tingkat kematangan/ kedewasaan 

seseorang yang diukur dari aspek sikap yang dapat terlihat baik dari 
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tahapan usia dan gender. Adapun menurut Brofenbrenner (Santrock, 2008) 

menambahkan dalam teori ekologi bahwa perkembangan moral seorang 

manusia dimulai dari tahap keluarga sebagai lingkup mikrosistem 

(terkecil). 

Adapun berdasarkan tahapannya, Kohlberg mengemukakan 

perkembangan moral kedalam tahapan berikut: 

1. Pra-Konvensional 

Tingkat pra-konvensional dari penalaran moral umumnya ada 

pada anak-anak, walaupun orang dewasa juga dapat menunjukkan 

penalaran dalam tahap ini.Seseorang yang berada dalam tingkat pra-

konvensional menilai moralitas dari suatu tindakan berdasarkan 

konsekuensinya langsung. 

2. Konvensional 

Tingkat konvensional umumnya ada pada seorang remaja atau 

orang dewasa.Orang di tahapan ini menilai moralitas dari suatu 

tindakan dengan membandingkannya dengan pandangan dan harapan 

masyarakat. 

3. Pasca-Konvensional 

Tingkatan pasca konvensional, juga dikenal sebagai tingkat 

berprinsip.Kenyataan bahwa individu-individu adalah entitas yang 

terpisah dari masyarakat kini menjadi semakin jelas.Perspektif 

seseorang harus dilihat sebelum perspektif masyarakat. Akibat hakekat 
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diri mendahului orang lain ini membuat tingkatan pasca-konvensional 

sering tertukar dengan perilaku pra-konvensional. 

Hampir sama dengan pendapat Kohlberg, Giligan juga 

mengemukakan perkembangan moral kedalam beberapa tahapan yakni  

1. Pra-Konvensional 

Pada tahap ini, seseorang hanya tertumpu pada diri sendiri 

saja.Apa yang penting adalah memenuhi segala keperluan sendiri. 

“Tindakan betul” dilihat sebagai tindakan yang menguntungkan diri 

sendiri 

2. Konvensional 

Pada tahap ini, seseorang melihat keperluan orang lain sebagai 

lebih penting daripada keperluan diri sendiri. Berbuat baik, bermakna, 

bertangungjawab dan “tindakan betul” adalah suatu pengorbanan diri 

bagi kepentingan orang lain. 

3. Pasca-Konvensional 

Pada tahap ini, seseorang memberi perhatian yang seimbang 

antara keperluan diri dengan tujuan mengekalkan hubungan yang 

sudah ada 

Berbeda dengan Kohlberg dan Giligan yang membagi 

perkembangan moral kedalam tiga tahapan besar, Piaget mengemukakan 

perkembangan moral menjadi beberapa tahapan dalam tabel berikut: 
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Tabel. 2.1. Tahapan Perkembangan Moral menurut Piaget 

Umur Tahap Ciri Khas 

4-7 tahun 

 

7-11 tahun 

 

11 tahun 

Ke atas 

Realisme moral 

 

Pra operasional 

 

Masa transisi (konkret-

operasional) 

Otonomi moral, realisme dan 

resiprositas  

(formal operasional) 

Memusatkan pada akibat-akibat 

perbuatan 

Aturan-aturan tak berubah 

 

Hukuman atas pelanggaran bersifat 

otomatis 

Perubahan secara bertahap ke 

pemilikan moral tahap kedua 

Mempertimbangkan tujuan-tujuan 

perilaku moral 

Menyadari bahwa aturan moral 

adalah kesepakatan tradisi yang 

dapat berubah 

 

Dengan demikian perkembangan moral dalam konteks pendidikan 

karakter lebih cenderung dikaitkan dengan tahapan perkembangan anak 

usia awal (Pra-Konvensional) seperti yang dikemukakan oleh Kohlberg 

bahwa pada tahap ini, umumnya anak-anak lebih menilai moral sebagai 

sesuatu yang konkret dan dinilai langsung berdasarkan konsekuensinya. 

Sedangkan menurut Piaget, tahapan perkembangan moral pada anak 

terjadi pada usia 7-11 tahun, dimana anak anak lebih patuh pada aturan-

aturan yang ada. Hal yang sama juga dikuatkan oleh pendapat Giligan 

yang menunjukan bahwa anak anak masuk dalam tahapan Pra-

Konvensional yang memiliki makna bahwa anak-anak melakukan sesuatu 

bergantung pada keuntungan yang akan berbuah pada dirinya. Jika tidak 

menguntungkan, anak-anak cenderung tidak akan melakukannya.  
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2.1.2. Pendidikan Keluarga 

2.1.2.1. Pengertian Keluarga 

Menurut Departemen Kesehatan dalam Sudiharto (2007) 

menyatakan keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas 

kepala keluarga serta beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di satu 

atap dalam keadaan saling bergantungan. Kemudian, menurut Spredley 

dalam Murwani (2008) menambahkan jika keluarga merupakan satu atau 

lebih individu yang tinggal bersama, sehingga mempunyai ikatan 

emosional dan mengembangkan dalam interelasi sosial, peran dan tugas 

Adapun Mudjiojono dalam Hermawan (1996) mengungkapkan 

lingkup pengertian keluarga ialah kelompok sosial terkecil dalam 

masyarakat. Kemudian pendapat Burges dkk (1963) memberi perluasan 

terhadap definisi keluarga, sebagai berikut: 

1. Keluarga terdiri dari orang-orang yang disatukan oleh ikatan 

perkawinan, darah dan adopsi. 

2. Para anggota keluarga biasanya hidup bersama dalam satu rumah 

tangga, atau jika mereka hidup terpisah, mereka akan tetap 

menganggap rumah tangga tersebut sebagai rumah mereka. 

3. Anggota keluarga berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain 

dalam peran sosial seperti suami-istri, ayah-ibu, anak laki-laki dan 

perempuan, saudara-saudari. 

4. Keluarga sama-sama menggunakan kultur yang sama yaitu kultur yang 

diambil dari masyarakat dengan beberapa ciri unik tersendiri. 
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Keluarga adalah unit atau satuan masyarakat yang terkecil yang 

sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat.Kelompok 

ini, dalam hubungannya dengan perkembangan individu, sering dikenal 

dengan sebutan primary group.Kelompok inilah yang melahirkan individu 

dengan berbagai macam bentuk kepribadiannya dalam masyarakat. 

Tidaklah dapat dipungkiri bahwa sebenarnya keluarga mempunyai fungsi 

yang tidak hanya terbatas selaku penerus keturunan saja (Darmansyah, 

1986). 

Dari beberapa definisi di atas mengenai keluarga dapat 

disimpulkan bahwa keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih dari 

dua orang yang memiliki ikatan hubungan perkawinan yang tinggal dalam 

satu atap di dalam rumah. 

2.1.2.2. Fungsi Keluarga 

Sebagai sistem sosial terkecil, keluarga memiliki pengaruh luar 

biasa dalam hal pembentukan karakter suatu individu.Keluarga merupakan 

produsen dan konsumen sekaligus, dan harus mempersiapkan dan 

menyediakan segala kebutuhan sehari-hari seperti sandang dan pangan. 

Setiap keluarga dibutuhkan dan saling membutuhkan suatu sama lain, 

supaya mereka dapat hidup lebih tenang dan senang. Keluarga memiliki 

definisi tersendiri bagi orang Jawa.Bagi orang Jawa, keluarga merupakan 

sarung keamanan dan sumber perlindungan (Geertz, 1983).Kemudian 

Geertz memberikan suatu gambaran ideal suatu keluarga sebagai berikut : 
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Bagi setiap orang Jawa, keluarga yang terdiri dari orang tua, anak-

anak dan biasanya suami atau istri merupakan orang-orang terpenting 

di dunia ini.Mereka itulah yang memberikan kepadanya 

kesejahteraan emosional serta titik keseimbangan dalam orientasi 

sosial. Mereka memberi bimbingan moral, membantunya dari masa 

kanak-kanak menempuh usia tua dengan mempelajari nilai-nilai 

budaya Jawa. Proses sosialisasi adalah suatu proses kesinambungan 

di sepanjangan hidup diri pribadi. 

 

Keluarga tidak hanya sebagai wadah tempat berkumpulnya ayah, 

ibu dan anak.Sebuah keluarga sesungguhnya lebih dari itu.Keluarga 

merupakan paying kehidupan bagi seorang anak.Keluarga merupakan 

tempat ternyaman bagi seorang anak. Beberapa fungsi keluarga selain 

sebagai tempat berlindung (Mudjijono, 1995) diantaranya: 

1. Mempersiapkan anak-anak bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai 

dan norma aturan-aturan dalam masyarakat dimana keluarga tersebut 

berada (sosialisasi). 

2. Mengusahakan terselenggaranya kebutuhan ekonomi rumah tangga 

(ekonomi). 

3. Melindungi anggota keluarga yang tidak produktif lagi (jompo). 

4. Meneruskan keturunan (reproduksi). 

Adapun menurut Kingslet Davis dalam Murdianto (2003) 

menyebutkan bahwa fungsi keluarga ialah: 

1. Reproduction, yaitu menggantikan apa yang telah habus atau hilang 

untuk kelestarian sistem sosial yang bersangkutan. 

2. Maintenance, yaitu perawatan dan pengasuhan anak hingga mereka 

mampu berdiri sendiri. 
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3. Placement, memberi posisi sosial kepada setiap anggotanya, baik itu 

posisi sebagai kepala rumah tangga maupun anggota rumah tangga, 

atau pun posisi-posisi lainnya. 

4. Sosialization, pendidikan serta pewarisan nilai-nilai sosial sehingga 

anak-anak kemudian dapat diterima dengan wajar sebagai anggota 

masyarakat. 

5. Economics, mencukupi kebutuhan akan barang dan jasa dengan jalan 

produksi, distribusi dan konsumsi yang dilakukan di antara anggota 

keluaga. 

6. Care of Ages, perawatan bagi anggota keluarga yang telah lanjut 

usianya. 

7. Political Center, memberikan posisi politik dalam masyarakat tempat 

tinggal. 

8. Phsysical Protection, memberikan perlindungan fisik terutama berupa 

sandang, pangan dan perumahan bagi anggotanya. 

Berdasarkan beberapa uraian di atas cukup menjelaskan fungsi 

keluarga yang sesungguhnya.Keluarga bukan hanya wadah untuk tempat 

berkumpulnya ayah, ibu dan anak.Lebih dari itu, keluarga merupakan 

wahana awal pembentukan moral serta penempaan karakter 

manusia.Berhasil atau tidaknya seorang anak dalam menjalani hidup 

bergantung pada berhasil atau tidaknya peran keluarga dalam 

menanamkan ajaran moral kehidupan.Keluarga lebih dari sekedar 

pelestarian tradisi.Keluarga menjadi tempat pencurahan segala keluh 
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kesah. Keluarga merupakan suatu jalinan cinta kasih yang tidak akan 

pernah terputus. 

2.1.2.3. Metode Sosialisasi Karakter dalam Keluarga 

Beberapa metode yang digunakan orang tua dalam melakukan 

sosialisasi pada anak melalui pengasuhan. Beberapa metode yang 

digunakan oleh orang tua dalam melakukan sosialisasi dapat dipaparkan 

sebagai berikut (Lestari, 2012): 

1. Memberikan nasihat, metode ini dilakukan dengan cara 

menyampaikan nilai-nilai yang ingin disosialisasikan pada anak 

dalam suatu komunikasi yang bersifat searah. Orang tua berperan 

sebagai komunikator atau pembawa pesan, sedangkan anak berperan 

sebagai penerima pesan. Pemberian nasihat ini pada umumnya 

dilakukan setelah anak melakukan pelanggaran terhadap aturan yang 

telah menjadi kesepakatan di dalam keluarga. 

2. Memberikan contoh, orang tua melakukan terlebih dahulu perilaku-

perilaku yang mengandung nilai-nilai moral yang akan disampaikan 

kepada anak. Misalnya, ketika orang tua ingin menyampaikan nilai 

tentang ketaatan dalam beribadah, maka orang tua melakukannya 

terlebih dahulu dan menjadikan dirinya sebagai model atau telada 

bagi anak. Memberikan contoh terus menerus yang diikuti dengan 

pemantauan pada perilaku anak dapat membentuk kebiasaan pada 

anak. 
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3. Berdialog, dalam metode ini orang tua menyampaikan nilai-nilai pada 

anak melalui proses interaksi yang bersifat dialogis. Orang tua 

menyampaikan harapan-harapannya pada anak dan bentuk-bentuk 

perilaku yang diharapkan dilakukan oleh anak. Anak diberi 

kesempatan untuk menyampaikan tanggapannya terhadap orang tua. 

4. Memberikan instruksi, harus ada konsistensi antara perkataan dan 

tindakan orang tua, bila konsistensi antara perkataan dan tindakan 

tidak ada, maka perkataan orang tua menjadi kurang diperhatikan oleh 

anak. Misalnya, orang tua memberikan instruksi pada anak untuk 

melakukan ibadah sementara orang tua tidak menunaikannya, tidak 

membuat anak mau mengikuti instruksi yang diberikan. Bahkan anak 

mempertanyakan kembali kepada orang tua mengapa orang tua 

menyuruh sementara dirinya sendiri tidak melakukan. Oleh karena 

itu, konsistensi antara perkataan dan tindakan orang tua dalam 

berinteraksi dengan anak penting untuk diperhatikan. 

5. Pemberian hukuman, dalam melakukan sosialisasi pada anak, 

adalakanya orang tua menggunakan hukuman sebagai cara untuk 

mendisiplinkan anak apabila berperilaku kurang sesuai dengan nilai-

nilai yang disosialisasikan. 
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2.1.2.4. Peran Keluarga dalam Internalisasi Pendidikan Karakter 

Keluarga memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia.Pendidikan karakter dalam keluarga perlu 

ditanamkan sejak dini pada setiap individu. Sejalan dengan hal ini, Effendi 

(1995) berpendapat bahwa “keluarga memiliki peranan utama dalam 

mengasuh anak, di segala norma dan etika yang berlaku di dalam 

lingkungan masyarakat, dan budayanya dapat diteruskan dari oang tua 

kepada anaknya dari generasi-generasi yang disesuaikan dengan 

perkembangan masyarakat”. 

Sementara itu, Sumaatmadja (2005) menyatakan bahwa di dalam 

keluarga terjadi proses “sosialisasi” yaitu proses pengintegrasian individu 

ke dalam kelompok yang memberikan landasan sebagai mahluk sosial. Di 

dalam keluarga itu terjadi proses pendidikan dalam arti proses 

“pendewasaan”dari individu yang tidak berdaya kepada calon pribadi yang 

mengenal pengetahuan dasar, norma sosial, nilai-nilai dan etika pergaulan. 

Oleh karena itu, keluarga ini juga merupakan “lembaga pendidikan” bagi 

individu yang membawanya ke dalam suasana yang makin mandiri. 

Sebagai lembaga pendidikan yang pertama dan utama bagi anak, 

keluarga mempunyai peranan penting dan strategis dalam penyadaran, 

penanaman dan pengembangan nilai, moral sosial dan 

budaya.Sebagaimana ditegaskan Elmubarok (2008) bahwa “Adanya ikatan 

emosional yang terjalin antara orang tua dengan anak yang demikian 

kuat, maka pendidikan di kelaurga memiliki sisi keunggulan dalam 

pembinaan moral anak”.Nilai-nilai yang dapat ditanamkan orang tua 
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kepada anak-anaknya seperti ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada 

orang tua, kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, kepedulian pada orang 

lain dan sebagainya. 

Di dalam kaitannya dengan pendidikan karakter, sesuai pendapat 

Dobbert dan Winkler yang dikutip oleh Endang (2010) ada empat fungsi 

dan peran keluarga yang amat strategis dan penting, yakni membantu 

rekayasa pendidikan karakter dalam bentuk hadirnya proses: 

1. Identification Process, yang dimaksud proses identifikasi adalah 

proses memahami, merespon dan memilih nilai-nilai. Keluarga dalam 

hal ini orang tua mempunyai peranan membimbing dan mempengaruhi 

perasaan anak agar memahami nilai-nilai, sampai anak mampu 

merespon atau menanggapi nilai-nilai itu. Dan pada giliran berikutnya, 

anak mampu mengevaluasi atau merenungi dan kemudian memilih 

nilai-nilai tersebut. 

2. Internalization Process, pada proses identifikasi nilai terhadap anak 

sudah terbentuk motivasi dan kecintaan anak terhadap nilai-nilai yang 

dipilihnya. Proses ini akan berlanjut kepada proses internalisasi nilai-

nilai, yaitu proses dimana nilai-nilai itu diserap dan dibatinkan di 

dalam diri anak, sehingga menjadi sistem nilai/tatanan. Pada tahap ini 

orang tua berperan membimbing anak mengalami proses pembatinan 

nilai-nilai sehingga nilai-nilai itu akan menjadi tatanan anak dalam 

dirinya. 
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3. Modelling Process, anak yang sudah mampu membatinkan nilai-nilai 

tertentu di dalam dirinya, pada tahap berikutnya akan melakukan 

proses pelakonan nilai-nilai. 

4. Direct Reproduction, dari proses pelakonan tersebut di atas akan lahir 

proses pembakuan yang selanjutnya akan mampu melahirkan 

tertanamnya nilai moral atau isi pesan perlikau tadi ke dalam diri anak. 

Bilai nilai moral sudah tertanam dalam diri anak dan menjadi 

keyakinan, maka anak akan mampu secara langsung memproduksi 

kembali atau memunculkan kembali nilai moral sebagai isi pesan 

dalam perilakunya. Sehingga dapat dikatakan pada tahap ini, nilai-nilai 

itu sudah mempribadi atau menyaturaga dan menjadi sistem keyakinan 

(personalizing) dalam diri anak. Keyakinan tersebut akan dijadikan 

pedoman untuk melakukan tindakan. 

Hadirnya atau terciptanya keempat proses pendidikan karakter 

tersebut di atas ke dalam diri anak menjadi tanggung jawab keluarga 

khususnya orang tua. Keempat proses pendidikan karakter sebagaimana 

disarankan Dobbert dan Winkler tersebut, hendaknya dijadikan sebagai 

pola pengasuhan orang tua terhadap anak-anaknya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga 

memiliki arti yang sangat penting bagi perkembangan nilai kehidupan 

pada anak, namun dengan segala kekhasanya keluarga memiliki corak 

pendidikan yang berbeda dari sekolah.Di dalam keluarga pendidikan 

dilaksanakan bukan atas dasar tatanan ketentuan yang diformalkan, 

melainkan tumbuh dari kesadaran moral sejati antar anggota keluarga 
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antara orang tua dan anak.Dengan demikian, pendidikan karakter di dalam 

keluarga dibangun atas dasar emosional. 

 

2.1.2.5. Pelaksanaan Pendidikan Karakter Nasionalisme dalam Keluarga 

Keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat memiliki 

fungsi dalam menjalankan kehidupannya di tengah masyarakat.Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia 

dalam Sudiharto (2007) menjelaskan bahwa keluarga memiliki fungsi 

pendidikan bagi anak-anaknya.Dalam fungsi tersebut keluarga dijadikan 

sebagai lembaga pendidikan non-formal dalam menanamkan nilai-nilai 

serta pedoman hidup bagi anak sebagai bekal di masyarakat. Anak yang 

tumbuh dan berkembang dalam keluarga akan banyak menanamkan nilai-

nilai yang dianut keluarganya dalam setiap aspek kehidupannya. 

Lickona dalam Tridhonanto (2014) menjelaskan bahwa dalam 

penanaman nilai-nilai moral atau karakter pada anak, keluarga khususnya 

orang tua harus memberikan contoh konkret mengenai karakter yang 

diajarkan dalam wujud konsep, sikap dan perilaku.Setiap memberikan 

konsep keluarga sebaiknya orang tua menunjukan sikap dan berperilaku 

sesuai konsep yang diajarkannya. 

Kemudian Lickona (2012) juga menjabarkan bahwa karakter pada 

anak dapat ditumbuhkembangkan melalui tahapan pembentukan karakter 

yakni sebagai berikut: 

1. Mengenali karakter anak, karakter selalu dihubungkan dengan 

kecerdasan emosional. 
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2. Mengembangkan karakter anak, seorang anak yang lahir bagaikan 

kertas “putih bersih” itu adalah hal yang kodrati. 

3. Mengamati perilaku anak, anak yang berusia di bawah lima tahun akan 

bersikap dan berprilaku secara alami dan bertindak tanpa rekayasa dan 

kebohongan. 

4. Membiasakan dalam kehidupan, tahapan pembentukan karakter yang 

positif pada anak tidak cukup sekali, tetapi harus berlanjut hingga 

sikap dan prilaku yang baik tersebut berbentuk menjadi karakter. 

5. Menguatkan karakter anak, tahap kelima dalam membentuk karakter 

anak tetap konsisten dalam tindakan sehari-harinya. 

Selanjutnya pada konteks pendidikan karakter nasionalisme jika 

dihubungkan dengan teori yang dijabarkan Lickona di atas, keluarga 

memiliki peranan penting dalam proses internalisasi karakter 

Nasionalisme. Sudrajat dalam Suhartono (2001) menyatakan Nasionalisme 

merupakan salah satu unsur dalam pembinaan kebangsaan atau nation-

building. Dalam proses pembinaan kebangsaan semua anggota masyarakat 

bangsa dibentuk agar berwawasan kebangsaan serta berpola tata-laku 

secara khas yang mencerminkan budaya maupun ideologi. Rasa 

kebangsaan merupakan perekat paling dasar dari setiap anggota 

masyarakat bangsa yang karena sejarah dan budayanya memiliki dorongan 

untuk menjadi satu dan bersatu tanpa pamrih di dalam satu wadah negara 

bangsa (nation-state). 

Berkaitan dengan pemahaman karakter Nasionalisme di atas dapat 

diimplementasikan pada keluarga sebagai unit terkecil masyarakat melalui 
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tahapan-tahapan yang digunakan untuk pembinaan rasa kebangsaan itu 

sendiri. Pembinaan karakter tersebut dapat melihat pula pendapat Dobbert 

dan Winkler dalam Endang (2010) bahwa terdapat empat fungsi dan peran 

keluarga yang amat strategi dalam membentuk karakter Nasionalisme pada 

anak: 

1. Identification Process, yakni proses memahami, merespon dan 

memilih nilai-nilai. Rasa kebangsaan yang ada dalam diri orang tua 

dapat mulai diajarkan pada tahapan ini. Namun, orang tua juga harus 

mampu mengenali karakter anak agar dapat mengajarkannya dengan 

senang hati. Orang tua harus mampu mempengaruhi perasaan anak 

terhadap kecintaannya pada bangsanya hingga anak mampu merespon 

nilai-nilai dan terjadi interaksi diantara keduanya. Dalam hal ini orang 

tua dapat mengajak anak mengenal simbol-simbol negaranya. 

2. Internalization Process, pada proses identifikasi nilai terhadap anak 

sudah terbentuk motivasi dan kecintaan anak terhadap nilai-nilai yang 

dipilihnya. Orang tua juga perlu mengamati perkembangan sejauh 

mana kecintaan anaknya terhadap bangsanya. Pada konteks ini, 

keluarga dapat dijadikan wahana dalam mengembangkan rasa 

nasionalisme anak seperti pembiasaan-pembiasaan untuk menghargai 

pendapat anggota keluarga, memunculkan sikap empati dan simpati 

kepada anggota keluarga yang mengalami kesulitan dan lain-lain. 

3. Modelling Process, anak yang sudah mampu membatinkan nilai-nilai 

tertentu di dalam dirinya. Pada tahap ini orang tua akan berperan aktif 

dalam menjadi contoh bagi karakter anaknya. Sikap Nasionalisme 
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yang tinggi pada orang tua harus dapat ditularkan melalui teladan-

teladan yang bisa dengan langsung ditiru anak seperti bangga membeli 

produk dalam negeri, mencintai kesatuan dan kedamaian dalam 

bertetangga dan lain sebagainya. 

4. Direct Reproduction, dari proses pelakonan tersebut di atas akan lahir 

proses pembakuan yang selanjutnya akan mampu melahirkan 

tertanamnya nilai moral atau isi pesan perlikau tadi ke dalam diri anak. 

Sesuai pula dengan apa yang diungkapkan Lickona, pada tahapan ini 

orang tua hanya perlu menguatkan saja karakter Nasionalisme yang 

ada pada diri anak. Orang tua tetap harus memberikan penghargaan 

bagi anak dalam rangka menjaga komitmennya untuk menjunjung 

tinggi rasa Nasionalisme yang sudah dipupuknya sejak dini. Pada 

tahap ini orang tua harus pula konsisten terhadap hal yang telah 

dilakukannya. 

Selain itu, merujuk pada indikator sikap nasionalisme yang 

sebelumnya telah dijabarkan pada sub-bab indikator sikap nasionalisme 

diperoleh poin-poin penting sikap atau perilaku yang mencerminkan nilai-

nilai nasionalisme dalam keluarga adalah sebagai berikut: 

1. Anak merasa senang dan bangga menjadi warga Negara Indonesia 

2. Anak mampu menghargai jasa-jasa pahlawan yang telah 

memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia 

3. Anak giat belajar untuk menghadapi tantangan di era globalisasi 

4. Anak mempunyai rasa tolong menolong kepada sesamanya yang 

membutuhkan 
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5. Orang tua mengajarkan untuk lebih mencintai dan menggunakan 

produk dalam negeri (produk Indonesia) 

6. Menjenguk saudara, teman ataupun tetangga yang sakit 

7. Anak menghormati ayah dan ibu di rumah 

8. Menghargai pendapat anggota keluarga lain saat berdiskusi dalam 

rapat keluarga 

9. Orang tua mengajarkan kearifan lokal (nilai-nilai kedaerahan asalnya) 

pada anak 

10. Menghargai simbol-simbol negara seperti mampu menghafal lagu 

Indonesia Raya, senang menggunakan mata uang Rupiah dan bangga 

berbahasa Indonesia dalam setiap percapakan di keluarga 

11. Mendahulukan kepentingan keluarga daripada kepentingan pribadi 

12. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan negara seperti Upacara peringatan 

kemerdekaan RI  

13. Memupuk rasa toleransi antar suku, agama, etnik dan budaya 

14. Menjaga kelestarian ekosistem alam 

15. Melestarikan budaya bangsa 
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2.1.3 Penelitian yang Relevan 

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi acuan 

peneliti dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh pendidikan 

karakter nasionalisme dalam keluarga terhadap karakter nasionalisme anak 

buruh migran yaitu: 

2.1.3.1 Pembentukan Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Nilai 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengembangkan nilai-nilai 

kehidupan sebagai dimensipembentuk karakter; (2) menelaah perolehan 

dimensi pendidikan nilai melalui faktor-faktor lingkungan; dan (3) 

mengungkap pencapaian pembentukan karakter melalui faktor lingkungan 

dan implementasi pendidikan nilai dalam mata pelajaran/kurikulum. 

Penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif 

Berdasarkan hasil evaluasi reflektif para guru mata pelajaran PKN, 

IPS, dan PKK dan siswa SMP di DIY.Data dianalisis menggunakan teknik 

analisis deskriptif, regresi dan t-test. Kesimpulan yang diperoleh adalah (1) 

guru menemukan 17 nilai-nilai kehidupan (pendidikan nilai) yang 

terkandung dalam konsep pendidikan konsumen yang merupakan dimensi 

pembentuk karakter; (2) siswa menjelaskan bahwa pendidikan nilai yang 

diperoleh dari keluarga, sekolah, teman sebaya, dan media masa 

cenderung cukup baik; dan (3) pendidikan nilai melalui keluarga, teman 

sebaya, dan media massa berpengaruh terhadap pembentukan karakter 

peserta didik, namun melalui sekolah tidak berpengaruh terhadap 

pembentukan karakter. Pembelajaran dengan menggunakan intervensi 

buku cerita pembelajaran nilai-nilai kehidupan dapat membentuk karakter 
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siswa.Dalam silabus dan buku ajar terkandung sedikit dimensi pendidikan 

nilai. 

2.1.3.2 Pendidikan Karakter dalam Keluarga Untuk Membentuk 

Kepribadian Remaja yang Dewasa dalam Berpikir dan Berperilaku 

Penelitian ini bertujuan: untuk memahami dan mengetahui (1) 

apakah pendidikan keluarga dapat berperan dalam membentuk kepribadian 

anak remaja yang berkarakter dewasa dalam berpikir dan berperilaku; (2) 

apakah orang tua memahami perihal pendidikan karakter dan 

menerapkannya dalam pola pengasuhan anak remaja agar anak remaja 

tersebut memiliki kepribadian yang dewasa dalam berpikir dan 

berperilaku. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif dengan 

jenis penelitian observasi lapangan.Data primer diperoleh melalui 

observasi dan wawancara mendalam, sedangkan data sekunder melalui 

studi literatur. Teknik pengambilan cuplikan melalui purposive sampling 

dan snowball sampling. Uji validitas data menggunakan trianggulasi 

sumber dan trianggulasi metode. Proses analisis data menggunakan model 

analisis interaktif yakni tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan 

menjadi dua hal bahwa (1) pendidikan dalam keluarga dapat berperan 

dalam membentuk kepribadian anak remaja yang berkarakter dewasa 

dalam berpikir dan berperilaku. Hal tersebut dikarenakan orang tua juga 
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memiliki harapan agar anak mereka memiliki kepribadian dan karakter 

yang positif untuk hidup dalam masyarakat kelak (2) orang tua memahami 

perihal pendidikan karakter dalam prakteknya mengasuh anak, dan mereka 

juga memiliki cara tersendiri untuk dapat menrapkan pendidikan karakter 

tersebut kepada anak mereka. 

Analisis penelitian menunjukkan bahwa orang tua sebagai pendidik 

utama anak memahami perihal pendidikan karakter dan penerapannya 

terhadap anak. Orang tua memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan 

karakter sebagai suatu salah satu cara dalam mendidik anak remaja agar 

anak remaja tersebut dapat berkembang dan memiliki kepribadian yang 

dewasa dalam berpikir dan berperilaku. Begitu pula dengan para anak 

remaja, tidak semua dari mereka yang setuju akan pergaulan jaman 

sekarang, mereka juga mengharapkan bisa menjadi dewasa dengan 

bimbingan orang tua mereka agar bisa menjadi pribadi dewasa yang 

sebenarnya, yaitu yang diharapkan kelak dapat hidup di tengah-tengah 

masyarakat dan mengikuti berbagai aturan-aturan di dalamnya. Kemudian 

meskipun secara teori orang tua tidak memahami pendidikan karakter 

tetapi dalam praktek keseharian mereka dalam mendidik anak remajanya 

para orang tua tersebut dengan sendirinya menerapkan pendidikan karakter 

tersebut sebagai salah satu cara mendidik anak agar memiliki kepribadian 

yang dewasa dalam berpikir dan berperilaku. 
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2.1.3.3 Pendidikan Karakter Disiplin dan Nasionalisme Pada Anak dalam 

Lingkungan Keluarga TNI AU 

Tujuan penelitian ini adalah, 1) Untuk mendeskripsikan 

penanaman pendidikan karakter disiplin dan nasionalisme pada anak 

dalam lingkungan keluarga TNI AU di Komplek Lanud Adi Soemarmo 

kecamatan Colomadu. 2) Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan 

faktor penghambat dalam pelaksanaan pendidikan karakter disiplin dan 

nasionalisme pada anak dalam lingkungan keluarga TNI AU di Komplek 

Lanud Adi Soemarmo kecamatan Colomadu.Pengumpulan data dilakukan 

dengan menggunakan metode observasi non-sistematis, wawancara 

tertsruktur dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data dengan cara 

triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi sumber data. Analisis 

data dilakukan dengan menggunakan analisis data model interaktif. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Pendidikan karakter 

disiplin dan nasionalisme pada anak dalam keluarga TNI AU ditegaskan 

pada untuk melatih anak agar leih bertanggungjawab (2) Pendidikan 

karakter disiplin dan nasionalisme dilakukan melalui pendidikan dan 

pengalaman langsung yang diterapkan pada anak 
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2.2 Kerangka Berpikir 

Migrasi yang dilakukan oleh pekerja migran di Indonesia 

berdampak bukan hanya kepada pekerja namun juga anggota keluarganya 

termasuk anak.Konvensi PBB Tahun 1990 mengenai perlindungan hak-

hak buruh migran dan anggota keluarganya yang telah diratifikasi secara 

jelas mencantumkan perlindungan hak yang bukan hanya menitikberatkan 

pada pekerja namun juga anggota keluarga pekerja migran tersebut.Anak-

anak yang ikut tinggal bersama orang tuanya di penampungan buruh 

migran di luar Indonesia membawa masalah tersendiri bagi keluarga buruh 

migran.Keluarga buruh migran yang dituntut mengikuti kebudayaan 

setempat menjadi tantangan dalam menjaga anak-anaknya khususnya 

dalam hal pemenuhan hak-hak dasar anak terutama hak pendidikan. 

Anak-anak menjadi rentan di saat para orang tua mereka yang 

bekerja sebagai buruh migran tidak lagi fokus pada hak-hak dasar 

mereka.Ditambah lagi, keberadaan orang tua di rumah terbatas karena 

pekerjaan yang menuntut waktu dan tenaga mereka.Anak-anak semakin 

akrab dengan budaya dan kebiasaan daerah setempat yang tidak sesuai 

dengan budaya negara asalnya.Selain itu, sekolah sebagai salah satu 

institusi pendidikan juga belum banyak ditemui di beberapa wilayah 

penampungan buruh migran.Akibatnya, anak-anak menjadi pesimis 

terhadap budaya bangsanya sendiri serta lebih bangga dengan budaya 

bangsa setempat. 

Pendidikan karakter yang dicanangkan pemerintah melalui 

kurikulum di sekolah belakangan ini dinilai tidak mampu mencapai 
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keberadaan sekolah-sekolah non-formal di sekitar kawasan buruh migran 

tinggal.Minimnya informasi dan akses pendidikan lainnya membuat 

pendidikan karakter lebih tepat ditanamkan sedini mungkin kepada anak-

anak oleh keluarga.Dengan melihat berbagai permasalahan pada anak-

anak buruh migran, nampaknya pendidikan karakter nasionalisme atau 

cinta tanah air dinilai mampu memperkokoh jati diri anak sebagai anak 

bangsa yang bangga terhadap bangsa Indonesia mulai dari sektor keluarga. 

Keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama pada 

anak memiliki pengaruh besar dalam internalisasi pendidikan 

karakter.Rendahnya karakter nasionalisme pada anak dapat ditanamkan 

melalui metode-metode yang dilakukan oleh keluarga sebagai salah satu 

pembiasaan bagi anak untuk lebih mencintai bangsanya sendiri. Jika hal 

ini menjadi fokus keluarga, dimanapun anak berada nantinya anak akan 

tetap menghargai jati diri bangsa asalnya dan memiliki tanggungjawab 

untuk kembali ke negara asalnya dan membuat sebuah perubahan yang 

lebih baik untuk bangsanya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Kerangka Berpikir 
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2.3 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian adalah suatu jawaban yang bersifat sementara 

terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.  

Berdasarkan dari pengertian dan landasan teori sebagaimana telah diuraikan 

di atas serta permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian ini, maka 

peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

H1: Terdapat pengaruh yang siginifikan pada pendidikan karakter 

nasionalis dalam keluarga terhadap karakter nasionalis anak buruh 

migran di sektor perkebunan kelapa sawit. 

Ho:Tidak terdapat pengaruh yang siginifikan pada pendidikan karakter 

nasionalis dalam keluarga terhadap karakter nasionalis anak buruh 

migran di sektor perkebunan kelapa sawit. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Ladang Saremas 1 Estate, yakni 

Ladang Perkebunan Kelapa Sawit milik Perusahaan PPB Oil Palms Sdn 

Berhad, Daerah Bintulu, Serawak, Malaysia. Tempat ini dipilih karena 

peneliti menemukan rendahnya nilai-nilai Nasionalisme atau ke-

Indonesiaan pada diri anak-anak buruh migran Indonesia. Adapun 

penelitian dilaksanakan mulai dari Agustus 2015 hinga Januari 2016. 

 

3.2. Metode Penelitian 

Metode Penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk 

mendapatkan data dengan tujuan tertentu (Sugiyono, 2005).  Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan pendekatan 

korelasional, seperti yang diungkapkan oleh Kerlinger yang dikutip oleh 

Sugiyono (2005) bahwa metode survei adalah penelitian yang dilakukan 

pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data 

dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan 

kejadian-kejadian relatif, distribusi dan pengaruh antar variabel. 

Alasan digunakannya metode ini adalah agar dapat ditentukan 

variabel mana yang berkorelasi, untuk mencari ada tidaknya kaitan antara 

variabel yang diteliti, serta untuk mengetahui seberapa erat dan berartinya 

kaitan tersebut.  Dengan pendekatan korelasional dapat dilihat pengaruh 
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variabel X (Pendidikan karakter nasionalisme dalam keluarga) terhadap 

variabel Y (Karakter nasionalisme anak ) 

 

3.3. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.3.1. Populasi 

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan 

(Sugiyono, 2008). Populasi  pada penelitian ini adalah seluruh anak 

berusia 7 hingga 11 tahun yang jika digolongkan termasuk kedalam anak 

usia sekolah rentang kelas 4,5, dan 6 Sekolah Dasar. Adapun Jumlah 

keseluruhan populasi tersebut berjumlah 32 anak. Alasan dipilihnya 

populasi seluruh anak kelas 4,5 dan 6 Sekolah Dasar dikarenakan masalah 

pendidikan karakter nasionalisme ditemukan pada anak-anak yang berada 

pada jenjang usia Sekolah Dasa. Hal tersebut juga dikuatkan oleh teori 

Piaget (Santrock, 2002) dalam tahapan perkembangan kognitif yang 

mengatakan bahwa anak usia sekolah kelas 4,5 dan 6 SD (rentang usia 7-

11 tahun) merupakan  anak yang masuk ke dalam tahapan operasional 

konkret. Anak dalam tahapan tersebut memiliki faktor yang kuat dalam 

penanaman karakter dalam dirinya. Oleh karena itu, kerentanan pada 

kesalahpahaman dan rendahnya penanaman pendidikan karakter berada di 

usia tersebut (Asmani dalam Jamal, 2011). 
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3.3.2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2008). Pengambilan sampel 

dalam penelitian menggunakan rumus n=
 

      
 dengan tingkat presisi 5% 

yakni  30 orang.  

 

3.3.3. Teknik Pengambilan Sampel  

Teknik yang digunakan dalam menentukan sampel yaitu dengan 

menggunakan  teknik simple random sampling (teknik acak sederhana).  

Teknik simple random sampling adalah teknik yang paling sederhana 

(simple).  Adapun alasan dalam pemilihan teknik pengambilan sampel 

dengan menggunakan teknik simple random sampling yakni agar peneliti 

dapat mengambil sampel secara acak, tanpa memperhatikan tingkatan 

yang ada dalam populasi, tiap elemen populasi memiliki peluang yang 

sama dan diketahui untuk terpilih sebagai subjek (Sugiyono, 2008).  

 

3.4. Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2002). Menurut Sugiyono (2002) 

variabel adalah suatu objek yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya 

Adapun dalam penelitian ini variabel dirumuskan sebagai berikut:  
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3.4.1. Variabel Independen (X) 

     Yaitu variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pendidikan karakter 

nasionalisme pada keluarga 

 

3.4.2. Variabel Dependen (Y) 

     Yaitu variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel 

dependen. Variabel dependen dalam peneltian ini adalah karakter 

nasionalisme anak  

 

3.5. Definisi Operasional 

Adapun pada penyusunan instrumen dalam penelitian ini 

diperlukan definsi operasional yang merupakan terjemahan dari variabel-

variabel penelitian berdasarkan batasan masalah yang diterapkan 

berdasarkan tujuan penelitian.  

1) Pendidikan Karakter Nasionalisme dalam Keluarga merupakan 

cara pandang anak terhadap proses bagaimana orang tua (buruh migran 

Indonesia) memberikan dan menjadi teladan bagi anaknya di dalam 

lingkup keluarga yang bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman, 

rasa bangga dan rasa cinta bagi Indonesia. 

2) Karakter Nasionalisme Anak merupakan sebuah pengetahuan dan 

sikap untuk tetap mencintai Indonesia yang tumbuh dalam diri anak 

buruh migran Indonesia walaupun berada di luar negara Indonesia. 
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3.6. Instrumen Penelitian 

Instrumen atau alat pengumpul data adalah alat yang digunakan 

untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian.  Data yang terkumpul 

dengan menggunakan instrumen tertentu akan dideskripsikan dan 

dilampirkan atau digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam 

suatu penelitian (Djaali, 2008). 

Untuk mendapatkan data tentang pendidikan karakter nasionalisme 

dalam keluarga dan karakter nasionalisme pada anak menggunakan 

kuesioner. Dalam kuesioner ini menggunakan skala Likert (Sugiyono, 

2008) digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala ini , maka 

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun 

item-item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi 

dari sangat positif sampai sangat negatif, dimana penyusunan angket ini 

terdiri dari 4 jawaban sehingga responden tinggal memilih jawaban yang 

telah disediakan. Jawaban tersebut berupa kata yang disesuaikan dengan 

pertanyaan.  

Pernyataan positif       Pernyataan negatif 

a. Pilihan a diberi skor 4   a. Pilihan a diberi skor 1 

b. Pilihan b diberi skor 3   b. Pilihan b diberi skor 2 

c. Pilihan c diberi skor 2   c. Pilihan c diberi skor 3 

d. Pilihan d diberi skor 1   d. Pilihan d diberi skor 4 
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Tabel 3.1.  Kisi-Kisi Instrumen Variabel (X) Pendidikan Karakter 

Nasionalisme dalam Keluarga 

Variabel Dimensi Indikator  Sub Indikator 
Nomor 

Item 

Pendidikan 

Karakter 

Nasionalisme 

dalam 

Keluarga 

Metode 

Sosialisasi 

Karakter 

Nasionalis

me dalam 

Keluarga 

1. Orang tua 

memberikan nasihat 

kepada anak 

tentang karakter 

nasionalisme 

Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Orang tua 

memberikan contoh 

terlebih dahulu 

kepada anak 

tentang karakter 

nasionalisme 

Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

3. Orang tua 

menyampaikan 

karakter 

nasionalisme 

Indonesia pada 

anak melalui proses 

dialog 

 

 

 

 

a. Nasihat melalui 

dongeng atau 

cerita rakyat 

daerah dari 

Indonesia 

b. Rasa bangga 

menjadi warga 

negara 

Indonesia 

c. Nilai sopan 

santun yang 

sesuai dengan 

kebiasaan atau 

adat di 

kampung 

halamannya di 

Indonesia 

 

 

a. Bangga dengan 

lagu khas 

Indonesia 

b. Bangga 

menggunakan 

Bahasa 

Indonesia yang 

baik dan benar 

c. Mengikuti 

pertemuan 

sesama warga 

negara 

Indonesia 

 

a. Dialog 

mengenai cita-

cita masa depan 

di Indonesia 

b. Menanyakan 

prestasi di 

sekolah 

(sekolah non-

formal 

Indonesia)’ 

 

1,2,3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,6,7,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,10,11,

12 
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Variabel Dimensi Indikator  Sub Indikator 
Nomor 

Item 

 

 

 

 

 

4. Orang tua 

memberikan 

instruksi yang 

konsisten pada anak 

tentang karakter 

nasionalisme 

Indonesia yang 

diajarkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Menceritakan 

perjuangan 

buruh migran 

Indonesia 

 

a. Menyuruh 

untuk memilih 

berbelanja 

produk 

Indonesia 

b. Menyuruh 

membiasakan  

berbahasa 

Indonesia yang 

baik dan benar 

c. Membiasakan 

toleransi dengan 

teman atau 

tetangga yang 

berbeda agama, 

adat atau 

budaya 

 

 

 

 

 

 

13,14,15

,16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaa

n 

Pendidikan 

Karakter 

Nasionalis

me dalam 

Keluarga 

1. Identification 

Process, Orang tua 

harus mampu 

mempengaruhi 

perasaan anak 

terhadap 

kecintaannya pada 

bangsa Indonesia 

hingga anak 

mampu merespon 

nilai-nilai dan 

terjadi interaksi 

diantara keduanya. 

2. Internalization 

Process, keluarga 

dapat dijadikan 

wahana dalam 

mengembangkan 

rasa nasionalisme 

Indonesia anak  

 

 

 

a. Memberitahuka

n simbol-simbol 

negara 

Indonesia 

b. Mengajak untuk 

mencintai dan 

bangga terhadap 

lambang negara 

Indonesia 

c. Mengenalkan 

keragaman 

budaya 

Indonesia 

a. Mengajak 

berkunjung ke 

rumah saudara 

atau tetangga 

sesama warga 

negara 

Indonesia 

 

 

 

17,18,19

,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,22,23

,24 
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Variabel Dimensi Indikator  Sub Indikator 
Nomor 

Item 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Modelling Process, 

Sikap Nasionalisme 

yang tinggi pada 

orang tua harus 

dapat ditularkan 

melalui teladan-

teladan yang bisa 

dengan langsung 

ditiru anak  

 

 

 

4. Direct 

Reproduction, Pada 

tahap ini orang tua 

harus pula 

konsisten terhadap 

hal yang telah 

dilakukannya 

(internalisasi 

karakter 

nasionalisme 

Indonesia) 

b. Berdiskusi 

dalam keluarga 

mengenai 

kondisi 

Indonesia saat 

ini 

c. Mengadakan 

kegiatan rutin 

minimal 

setahun sekali 

seperti kegiatan 

rutin di 

Indonesia 

 

a. Beribadah 

bersama dalam 

keluarga 

b. Membiasakan 

makan makanan 

khas Indonesia 

c. Membiasakan 

menonton 

tayangan 

televisi khas 

Indonesia 

 

a. Konsisten 

mencintai 

budaya 

Indonesia 

b. Konsisten 

toleransi 

keberagaman 

budaya 

Indonesia 

c. Konsisten 

menjaga 

persatuan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,26,27

,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29,30,31

,32 
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Tabel 3.2.  Kisi-Kisi Karakter Nasionalisme pada Anak 

Variabel Dimensi  Indikator Sub Indikator 
Nomor 

Item 

Karakter 

Nasionalis-

me  

Cinta Tanah 

Air 

1. Melestarikan 

budaya Indonesia 

2. Memperingati 

hari-hari 

bersejarah Bangsa 

Indonesia 

3. Pengabdian 

terhadap Negara 

Indonesia 

a. Bangga dengan 

tarian 

tradisional 

Indonesia 

b. Berpartisipasi 

sebagai peserta 

upacara hari 

hari bersejarah 

Bangsa 

Indonesia 

c. Bercita-cita 

untuk bekerja 

di Indonesia 

 

1,2,3,4,5 

Menghargai 

Jasa-Jasa 

Pahlawan 

1. Mengenang jasa 

para pahlawan 

2. Mengadopsi nilai-

nilai 

kepahlawanan 

 

a. Mempelajari 

sejarah para 

pahlawan 

Indonesia 

b. Selalu datang 

tepat waktu ke 

sekolah 

c. Memiliki 

disiplin tinggi 

d. Bersedia 

memaafkan 

kesalahan 

orang lain 

 

6,7,8,9,10 

Rela 

berkorban 

untuk 

kepentingan 

bangsa dan 

negara 

1. Mendahulukan 

kepentingan 

bersama daripada 

kepentingan 

pribadi 

2. Menghargai 

kebhinekaan 

Indonesia 

a. Toleransi 

terhadap 

perbedaan 

suku, agama 

dan budaya 

sekitar 

b. Memberikan 

kesempatan 

untuk orang 

lain 

berpendapat 

c. Berjanji untuk 

kembali pulang 

dan 

membangun 

Indonesia  

11,12,13,14,

15 
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Variabel Dimensi  Indikator Sub Indikator 
Nomor 

Item 

Mengutamak

an persatuan 

1. Menjunjung 

persamaan nasib 

2. Memupuk rasa 

gotong royong 

sesama warga 

Negara Indonesia 

a. Menghargai 

sesama warga 

Negara 

Indonesia 

b. Mengadakan 

pertemuan 

sesama warga 

Negara 

Indonesia 

c. Menjaga 

komunikasi 

yang harmoni 

dengan 

penduduk 

tempatan 

(Malaysia) 

 

16,17,18,19,

20 

 

Berjiwa 

pembaharu 

dan pantang 

menyerah 

1. Berjiwa inovatif 

dan kreatif bagi 

kemajuan Bangsa 

Indonesia 

2. Melestarikan 

budaya bangsa 

Indonesia 

3. Giat mempelajari 

sejarah Bangsa 

Indonesia 

a. Membuat acara 

yang dapat 

menyatukan 

semangat 

kebangsaan 

warga 

Indonesia 

b. Memainkan 

permainan 

tradisional 

Indonesia 

c. Mempelajari 

silsilah 

Presiden 

Republik 

Indonesia 

 

20,21,22,23,

24,25 

Memiliki 

sikap 

tenggang 

rasa sesama 

manusia 

1. Menghormati 

hak-hak orang 

lain. 

2. Kerelaan 

membantu teman 

yang mengalami 

musibah. 

3. Mengendalikan 

sikap yang dapat 

menyinggung 

perasaan orang 

lain 

a. Bangga 

menyebut 

Indonesia 

b. Berbagi tempat 

dengan anak 

tempatan saat 

bermain 

Kesediaan 

menjenguk 

teman atau 

saudara yang 

sakit 

26,27,28,29,

30 
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Variabel Dimensi  Indikator Sub Indikator 
Nomor 

Item 

c. Membiasakan 

menyapa orang 

yang lebih tua 

terlebih dahulu 

    

 

3.7. Uji Coba Instrumen 

3.7.1. Validitas Instrumen 

Proses pengembangan instrument pendidikan karakter 

nasionalisme dalam keluarga dan karakter nasionalisme pada anak dimulai 

dengan penyusunan instrumen berbentuk angket skala semantik diferensial 

dengan butir pernyataan yang mengacu kepada indikator-indikator 

variabel  X dan Y. 

Menurut Sugiyono (2008), uji validitas adalah suatu langkah 

pengujian yang dilakukan terhadap isi (content) dari suatu instrumen, 

dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan 

dalam suatu penelitian. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.  Suatu instrumen 

penelitian dapat dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat mengukur 

apa yang seharusnya diukur, mampu mengungkapkan apa yang ingin 

diukur. 

Tahap selanjutnya, konsep instrumen dikonsultasikan kepada 

dosen ahli yaitu Shinta Doriza M.Pd, M.SE dan Dr. Uswatun Hasanah 

M.Si berkaitan dengan validitas konstruksi atau construct validity untuk 
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mengetahui seberapa jauh butir-butir instrumen tersebut dapat mengukur 

indikator dari variabel X dan Y. Setelah disetujui, tahap selanjutnya adalah 

ujicoba validitas eksternal, kuesioner diujicoba kepada beberapa sampel. 

Dalam ujicoba ini peneliti mengambil 10 sampel responden secara acak. 

Proses validasi dilakukan dengan menganalisis data hasil uji coba 

instrumen, yaitu validitas butir dengan menggunakan koefisien antara skor 

butir dengan skor total instrumen. Dengan rumus Pearson Product 

Moment sebagai berikut: 

    
 (   )  (     )

√*(     )  (  ) + *(     )  (  ) +
 

Keterangan : 

    = Koefisien korelasi 

∑   = Jumlah skor item 

∑   = Jumlah skor total (seluruh item) 

n = Jumlah responden 

Kemudian sepasang data dapat dikatakan memiliki validitas yang 

signifikan apabila nilai sig. < 0,05.  Kriteria batas  minimum  pernyataan  

butir  yang  diterima untuk 10 sampel uji adalah rtabel = 0,632, 

menggunakan alpha 0,05.  Jika rhitung≥ rtabel , maka butir pernyataan 

dianggap valid, sebaliknya jika   rhitung< rtabel, maka butir pernyataan 

dianggap tidak valid dan didrop atau tidak digunakan. 

Setelah melakukan uji coba instrumen dengan 10 sampel, terdapat 

14 butir pertanyaan yang tidak valid pada instrumen pendidikan karakter 
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nasionalisme dalam keluarga. Sehingga pertanyaan yang valid dan 

digunakan sebanyak 18 butir pertanyaan. 

Pada instrumen variabel karakter nasionalisme anak terdapat 15 

butir pertanyaan yang tidak valid. Sehingga pertanyaan yang valid dan 

digunakan sebanyak 15 butir pertanyaan. 

 

3.7.2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui ketetapan pertanyaan 

tes apabila diberikan berulang kali pada objek yang sama. Instrumen yang 

reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya. (Arikunto, 2002). 

Pada penelitian ini, uji reliabilitas yang digunakan adalah internal 

consiscentcy, di mana pengujian dilakukan dengan cara mencobakan 

instrumen sekali saja, dan dianalisis dengan menggunakan rumus adalah 

rumusan alpha. Rumus alpha digunakan untuk mencari reliabilitas 

instrumen yang skornya bukan 1 dan 0. Rumusan Alpha Cronbach 

(Riduwan,2004) adalah sebagai berikut: 

     [
 

   
] [  

∑   
 

  
 

] 

Keterangan : 

         : Koefisien reliabilitas 

k        : Banyaknya butir pernyataan yang valid 

Si
2
      : Varians butir 

ƩSi
2
    : Jumlah varians butir i 

St
2
      : Varians skor total 
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Sedangkan varians dicari dengan rumus sebagai berikut: 

Si
2
=   

∑     
(∑   )

 

 

 
 

Keterangan : 

si
2
  : Simpangan baku 

n  : Jumlah populasi 

∑ xi
2 

: Jumlah kuadrat x 

∑ xi
2 

: Jumlah data x 

Reliabilitas tes angket akan terbukti jika r₁₁ > r tabel dengan 

tingkat kepercayaan 95%. Apabila keadaan tersebut sebaliknya, maka 

instrumen penelitian itu tidak reliabel. Pedoman untuk mengadakan 

intrepretasi koefisien reliabilitas (r₁₁), digunakan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Kriteria Uji Reliabilitas 

Koefisien (   ) Interpreasi 

Antara 0,800 – 1,000 Sangat Tingi 

Antara 0,600 – 0,800 Tinggi  

Antara 0,400 – 0,600 Cukup 

Antara 0,200 – 0,400 Rendah 

Antara 0,00 – 0,200  Sangat Rendah 

= 0  Tidak Berkorelasi 
 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas menunjukan bahwa koefisien 

realibilitas instrumen pendidikan karakter nasionalisme dalam keluarga 

diperoleh hasil 0,921 dan termasuk dalam kategori α (0,800-1,00), maka 

instrumen ini memiliki realibilitas yang tinggi.  

Pada instrumen karakter nasionalisme diperoleh hasil α sebesar 

0.891 keterangan pada atau dapat disimpulkan dari hasil perhitungan di 

atas menunjukan bahwa koefisien realibilitas instrumen penyesuaian diri 
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remaja termasuk dalam kategori α (0,800-1,00), maka instrumen ini 

memiliki realibilitas yang tinggi. 

 

3.8. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan 

yaitu angket tertutup, yaitu angket yang jawabannya dibatasi. Nilai untuk 

kuesioner pendidikan karakter nasionalisme dalam  keluarga terdiri atas 

empat kriteria pengskoran, yaitu  memilih jawaban yang dapat menjadi 

alasan maupun pernyataan yang memiliki tingkat pengskoran. 

Sedangkan nilai untuk variabel karakter nasionalisme pada anak 

menggunakan empat kriteria pengskoran, yaitu  memilih jawaban yang 

dapat menjadi alasan maupun pernyataan yang memiliki tingkat 

pengskoran. 

 

3.9. Metode Analisis Data 

3.9.1. Analisis Deskriptif Persentase 

Metode analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan 

masing-masing variabel yang ada pada penelitian ini yang terdiri dari 

pendidikan karakter nasionalisme dalam keluarga dan karakter 

nasionalisme anak. Hal ini agar lebih mudah dalam memahaminya. Rumus 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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Keterangan: 

n : nilai yang diperoleh 

N : jumlah total responden 

% : presentase (Sugiyono, 2012) 

 Dalam penyajiannya, hasil analisis ini didasarkan pada distribusi 

subyek menurut kategori-kategori nilai variabel, untuk mengetahui 

didasarkan pada nilai atau skor yang telah ditetapkan untuk setiap 

alternatif jawaban yang tersedia dalam kuesioner. 

 Langkah-langkah yang ditempuh dalam penggunaan teknik analisis 

ini sebagai berikut: 

1. Membuat tabel distribusi jawaban 

2. Menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan skor yang 

ditetapkan 

3. Menunjukan skor jawaban yang diperoleh dari tiap-tiap responden 

4. Memasukan skor tersebut dalam rumus 

5. Hasil yang diperoleh selanjutnya dikonsultasikan dengan tabel kategori 

Membuat tabel rujukan dengan cara : 

a. Menetapkan persentase tertinggi = (4/4) x 100% = 100% 

b. Menetapkan persentase terendah = (1/4) x 100% = 25% 

c. Menetapkan rentangan persentase = 100% - 25% = 75 % 

d. Menetapkan kelas interval = 4 

e. Panjang kelas interval = 75%/4 = 18,75% 

 

 



69 
 

 
 

Tabel 3.4. Kriteria Pendidikan Karakter Nasionalisme Dalam 

Keluarga 

Skor Interpreasi 

81,26% - 100% Sangat Baik 

62,51% - 81,25% Baik 

43,76% - 62,50% Kurang Baik 

25% - 43,75% Tidak Baik 

 

Tabel 3.5. Kriteria Karakter Nasionalisme Anak 

Skor Interpreasi 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 

62,51% - 81,25% Tinggi 

43,76% - 62,50% Rendah 

25% - 43,75% Sangat Rendah 

 

3.9.2. Analisis Statistik 

3.9.2.1. Uji Persyaratan Analisis Data 

3.9.2.2. Uji Normalitas dengan Chi Kuadrat 

 Uji normalitas ditujukan untuk mengetahui apakah data yang akan 

diuji berdistribusi normal atau tidak. Menurut Ridwan (2011) uji 

normalitas menggunakan Uji Chi Kuadrat digunakan untuk mengadakan 

pendekatan dari beberapa faktor yang diharapkan dengan rumus sebagai 

berikut: 

   
∑(     )  

  
 

Keterangan: 

 ² =  Nilai Chi Kuadrat 

    = Frekuensi yang diobservasi (empiris) 

   = Frekuensi yang diharapkan (teoritis) 
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 Jika  ² hitung ≥  ² tabel artinya Distribusi data tidak normal, dan 

jika   ² hitung  ≤   ² tabel data berditribusi normal.  

3.9.3. Uji Persyaratan Analisis Data 

3.9.3.1. Uji Koefisien Korelasi Spearman Rank 

 Untuk menguji hipotesis penelitian dalam penelitian ini diuji 

dengan uji statistic non-parametrik, yakni korelasi “Spearman Rank” 

untuk melihat hubungan antara variabel X dan variabel Y. Uji korelasi 

“Spearman Rank” dipilih dalam penelitian dengan pertimbangan bahwa 

kedua variabel penelitian tingkat pengukurannya adalah ordinal. 

Rumus korelasi “Spearman Rank” yang digunakan dalam hal ini adalah 

sebagai berikut: 

     
 ∑   

 (    )
 

Keterangan: 

   = Nilai Koefisien Korelasi Spearman Rank 

  = Selisih setiap pasangan angka 

n = Jumlah pasangan rank untuk spearman (5<n<30 

 Adapun kaidah keputusan dalam uji ini yakni: 

Jika          >         maka tolak Ho dan terima Ha 

Jika          <         maka terima Ho dan tolak Ha 

 Harga koefisien korelasi (r(s) yang diperoleh, diinterpretasikan 

pada tabel indeks korelasi di bawah ini: 
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Tabel 3.6 Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00-0,199 Sangat Rendah 

0,20-0,399 Rendah 

0,40-0,599 Sedang 

0,60-0,799 Kuat 

0,80-1,000 Sangat Kuat 

 

3.9.3.2. Uji Analisis Koefisien Determinasi 

 Menurut Djaali dan Muljono (2008), analisis koefisiensi 

determinasi (KD) digunakan untuk mengetahui seberapa besar prosentase 

sumbangan pengaruh variabel independen, yaitu Pendidikan Karakter 

Nasionalisme dalam keluarga terhadap variabel dependen yaitu Karakter 

Nasionalisme Anak.. Rumus koefisien determinasi:  

KP = rs² 

Keterangan :  

KP  : Koefisien Determinasi  

rs : Korelasi Spearman Rank  antara X dengan Y  

 

 

3.9.4. Uji Hipotesis  

3.9.4.1. Uji Signifikansi Korelasi 

 Uji t merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya 

signifikan atau tidak. Menurut Ridwan (2007) adapun rumus yang 

digunakan yaitu: 
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   √   

√      
 

Keterangan :  

t hitung : Nilai t  

rs    : Nilai Koefisien Korelasi   

n   : Jumlah sampel  

Kriteria pengambilan keputusannya yaitu : 

1. Jika t hitung < t table, maka Ho diterima atau tidak signifikan. 

2. Jika t hitung > t table, maka Ho ditolak atau signifikan 

 

3.10. Hipotesis Statistik 

Hipotesis statistik didefinisikan sebagai pernyataan matematis 

tentang parameter populasi yang akan diuji sejauhmana suatu data sampel 

mendukung kebenaran hipotesis tersebut. Hipotesis merupakan 

kesimpulan sementara yang masih harus diuji kebenarannya (Purwanto, 

2007). Ada dua rumusan hipotesis, yaitu: hipotesis null (H0) dan hipotesis 

alternatif (H1). Adapun hipotesis statistik dalam penelitian ini yakni: 

H0 : p  = 0  Pendidikan karakter nasionalisme dalam keluarga tidak 

mempengaruhi karakter nasionalisme anak pada keluarga buruh migran 

sektor perkebunan kelapa sawit 

H1 : p ≠ 0  Pendidikan karakter nasionalisme dalam keluarga 

mempengaruhi karakter nasionalisme anak pada keluarga buruh migran 

sektor perkebunan kelapa sawit 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan dipaparkan hasil penelitian mengenai pengaruh 

pendidikan karakter nasionalisme dalam keluarga terhadap karakter nasionalisme 

anak pada keluarga buruh migran sektor perkebunan kelapa sawit, yang 

penelitiannya dilaksanakan di Saremas Estate, Bintulu, Serawak, Malaysia. 

Pemaparan dalam bab ini meliputi gambaran umum lokasi penelitian, gambaran 

umum kondisi keluarga buruh migran dan hasil analisis penelitian. 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini terletak di Saremas 1 Estate, Bintulu, 

Serawak, Malaysia tepatnya di dalam kawasan perkebunan kelapa sawit 

milik perusahaan PPB Oil Palms Sendirian Berhad. PPB Oil Palms Sdn 

Bhd sendiri memiliki beberapa ladang kelapa sawit yakni berada di 

Saremas 1, Saremas 2, Saremas 3, Segarmas dan Keminsky. Di setiap 

ladang kelapa sawit yang jarak antara ladangnya kurang lebih 3 hingga 4 

km terdapat 1 sekolah non formal bagi anak-anak buruh migran Indonesia. 

Selain itu, fasilitas yang tersedia yakni perumahan buruh migran, Masjid, 

fasilitas olahraga dan kandang budak (tempat penitipan anak). Populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sekitar 32 siswa CLC Saremas 

yang berusia 7-11 tahun (berada dalam lingkup kelas  4,5 dan 6 sekolah 

dasar). 
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4.1.2. Karakteristik Responden 

4.1.2.1. Usia Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah seluruh anak-anak 

buruh migran Indonesia yang berusia 7-11 tahun di Saremas 1 Estate, 

Miri, Malaysia. Berdasarkan diagram 4.1. diketahui bahwa siswa yang 

menjadi responden didominasi oleh usia 10 dan 11 tahun yakni  usia 

yang di-syaratkan oleh peneliti. 

 

 

 

 

Diagram 4.1. Data Usia Responden 

Usia anak-anak 7-11 tahun yang oleh teori perkembangan 

moral piaget (Santrock, 2002) dikatakan bahwa pada usia tersebut 

masuk ke dalam tahapan pra-operasional yakni anak-anak berada pada 

kondisi sangat patuh terhadap aturan-aturan. Aturan tersebut biasanya 

banyak tercipta dari lingkup keluarga (Brofenbenner dalam Santrock, 

2008). Hal ini senada dengan pendapat Giligan dalam Santrock (2008) 

bahwa anak-anak akan mencerna karakter yang diberikan oleh 

lingkungan di sekitarnya dan akan bergantung jika hal tersebut 

memiliki keuntungan pada dirinya. Maka dari itu, karakter anak-anak 

pada usia ini masih dapat dipengaruhi oleh lingkungan terdekatnya 

yakni keluarga mereka. 

33% 

67% 

10 Tahun

11 Tahun
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4.1.2.2. Jenis Kelamin 

 

Berdasarkan diagram 4.2. diketahui sebanyak 18 orang  (60%) 

anak-anak berjenis kelamin perempuan dan 12 orang (40%) anak-anak 

berjenis kelamin laki-laki. 

 

 

 

 

 

Diagram 4.2. Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

4.1.2.3. Tempat Tinggal Asal 

 

Berdasarkan diagram 4.3. sebagian besar keluarga buruh migran di 

wilayah Saremas 1 Estate berasal dari pulau Sulawesi yang dominan 

dengan suku bugisnya. Kemudian sisanya berasal dari pulau Jawa, 

Kalimantan, dan yang paling sedikit jumlahnya dari NTT dan Lombok. 

Seperti yang tergambar pada diagram 4.3. yang menggambarkan bahwa 

dari 30 reponden, bisa dikatakan 100% berasal dari pulau Sulawesi. 

Dimana Provinsi Sulawesi Selatan merupakan daerah asal terbesar 

reponden yakni sebanyak 26 responden (87%). Daerah asal mereka di 

Sulawesi Selatan tersebar di beberapa wilayah yakni Palopo, Soppeng, 

Gowa, Bone dan Pinrang. Dari hasil pengamatan pun diketahui bahwa 

salah satu ciri khas warga yang berasal dari wilayah-wilayah di Sulawesi 

40% 

60% 
Laki-Laki

Perempuan
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memiliki kecendrungan untuk hidup berkoloni artinya banyak dari mereka 

yang mengajak sanak saudara untuk menjadi buruh migran dan tinggal 

bersama di Malaysia. 

 

 

 

 

 

Diagram 4.3. Data Responden Berdasarkan Tempat Tinggal Asal 

di Indonesia 

 

4.1.2.4. Intensitas Tinggal di Malaysia 

 

Warga negara Indonesia yang memilih untuk menjadi buruh 

migran di sektor perkebunan kelapa sawit ini tersebar beragam mulai dari 

yang masih lajang hingga terdapat keluarga buruh migran yang cukup 

besar (biasanya terdiri ayah, ibu, anak, cucu, paman, bibi, keponakan). 

Waktu menetap para keluarga buruh migran juga bervariasi, mulai dari 1 

tahun hingga 25 tahun. Keberadaan para keluarga tersebut menempati 

pemukiman buruh migran yang telah disediakan oleh pihak perusahaan. 

Berdasarkan diagram 4.4. diketahui sebanyak 13 responden (43%) 

telah tinggal di Malaysia selama lebih dari 10 tahun. Sedangkan sisanya 10 

responden (34%) telah tinggal di Malaysia sekitar 5 hingga 10 tahun dan 

yang terendah yakni sebanyak 7 responden (23%) telah tinggal di 

Malaysia selama 1 hingga 5 tahun. Kemudian dari hasil pengamatan 

3% 

87% 

3% 7% 

Sul-Teng

Sul-Sel

Sul-Tra

Sul-Bar
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peneliti pun diketahui bahwa alasan para buruh migran Indonesia ini 

bertahan lama di Malaysia adalah eratnya jaringan kekeluargaan buruh 

migran yang memiliki kesamaan suku, kemudahan-kemudahan yang 

mereka terima dari perusahaan seperti gaji yang tinggi, fasilitas perumahan 

yang tercukupi dan kebutuhan rumah tangga yang seringkali diberikan 

percuma oleh perusahaan.   

 

 

 

 

 

Diagram 4.4. Data Intensitas Responden Tinggal di Malaysia 

4.1.3. Karakteristik Keluarga 

 

4.1.3.1. Pekerjaan Orangtua Responden 

Para warga negara Indonesia yang bekerja sebagai buruh migran 

di Serawak, Malaysia khususnya di wilayah Miri ini banyak tersebar 

pada bidang pekerjaan non-formal, seperti mengambil buah sawit, 

mengutip biji, menyepray tanaman sawit, menjadi supir kendaraan-

kendaaraan berat, menjadi mandor ladang, pekerja di sekolah, pekerja 

di guest house , satpam dan penabur pupuk (tabur baja). 

Berdasarkan penelitian yang ditujukan pada keluarga inti 

(keluarga dengan Ayah, Ibu dan Anak) dapat diketahui pada diagram 

4.5. dan 4.6. sebaran pekerjaan orangtua responden baik ibu dan ayah 

34% 

23% 

43% 1-5 Tahun

5-10 Tahun

10 Tahun keatas
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mereka. Untuk pekerjaan Ayah diketahui bahwa pekerjaan paling 

banyak terdapat pada kegiatan mengambil buah (kutip biji) sebanyak 

15 orang (50%) dan terkecil yakni pekerjaan menjadi satpam 

perusahaan yakni hanya 1 orang (3%). Sedangkan untuk pekerjaan Ibu 

diketahui bahwa pekerjaan terbanyak yakni menjadi pengambil buah 

sebanyak 11 orang (37%) dan yang terkecil yakni menjadi penjaga 

kandang budak (day care) sebanyak 1 orang (3%).  

Adapun perbandingan pekerjaan di sektor perkebunan kelapa 

sawit berdasarkan pengamatan peneliti dibedakan sesuai dengan jenis 

kelamin mereka. Terlihat dari dua diagram berikut bahwa pada 

pekerjaan Ayah (laki-laki) tidak terdapat pekerjaan spray dan penjaga 

kandang budak seperti yang dilakukan oleh para buruh perempuan. 

Sebaliknya, para buruh perempuan tidak ada yang menjadi supir, 

mandor, dan satpam seperti yang biasa dikerjakan oleh para buruh 

laki-laki. Kesamaan dari keduanya yakni baik laki-laki dan perempuan 

diperbolehkan untuk mengambil buah sawit di ladang, tetapi teknik 

mengambilnya tetap disesuaikan dengan jenis kelamin. Untuk wanita 

hanya mengambil buah sawit yang telah jatuh di tanah dan 

mengumpulkan buah yang berserakan sedangkan para buruh laki-laki 

menombak buah sawit dengan peralatan sederhana yakni bilah bamboo 

yang ujungnya telah diberi golok. Semua pekerjaan yang dilakukan 

oleh para buruh migran baik yang dilakukan di dalam ataupun di luar 

ladang kelapa sawit harus memperhatikan keselamatan dan keamanan 
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kerja yakni dengan menggunakan alat pelindung kerja sesuai SOP 

perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.5. Data Pekerjaan Orang tua (Ayah) Responden 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.6. Data Pekerjaan Orang tua (Ibu) Responden 

 

4.1.3.2. Penghasilan Orangtua Responden 

Berdasarkan data responden yang diperoleh peneliti dalam 

penelitian ini diketahui bahwa besaran gaji atau upah para buruh 

migran disesuaikan oleh masing masing pekerjaannya. Selain itu, 

faktor lama bekerja di suatu perusahaan pun menjadi bahan 

pertimbangan dalam penentuan gaji para buruh migran. Adapun pada 

penelitian ini, peneliti tidak menjelaskan besaran gaji para orang tua 

23% 

50% 

10% 
14% 3% 

Mandor

Kutip Biji (Ambil
Buah)

Supir

Harian

Satpam

20% 
3% 

37% 

30% 

10% 

Spray

Penjaga
Kandang Budak

Kutip Biji (Ambil
Buah)

Harian

Tabur Baja
(Pupuk)
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responden tetapi mengklasifikasikan besaran gaji sesuai dengan 

pekerjaannya seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.1. Data Responden Berdasarkan Penghasilan Orangtua 

Sesuai Bidang Pekerjaannya 

No Jenis Pekerjaan Gaji Perbulan 

1 Ambil Buah RM 1000 s.d RM 1500 

2 Kutip biji RM 700 s.d RM 1200 

3 Spray RM 800 s.d RM 1000 

4 Supir Truk RM 1000 s.d RM 1500 

5 Mandor RM 1000 s.d RM 1500 

6 Harian RM 800 s.d RM 1000 

7 Satpam RM 1000 s.d RM 1200 

8 Tabur Baja RM 1000 s.d RM 1500 

9 Penjaga Kandang Budak RM 900 s.d RM 1500 

Sumber : Data Primer 

 

4.1.3.3. Intensitas Keluarga Pulang ke Indonesia 

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan intensitas yakni 

seberapa banyak responden pulang ke Indonesia lebih tepatnya ke 

kampung halaman dalam kurun waktu terdekat. Adapun berdasarkan 

diagram dibawah ini bahwa sebagian besar responden belum pernah 

pulang sejak awal berangkat ke Malaysia yakni sebanyak 26 orang 

(87%) dan sisanya pernah pulang dalam rentang waktu 1 hingga 3 

tahun terahir. Berdasarkan hasil wawancara saat pengamatan, 

kecendrungan para keluarga buruh migran belum pernah pulang ke 

Indonesia yakni salah satunya waktu tempuh perjalanan yang cukup 

lama dan dana yang tidak sedikit. Sebagian dari mereka yang ingin 

sekedar pulang ke Indonesia misalnya menghadiri undangan 

pernikahan, merayakan hari raya di kampung halaman atau menjenguk 

keluarga yang sakit haruslah memiliki tabungan bekerja kurang lebih 1 
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tahun. Jadi bisa dipastikan, hampir tidak ada dari keluarga buruh 

migran yang pulang ke Indonesia dengan frekuensi dua kali dalam 

setahun. 

 

 

 

 

 

Diagram 4.7. Data Responden Berdasarkan Intensitas Keluarga 

Pulang ke Indonesia 

 

4.2. Analisis Deskriptif 

Deskripsi data hasil penelitian dimaksudkan untuk menyajikan 

gambar umum mengenai penyebaran atau distribusi data.  Berdasarkan 

jumlah variabel penelitian maka deskripsi data dikelompokkan menjadi 

dua.  Kedua variabel tersebut adalah pendidikan karakter nasionalisme 

dalam keluarga sebagai variabel bebas yang dilambangkan dengan X dan 

karakter nasionalisme anak sebagai variabel terikat yang dilambangkan 

dengan Y. Adapun kriteria koefisien korelasi menurut Sugiyono (2012) 

dari tiap variabel yang telah diolah datanya dapat diinterpretasikan melalui 

tabel 4.3 dan tabel 4.4 sebagai berikut: 

 

87% 

3% 
3% 7% 

Belum Pernah

1 Tahun
terakhir

2 Tahun
Terakhir

3 Tahun
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Tabel 4.2 Kriteria Pendidikan Karakter Nasionalisme Dalam 

Keluarga 

Skor Interpreasi 

81,26% - 100% Sangat Baik 

62,51% - 81,25% Baik 

43,76% - 62,50% Kurang Baik 

25% - 43,75% Tidak Baik 

Sumber : Data Primer 

 

Tabel 4.3. Kriteria Karakter Nasionalisme Anak 

Skor Interpreasi 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 

62,51% - 81,25% Tinggi 

43,76% - 62,50% Rendah 

25% - 43,75% Sangat Rendah 

Sumber : Data Primer 

4.2.1. Pendidikan Karakter Nasionalisme dalam Keluarga  

Pendidikan karakter nasionalisme dalam keluarga memiliki 18 

pertanyaan dalam instrumen penelitian, yang terbagi kedalam beberapa 

dimensi yakni metode sosialisasi karakter nasionalisme dalam keluarga 

dan pelaksanaan pendidikan karakter nasionalisme dalam keluarga.  Data 

pendidikan karakter nasionalisme dalam keluarga (Variabel X) diperoleh 

dengan melalui pengisian instrumen penelitian berupa kuesioner yang 

diisi oleh 30 anak-anak buruh migran di Saremas Estate, Miri, Serawak, 

Malaysia sebagai responden dengan teknik pengambilan sampel yakni 

simple random sampling. 

Data yang dihasilkan memiliki skor tertinggi 65 dan terendah 48, 

skor rata-rata (X) sebesar 58,67 varians (S²) 16,78 dan simpangan baku 

(S) sebesar 4,096.   
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Tabel 4.4. Distribusi Frekuensi Pendidikan Karakter Nasionalisme 

dalam Keluarga 
Kelas interval 

 

Jumlah 

Orang 

Presentase 

(%) 

48 - 50 1 3,3% 

51 - 53 3 10,0% 

54 - 56 3 10,0% 

57 - 59 10 33,3% 

60 - 62 8 26,7% 

63 - 65 5 16,7% 

Jumlah 30 100.0% 

Sumber: Data Primer 
 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi dari data pendidikan 

karakter nasionalisme dalam keluarga diatas menunjukan bahwa rentang 

skor sebanyak 17, banyaknya interval kelas adalah 6, dan panjang kelas 

adalah 3. Frekuensi kelas tertinggi variabel pendidikan karakter 

nasionalisme dalam keluarga yaitu 10 terletak pada interval kelas ke 4 

yakni 57 sampai 59 dengan presetanse frekuensi sebesar 33,3 % dan 

frekuensi terendah adalah 1 yaitu terletak pada interval ke 1 yakni 48 

sampai 50 dengan presentase frekuensi sebesar 3,3%.   

 

4.2.1.1. Dimensi Metode Sosialisasi Karakter Nasionalisme dalam 

Keluarga 

Dimensi metode sosialisasi karakter nasionalisme dalam keluarga 

terdiri dari 9 soal mengenai pandangan anak-anak dengan cara orangtua 

mensosialisasikan karakter nasionalisme dalam keluarga. Berdasarkan 

hasil jawaban responden, diperoleh dimensi metode sosialisasi karakter 

nasionalisme dalam keluarga sebesar 6,67% anak menyatakan orangtua 

sangat baik dalam mensosialisasikan karakter nasionalisme dalam 
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keluarga dan 93,33% anak menyatakan baik orang tua dalam 

melaksanakan metode sosialisasi karkater nasionalisme dalam keluarga. 

Dalam perhitungan kuesioner yang disebarkan kepada responden 

diperoleh rata-rata skor yakni 76,11% dan masuk dalam kategori baik, 

orangtua dalam mensosialisasikan karakter nasionalisme dalam keluarga. 

Tabel 4.5. Distribusi Frekuensi Variabel (X) Dimensi Metode 

Sosialisasi Karakter Nasionalisme dalam Keluarga 

No Skor Kriteria Frekuensi Persentase 

1 81,26% - 100% Sangat Baik 2 6,67% 

2 62,51% - 81,25% Baik 28 93,33% 

3 43,76% - 62,50% Kurang Baik 0 0% 

4 25% - 43,75% Tidak Baik 0 0% 

Jumlah 30 100% 

Sumber: Data Primer 
 

 

4.2.1.2. Dimensi Pelaksanaan Pendidikan Karakter Nasionalisme dalam 

Keluarga 

Dimensi pelaksanaan pendidikan karakter nasionalisme dalam 

keluarga terdiri dari 9 soal mengenai pandangan anak-anak dengan cara 

orangtua melaksanakan pendidikan karakter nasionalisme dalam 

keluarga. Berdasarkan hasil jawaban responden, diperoleh dimensi 

pelaksanaan pendidikan karakter nasionalisme dalam keluarga sebesar 

20% anak menyatakan orangtua baik dalam proses pelaksanaan karakter 

nasionalisme dalam keluarga dan 80% anak menyatakan sangat baik 

orang tua dalam proses pelaksanaan pendidikan karakter nasionalisme 

dalam keluarga. Dalam perhitungan kuesioner yang disebarkan kepada 

responden diperoleh rata-rata skor yakni 87% dan masuk dalam kategori 

sangat baik, orangtua dalam proses pelaksanaan karakter nasionalisme 

dalam keluarga. 
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Tabel 4.6. Distribusi Frekuensi Variabel (X) Dimensi Pelaksanaan 

Pendidikan Karakter Nasionalisme dalam Keluarga 

No Skor Kriteria Frekuensi Persentase 

1 81,26% - 100% Sangat Baik 24 80% 

2 62,51% - 81,25% Baik 6 20% 

3 43,76% - 62,50% Kurang Baik 0 0% 

4 25% - 43,75% Tidak Baik 0 0% 

Jumlah 30 100% 

Sumber: Data Primer 

 

4.2.2. Karakter Nasionalisme Anak  

Karakter nasionalisme anak memiliki 15 pertanyaan dalam 

instrumen penelitian, yang terbagi kedalam beberapa dimensi yakni cinta 

tanah air, menghargai jasa-jasa pahlawan, rela berkorban untuk 

kepentingan bangsa dan negara, mengutamakan persatuan, berjiwa 

pembaharu dan pantang menyerah serta memiliki sikap tenggang rasa 

sesama manusia.  Data karakter nasionalisme anak (Variabel Y) 

diperoleh dengan melalui pengisian instrumen penelitian berupa 

kuesioner yang diisi oleh 30 anak-anak buruh migran di Saremas Estate, 

Miri, Serawak, Malaysia sebagai responden dengan teknik pengambilan 

sampel yakni simple random sampling. 

Data yang dihasilkan memiliki skor tertinggi 60 dan terendah 35, 

skor rata-rata (X) sebesar 48,67 varians (S²) 75,54 dan simpangan baku 

(S) sebesar 8,691.   

 

 

 

 

 



86 
 

 
 

Tabel 4.7. Distribusi Frekuensi Karakter Nasionalisme Anak  
Kelas interval 

 

Jumlah 

Orang 

Presentase 

(%) 

35 - 39 5 16,7% 

40 - 44 3 10,0% 

45 - 49 9 30,0% 

50 - 54 3 10,0% 

55 - 59 3 10,0% 

60 - 64 5 23,3% 

Jumlah 30 100.0% 

Sumber: Data Primer 

 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi dari data karakter 

nasionalisme anak diatas menunjukan bahwa rentang skor sebanyak 25, 

banyaknya interval kelas adalah 6, dan panjang kelas adalah 5.  

Frekuensi kelas tertinggi variabel karakter nasionalisme anak yaitu 9 

terletak pada interval kelas ke 3 yakni 45 sampai 49 dengan presetanse 

frekuensi sebesar 30,0 % dan frekuensi terendah adalah 3 yaitu terletak 

pada interval ke 2 yakni 40 sampai 44 dengan presentase frekuensi 

sebesar 10,0%,  interval ke 4 yakni 50 sampai 54 dengan presentase 

frekuensi sebesar 10,0%,  dan interval ke 5 yakni 55 sampai 59 dengan 

presentase frekuensi yang juga sama yakni sebesar 10,0%.   

 

4.2.2.1.Dimensi Cinta Tanah Air 

Cinta tanah air para anak buruh migran Indonesia dalam penelitian 

ini dapat ditujukan seperti dengan tindakan bangga terhadap budaya 

bangsa Indonesia, mempertingati hari-hari bersejarah bangsa Indonesia 

serta setia mengabdi terhadap negara Indonesia walaupun sedang tidak 

berada di Indonesia. Dimensi cinta tanah air terdiri dari 3 soal mengenai 

sejauh mana karakter rasa cinta anak-anak terhadap tanah air mereka 
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yakni Indonesia. Berdasarkan hasil jawaban responden, diperoleh dimensi 

cinta tanah air sebesar 40% anak dapat dikatakan kriterianya tinggi dalam 

hal cinta tanah air dan 60% anak dapat dinyatakan kriterianya sangat 

tinggi dalam dimensi ini. Dalam perhitungan kuesioner yang disebarkan 

kepada responden diperoleh rata-rata skor yakni 82% dan masuk dalam 

kategori sangat tinggi anak dalam hal cinta tanah air. 

Tabel 4.8. Distribusi Frekuensi Variabel (Y) Dimensi Cinta Tanah Air 

No Skor Kriteria Frekuensi Persentase 

1 81,26% - 100% Sangat Tinggi 18 60% 

2 62,51% - 81,25% Tinggi 12 40% 

3 43,76% - 62,50% Rendah 0 0% 

4 25% - 43,75% Sangat Rendah 0 0% 

Jumlah 30 100% 

Sumber: Data Primer 
 

Berdasarkan analisis dari tiap indikator dari dimensi cinta tanah air, 

terdapat indikator yang memiliki skor rata-rata tertinggi yakni pengabdian 

terhadap negara Indonesia yakni sebesar 97% atau dapat dikatakan anak-

anak memiliki cita-cita dan keinginan untuk mengabdi kepada Indonesia 

dalam tingkatan yang sangat tinggi. Sedangkan indikator yang memiliki 

skor rata-rata terendah yakni melestarikan budaya bangsa Indonesia sekitar 

61% atau bisa dikatakan karakter anak-anak pada indikator ini masuk 

dalam kategori yang rendah. 

4.2.2.2.Menghargai Jasa-Jasa Pahlawan 

Dimensi menghargai jasa-jasa pahlawan terdiri dari 2 soal 

mengenai sikap anak dalam menghargai jasa-jasa pahlawan yang telah 

memperjuangkan bangsa Indonesia. Berdasarkan hasil jawaban responden, 

diperoleh dimensi ini sebesar 20% anak dapat dikatakan memiliki rasa 
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menghargai yang tinggi terhadap jasa-jasa pahlawan. Namun terdapat 30% 

anak yang dapat dikatakan memiliki karakter sangat rendah dalam hal 

menghargai jasa-jasa pahlawan. Serta 50% anak dapat dinyatakan masih 

memiliki rasa menghargai yang sangat tinggi terhadap jasa-jasa pahlawan. 

Adapun indikator dari dimensi menghargai jasa-jasa pahlawan yakni 

mengenang jasa para pahlawan dan mengadopsi nilai-nilai kepahlawana. 

Dalam perhitungan kuesioner yang disebarkan kepada responden 

diperoleh rata-rata skor yakni 72% dan masuk dalam kategori tinggi, anak-

anak dalam menghargai jasa-jasa pahlawan. 

Tabel 4.9. Distribusi Frekuensi Variabel (Y) Dimensi Menghargai 

Jasa-Jasa Pahlawan 

No Skor Kriteria Frekuensi Persentase 

1 81,26% - 100% Sangat Tinggi 15 50% 

2 62,51% - 81,25% Tinggi 6 20% 

3 43,76% - 62,50% Rendah 0 0% 

4 25% - 43,75% Sangat Rendah 9 30% 

Jumlah 30 100% 

Sumber: Data Primer 
 

 Berdasarkan hasil analisis skor dari tiap indikator yang terdapat 

dalam dimensi menghargai jasa-jasa pahlawan ini, indikator mengenang 

jasa pahlawan memiliki skor lebih tinggi yakni 73% dibanding indikator 

mengadopsi nilai-nilai kepahlawanan sebesar 72%. Hasil tersebut 

menyatakan bahwa rata-rata karakter anak-anak pada indikator ini masuk 

dalam tingkatan yang tinggi. 

4.2.2.3.Rela Berkorban untuk Kepentingan Bangsa dan Negara 

Dimensi menghargai rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan 

negara terdiri dari 2 soal. Berdasarkan hasil jawaban responden, diperoleh 

dimensi ini sebesar 3,33% anak dapat dikatakan memiliki karakter rela 
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berkorban yang sangat rendah terhadap kepentingan bangsa dan rendah. 

Selain itu, masih juga terdapat 1,33% anak yang memiliki karakter rela 

berkorban bagi kepentingan bangsa dan negaranya. Namun, ternyata 

terdapat 20% anak yang dapat dikatakan memiliki karakter tinggi dalam 

hal rela berkorban bagi kepentingan bangsa dan negara. Serta 63,34% anak 

dapat dinyatakan masih memiliki karakter yang sangat tinggi dalam hal 

rela berkorban kepentingan bangsa dan negaranya. Dalam perhitungan 

kuesioner yang disebarkan kepada responden diperoleh rata-rata skor 

yakni 84% dan masuk dalam kategori sangat tinggi, anak-anak dalam rela 

berkorban bagi kepentingan bangsa dan negara. Dalam dimensi ini 

terdapat dua indikator yakni mendahulukan kepentingan bersama daripada 

kepentingan pribadi dan menghargai kebhinekaan Indonesia 

Tabel 4.10. Distirbusi Frekuensi Variabel (Y) Dimensi Rela 

Berkorban untuk Kepentingan Bangsa dan Negara 

No Skor Kriteria Frekuensi Persentase 

1 81,26% - 100% Sangat Tinggi 19 63,34% 

2 62,51% - 81,25% Tinggi 6 20% 

3 43,76% - 62,50% Rendah 1 1,33% 

4 25% - 43,75% Sangat Rendah 4 13,33% 

Jumlah 30 100% 

Sumber: Data Primer 
 

Berdasarkan hasil analisis skor dari tiap indikator yang terdapat 

dalam dimensi rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara ini, 

indikator menghargai kebhinekaan Indonesia memiliki skor lebih tinggi 

yakni 88% atau masuk dalam karakter yang sangat tinggi dibanding 

indikator mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan 

pribadi sebesar 81% atau masuk dalam kategori karakter yang tinggi. 
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4.2.2.4.Mengutamakan Persatuan 

Dimensi mengutamakan persatuan terdiri dari 2 soal mengenai 

karakter anak dalam mengutamakan persatuan khususnya bagi sesama 

warga negara Indonesia di Malaysia. Adapun dari 2 soal tersebut terdapat 

2 indikator di dalamnya yakni menjunjung persamaan nasib dan memupuk 

rasa gotong royong sesama warga negara Indonesia. Berdasarkan hasil 

jawaban responden, diperoleh dimensi ini sebesar 4,66% anak dapat 

dikatakan memiliki karakter yang sangat rendah dalam hal mengutamakan 

persatuan. Namun terdapat 20% anak yang dapat dikatakan memiliki 

karakter tinggi dalam hal mengutamakan persatuan. Serta 63,34% anak-

anak dapat dinyatakan masih memiliki karakter yang sangat tinggi dalam 

hal mengutamakan persatuan. Dalam perhitungan kuesioner yang 

disebarkan kepada responden diperoleh rata-rata skor yakni 82% dan 

masuk dalam kategori sangat tinggi, anak-anak dalam menghargai jasa-

jasa pahlawan. 

Tabel 4.11. Distirbusi Frekuensi Variabel (Y) Dimensi 

Mengutamakan Persatuan 

No Skor Kriteria Frekuensi Persentase 

1 81,26% - 100% Sangat Tinggi 19 63,34% 

2 62,51% - 81,25% Tinggi 6 20% 

3 43,76% - 62,50% Rendah 0 0% 

4 25% - 43,75% Sangat Rendah 5 14,66% 

Jumlah 30 100% 

Sumber: Data Primer 
 

Berdasarkan hasil analisis skor dari tiap indikator yang terdapat 

dalam dimensi mengutamakan persatuan ini, indikator menjunjung 

persamaan nasib memiliki skor lebih tinggi yakni 86% atau masuk dalam 

tingkatan karakter yang sangat tinggi dibanding indikator memupuk rasa 
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gotong royong sesama warga negara Indonesia sebesar 75% atau masuk 

dalam tingkat karakter yang tinggi. 

4.2.2.5.Berjiwa Pembaharu dan Pantang Menyerah 

Dimensi berjiwa pembaharu dan pantang menyerah terdiri dari 3 

soal mengenai ksejauh mana karakter anak-anak dalam hal pelestarian 

kebudayaan Indonesia dan semangat menjadi generasi Indonesia yang 

kreatif dan inovatif. Berdasarkan hasil jawaban responden, diperoleh 

dimensi berjiwa pembaharu sebesar 3,33% anak dapat dinyatakan 

memiliki karakter yang rendah dalam hal berjiwa pembaharu dan pantang 

menyerah. Selain itu 36,67% anak dapat dinyatakan memiliki karakter 

yang sangat tinggi dalam hal berjiwa pembaharu dan pantang menyerah. 

Serta persentase tertinggi menyatakan bahwa sebesar 60% anak-anak 

memiliki karakter yang tinggi dalam hal berjiwa pembaharu dan pantang 

menyerah. Adapun indikator dalam dimensi ini adalah melestarikan 

budaya bangsa Indonesia dan giat mempelajari sejarah bangsa Indonesia. 

Dalam perhitungan kuesioner yang disebarkan kepada responden 

diperoleh rata-rata skor yakni 83% dan masuk dalam kategori sangat 

tinggi, anak-anak dalam karakter berjiwa pembaharu dan pantang 

menyerah. 

Tabel 4.12. Distirbusi Frekuensi Variabel (Y) Dimensi Berjiwa 

Pembaharu dan Pantang Menyerah 

No Skor Kriteria Frekuensi Persentase 

1 81,26% - 100% Sangat Tinggi 11 36,67% 

2 62,51% - 81,25% Tinggi 18 60% 

3 43,76% - 62,50% Rendah 1 3,33% 

4 25% - 43,75% Sangat Rendah 0 0% 

Jumlah 30 100% 

Sumber: Data Primer 
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Berdasarkan analisis dari tiap indikator dari berjiwa pembaharu 

dan pantang menyerah, terdapat indikator yang memiliki skor rata-rata 

tertinggi yakni melestarikan budaya Indonesia yakni sebesar 94% atau 

dapat dikatakan anak-anak memiliki karakter yang sangat tinggi. 

Sedangkan indikator yang memiliki skor rata-rata terendah yakni giat 

mempelajari sejarah bangsa Indonesia sekitar 63% atau bisa dikatakan 

karakter anak-anak pada indikator ini masuk dalam kategori yang tinggi. 

4.2.2.6.Memiliki Sikap Tenggang Rasa Sesama Manusia 

Dimensi memiliki sikap tenggang rasa sesama manusia terdiri dari 

3 soal mengenai seberapa besar karakter anak-anak dalam hal sikap 

tenggang rasa sesama manusia. Dalam dimensi ini pun terdapat 3 indikator 

yakni menghormati hak-hak orang lain, kerelaan membantu teman yang 

mengalami musibah dan mengendalikan sikap yang dapat menyinggung 

perasaan orang lain. Berdasarkan hasil jawaban responden, diperoleh 

dimensi memiliki sikap tenggang rasa sesama manusia sebesar 63,33% 

anak dapat dinyatakan masuk dalam tingkat yang tinggi dan 36,67% anak 

dapt dinyatakan memiliki karakter yang sangat tinggi dalam sikap 

tenggang rasa sesama manusia. Dalam perhitungan kuesioner yang 

disebarkan kepada responden diperoleh rata-rata skor yakni 82% dan 

masuk dalam kategori sangat tinggi, anak-anak dalam karakter memiliki 

sikap tenggang rasa sesama manusia. 
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Tabel 4.13. Distribusi Frekuensi Dimensi Variabel (Y) Memiliki Sikap 

Tenggang Rasa Sesama Manusia 

No Skor Kriteria Frekuensi Persentase 

1 81,26% - 100% Sangat Tinggi 11 36,67% 

2 62,51% - 81,25% Tinggi 19 63,33% 

3 43,76% - 62,50% Rendah 0 0% 

4 25% - 43,75% Sangat Rendah 0 0% 

Jumlah 30 100% 

Sumber: Data Primer 
 

Berdasarkan analisis dari tiap indikator dari sikap tenggang rasa 

sesama manusia, terdapat indikator yang memiliki skor rata-rata tertinggi 

yakni menghormati hak-hak orang lain yakni sebesar 92% atau dapat 

dikatakan anak-anak memiliki karakter yang sangat tinggi. Sedangkan 

indikator yang memiliki skor rata-rata terendah yakni mengendalikan 

sikap yang dapat menyinggung perasaan orang lain sekitar 63% atau bisa 

dikatakan karakter anak-anak pada indikator ini masuk dalam kategori 

yang tinggi. 

4.3. Analisis Data 

4.3.1. Uji Persyaratan Analisis Data 

4.3.1.1. Uji Normalitas  

Perhitungan normalitas dilakukan untuk menguji apakah variabel 

Y atas X berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dilakukan 

dengan taraf signifikansi 0,05, untuk sampel sebanyak 30 anak-anak di 

Saremas Estate, Miri Serawak, Malaysia dengan kriteria pengujian 

berdistribusi   
hitung <  

 
tabel maka data berdistribusi normal dan jika 

sebaliknya maka tidak berdistribusi normal. 

Hasil pengujian Chi Kuadrat menyimpulkan bahwa data variabel 

pendidikan karakter nasionalisme dalam keluarga dan karakter 



94 
 

 
 

nasionalisme anak tidak normal.  Hal ini dibuktikan dengan hasil 

perhitungan   
hitung = 140,412 sedangkan   

tabel = 42,557 berarti   
hitung> 

  
tabel untuk data variabel pendidikan karakter nasionalisme dalam 

keluarga dan   
hitung = 102,703  sedangkan   

tabel = 42,557  yang berarti  

  
hitung>   

tabel untuk data variabel karakter nasionalisme anak.  Untuk 

lebih jelasnya hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.14. Hasil Uji Chi Kuadrat 

Variabel   
hitung   

tabel  Kesimpulan Keputusan 

Pendidikan Karakter 

Nasionalisme dalam 

Keluarga 

140,412 42,557   
hitung>   

tabel Tidak Normal 

Karakter 

Nasionalisme Anak 
102,703 42,557   

hitung>   
tabel Tidak Normal 

Sumber: Data Primer 
 

 

 

4.3.2. Hasil Analisis Data 

4.3.2.1. Hasil Analisis Korelasi  

Berdasarkan hasil uji persyaratan analisis data yang telah 

dilakukan pada sub-bab sebelumnya, karena data terdistribusi secara 

tidak normal maka analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

pengukuran non-parametrik. Teknik analisis data ini digunakan karena 

data yang diperoleh adalah data ordinal yang diperoleh dari kuesioner 

dengan jenis skala Likert. Data dari penelitian ini yang diolah untuk uji 

korelasi Spearman Rank antara variabel X (pendidikan karakter 

nasionalisme) dan variabel Y (karakter nasionalisme anak). Hasil 

pengujian korelasi diawali dengan menggunakan bantuan tabel penolong 

kemudian menggunakan rumus Spearman Rank berikut:  
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Ketentuan : 

Ha  : Terdapat pengaruh yang signifikan 

Ho  : Tidak terdapat hubungan yang signifikan 

Lalu dalam bentuk statistik : 

Ha  :   ≠ 0 

Ho  :   = 0 

Kemudian dari rumus diatas diketahui    hitung adalah 0,502. 

Selanjutnya mencari    tabel spearman dengan =0,05 dan n=30, maka 

diketahui         sebesar 0,364. Sehingga untuk menentukan hasil uji 

korelasi dengan spearman rank harus memperhatikan kesimpulan 

dibawah ini: 

Jika          >         maka tolak Ho dan terima Ha 

Jika          <         maka terima Ho dan tolak Ha 

Diketahui          = 0,502 dan         = 0,364  

Maka                   atau 0,502 > 0,364, maka Ho ditolak 

dan Ha diterima 

Adapun kesimpulan dari hasil uji korelasi dengan rumus 

spearman rank diatas pada penelitian ini yakni terdapat pengaruh yang 

signifikan pendidikan karakter nasionalisme dalam keluarga terhadap 

karakter nasionalisme anak pada keluarga buruh migran sektor 

perkebunan kelapa sawit. Selain itu besaran pengaruh pendidikan 

karakter nasionalisme dalam keluarga terhadap karakter nasionalisme 
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anak menunjukan    sebesar 0,502 yang berarti korelasinya masuk 

dalam kategori sedang. 

4.3.2.2. Analisis Koefisien Determinasi 

Analisis koefisien determinasi ditujukan untuk mengetahui 

besarnya  variabel Y (karakter nasionalisme anak) ditentukan oleh 

variabel X (pendidikan karakter nasionalisme dalam keluarga), yaitu 

r²x100% = (0,502)² x 100% = 25,20%, sehingga dapat dikatakan bahwa 

25,20% variabel karakter nasionalisme anak ditentukan oleh pendidikan 

karakter nasionalisme dalam keluarga, sedangkan sisanya 74,80% 

ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

 

4.3.2.3. Analisis Uji Hipotesis  

Analisis hipotesis dilakukan menggunakan uji signifikansi 

korelasi untuk mengetahui apakah pengaruh pendidikan karakter 

nasionalisme dalam keluarga terhadap karakter nasionalisme anak 

signifikan atau tidak, maka selanjutnya dilakukan uji korelasi dengan 

menggunakan Uji-t pada taraf signifikan α = 0,05 dengan dk = n-2. 

Kriteria pengujiannya adalah Ho ditolak apabila thitung> ttabel, maka 

korelasi yang terjadi signifikan. 

Tabel 4.15. Pengujian Signifikansi Koefisien Korelasi 

Korelasi 

Antara 

thitung ttabel 

α = 0,05 

X dan Y 3,071 1.701 

Sumber: Data Primer 
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Berdasarkan data hasil perhitungan menunjukkan thitung sebesar 

3,071 dan ttabel sebesar 1.701. Karena thitung (3,071) > ttabel (1,701), maka 

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pendidikan karakter 

nasionalisme dalam keluarga terhadap karakter nasionalisme anak yang 

terjadi secara signifikan. Maka hipotesis ho ditolak, dengan demikian 

terdapat pengaruh positif yang signifikan pendidikan karakter 

nasionalisme dalam keluarga terhadap karakter nasionalisme anak. 

 

4.4. Pembahasan Penelitian 

4.4.1. Pendidikan Karakter Nasionalisme dalam Keluarga 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada dimensi metode 

sosialisasi karakter nasionalisme yang terdiri dari 4 indikator yakni 

orangtua memberikan nasihat nasionalisme, memberikan contoh 

nasionalisme, menyampaikan nasionalisme dalam proses dialog dan 

orangtua memberikan instruksi yang konsisten masuk dalam kategori baik 

yakni sebesar 76,11%. 

Tabel 4.16. Perbandingan rata-rata htung skor dimensi pada variabel 

(X) Pendidikan Karakter Nasionalisme dalam Keluarga 

No Dimensi 
Rata-rata 

Hitung Skor 
Kategori 

1 Metode Sosialisasi Karakter 

Nasionalisme dalam Keluarga 
76,11 % Baik 

2 Pelaksanaan Pendidikan 

Karakter Nasionalisme dalam 

Keluarga  

87 % Sangat Baik 

Sumber: Data Primer 
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Adapun dari 4 indikator yang ada, indikator yang memiliki nilai 

rata-rata terbesar yakni indikator orangtua memberikan nasihat kepada 

anak tentang karakter nasionalisme sebesar 90% (sangat baik). Pada 

dimensi ini langkah orangtua dalam memberikan nasihat ternyata masih 

mendominasi pendidikan karakter pada anak di usia 7-11 tahun. Sesuai 

tahapan perkembangan moral oleh Piaget (Santrock, 2002) menjelaskan 

bahwa pada tahapan usia 7-11 atau tahapan pra-operasional, anak-anak 

masih sangat bergantung pada aturan-aturan di sekelilingnya. Orangtua 

sebagai pembuat aturan dalam hal ini pelaksanaan pendidikan karakter, 

memberikan kontribusi pada anak khususnya dalam menyampaikan 

karakter nasionalisme dalam keluarga.  

Pada tahapan ini pula, orangtua diperlukan keahlian dalam 

memberikan nasihat yang juga menjelaskan konsekuensi langsung. Seperti 

halnya, penggambaran orangtua dalam menjelaskan cerita rakyat 

merupakan salah satu cara orangtua untuk menggambarkan konsekuensi 

langsung terhadap sikap yang dilakukan oleh pelaku dalam sebuah cerita. 

Hal tersebut memiliki arti bahwa pada tahapan pra konvensional, anak-

anak akan menilai moralitas dari suatu tindakan berdasarkan 

konsekuensinya langsung (Kohlberg, 1983). 

Sedangkan indikator yang memiliki skor terendah adalah orangtua 

memberikan instruksi yang konsisten tentang karakter nasionalisme yang 

diajarkan sebesar 66% (baik). Konsistensi antara perkataan dan tindakan 

orangtua dalam berinteraksi dengan anak penting untuk menjadi perhatian 

(Djahiri, 1996). Adapun dampak dari ketidakkonsitenan orangtua dalam 
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menjadi role model bagi anak ialah anak akan mempertanyakan kembali 

kepada orangtua terkait perkataan yang tidak sejalan dengan perbuatan. 

Akhirnya anak akan mengurangi sedikit demi sedikit tingkat 

kepercayaannya kepada orangtua dan cenderung mencari role model yang 

sesuai dengan harapannya seperti teman sebaya, tetangga, guru, atau 

mungkin orang yang baru dikenal. Kemudian ketidaksesuaian harapan 

orangtua terhadap karakter anak dan harapan anak terhadap orangtua 

dalam mendidik karakternya akan menimbulkan kesenjangan seperti 

adanya ketidakharmonisan anak dan orangtua serta menimbulkan karakter 

anak yang menyimpang dan membentuk tindakan-tindakan keji dan brutal 

(Lickona, 2012).  

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti mengetahui bahwa ada 

salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya penilaian anak terhadap 

orangtua dalam memberikan instruksi yang konsisten pada anak yakni 

Orangtua hanya memiliki sedikit waktu dirumah untuk menjadi contoh 

bagi anak-anaknya. Hal tersebut dikarenakan jam bekerja orangtua yang 

cukup menyita waktu dan tenaga. Para buruh migran sendiri 

menghabiskan waktu bekerja setiap harinya mulai dari jam 05.00 hingga 

18.00. Dalam rentang waktu tersebut orangtua hanya pulang ke rumah saat 

jam makan siang dan ketika waktu bekerja selesai. Pekerjaan para buruh 

migran yang memiliki target khususnya para pekerja ladang ini juga 

mengharuskan mereka untuk menghabiskan waktu libur pada hari Sabtu 

dan Minggu untuk bekerja. Oleh karena itu, anak-anak hanya dapat 

berinteraksi dengan orangtua di luar jam bekerja mereka.  
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Peran orangtua sebagai role model di dalam keluarga memang 

memiliki tantangan tersendiri terutama bagi keluarga yang terdiri ayah dan 

ibu yang bekerja. Kesempatan yang singkat untuk memberi contoh yang 

baik di dalam keluarga sangatlah minim. Hesch dalam Ponzetti (2005) 

juga mengatakan bahwa “Orangtua berperan dalam pemodelan kasih 

sayang dan kepedulian pada etika moralitas. Keterlibatan keluarga dalam 

pendidikan karakter menjadi lebih menantang karena faktor lingkungan 

yang sudah tidak lagi tertarik pada moral baik dan cenderung berideologi 

individualisme”. 

Pada Dimensi pelaksanaaan pendidikan karakter nasionalisme 

dalam keluarga menunjukan bahwa dimensi ini anak-anak menyatakan 

orangtua memiliki tingkat yang sangat baik dalam pelaksanaan pendidikan 

karakter nasonalisme dalam keluarga yakni sebesar 80%. Sedangkan 20% 

lainnya anak-anak menyatakan orangtua telah baik dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter nasionalisme dalam keluarga. Dalam dimensi ini 

terdapat pula 4 indikator yakni identification process, internalization 

process, modelling process, dan direct reproduction. Adapun dari 4 

indikator tersebut, modeling process memiliki skor terbesar yakni 95% 

atau bisa dikatakan orangtua dinilai oleh anak telah sangat baik dalam 

menjadi aktor atau pelaku di dalam keluarga yang dapat dijadikan role 

model. hal tersebut dikarenakan perilaku orangtua secara langsung 

maupun tidak langsung akan dipelajari dan ditiru oleh anak. Orangtua 

merupakan lingkungan terdekat yang selalu mengitarinya dan sekaligus 

menjadi figur dan idola anak. Bila anak melihat kebiasaan baik dari 
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orangtuanya maka anak akan dengan cepat mencontohnya. Sesuai dengan 

pendapat Hurlock (1978) yang menyatakan bahwa sikap orangtua akan 

mempengaruhi dan menentukan sikap dan perilaku anaknya. Seperti 

halnya dalam konteks ini, orangtua yang membiasakan percakapan dengan 

menggunakan bahasa melayu dalam keluarga akan lebih cepat ditiru oleh 

anak. Selain itu dalam berkomunikasi peran orangtua pun harus 

mengembangkan perkataan yang baik dan sopan (Norman, 1996). serta 

jika dalam konteks ini banyak dibiasakan menggunakan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar. 

Selain itu, masih dalam dimensi pelaksanaan pendidikan karakter 

nasionalisme dalam keluarga memiliki indikator dengan skor terendah 

yakni internalization process sebesar 75% dimana anak menilai orangtua 

mereka telah baik dalam pelaksanaan pendidikan karakter nasionalisme 

dalam keluarga. Pada tahapan prakonvensional, anak belum 

memperlihatkan internalisasi nilai-nilai moral atau karakter dimana nilai 

nilai dikendalikan oleh imbalan (hadiah) dan hukuman eksternal 

(Santrock, 2008). Dengan kata lain aturan dikontrol oleh pihak eksternal 

yang dalam hal ini adalah orangtua. Jadi, peran orangtua dalam 

internalisasi haruslah melihat pertimbangan tersebut.  
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4.4.2. Karakter Nasionalisme Anak 

Kemudian pada variabel karakter nasionalisme anak memiliki 6 

dimensi yakni cinta tanah air, menghargai jasa-jasa pahlawan, rela 

berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, mengutamakan 

persatuan, berjiwa pembaharu dan pantang menyerah serta memiliki sikap 

tenggang rasa sesama manusia.  

Tabel 4.17. Perbandingan rata-rata htung skor dimensi pada variabel 

(Y) Karakter Nasionalisme Anak 

No Dimensi 
Rata-rata 

Hitung Skor 
Kategori 

1 Cinta Tanah Air 82 % Sangat Tinggi 

2 Menghargai Jasa-Jasa 

Pahlawan 
72 % Tinggi 

3 Rela Berkorban untuk 

Kepentingan Bangsa dan 

Negara  

84 % Sangat Tinggi 

4 Mengutamakan Persatuan 82 % Sangat Tinggi 

5 Berjiwa Pembaharu dan 

Pantang Menyerah 
83 % Sangat Tinggi 

6 Memiliki Sikap Tenggang 

Rasa Sesama Manusia 
82 % Sangat Tinggi 

Sumber: Data Primer 

 

Dari 6 dimensi yang ada, dimensi yang memperoleh rata-rata 

hitung skor terbesar adalah karakter rela berkorban untuk kepentingan 

bangsa dan negara yakni sebesar 84% atau dapat dikatakan anak-anak 

memiliki karakter tersebut dalam kategori yang sangat tinggi. Karakter 

yang menurut Kementrian Pendidikan Nasional (2010)  ini masuk ke 

dalam ranah karakter yang bersumber dari olah hati bertujuan untuk 

membiasakan diri dalam meningkatkan sikap toleransi dan kebhinekaan 

sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Berdasarkan hasil analisis skor, 

indikator menghargai kebhinekaan Indonesia memiliki skor lebih tinggi 
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yakni 88% atau masuk dalam karakter yang sangat tinggi dibanding 

indikator mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan 

pribadi sebesar 81% atau masuk dalam kategori karakter yang tinggi. Hal 

tersebut dikarenakan anak-anak buruh migran banyak belajar untuk 

membiasakan diri hidup di tengah lingkungan yang sangat beragam. 

Ditambah lagi, keberagaman tersebut berada di luar Indonesia yang 

memiliki tantangan yang cukup besar.  

Sebagaimana menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewan 

Perwakilan Daerah bekerjasama dengan Universitas Tanjungpura, 

Kalimantan mengatakan: “Kawasan perbatasan dengan negara tetangga 

merupakan wilayah khusus yang diperhatikan” (Mufiza, 2012). Hal 

tersebut bermakna kondisi warga negara baik yang berada di daerah 

perbatasan memiliki kerentanan dalam hal ideologis mereka. Oleh karena 

itu, sikap kebhinekaan ini tetap perlu dijaga oleh anak-anak Indonesia agar 

dapat menyesuaikan diri di luar Indonesia namun tetap menjunjung tinggi 

persatuan sesama warga negara Indonesia. 

Sedangkan masih dalam variabel karakter nasionalisme anak, 

dimensi yang memperoleh rata-rata hitung skor terendah yakni dimensi 

menghargai jasa-jasa pahlawan sebesar 72% atau dapat dikatakan anak-

anak memiliki tingkat karakter ini yang tinggi. Berdasarkan hasil analisis 

skor indikator mengenang jasa pahlawan memiliki skor lebih tinggi yakni 

73% dibanding indikator mengadopsi nilai-nilai kepahlawanan sebesar 

72%. Hasil tersebut menggambarkan anak-anak pada usia sekolah dasar di 

Serawak, Malaysia masih dalam tahap pengetahuan (kognitif). Minimnya 
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informasi tentang nilai-nilai kepahlawanan yang diberikan oleh orangtua 

juga mempengaruhi anak-anak dalam mengimplementasi nilai-nilai 

kepahlawanan itu sendiri.  

Berdasakan hasil wawancara peneliti juga pun menguatkan bahwa 

sebagian besar anak-anak di Sarawak, Malaysia masih menganggap 

pekerjaan sebagai buruh migran sebagai pekerjaan biasa namun dikerjakan 

di luar negeri. Hal tersebut berarti, anak-anak masih terdapat rasa bangga 

terhadap pandangan bekerja di luar negeri daripada pekerjaan dan makna 

dari pekerjaan yang dilakukan. Banyak anak-anak yang berkomentar 

bahwa mereka ingin melanjutkan pekerjaan orangtuanya sebagai buruh 

migran di Malaysia dibanding bekerja di Indonesia. Sayangnya dalam hal 

ini anak-anak tidak diberikan informasi dari orangtua akan makna 

pahlawan devisa dari seorang buruh migran. Hal tersebut juga didukung 

karena orangtua yang bekerja sebagai buruh migran tidak merasa menjadi 

pahlawan devisa karena banyak dari mereka yang menjadi buruh migran 

illegal yang dampaknya tidak mempengaruhi devisa negara. 

4.4.3. Pengaruh Pendidikan Karakter Nasionalisme Terhadap Karakter 

Nasionalisme Anak Pada Keluarga Buruh Migran Sektor Perkebunan 

Kelapa Sawit 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui nilai 

koefisien korelasi rs= 0.502 dan thitung (3,071) > ttabel (1,701). kemudian 

diketahui nilai koefisien korelasi rs= 0,502 dan thitung(3,071) > ttabel(1,701),  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif yang 
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signifikan pendidikan karakter nasionalisme terhadap karakter 

nasionalisme anak.  Adanya pengaruh yang positif pada pendidikan 

karakter nasionalisme dalam keluarga terhadap karakter nasionalisme anak 

memang sejalan dengan apa yang dikatakan Haeurwas dalam Ponzetti 

(2005) yakni “Keluarga adalah sekolah karakter. Kebajikan dan karakter 

dipelihara di komunitas informal seperti keluarga dan bukan melalui 

penalaran otonom”. Hal tersebut menegaskan bahwa anak-anak 

merupakan subjek yang akan paling berdampak pada pendidikan karakter 

di dalam keluarga. Sebagaimana pendapat Sandage & Hill (2001) bahwa 

keluarga bertugas untuk melayani perkembangan moral. Jika pada 

keluarga memiliki fungsi pendidikan yang positif, selanjutnya juga akan 

memiliki pengaruh positif bagi perkembangan moral anak-anak sekarang 

dan di masa depan. 

Berdasarkan besaran korelasinya, penelitian ini sendiri masuk 

dalam kategori sedang. Pendidikan karakter nasionalisme dalam keluarga 

memiliki sumbangan sebesar 0,2520 atau 25.20% terhadap karakter 

nasionalisme anak, sehingga semakin tinggi pendidikan karakter 

nasionalisme dalam keluarga maka semakin tinggi pula karakter 

nasionalisme anak. Demikian sebaliknya semakin rendah pendidikan 

karakter nasionalisme dalam keluarga maka semakin rendah pula karakter 

nasionalisme anak. Adapun hal tersebut didukung pendapat yang 

dikemukakan oleh Okin & Reich dalam Ponzetti (2005) bahwa intensitas 

dalam keluarga pada fungsi pendidikan kadang-kadang tidak stabil karena 

masalah di dalam keluarga yang sangat kompleks. Oleh karena itu 
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keluarga hanya hadir dari sebagian tanggung jawab dalam pembentukan 

moral anak. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran 

orangtua masih sangat dominan dalam proses pendidikan karakter 

nasionalisme anak-anak buruh migran di Sarawak, Malaysia. Orangtua 

harus mampu menginternalisasi karakter-karakter nasionalisme seperti 

cinta tanah air, berjiwa pembaharu dan pantang menyerah dan sikap 

tenggang rasa. Terlebih lagi nilai-nilai patriotism dalam diri anak-anak. 

Keberadaan para orangtua sebagai buruh migran diharapkan menjadi 

orangtua seutuhnya yang tidak hanya berorientasi pada pekerjaan semata 

namun juga pengembangan moral anak. Hal tersebut sangat penting karena 

keluarga membutuhkan upaya yang proaktif sebagai salah satu institusi 

yang menjadi tulang punggung bagi pendidikan karakter anak (Lickona, 

2012). 

4.5. Kelemahan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak sepenuhnya sampai 

pada tingkat kebenaran mutlak.  Menurut hasil uji coba hipotesis tersebut, 

peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki kelemahan dalam 

jangkauan penelitian. Penelitian ini hanya meneliti anak-anak yang berada 

dalam satu estate di salah satu ladang perkebunan kelapa sawit dengan 

jangka waktu yang tidak maksimal sehingga hasil penelitian kurang 

sempurna. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan pengolahan deskriptif, analisis, dan pengolahan data statistik 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Karakter nasionalisme yang terdapat pada anak-anak buruh migran Indonesia di 

Serawak, Malaysia pada sektor perkebunan kelapa sawit memiliki rata-rata tingkat  

karakter yang tinggi. Hal ini didukung dari hasil penelitian karakter nasionalisme 

anak bahwa karakter rela berkorban bagi kepentingan bangsa dan negara masuk 

dalam kategori sangat tinggi sedangkan karakter yang memiliki skor terendah saja 

pada dimensi menghargai jasa-jasa pahlawan masih masuk dalam kategori tinggi.  

2. Pendidikan karakter nasionalisme dalam keluarga bagi anak-anak buruh migran 

pun masuk ke dalam rata-rata tingkat yang baik. Dimana anak-anak menyatakan 

bahwa metode sosialisasi karakter nasionalisme yang dilakukan oleh orangtua 

mereka di dalam keluarga sudah baik. Sedangkan dalam dimensi pelaksanaanya 

sendiri masuk dalam tingkat yang sangat baik. Dari beberapa indikator yang 

diukur dari 2 dimensi tersebut, orangtua perlu meningkatkan kemampuannya 

dalam hal internalisasi pendidikan karakter khususnya dalam menjadi suri 

tauladan bagi anak. Orangtua sebagai role model harus tetap menanamkan rasa 

cinta kepada Indonesia meski sedang tidak berada di Indonesia. 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan pendidikan karakter nasionalisme dalam 

keluarga terhadap karakter nasionalisme anak buruh migran.  Tingkat kekuatan 

hubungan pendidikan karakter nasionalisme dalam keluarga terhadap karakter 

nasionalisme anak adalah sedang.  Koefisien korelasi positif dan memiliki 
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sumbangan variabel X terhadap variabel Y, artinya hubungan bersifat positif 

dimana semakin tinggi pendidikan karakter nasionalisme dalam keluarga yang 

diterapkan pada anak maka semakin tinggi pula karakter nasionalisme anak.  Hasil 

perhitungan uji analisis statistik menyatakan bahwa 25,20% karakter 

nasionalisme anak ditentukan oleh pendidikan karakter nasionalisme dalam 

keluarga, sedangkan sisanya ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

 

5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, maka disarankan: 

1. Orangtua diharapkan dapat membiasakan hal-hal kecil untuk menumbuhkan rasa 

nasionalisme pada anak-anak seperti mengajarkan lagu-lagu khas Indonesia, 

mengajak makan bersama dalam rangka internalisasi karakter nasionalisme yang 

ditanamkan pada anak serta tetap membanggakan Indonesia serta keragaman 

budayanya walaupun sedang tidak berada di Indonesia 

2. Untuk peneliti selanjutnya disarankan agar dapat melanjutkan penelitian dengan 

lebih luas dan mendalam, terutama yang berkaitan dengan pendidikan karakter 

bagi para anak buruh migran Indonesia di luar negeri.  Sehingga hasil 

penelitiannya dapat dipergunakan sebagai referensi dalam penelitian pendidikan 

karakter selanjutya. 

3. Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga diharapkan dapat 

mengadakan studi banding atau observasi langsung pada anak-anak buruh migran 

Indonesia di luar negeri dalam rangka pengamatan mata kuliah pendidikan 

karakter dan mengembangkan ilmu keluarga dan anak dalam lingkup yang lebih 

luas dan kompleks. 
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A. Penilaian Pendidikan Karakter Nasionalisme dalam Keluarga 

 

 

1. Jika Orangtua membacakan dongeng atau cerita rakyat dari daerah, apa 

yang kamu lakukan? 

a. Mendengarkan hinga cerita selesai lalu dapat mengambil makna dalam 

cerita tersebut 

b. Mendengarkanya hingga cerita selesai 

c. Mendengarkanya tetapi setengah saja 

d. Menolak mendengarkannya 

 

2. Jika kamu melihat Orangtua mengenakan Batik Indonesia, apa yang kamu 

rasakan ? 

a. Bangga sekali dan membudayakan menggunakan Batik di acara-acara 

khusus sebagai simbol rasa cinta kepada Indonesia 

b. Tertarik menggunakannya 

c. Biasa saja 

d. Tidak bangga, lebih bagus pakaian melayu 

 

3. Apa yang kamu lakukan saat Orangtua menyampaikan nilai-nilai tradisi 

yang sering dilakukannya di kampung halaman? 

a. Patuh dan ikut melaksanakan nilai tradisi 

b. Cukup tertarik 

c. Mendengarkannya karena takut Orangtua akan marah jika tidak 

mendengarkannya 

d. Tidak mau mendengarkannya 

 

4. Apa yang biasanya orangtua kamu sampaikan mengenai adanya warga 

Indonesia yang menjadi warga negara Malaysia ? 

a. Menyuruh kamu agar tetap bangga menjadi warga negara Indonesia 

b. Memberitahukan untuk tidak mencemooh orang tersebut 

c. Menganggap bahwa hal tersebut wajar 

d. Menganggap hal tersebut sangat benar karena menjadi warga 

Indonesia sangat menyedihkan 

 

5. Jika Orangtua mendengarkan lagu dangdut, apa yang kamu lakukan ? 

a. Ikut bernyanyi, karena merasa bangga dengan lagu khas Indonesia 

b. Ikut bernyanyi, karena memang suka lagu dangdut 

c. Diam saja, karena merasa tidak bisa menyanyi lagu dangdut 

d. Diam saja, karena benci dengan lagu dangdut yang norak 
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6. Jika Orangtua menggunakan Bahasa Melayu dalam percakapan sehari-

hari, apa yang kamu lakukan ? 

a. Mengikuti juga dengan menggunakan Bahasa Melayu karena sangat 

senang berbahasa Melayu 

b. Mengikuti juga dengan menggunakan Bahasa Melayu karena sudah 

terbiasa 

c. Membalas percakapan dengan Bahasa Indonesia karena tidak bisa 

menggunakan Bahasa Melayu 

d. Membalas percakapan dengan Bahasa Indonesia karena ingin 

membiasakan menggunakan Bahasa Indonesia dalam percakapan 

sehari-hari 

 

7. Jika Orangtua kamu mendapatkan undangan pertemuan sesama warga 

Negara Indonesia, apa yang mereka lakukan ? 

a. Rajin menghadiri dan sering menjadi panitia di dalamnya  

b. Menghadiri hingga acara selesai 

c. Menghadiri tetapi sekedarnya saja/ Pulang terlebih dahulu 

d. Tidak mau menghadiri 

 

8. Apa yang biasanya orangtua kamu lakukan saat mendengar lagu 

Kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan ? 

a. Mengajak saya untuk ikut bernyanyi dan menghayati lagunya 

b. Mengajak saya untuk mendengarkannya dengan seksama  

c. Biasa saja 

d. Tidak mau mendengarkannya karena tidak bangga dengan lagu 

tersebut 

 

9. Jika orangtua kamu sedang rindu dengan Indonesia, apa yang biasanya 

dibicarakan kepada kamu ? 

a. Menyampaikan pengalaman indah tentang kampung halamannya di 

Indonesia 

b. Menyampaikan kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan di 

Indonesia 

c. Hanya bilang rindu saja kepada Indonesia 

d. Tidak pernah menyampaikan apa apa 

 

10. Apa yang akan kamu lakukan jika Orangtua kamu mengajak kamu 

berdiskusi tentang masa depan Bangsa Indonesia ? 

a. Menanggapinya dengan semangat 

b. Menanggapinya biasa saja 

c. Tidak mau berdiskusi karena tidak menyukai topik diskusinya 

d. Mengalihkan diskusi karena tidak bangga dengan Indonesia 
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11. Apa yang Orangtua kamu lakukan saat mengetahui kamu mendapatkan 

nilai 50 pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah ? 

a. Biasa saja 

b. Meminta kamu untuk bangga di pelajaran lainnya 

c. Meminta kamu untuk memperbaiki nilai pelajaran anda di kemudian 

hari 

d. Meminta kamu untuk lebih mencintai Indonesia 

 

12. Apa yang Orangtua kamu ceritakan tentang “Buruh Migran Indonesia” 

saat diskusi ke kamu ? 

a. Buruh Migran Indonesia adalah Pahlawan Devisa bagi Indonesia 

b. Buruh Migran Indonesia adalah profesi mulia 

c. Buruh Migran Indonesia adalah pekerja dari Indonesia 

d. Buruh Migran Indonesia adalah pekerja luar negeri 

 

13. Saat Orangtua berbelanja produk di warung/ kantin terdekat, berapa 

banyak jumlah produk Indonesia yang dibeli oleh Orangtua kamu ? 

a. Semua produk yang dibeli adalah produk Indonesia 

b. Setengah dari produk yang dibeli adalah produk Indonesia 

c. Ada 1 buah produk Indonesia 

d. Tidak ada. Semua produk Malaysia 

 

14. Apa yang kamu rasakan saat Orangtua kamu memanggil kamu dengan 

sebutan “Indon” ? 

a. Senang dan bangga  

b. Biasa saja 

c. Menegur Orangtua secara baik 

d. Menolak untuk dipanggil “Indon” 

 

15. Apa alasan orangtua kamu bila menggunakan Bahasa Indonesia ? 

a. Cinta sekali dengan Indonesia 

b. Ingin menanamkan kecintaanya terhadap Indonesia kepada anaknya 

c. Karena tidak dapat menggunakan Bahasa Melayu 

d. Karena tidak sedang berkomunikasi dengan Tuan 

 

16. Apa yang dilakukan Orangtua saat mengetahui kamu memiliki teman yang 

berbeda agama dengan kamu ? 

a. Memperbolehkan berteman bahkan menjadi sahabat 

b. Memperbolehkan tetapi tetap menjaga jarak 

c. Melarang berteman dengan yang beda agama 

d. Menjauhi teman yang beda agama 
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17. Apa yang kamu lakukan jika Orangtua kamu memberitahukan makna dari 

Bendera Merah Putih ? 

a. Memahami maknanya sehingga semakin cinta dan bangga terhadap 

Bendera Merah Putih 

b. Memperhatikannya lalu mengingat-ingat maknanya  

c. Memperhatikannya karena takut dimarahi 

d. Tidak tertarik untuk mencari tahu 

 

18. Jika Orangtua mengenalkan simbol-simbol dalam Pancasila, apa yang 

kamu lakukan ? 

a. Tidak tertarik untuk mencari tahu 

b. Memperhatikannya karena takut dimarahi 

c. Memperhatikannya lalu mengingat-ingat maknanya  

d. Memahami maknanya sehingga semakin cinta dan bangga terhadap 

Bendera Merah Putih 

 

19. Saat mengetahui Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang baru, apa 

yang Orangtua kamu lakukan ? 

a. Merasa bangga karena berharap Indonesia dapat lebih baik 

b. Biasa saja karena sedang tidak berada di Indonesia 

c. Biasa saja dan cenderung tidak bangga 

d. Tidak bangga sama sekali karena merasa tidak diperhatikan sebagai 

warga Negara Indonesia di luar negeri 

 

20. Masakan apa yang sering dimasak oleh Orangtua kamu di rumah? 

Mengapa? 

a. Masakan khas Malaysia, karena lezat 

b. Masakan khas Malaysia, karena sudah terbiasa memasaknya 

c. Masakan khas Indonesia, karena mudah dan lezat 

d. Masakan khas Indonesia, karena sudah sangat cinta dengan masakan 

Indonesia 

 

21. Ketika Hari Raya, Apa yang biasanya dilakukan Orangtua? 

a. Mengajak kamu berkunjung ke rumah saudara atau temannya yang 

sesama warga Indonesia 

b. Mengajak kamu menonton televisi tayangan Indonesia 

c. Di rumah saja sambil menikmati makanan khas Indonesia 

d. Mengajak kamu melakukan tradisi khas Malaysia 

 

22. Orangtua sering membahas atau berdiskusi masalah yang terjadi di 

Indonesia karena … 

a. Mereka sangat cinta Indonesia sehingga mereka prihatin dengan 

masalah-masalah yang ada di Indonesia 

b. Mereka peduli terhadap nasib Indonesia ke depan 

c. Mereka ingin Indonesia penuh dengan masalah 

d. Mereka ingin Indonesia seperti Malaysia yang Nyaman dan Aman 
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23. Apa yang biasanya dilakukan Orangtua saat menjelang peringatan Hari 

Kemerdekaan Indonesia ? 

a. Tidak melakukan apa-apa. Tidak ada yang spesial 

b. Membuat lomba-lomba kecil khas 17 Agustus di rumah 

c. Menghias rumah dengan pernak-pernik Indonesia 

d. Mengingatkan saya untuk mengikuti upacara 17 Agustus di sekolah 

 

24. Apa yang biasanya dilakukan Orangtua saat menjelang peringatan Hari 

Pahlawan Nasional ? 

a. Mengingatkan saya untuk mengikuti upacara Hari Pahlawan Nasional 

di sekolah 

b. Mengajak berdoa bersama di rumah 

c. Santai-santai di rumah 

d. Tidak melakukan apa apa 

 

25. Jika waktu ibadah telah tiba, apa yang dilakukan Orangtua? 

a. Mengajak beribadah bersama sekeluarga 

b. Mengingatkan kamu untuk segera menjalankan ibadah 

c. Mengingatkan kamu untuk beribadah 

d. Tidak menyuruh beribadah 

 

26. Apa yang kamu lakukan saat Orangtua memasak makanan khas Indonesia 

untuk kamu ? 

a. Memakannya dengan lahap karena sangat cinta makanan Indonesia 

b. Memakannya karena cinta makanan Indonesia 

c. Memakannya karena takut dimarahi 

d. Tidak mau memakannya karena lebih suka makanan khas Malaysia 

 

27. Apa yang biasa ditonton oleh Orangtua dari tayangan televisi ? 

a. Serial TV Malaysia karena sudah terbiasa menontonya 

b. Serial TV Malaysia karena tidak mendapatkan jariangan Televisi 

Indonesia  

c. Serial TV Indonesia karena sudah terbiasa menontonnya 

d. Serial TV Indonesia karena lebih menyukai tayangan Indonesia dan 

lebih menyukai tayangan yang berbahasa Indonesia 

 

28. Orangtua lebih suka … daripada….., karena …. 

a. Lebih suka Saiful Jamil daripada Siti Nurhaliza, karena cinta dengan 

penyanyi Indonesia 

b. Lebih suka Saiful Jamil daripada Siti Nurhaliza, karena suaranya lebih 

bagus 

c. Lebih suka Siti Nurhaliza daripada Saiful Jamil, karena suaranya lebih 

bagus 

d. Lebih suka Siti Nurhaliza daripada Saiful Jamil, karena cinta dengan 

penyanyi Malaysia 
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29. Jika Orangtua menirukan gerakan tarian tradisional khas Indonesia, Apa 

yang akan kamu lakukan ? 

a. Ikut menari bersama 

b. Menonton saja 

c. Tidak mau menonton 

d. Menyuruh menari tarian Melayu saja 

 

30. Apa yang Orangtua lakukan, jika kamu bertetangga dengan orang yang 

memiliki suku adat yang sama ? 

a. Mendukung sekali, karena suku adat saya tidak bisa bertetangga 

dengan berbeda suku adat 

b. Mendukung sekali, karena saya hanya ingin berdampingan dengan 

suku adat yang sama 

c. Mendukung,, namun memberitahukan agar tetap toleransi dengan 

tetangga yang memiliki suku adat yang berbeda 

d. Mendukung, namun memberitahukan agar tetap menjunjung tinggi 

keberagaman dalam bertetangga 

 

31. Setelah tinggal lama di Malaysia, Adakah rasa cinta kepada Indonesia 

yang ditanamkan kepada kamu ? 

a. Tidak ada, orang tua saya malah mengajarkan saya untuk lebih cinta 

terhadap budaya Malaysia 

b. Tidak ada, rasa cintanya kepada gaji atau uang ringgit lebih besar 

daripada Indonesia 

c. Ada, Orangtua saya kadang mengajarkan saya untuk dapat bernyanyi 

lagu daerah khas Indonesia 

d. Ada, Orangtua saya selalu mengajarkan saya untuk dapat menguasai 

pengetahuan dan wawasan tentang Indonesia 

 

32. Apa yang Orangtua lakukan jika ada acara saat Hari Gaji ? 

a. Berjualan makanan dan minuman khas Indonesia, karena ingin 

memperkenalkan lezatnya makanan Indonesia kepada orang-orang 

Malaysia 

b. Berjualan makanan dan minuman khas Indonesia, karena ingin 

mengenang makan makanan khas Indonesia bersama warga Indonesia 

c. Berjualan makanan dan minuman khas Indonesia, karena ingin 

mengambil untung saja 

d. Berjualan makanan dan minuman khas Malaysia, karena lebih bangga 

dengan makanan khas Malaysia 
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B. Penilaian Karakter Nasionalisme Anak Buruh Migran 

Indonesia 

 

1. Jika melihat tarian melayu khas Malaysia, saya akan …. 

a. Bangga sekali dan ingin melestarikannya 

b. Biasa saja 

c. Kurang tertarik  

d. Lebih bangga dengan tarian khas Indonesia 

 

2. Saat ada teman saya mengajari saya menari tarian khas Indonesia, maka 

saya akan … 

a. Semangat mempelajarinya karena saya sangat cinta tarian Indonesia 

b. Ikut menari karena disuruh teman saya 

c. Tidak tertarik untuk mengikutnya 

d. Menolak ajakannya 

 

3. Setiap memperingati 17 Agustus di sekolah, saya selalu … 

a. Mengisinya dengan khusyuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan 

Nasional 

b. Mengisinya dengan mengikuti lomba khas 17 Agustus 

c. Mengisinya dengan menonton televisi saja 

d. Di rumah saja, karena tidak melakukan apa-apa 

 

4. Pada peringatan Hari Guru Nasional setiap tanggal 25 November, biasanya 

saya …. 

a. Memberikan ucapan selamat dan terima kasih kepada semua guru yang 

telah mendidik saya 

b. Belajar di sekolah seperti biasa 

c. Di rumah saja 

d. Tidak tahu apa-apa 

 

5. Setiap melihat anak-anak Indonesia yang berprestasi di Indonesia, saya 

selalu berniat untuk …… 

a. Meneruskan sekolah di Indonesia dan berusaha meraih cita-cita yang 

lebih baik dari orang tua saya 

b. Meneruskan sekolah di Indonesia dan kembali lagi ke Malaysia 

menjadi buruh seperti orang tua 

c. Cepat bekerja sebagai buruh migran tanpa meneruskan sekolah 

d. Santai-santai saja 
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6. Saya tidak mengetahui sejarah para pahlawan Indonesia, maka yang harus 

saya lakukan adalah … 

a. Cuek dan santai saja 

b. Bersikap seperti saya mengetahuinya 

c. Berusaha mencari tahu 

d. Berusaha mencari tahu dan semakin memahaminya nilai-nilai sejarah 

Indonesia lainnya 

 

7. Saat berangkat sekolah, saya selalu …. 

a. Datang di awal waktu, karena saya ingin menjadi teladan bagi anak 

lainnya 

b. Datang di awal waktu, karena saya ingin menjadi anak rajin 

c. Datang tepat waktu saja 

d. Datang terlambat saja karena saya malas dengan gurunya 

 

8. Jika saya mendapatkan tugas sekolah dari Bapak/Ibu guru, maka yang 

akan saya lakukan adalah …. 

a. Mengerjakannya hingga selesai karena ingin menjadi teladan bagi anak 

yang lain 

b. Mengerjakannya hingga selesai karena tidak ingin mengecewakan 

orang tua yang telah membiayai sekolah 

c. Mengerjakannya dengan mencontek saja supaya lebih cepat selesai 

d. Tidak usah mengerjakannya karena membuang waktu saja 

 

9. Saat ada ulangan di sekolah, maka yang akan saya lakukan adalah … 

a. Mencontek jawaban supaya bisa selesai dengan cepat 

b. Mencontek jawaban supaya bisa mendapat nilai memuaskan 

c. Mengerjakan sendiri jawabannya walaupun nilai maksimal 

d. Mengerjakan sendiri jawabannya dengan percaya diri karena saya 

sudah mempersiapkannya sebelumnya 

 

10. Jika teman saya memiliki kesalahan dengan saya, lalu meminta maaf 

kepada saya maka yang akan saya lakukan adalah … 

a. Menolaknya dan membalas lagi kesalahan teman  

b. Menolaknya karena gengsi 

c. Menerima maafnya namun tidak ingin berteman lagi dengannya 

d. Menerima maafnya dan kembali lagi menjalin pertemanan seperti 

biasa 

 

11. Saat saya bermain di lingkungan dekat rumah, biasa saya akan ….. 

a. Berteman dengan semua teman tanpa memandang perbedaan agama, 

suku maupun budaya 

b. Berteman dengan teman yang memiliki kesamaan agama, suku dan 

budaya saja 

c. Bermain dengan teman dekat saja 

d. Bermain sendiri saja 
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12. Ketika melihat teman saya yang berbeda agama sedang menjalankan 

ibadah, maka yang harus saya lakukan adalah … 

a. Menganggap hal tersebut aneh 

b. Cuek saja 

c. Tidak melarang mereka beribadah 

d. Saling toleransi dengan cara ikut menjaga kenyaman dan keamanan 

saat mereka beribadah 

 

13. Saat ada diskusi dengan teman di kelas, maka sikap saya adalah … 

a. Memberikan kesempatan kepada teman untuk mengungkapkan 

pendapatnya 

b. Memberikan kesempatan kepada teman supaya diskusinya berjalan 

dengan baik 

c. Menolak teman memberikan pendapat  

d. Menghindari diskusi  

 

 

14. Reaksi saya terhadap banyaknya pertikaian antar agama dan suku akhir 

akhir ini adalah …. 

a. Merasa senang karena hal tersebut menarik 

b. Biasa saja, tidak terganggu 

c. Merasa khawatir, karena akan mengganggu keamanan diri sendiri 

d. Merasa khawatir, dan menjaga hubungan baik dengan teman, tetangga 

dan saudara di sekitar kita 

 

15. Suatu hari nanti saya ingin menjadi Presiden Indonesia karena … 

a. Saya bangga Indonesia dan saya ingin memajukan Indonesia ke arah 

yang lebih baik 

b. Saya bangga menjadi seorang Presiden 

c. Saya bangga dapat menjadi orang paling kaya dan sukses di Indonesia 

d. Saya bangga dapat menyuruh orang lain 

 

16. Dalam bergaul saya lebih senang berteman dengan teman yang 

berkebangsaan …., karena …. 

a. Indonesia, karena saya lebih merasa senasib dengan mereka 

b. Indonesia, karena saya bisa mengembangkan Bahasa Indonesia saya 

dengan baik 

c. Malaysia, karena saya ingin bisa mempelajari Bahasa Melayu 

d. Malaysia, karena saya bosan dengan orang Indonesia 
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17. Jika diberikan kesempatan memilih berkunjung, maka saya akan lebih 

memilih berkunjung ke rumah teman …… karena …… 

a. Malaysia, karena ketika di rumah mereka disuguhkan makanan  

Malaysia yang lezat 

b. Malaysia, karena orang Malaysia lebih ramah daripada orang 

Indonesia 

c. Indonesia, karena ketika di rumah mereka disuguhkan makanan 

Indonesia yang lezat 

d. Indonesia, karena orang Indonesia lebih ramah daripada orang 

Malaysia 

 

18. Ketika saya menjumpai pedagang yang berasal dari Indonesia di Kantin, 

maka saya akan … 

a. Lebih ramah karena saya menghormatinya 

b. Biasa saja karena memang wajar 

c. Bersikap sombong karena mereka hanya pedagang 

d. Tidak jadi berbelanja dan memilih berbelanja di Kantin yang 

pedagangnya berasal dari Malaysia 

 

19. Ketika pulang sekolah, saya sering berjumpa dengan anak-anak sekolah 

Kebangsaan, maka sikap yang harus saya lakukan adalah … 

a. Tetap sopan dan saling menyapa 

b. Biasa saja karena mereka juga sama seperti saya 

c. Tidak mau menyapa 

d. Merendahkan mereka 

 

20. Orang Iban adalah orang yang berasal dari suku tradisional asli Malaysia. 

Maka sikap yang harus saya lakukan terhadap mereka adalah … 

a. Merendahkan mereka 

b. Tidak mau menyapa 

c. Biasa saja karena mereka juga sama seperti saya 

d. Tetap sopan dan saling menyapa 

 

 

21. Saya senang bermain sepakbola bersama anak-anak Indonesia yang lain 

karena saya …. 

a. Merasa anak-anak Indonesia sportif dan cinta damai 

b. Merasa anak-anak Indonesia hebat dalam bermain sepakbola daripada 

anak-anak Malaysia 

c. Merasa anak-anak Indonesia bisa dibodoh-bodohi 

d. Merasa anak-anak Indonesia lebih lemah daripada anak-anak Malaysia 

sehingga saya dapat dengan mudah mengalahkan mereka 
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22. Saat ada acara makan-makan bersama dengan warga Indonesia lainnya di 

Saremas, maka sikap saya adalah … 

a. Senang sekali karena dapat meningkatkan keakraban dan kekeluargaan 

di antara kita 

b. Senang, karena makanan Indonesia lezat 

c. Biasa saja, karena saya tidak suka makan bersama 

d. Tidak mau, karena saya bosan berkumpul dengan orang Indonesia 

 

23. Ketika bermain permainan tradisional, saya lebih memilih permainan 

tradisional yang berasal dari ….. karena …. 

a. Malaysia, karena lebih mudah dan lebih keren dimainkan 

b. Malaysia, karena saya lebih bangga memainkannya 

c. Indonesia, karena saya lebih bangga memainkannya 

d. Indonesia, karena saya ingin melestarikan budaya Indonesia 

 

24. Sikap saya sebagai pelajar kepada Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 

yang baru seharusnya adalah …. 

a. Bangga dan menghormatinya sebagai Kepala Negara 

b. Bangga karena saya suka dengan kepribadian beliau 

c. Biasa saja, karena sudah wajar 

d. Tidak bangga, karena mereka tidak lebih baik dari Raja Malaysia 

 

25. Ketika Ayah/Ibu membelikan Batik Indonesia kepada saya, maka sikap 

saya adalah …. 

a. Menerimanya dengan senang karena dapat melestarikan kebudayaan 

Indonesia 

b. Menerimanya dengan senang karena saya saya suka motif Batik 

Indonesia 

c. Menerimanya biasa saja karena Ayah/Ibu telah membelikannya 

d. Menerimanya tetapi tidak mau saya gunakan karena saya tidak suka 

Batik Indonesia 

 

26. Saat saya bermain sepakbola di lapangan, kemudian terdapat anak-anak 

tempatan (Malaysia) yang mengajak bermain sepakbola bersama, maka 

sikap saya adalah … 

a. Menolaknya karena benci terhadap anak-anak tempatan 

b. Menolaknya karena menganggap mereka tidak bisa bermain sepakbola 

sebaik anak-anak Indonesia 

c. Menerima ajakannya karena ingin mengembangkan keterampilan 

dalam sepakbola 

d. Menerima ajakannya karena ingin menumbuhkan sikap damai dan 

sportif terhadap teman-teman yang berbeda kebangsaan 
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27. Saya memanggil anak-anak Indonesia lainnya dengan sebutan …karena … 

a. Anak Indonesia, karena saya menghargainya sebagai sesama warga 

Indonesia 

b. Anak Indonesia, karena sudah sewajarnya 

c. Anak Indon, karena saya memanggil anak Malaysia dengan sebutan 

anak Malay 

d. Anak Indon, karena saya sudah terbiasa 

 

28. Ketika ada teman saya yang berkebangsaan Indonesia sedang sakit, maka 

yang akan saya lakukan adalah …. 

a. Menjenguknya dan memberi semangat 

b. Menjenguknya karena ikut-ikutan teman 

c. Membiarkannya saja 

d. Seolah-olah tidak tahu 

 

29. Saat saya bertemu Bapak/Ibu guru di jalan, maka yang akan saya lakukan 

adalah … 

a. Memberi salam dan mencium tangannya 

b. Diam saja tetapi memberikan senyuman 

c. Diam saja seolah tidak tahu 

d. Pergi menjauhi mereka 

 

30. Untuk sebutan Perempuan yang lebih tua dari saya, saya lebih senang 

menggunakan panggilan … karena … 

a. Makcik, karena sedang berada di Malaysia 

b. Makcik, karena sudah terbiasa 

c. Ibu, karena dibiasakan oleh Ayah/Ibu di rumah 

d. Ibu, karena saya ingin membiasakan menggunakan Bahasa Indonesia 

yang baik dan benar dimanapun saya berada 
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Lampiran 3. Kuesioner Penelitian 

KISI-KISI INSTRUMEN SETELAH UJI VALIDITAS 

VARIABEL X (PENDIDIKAN KARAKTER NASIONALISME DALAM 

KELUARGA) 

Variabel Dimensi Indikator  Sub Indikator 
Nomor 

Item 

Pendidikan 

Karakter 

Nasionalisme 

dalam 

Keluarga 

Metode 

Sosialisasi 

Karakter 

Nasionalis

me dalam 

Keluarga 

1. Orang tua 

memberikan nasihat 

kepada anak 

tentang karakter 

nasionalisme 

Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Orang tua 

memberikan contoh 

terlebih dahulu 

kepada anak 

tentang karakter 

nasionalisme 

Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Nasihat melalui 

dongeng atau 

cerita rakyat 

daerah dari 

Indonesia 

b. Rasa bangga 

menjadi warga 

negara 

Indonesia 

c. Nilai sopan 

santun yang 

sesuai dengan 

kebiasaan atau 

adat di 

kampung 

halamannya di 

Indonesia 

 

a. Bangga dengan 

lagu khas 

Indonesia 

b. Bangga 

menggunakan 

Bahasa 

Indonesia yang 

baik dan benar 

c. Mengikuti 

pertemuan 

sesama warga 

negara 

Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,4 
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Variabel Dimensi Indikator  Sub Indikator 
Nomor 

Item 

3. Orang tua 

menyampaikan 

karakter 

nasionalisme 

Indonesia pada 

anak melalui proses 

dialog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Orang tua 

memberikan 

instruksi yang 

konsisten pada anak 

tentang karakter 

nasionalisme 

Indonesia yang 

diajarkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Dialog 

mengenai cita-

cita di masa 

depan di 

Indonesia 

b. Menanyakan 

prestasi di 

sekolah 

(sekolah non-

formal 

Indonesia) 

c. Menceritakan 

perjuangan 

buruh migran 

Indonesia 

 

 

a. Menyuruh 

untuk memilih 

berbelanja 

produk 

Indonesia 

b. Menyuruh 

membiasakan  

berbahasa 

Indonesia yang 

baik dan benar 

c. Membiasakan 

toleransi dengan 

teman atau 

tetangga yang 

berbeda agama, 

adat atau 

budaya 

 

 

 

5,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,8,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaa

n 

Pendidikan 

Karakter 

Nasionalis

me dalam 

Keluarga 

1. Identification 

Process, Orang tua 

harus mampu 

mempengaruhi 

perasaan anak 

terhadap 

kecintaannya pada 

bangsa Indonesia 

hingga anak 

a. Memberitahuka

n simbol-simbol 

negara 

Indonesia 

b. Mengajak untuk 

mencintai dan 

bangga terhadap 

lambang-

lambang negara 

10,11 
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Variabel Dimensi Indikator  Sub Indikator 
Nomor 

Item 

mampu merespon 

nilai-nilai dan 

terjadi interaksi 

diantara keduanya. 

 

 

 

2. Internalization 

Process, keluarga 

dapat dijadikan 

wahana dalam 

mengembangkan 

rasa nasionalisme 

Indonesia anak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Modelling Process, 

Sikap Nasionalisme 

yang tinggi pada 

orang tua harus 

dapat ditularkan 

melalui teladan-

teladan yang bisa 

dengan langsung 

ditiru anak  

 

 

 

4. Direct 

Reproduction, Pada 

tahap ini orang tua 

harus pula 

konsisten terhadap 

hal yang telah 

Indonesia 

c. Mengenalkan 

keragaman 

budaya 

Indonesia 

 

 

a. Mengajak 

berkunjung ke 

rumah saudara 

atau tetangga 

sesama warga 

negara 

Indonesia 

b. Berdiskusi 

dalam keluarga 

mengenai 

kondisi 

Indonesia saat 

ini 

c. Mengadakan 

kegiatan rutin 

minimal 

setahun sekali 

seperti kegiatan 

rutin di 

Indonesia 

 

a. Beribadah 

bersama dalam 

keluarga 

b. Membiasakan 

makan makanan 

khas Indonesia 

c. Membiasakan 

menonton 

tayangan 

televisi khas 

Indonesia 

 

a. Konsisten 

mencintai 

budaya 

Indonesia 

b. Konsisten 

toleransi 

 

 

 

 

 

 

 

12,13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,17,18 
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Variabel Dimensi Indikator  Sub Indikator 
Nomor 

Item 

dilakukannya 

(internalisasi 

karakter 

nasionalisme 

Indonesia) 

terhadap 

keberagaman 

budaya 

Indonesia 

c. Konsisten 

dalam menjaga 

persatuan 

sesama warga 

Indonesia 

 

VARIABEL Y (KARAKTER NASIONALISME ANAK) 

 

Variabel Dimensi  Indikator Sub Indikator Nomor Item 

Karakter 

Nasionalis-

me  

Cinta Tanah 

Air 

1. Melestarikan 

budaya Indonesia 

2. Memperingati 

hari-hari 

bersejarah Bangsa 

Indonesia 

3. Pengabdian 

terhadap Negara 

Indonesia 

a. Bangga 

dengan tarian 

tradisional 

Indonesia 

b. Berpartisipasi 

sebagai 

peserta 

upacara hari 

hari 

bersejarah 

Bangsa 

Indonesia 

c. Bercita-cita 

untuk bekerja 

di Indonesia 

 

1,2,3 

Menghargai 

Jasa-Jasa 

Pahlawan 

1. Mengenang jasa 

para pahlawan 

2. Mengadopsi nilai-

nilai 

kepahlawanan 

 

a. Mempelajari 

sejarah para 

pahlawan 

Indonesia 

b. Selalu datang 

tepat waktu ke 

sekolah 

c. Memiliki 

disiplin tinggi 

d. Bersedia 

memaafkan 

kesalahan 

orang lain 

4,5 
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Rela 

berkorban 

untuk 

kepentingan 

bangsa dan 

negara 

1. Mendahulukan 

kepentingan 

bersama daripada 

kepentingan 

pribadi 

2. Menghargai 

kebhinekaan 

Indonesia 

a. Toleransi 

terhadap 

perbedaan 

suku, agama 

dan budaya 

sekitar 

b. Memberikan 

kesempatan 

untuk orang 

lain 

berpendapat 

c. Berjanji untuk 

kembali 

pulang dan 

membangun 

kehidupan di 

Indonesia 

yang lebih 

baik  

 

6,7 

Mengutamak

an persatuan 

1. Menjunjung 

persamaan nasib 

2. Memupuk rasa 

gotong royong 

sesama warga 

Negara Indonesia 

a. Menghargai 

sesama warga 

Negara 

Indonesia 

b. Mengadakan 

pertemuan 

sesama warga 

Negara 

Indonesia 

c. Menjaga 

komunikasi 

yang harmoni 

dengan 

penduduk 

tempatan 

(Malaysia) 

 

8,9 

Berjiwa 

pembaharu 

dan pantang 

menyerah 

1. Melestarikan 

budaya Indonesia 

2. Giat mempelajari 

sejarah Bangsa 

Indonesia 

3. Berjiwa inovatif 

dan kreatif bagi 

kemajuan Bangsa 

Indonesia 

a. Membuat 

acara yang 

dapat 

menyatukan 

semangat 

kebangsaan 

warga 

Indonesia 

b. Memainkan 

permainan 

tradisional 

10,11,12 
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Indonesia 

c. Mempelajari 

silsilah 

Presiden 

Republik 

Indonesia 

 

 

Memiliki 

sikap 

tenggang 

rasa sesama 

manusia 

1. Menghormati 

hak-hak orang 

lain. 

2. Kerelaan 

membantu teman 

yang mengalami 

musibah. 

3. Mengendalikan 

sikap yang dapat 

menyinggung 

perasaan orang 

lain 

a. Bangga 

menyebut 

Indonesia 

b. Kesediaan 

menjenguk 

teman atau 

saudara yang 

sakit 

c. Membiasakan 

menyapa 

orang yang 

lebih tua 

13,14,15 
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KUESIONER PENGARUH PENDIDIKAN KARAKTER NASIONALISME 

DALAM KELUARGA TERHADAP KARAKTER NASIONALISME ANAK 

BURUH MIGRAN DI SEKTOR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT 

 

 

 

 

 

Oleh Dimas Teguh Prasetyo 

Pendidikan Kesejahteraan Keluarga – FT UNJ  

Nama Lengkap  : 

Jenis Kelamin    : 

Usia     : 

Tempat Tinggal Asal  : 

Pekerjaan Orang tua   : 

Penghasilan Orang tua :  

Lama tinggal di Malaysia  : 

Terakhir Pulang ke Indonesia :  

 

 Petunjuk Pengisian 

 

6. Sebelum mengisi kuesioner, tulislah dahulu nama, jenis kelamin, usia dan 

tempat tinggal anda 

7. Bacalah pertanyaan dengan teliti 

8. Kerjakan pada lembar angket dengan cara memberikan tanda (X) pada 

jawaban yang anda anggap paling benar  

9. Apabila ada jawaban yang kurang yakin, anda ingin memperbaikinya 

dengan cara memberikan tanda (=) pada jawaban yang dianggap kurang 

yakin. 

10. Selamat mengerjakan 
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A. Penilaian Pendidikan Karakter Nasionalisme dalam Keluarga 

 

 

1. Jika Orangtua membacakan dongeng atau cerita rakyat dari daerah, apa 

yang kamu lakukan? 

a. Mendengarkan hinga cerita selesai lalu dapat mengambil makna dalam 

cerita tersebut 

b. Mendengarkanya hingga cerita selesai 

c. Mendengarkanya tetapi setengah saja 

d. Menolak mendengarkannya 

 

2. Jika kamu melihat Orangtua mengenakan Batik Indonesia, apa yang kamu 

rasakan ? 

a. Bangga sekali dan membudayakan menggunakan Batik di acara-acara 

khusus sebagai simbol rasa cinta kepada Indonesia 

b. Tertarik menggunakannya 

c. Biasa saja 

d. Tidak bangga, lebih bagus pakaian melayu 

 

 

3. Jika Orangtua mendengarkan lagu dangdut, apa yang kamu lakukan ? 

a. Ikut bernyanyi, karena merasa bangga dengan lagu khas Indonesia 

b. Ikut bernyanyi, karena memang suka lagu dangdut 

c. Diam saja, karena merasa tidak bisa menyanyi lagu dangdut 

d. Diam saja, karena benci dengan lagu dangdut yang norak 

 

4. Jika Orangtua menggunakan Bahasa Melayu dalam percakapan sehari-

hari, apa yang kamu lakukan ? 

a. Mengikuti juga dengan menggunakan Bahasa Melayu karena sangat 

senang berbahasa Melayu 

b. Mengikuti juga dengan menggunakan Bahasa Melayu karena sudah 

terbiasa 

c. Membalas percakapan dengan Bahasa Indonesia karena tidak bisa 

menggunakan Bahasa Melayu 

d. Membalas percakapan dengan Bahasa Indonesia karena ingin 

membiasakan menggunakan Bahasa Indonesia dalam percakapan 

sehari-hari 

 

5. Apa yang akan kamu lakukan jika Orangtua kamu mengajak kamu 

berdiskusi tentang masa depan Bangsa Indonesia ? 

a. Menanggapinya dengan semangat 

b. Menanggapinya biasa saja 

c. Tidak mau berdiskusi karena tidak menyukai topik diskusinya 

d. Mengalihkan diskusi karena tidak bangga dengan Indonesia 
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6. Apa yang Orangtua kamu lakukan saat mengetahui kamu mendapatkan 

nilai 50 pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah ? 

a. Biasa saja 

b. Meminta kamu untuk bangga di pelajaran lainnya 

c. Meminta kamu untuk memperbaiki nilai pelajaran anda di kemudian 

hari 

d. Meminta kamu untuk lebih mencintai Indonesia 

 

7. Saat Orangtua berbelanja produk di warung/ kantin terdekat, berapa 

banyak jumlah produk Indonesia yang dibeli oleh Orangtua kamu ? 

a. Semua produk yang dibeli adalah produk Indonesia 

b. Setengah dari produk yang dibeli adalah produk Indonesia 

c. Ada 1 buah produk Indonesia 

d. Tidak ada. Semua produk Malaysia 

 

8. Apa yang kamu lakukan saat Orangtua kamu memanggil kamu dengan 

sebutan “Indon” ? 

a. Senang dan bangga  

b. Biasa saja 

c. Menegur Orangtua secara baik 

d. Menolak untuk dipanggil “Indon” 

 

9. Apa alasan orangtua kamu bila menggunakan Bahasa Indonesia ? 

a. Cinta sekali dengan Indonesia 

b. Ingin menanamkan kecintaanya terhadap Indonesia kepada anaknya 

c. Karena tidak dapat menggunakan Bahasa Melayu 

d. Karena tidak sedang berkomunikasi dengan Tuan 

 

10. Saat mengetahui Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang baru, apa 

yang Orangtua kamu lakukan ? 

a. Merasa bangga karena berharap Indonesia dapat lebih baik 

b. Biasa saja karena sedang tidak berada di Indonesia 

c. Biasa saja dan cenderung tidak bangga 

d. Tidak bangga sama sekali karena merasa tidak diperhatikan sebagai 

warga Negara Indonesia di luar negeri 

 

11. Masakan apa yang sering dimasak oleh Orangtua kamu di rumah? 

Mengapa? 

a. Masakan khas Malaysia, karena lezat 

b. Masakan khas Malaysia, karena sudah terbiasa memasaknya 

c. Masakan khas Indonesia, karena mudah dan lezat 

d. Masakan khas Indonesia, karena sudah sangat cinta dengan masakan 

Indonesia 
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12. Ketika Hari Raya, Apa yang biasanya dilakukan Orangtua? 

a. Mengajak kamu berkunjung ke rumah saudara atau temannya yang 

sesama warga Indonesia 

b. Mengajak kamu menonton televisi tayangan Indonesia 

c. Di rumah saja sambil menikmati makanan khas Indonesia 

d. Mengajak kamu melakukan tradisi khas Malaysia 

 

13. Apa yang biasanya dilakukan Orangtua saat menjelang peringatan Hari 

Kemerdekaan Indonesia ? 

a. Tidak melakukan apa-apa. Tidak ada yang spesial 

b. Membuat lomba-lomba kecil khas 17 Agustus di rumah 

c. Menghias rumah dengan pernak-pernik Indonesia 

d. Mengingatkan saya untuk mengikuti upacara 17 Agustus di sekolah 

 

14. Apa yang kamu lakukan saat Orangtua memasak makanan khas Indonesia 

untuk kamu ? 

a. Memakannya dengan lahap karena sangat cinta makanan Indonesia 

b. Memakannya karena cinta makanan Indonesia 

c. Memakannya karena takut dimarahi 

d. Tidak mau memakannya karena lebih suka makanan khas Malaysia 

 

15. Apa yang biasa ditonton oleh Orangtua dari tayangan televisi ? 

a. Serial TV Malaysia karena sudah terbiasa menontonya 

b. Serial TV Malaysia karena tidak mendapatkan jariangan Televisi 

Indonesia  

c. Serial TV Indonesia karena sudah terbiasa menontonnya 

d. Serial TV Indonesia karena lebih menyukai tayangan Indonesia dan 

lebih menyukai tayangan yang berbahasa Indonesia 

 

16. Jika Orangtua menirukan gerakan tarian tradisional khas Indonesia, Apa 

yang akan kamu lakukan ? 

a. Ikut menari bersama 

b. Menonton saja 

c. Tidak mau menonton 

d. Menyuruh menari tarian Melayu saja 

 

17. Apa yang Orangtua lakukan, jika kamu bertetangga dengan orang yang 

memiliki suku adat yang sama ? 

a. Mendukung sekali, karena suku adat saya tidak bisa bertetangga 

dengan berbeda suku adat 

b. Mendukung sekali, karena saya hanya ingin berdampingan dengan 

suku adat yang sama 

c. Mendukung,, namun memberitahukan agar tetap toleransi dengan 

tetangga yang memiliki suku adat yang berbeda 

d. Mendukung, namun memberitahukan agar tetap menjunjung tinggi 

keberagaman dalam bertetangga 
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18. Apa yang Orangtua lakukan jika ada acara saat Hari Gaji ? 

a. Berjualan makanan dan minuman khas Indonesia, karena ingin 

memperkenalkan lezatnya makanan Indonesia kepada orang-orang 

Malaysia 

b. Berjualan makanan dan minuman khas Indonesia, karena ingin 

mengenang makan makanan khas Indonesia bersama warga Indonesia 

c. Berjualan makanan dan minuman khas Indonesia, karena ingin 

mengambil untung saja 

d. Berjualan makanan dan minuman khas Malaysia, karena lebih bangga 

dengan makanan khas Malaysia 

 

 

B. Penilaian Karakter Nasionalisme Anak Buruh Migran 

Indonesia 

 

1. Jika melihat tarian melayu khas Malaysia, saya akan …. 

a. Bangga sekali dan ingin melestarikannya 

b. Biasa saja 

c. Kurang tertarik  

d. Lebih bangga dengan tarian khas Indonesia 

 

2. Setiap memperingati 17 Agustus di sekolah, saya selalu … 

a. Mengisinya dengan khusyuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan 

Nasional 

b. Mengisinya dengan mengikuti lomba khas 17 Agustus 

c. Mengisinya dengan menonton televisi saja 

d. Di rumah saja, karena tidak melakukan apa-apa 

 

3. Setiap melihat anak-anak Indonesia yang berprestasi di Indonesia, saya 

selalu berniat untuk …… 

a. Meneruskan sekolah di Indonesia dan berusaha meraih cita-cita yang 

lebih baik dari orang tua saya 

b. Meneruskan sekolah di Indonesia dan kembali lagi ke Malaysia 

menjadi buruh seperti orang tua 

c. Cepat bekerja sebagai buruh migran tanpa meneruskan sekolah 

d. Santai-santai saja 

 

4. Saya tidak mengetahui sejarah para pahlawan Indonesia, maka yang harus 

saya lakukan adalah … 

a. Cuek dan santai saja 

b. Bersikap seperti saya mengetahuinya 

c. Berusaha mencari tahu 

d. Berusaha mencari tahu dan semakin memahaminya nilai-nilai sejarah 

Indonesia lainnya 
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5. Saat ada ulangan di sekolah, maka yang akan saya lakukan adalah … 

a. Mencontek jawaban supaya bisa selesai dengan cepat 

b. Mencontek jawaban supaya bisa mendapat nilai memuaskan 

c. Mengerjakan sendiri jawabannya walaupun nilai maksimal 

d. Mengerjakan sendiri jawabannya dengan percaya diri karena saya 

sudah mempersiapkannya sebelumnya 

 

6. Saat saya bermain di lingkungan dekat rumah, biasa saya akan ….. 

a. Berteman dengan semua teman tanpa memandang perbedaan agama, 

suku maupun budaya 

b. Berteman dengan teman yang memiliki kesamaan agama, suku dan 

budaya saja 

c. Bermain dengan teman dekat saja 

d. Bermain sendiri saja 

 

7. Ketika melihat teman saya yang berbeda agama sedang menjalankan 

ibadah, maka yang harus saya lakukan adalah … 

a. Menganggap hal tersebut aneh 

b. Cuek saja 

c. Tidak melarang mereka beribadah 

d. Saling toleransi dengan cara ikut menjaga kenyaman dan keamanan 

saat mereka beribadah 

 

8. Ketika saya menjumpai pedagang yang berasal dari Indonesia di Kantin, 

maka saya akan … 

a. Lebih ramah karena saya menghormatinya 

b. Biasa saja karena memang wajar 

c. Bersikap sombong karena mereka hanya pedagang 

d. Tidak jadi berbelanja dan memilih berbelanja di Kantin yang 

pedagangnya berasal dari Malaysia 

 

9. Orang Iban adalah orang yang berasal dari suku tradisional asli Malaysia. 

Maka sikap yang harus saya lakukan terhadap mereka adalah … 

a. Merendahkan mereka 

b. Tidak mau menyapa 

c. Biasa saja karena mereka juga sama seperti saya 

d. Tetap sopan dan saling menyapa 

 

10. Ketika bermain permainan tradisional, saya lebih memilih permainan 

tradisional yang berasal dari ….. karena …. 

a. Malaysia, karena lebih mudah dan lebih keren dimainkan 

b. Malaysia, karena saya lebih bangga memainkannya 

c. Indonesia, karena saya lebih bangga memainkannya 

d. Indonesia, karena saya ingin melestarikan budaya Indonesia 
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11. Sikap saya sebagai pelajar kepada Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 

yang baru seharusnya adalah …. 

a. Bangga dan menghormatinya sebagai Kepala Negara 

b. Bangga karena saya suka dengan kepribadian beliau 

c. Biasa saja, karena sudah wajar 

d. Tidak bangga, karena mereka tidak lebih baik dari Raja Malaysia 

 

12. Ketika Ayah/Ibu membelikan Batik Indonesia kepada saya, maka sikap 

saya adalah …. 

a. Menerimanya dengan senang karena dapat melestarikan kebudayaan 

Indonesia 

b. Menerimanya dengan senang karena saya saya suka motif Batik 

Indonesia 

c. Menerimanya biasa saja karena Ayah/Ibu telah membelikannya 

d. Menerimanya tetapi tidak mau saya gunakan karena saya tidak suka 

Batik Indonesia 

 

13. Saya memanggil anak-anak Indonesia lainnya dengan sebutan …karena … 

a. Anak Indonesia, karena saya menghargainya sebagai sesama warga 

Indonesia 

b. Anak Indonesia, karena sudah sewajarnya 

c. Anak Indon, karena saya memanggil anak Malaysia dengan sebutan 

anak Malay 

d. Anak Indon, karena saya sudah terbiasa 

 

14. Ketika ada teman saya yang berkebangsaan Indonesia sedang sakit, maka 

yang akan saya lakukan adalah …. 

a. Menjenguknya dan memberi semangat 

b. Menjenguknya karena ikut-ikutan teman 

c. Membiarkannya saja 

d. Seolah-olah tidak tahu 

 

15. Untuk sebutan Perempuan yang lebih tua dari saya, saya lebih senang 

menggunakan panggilan … karena … 

a. Makcik, karena sedang berada di Malaysia 

b. Makcik, karena sudah terbiasa 

c. Ibu, karena dibiasakan oleh Ayah/Ibu di rumah 

d. Ibu, karena saya ingin membiasakan menggunakan Bahasa Indonesia 

yang baik dan benar dimanapun saya berada 
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Lampiran 4 

Hasil Uji Coba Validitas Pendidikan Karakter Nasionalisme dalam Keluarga 
 

No Soal Nilai R R Tabel Keterangan 

PK 1 0.770 0,632 VALID 

PK 2 0.771 0,632 VALID 

PK 3 0.451 0,632 TIDAK VALID 

PK 4 -0.111 0,632 TIDAK VALID 

PK 5 0.787 0,632 VALID 

PK 6 0.632 0,632 VALID 

PK 7 0.105 0,632 TIDAK VALID 

PK 8 0.237 0,632 TIDAK VALID 

PK 9 0.416 0,632 TIDAK VALID 

PK 10 0.823 0,632 VALID 

PK 11 0.836 0,632 VALID 

PK 12 0.390 0,632 TIDAK VALID 

PK 13 0.659 0,632 VALID 

PK 14 0.643 0,632 VALID 

PK 15 0.634 0,632 VALID 

PK 16 0.550 0,632 TIDAK VALID 

PK 17 0.576 0,632 TIDAK VALID 

PK 18 0.630 0,632 TIDAK VALID 

PK 19 0.836 0,632 VALID 

PK 20 0.721 0,632 VALID 

PK 21 0.911 0,632 VALID 

PK 22 0.630 0,632 TIDAK VALID 

PK 23 0.848 0,632 VALID 

PK 24 0.469 0,632 TIDAK VALID 

PK 25 0.623 0,632 TIDAK VALID 

PK 26 0.848 0,632 VALID 

PK 27 0.674 0,632 VALID 

PK 28 0.555 0,632 TIDAK VALID 

PK 29 0.6433 0,632 VALID 

PK 30 0.707 0,632 VALID 

PK 31 0.564 0,632 TIDAK VALID 

PK 32 0.671 0,632 VALID 

 Sumber : Data Primer 
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Lampiran 5 

Hasil Uji Coba Validitas Karakter Nasionalisme Anak 
 

No Soal Nilai R R Tabel Keterangan 

KN 1 0,760 0,632 VALID 
KN 2 0,234 0,632 TIDAK VALID 
KN 3 0,590 0,632 VALID 
KN 4 0,030 0,632 TIDAK VALID 
KN 5 0,882 0,632 VALID 
KN 6 0,775 0,632 VALID 
KN 7 0,474 0,632 TIDAK VALID 
KN 8 -0,368 0,632 TIDAK VALID 
KN 9 0,730 0,632  VALID 

KN 10 -0,226 0,632 TIDAK VALID 
KN 11 0,678 0,632  VALID 
KN 12 0,775 0,632  VALID 
KN 13 0,030 0,632 TIDAK VALID 
KN 14 0,234 0,632 TIDAK VALID 
KN 15 0,806 0,632 VALID 
KN 16 0,803 0,632 TIDAK VALID 
KN 17 -0,049 0,632 TIDAK VALID 
KN 18 0,925 0,632  VALID 
KN 19 0,234 0,632 TIDAK VALID 
KN 20 0,688 0,632 VALID 
KN 21 -0,084 0,632 TIDAK VALID 
KN 22 -0,194 0,632 TIDAK VALID 
KN 23 0,744 0,632 VALID 
KN 24 0,822 0,632 VALID 
KN 25 0,747 0,632 VALID 
KN 26 0,569 0,632 TIDAK VALID 
KN 27 0,830 0,632 VALID 
KN 28 0,882 0,632 VALID 
KN 29 0,030 0,632 TIDAK VALID 
KN 30 0,924 0,632 VALID 

 Sumber : Data Primer 
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Lampiran 6 

 

UJI RELIABILITAS 

Setelah  melakukan  perhitungan  diperoleh  hasil sebesar  0.921  untuk 

variabel Pendidikan Karakter Nasionalisme dalam Keluarga. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.921 32 

 

Sedangkan untuk variabel Karakter Nasionalisme Anak diperoleh hasil 

sebesar 0.891. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.891 30 

 

Dapat  disimpulkan  dari  hasil  perhitungan  diatas  menunjukan  bahwa 

koefisien  realibilitas  termasuk dalam  kategori  (0,800-1,000),  maka  instrumen 

memiliki realibilitas yang tinggi. 

 

 

 

 

 



143 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 
 

Lampiran 9. Tabulasi Data X dan Y 

 

TABULASI DATA 

VARIABEL X dan Y 

     
No Resp X Y X² Y² 

1 58 48 3364 2304 

2 62 40 3844 1600 

3 59 47 3481 2209 

4 58 38 3364 1444 

5 65 57 4225 3249 

6 60 48 3600 2304 

7 52 37 2704 1369 

8 57 48 3249 2304 

9 63 60 3969 3600 

10 58 40 3364 1600 

11 65 60 4225 3600 

12 48 59 2304 3481 

13 63 36 3969 1296 

14 53 37 2809 1369 

15 58 60 3364 3600 

16 55 35 3025 1225 

17 64 60 4096 3600 

18 56 50 3136 2500 

19 59 53 3481 2809 

20 51 40 2601 1600 

21 58 49 3364 2401 

22 62 53 3844 2809 

23 56 35 3136 1225 

24 58 49 3364 2401 

25 61 60 3721 3600 

26 62 60 3844 3600 

27 62 56 3844 3136 

28 57 49 3249 2401 

29 60 48 3600 2304 

30 60 48 3600 2304 

Jumlah  1760 1460 103740 73244 

∑ẋ 58.66667 48.66667 
  

S² 16.78161 75.54023 
  SD 4.096536 8.691388 
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Lampiran 10. Tabel Perhitungan Rata-Rata, Varians dan Simpangan Baku 

Variabel X 

 

1. Distribusi Frekuensi 
          

a. n =  30 
            

b. Rentang (r) = 65 - 48 = 17 
      

c. Banyaknya kelas Interval (k)  = 1  +  3.3  (log n) 
    

       
= 

1  +  3.3  
(log 

30 
    

       
= 5.8745001  6 

   

d. Panjang interval (p) = r / k 
 

= 2.8333333  3 
   

               
e. Tabel distribusi frekuensi 

         

 
No. Skor f 

Batas 
Bawah 

Batas Atas 
 

fk 
 

fr 
 

 
1 48 - 50 1 47.5 50.5 1 3.3% 

 
2 51 - 53 3 50.5 53.5 4 10.0% 

 
3 54 - 56 3 53.5 56.5 7 10.0% 

 
4 57 - 59 10 56.5 59.5 17 33.3% 

 
5 60 - 62 8 59.5 62.5 25 26.7% 

 
6 63 - 65 5 62.5 65.5 30 16.7% 

 
  Jumlah     30       100.0% 

                

2. Rerata (mean) X = 
  

 
 = 

    

  
 = 58,67 

 

3. Varians (s2) = 
    

   

 

   
  = 

       
       

  

    
  = 16,78 

 

4. Standar Deviasi (SD) = √   = √ 6 78 = 4,09 
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Lampiran 11. Tabel Perhitungan Rata-Rata, Varians dan Simpangan Baku 

Variabel Y 

 

1. Distribusi Frekuensi 
          

a. n =  30 
            

b. Rentang (r) = 60 - 35 = 25 
      

c. Banyaknya kelas Interval (k)  = 1  +  3.3  (log n) 
    

       
= 1  +  3.3  (log 30 

    

       
= 5.874500141  6 

   

d. Panjang interval (p) = r / k 
 

= 4.166666667  5 
   

               
e. Tabel distribusi frekuensi 

         

 
No. Skor f 

Batas 
Bawah 

Batas Atas fk fr 

 
1 35 - 39 5   34.5   39.5   5   16.7%   

 
2 40 - 44 3   39.5   44.5   8   10.0%   

 
3 45 - 49 9   44.5   49.5   17   30.0%   

 
4 50 - 54 3   49.5   54.5   20   10.0%   

 
5 55 - 59 3   54.5   59.5 23   10.0%   

 
6 60 - 64 7 59.5   64.5 30 23.3% 

 
  Jumlah     30       100.0% 

 

 

2. Rerata (mean) X = 
  

 
 = 

    

  
 = 48,67 

 

3. Varians (s2) = 
    

   

 

   
  = 

      
       

  

    
  = 75,54 

 

4. Standar Deviasi (SD) = √   = √75 54 = 8,69 
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Lampiran 12. Tabulasi Penilaian Dimensi Variabel X 

Dimensi Indikator 

Interpretasi dan Frekuensi (n=30) Rata-

Rata 

Hitung 

Skor 

Kategori 

Nomor 

Item 

Sangat 

Baik 

(81,26-

100%) 

Baik 

(62,5-

81,25%) 

Kurang 

Baik 

(43,76-

62,50%) 

Tidak 

Baik (25-

43,75%) 

Metode 

Sosialisa

si 

Karkater 

Nasionali

sme 

dalam 

Keluarga 

Orang tua memberikan 

nasihat kepada anak 

tentang karakter 

nasionalisme 

Indonesia 

 

1,2 27 (90%) 3 (10%) 0 (0%) 0 (0%) 90% 
Sangat 

Baik  

Orang tua memberikan 

contoh terlebih dahulu 

kepada anak tentang 

karakter nasionalisme 

Indonesia 

 

3,4 0 (0%) 24 (80%) 6 (20%) 0 (0%) 68% Baik 

Orang tua 

menyampaikan 

karakter nasionalisme 

Indonesia pada anak 

melalui proses dialog 

5,6 
26 

(86,7%) 

2 

(6,67%) 
2 (6,67%) 0 (0%) 85% 

Sangat 

Baik 

Orang tua memberikan 

instruksi yang 

konsisten pada anak 

tentang karakter 

nasionalisme 

Indonesia yang 

diajarkan 

 

7,8,9 0 (0%) 2 (6,7%) 
14 

(46,6%) 

14 

(46,7%) 
66% Baik 

Pelaksan

aan 

Pendidik

an 

Karakter 

Nasionali

sme 

dalam 

Keluarga 

Identification Process 
10,11 

23 

(76,7%) 

5 

(16,6%) 
2 (6,7%) 0 (0%) 87% 

Sangat 

Baik 

Internalization 

Process 
12,13 

13 

(43,3%) 
12 (40%) 5 (16,6%) 0 () 75% Baik 

Modelling Process 
14,15 

30 

(100%) 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 95% 

Sangat 

Baik 

Direct Reproduction 16,17, 

18 

27 (90%) 2 (6,7%) 1 (3,3%) 0 (0%) 89% 
Sangat 

Baik 
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Lampiran 13. Tabulasi Penilaian Dimensi Variabel Y 

Dimensi Indikator Interpretasi dan Frekuensi (n=30) Rata-

Rata 

Hitung 

Skor 

Kategori 

Nomor 

Item 

Sangat 

Tinggi 

(81,26-

100%) 

Tinggi 

(62,5-

81,25%) 

Rendah 

(43,76-

62,50%) 

Sangat 

Rendah 

(25-

43,75%) 

Cinta 

Tanah 

Air 

Melestarikan 

Budaya Bangsa 
1 

10 

(33,3%) 
1 (3,3%) 

11 

(36,7%) 

8 

(26,7%) 
61% Rendah 

Memperingati 

hari-hari 

bersejarah Bangsa 

Indonesia 

2 
17 

(56,7%) 
13 (43,3%) 0 (0%) 0 (0%) 89% 

Sangat 

Tinggi 

Pengabdian 

terhadap Negara 

Indonesia 

3 24 (80%) 6 (20%) 0 (0%) 0 (0%) 97% 
Sangat 

Tinggi 

Menghar

gai Jasa-

Jasa 

Pahlawa

n 

Mengenang jasa 

para pahlawan 
4 

19 

(63,3%) 
0 (0%) 0 (0%) 

11 

(36,7%) 
73% Tinggi 

Mengadopsi nilai-

nilai 

kepahlawanan 

 

5 
17 

(56,7%) 
0 (0%) 5 (16,6%) 

8 

(26,7%) 
72% Tinggi 

Rela 

berkorba

n untuk 

kepentin

gan 

bangsa 

dan 

negara 

Mendahulukan 

kepentingan 

bersama daripada 

kepentingan 

pribadi 

 

 

 

6 18 (60%) 2 (6,7%) 9 (30%) 1 (3,3%) 81% Tinggi 

Menghargai 

kebhinekaan 

Indonesia 

7 
25 

(83,3%) 
0 (0%) 0 (0%) 

5 

(16,7%) 
88% 

Sangat 

Tinggi 

Menguta

makan 

persatuan 

Menjunjung 

persamaan nasib 
8 24 (80%) 2 (6,7%) 0 (0%) 

4 

(13,3%) 
86% 

Sangat 

Tinggi 

Memupuk rasa 

gotong royong 

sesama warga 

Negara Indonesia 

9 
16 

(53,3%) 
1 (3,3%) 

13 

(43,4%) 
0 (0%) 78% Tinggi 
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Berjiwa 

pembaha

ru 

dan 

pantang 

menyera

h 

Melestarikan 

budaya Indonesia 

 

10 
23 

(76,7%) 
7 (23,35) 0 (0%) 0 (0%) 94% 

Sangat 

Tinggi 

Giat mempelajari 

sejarah Bangsa 

Indonesia 

11 
14 

(46,7%) 
0 (0%) 5 (16,7%) 

11 

(36,6%) 
63% Tinggi 

Berjiwa inovatif 

dan kreatif bagi 

kemajuan Bangsa 

Indonesia 

12 21 (70%) 7 (23,4%) 1 (3,3%) 1 (3,3%) 90% 
Sangat 

Tinggi 

Memiliki 

sikap 

tenggang 

rasa 

sesama 

manusia 

Menghormati 

hak-hak orang 

lain. 

 

13 21 (70%) 8  (21,7%) 1 (3,3%) 0 (0%) 92% 
Sangat 

Tinggi 

Kerelaan 

membantu teman 

yang mengalami 

musibah. 

14 
26 

(86,7%) 
0 (0%) 0 (0%) 4 (13,35) 90% 

Sangat 

Tinggi 

Mengendalikan 

sikap yang dapat 

menyinggung 

perasaan orang 

lain 

15 
14 

(46,7%) 
1 (3,3%) 4 (13,3%) 

11 

(36,7%) 
65% Tinggi 
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Lampiran 14. Uji Normalitas Manual Variabel X 

 

Uji Normalitas Pendidikan Karakter Nasionalisme dalam Keluarga 

Kelas 

Interval 

Batas 
Z 

Luas Luas 
fe fo 

(fo - fe)
2
 

X2 

Kelas O - Z 

Tiap 

Interval fe 

48 - 50 47.5 -2.73 0.4968 0.0201 0.603 1 0.26 2.087298 

51 - 53 50.5 -1.99 0.4767 0.0805 2.415 3 0.14 57.65256 

54 - 56 53.5 -1.26 0.3962 0.1943 5.829 3 1.37 1.927974 

57 - 59 56.5 -0.53 0.2019 0.5911 17.733 10 3.37 13.0264 

60 - 62 59.5 0.20 0.793 0.4666 13.998 8 2.57 11.47201 

63 - 65 62.5 0.94 0.3264 
0.1261 3.783 5 0.39 54.24655 

      65.5 1.67 0.4525 

Jumlah           30 8.11 140.4128 

 

 

  
hitung = 140,412 >   

tabel = 42,557 

  
hitung>   

tabel untuk data variabel pendidikan karakter nasionalisme dalam 

keluarga 

 

Kesimpulannya Data Tidak Normal 
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Lampiran 15. Uji Normalitas Manual Variabel Y 

 

Uji Normalitas Karakter Nasionalisme Anak 

Kelas 

Interval 

Batas 
Z 

Luas Luas 
fe fo 

(fo - fe)
2
 

X2 

Kelas O - Z 

Tiap 

Interval fe 

35 - 39 34.5 -1.63 0.4484 0.0953 2.859 5 1.60 7.195998 

40 - 44 39.5 -1.05 0.3531 0.1687 5.061 3 0.84 5.562467 

45 - 49 44.5 -0.48 0.1844 0.2136 6.408 9 1.05 60.30539 

50 - 54 49.5 0.10 0.398 0.1494 4.482 3 0.49 12.85617 

55 - 59 54.5 0.67 0.2486 0.1458 4.374 3 0.43 15.28362 

60 - 64 59.5 1.25 0.3944 
0.0712 2.136 7 11.08 1.500025 

      64.5 1.82 0.4656 

Jumlah           30 15.49 102.7037 

 

 

  
hitung = 102,703 >   

tabel = 42,557 

  
hitung>   

tabel untuk data variabel karakter nasionalisme anak 

 

Kesimpulannya Data Tidak Normal 
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Lampiran 16. Uji Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi Manual 

 

Tabel Penolong  

Resp Var. X Rank. X Var. Y Rank. Y X-Y (d) d
2
 

1 58 18.5 48 18 0.5 0.25 

2 62 7.5 40 23 -15.5 240.25 

3 59 14.5 47 21 -6.5 42.25 

4 58 18.5 38 25 -6.5 42.25 

5 65 1.5 57 8 -6.5 42.25 

6 60 12 48 18 -6 36 

7 52 28 37 26.5 1.5 2.25 

8 57 22.5 48 18 4.5 20.25 

9 63 4.5 60 3.5 1 1 

10 58 18.5 40 23 -4.5 20.25 

11 65 1.5 60 3.5 -2 4 

12 48 30 59 7 23 529 

13 63 4.5 36 28 -23.5 552.25 

14 53 27 37 26.5 0.5 0.25 

15 58 18.5 60 3.5 15 225 

16 55 26 35 29.5 -3.5 12.25 

17 64 3 60 3.5 -0.5 0.25 

18 56 24.5 50 12 12.5 156.25 

19 59 14.5 53 10.5 4 16 

20 51 29 40 23 6 36 

21 58 18.5 49 14 4.5 20.25 

22 62 7.5 53 10.5 -3 9 

23 56 24.5 35 29.5 -5 25 

24 58 18.5 49 14 4.5 20.25 

25 61 10 60 3.5 6.5 42.25 

26 62 7.5 60 3.5 4 16 

27 62 7.5 56 9 -1.5 2.25 

28 57 22.5 49 14 8.5 72.25 

29 60 12 48 18 -6 36 

30 60 12 48 18 -6 36 

Jumlah           2257.5 
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Mencari 〖rs〗_hitung dengan rumus: 
 

 

 

 

Mencari 〖rs〗_tabel  Spearman 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mencari Koefisien Determinasi 

 

 

𝑟𝑠 =  −
6 𝑑 

𝑛 𝑛 −   
 

𝑟𝑠 =  −
6.   2257.5 

30.  30 −   
=  −

 3545

26970
= 𝟎 𝟓𝟎𝟐 

Langkah  Mencari 𝐫𝐬𝐭𝐚𝐛𝐞𝐥 Spearman 

Dengan =0,05 dan n=30, maka diketahui 𝑟𝑠𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 0,364 

Jika 𝐫𝐬𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠 > 𝐫𝐬𝐭𝐚𝐛𝐞𝐥 maka tolak Ho dan terima Ha 

Jika 𝐫𝐬𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠 < 𝐫𝐬𝐭𝐚𝐛𝐞𝐥 maka terima Ho dan tolak Ha 

Diketahui 𝐫𝐬𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠 = 0,502 dan 𝐫𝐬𝐭𝐚𝐛𝐞𝐥 = 0,364  

Maka 𝐫𝐬𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠 >  𝐫𝐬𝐭𝐚𝐛𝐞𝐥 atau 0,502 > 0,364, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima 
 

Atau "Terdapat Pengaruh yang Signifikan  Pendidikan Karakter 
Nasionalisme dalam Keluarga 

Terhadap Karakter Nasionalisme Anak pada Keluarga Buruh Migran Sektor 
Perkebunan 

Kelapa Sawit 

𝐾𝑃 = 𝑟 ×  00% 

𝐾𝑃 = 0 502 ×  00% 

𝐾𝑃 = 0 252004 ×  00% = 25 20% 

Artinya: Variabel Pendidikan Karakter Nasionalisme dalam Keluarga memberikan 
kontribusi terhadap Karakter Nasionalisme Anak sebesar 25,20%. 
Sedangkan sisanya sebesar 74,80% ditentukan oleh variabel lain. 
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Lampiran 17. Uji Signifikansi Koefisien Korelasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝒕 = 𝒓𝒔 
𝒏 − 𝟐

𝟏− 𝒓𝒔𝟐
 

𝒕 = 𝟎 𝟓𝟎𝟐 
𝟑𝟎 − 𝟐

𝟏− 𝟎 𝟓𝟎𝟐𝟐
 

= 𝟎 𝟓𝟎𝟐 
𝟐𝟖

𝟏− 𝟎 𝟐𝟓𝟐𝟎𝟎𝟒⬚
= 𝟎 𝟓𝟎𝟐 

𝟐𝟖

𝟎 𝟕𝟒𝟕𝟗𝟗𝟔
 

Langkah Uji signifikansi koefisien korelasi 

𝒕 = 𝟎 𝟓𝟎𝟐√𝟑𝟕 𝟒𝟑𝟑𝟑𝟓= 0,502 𝟔 𝟏𝟏𝟖 = 𝟑 𝟎𝟕𝟏𝟐 

Mencari Nilai 𝐭𝐭𝐚𝐛𝐞𝐥 

Untuk  = 0,05 dengan dk = n-2 = 30=2 =28, maka diperoleh nilai  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  sebesar 1,701 

Membuat kesimpulan 
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Lampiran 18. Hasil  Uji Korelasi  Antar Dimensi SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlations 

   Pendidikan_Kara

kter_Nasionalis

me_dalam_Kelu

arga 

Karakter_Nasion

alisme_Anak 

Spearman's rho Pendidikan_Karakter_Nasion

alisme_dalam_Keluarga 

Correlation Coefficient 1.000 .491
**
 

Sig. (2-tailed) . .006 

N 30 30 

Karakter_Nasionalisme_Ana

k 

Correlation Coefficient .491
**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .006 . 

N 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

 

 

 

 

 

Correlations 

  Pendidikan_Kara

kter_Nasionalis

me_dalam_Kelu

arga 

Karakter_Nasion

alisme_Anak 

Pendidikan_Karakter_Nasion

alisme_dalam_Keluarga 

Pearson Correlation 1 .427
*
 

Sig. (2-tailed)  .019 

N 30 30 

Karakter_Nasionalisme_Ana

k 

Pearson Correlation .427
*
 1 

Sig. (2-tailed) .019  

N 30 30 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  
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