
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Siswa atau remaja zaman sekarang sering berperilaku negatif yang melanggar 

norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Salah satu faktor yang 

memicu penyimpangan yang dilakukan siswa tersebut adalah faktor keluarga. Orang 

tua baik ayah maupun ibu mempunyai fungsi masing-masing dalam menunjang 

perkembangan anaknya. Adanya keserasian antara ayah dan ibu dalam menjalankan 

fungsinya akan membantu anak dalam mencapai perkembangan yang baik sehingga 

memiliki kesiapan dalam menghadapi segala masalahnya terutama di masa remaja. 

Tetapi ada juga keluarga yang tidak memiliki ayah ataupun ibu. Keluarga yang 

demikian dikatakan keluarga tidak utuh. Keluarga tidak utuh ini biasanya disebabkan 

karena perceraian. Perceraian  menunjukkan suatu kenyataan bahwa dalam 

kehidupan suami istri sudah tidak dijiwai oleh rasa kasih sayang. Perceraian 

membuat banyak anak yang terlantar serta kurangnya perhatian dan kasih sayang dari 

orang tua. Hal inilah yang membuat anak-anak tersebut terjerumus ke dalam 

kehidupan bebas dan sering melakukan perilaku menyimpang yang melanggar 

norma-norma yang berlaku di masyarakat.  

Keluarga broken home merupakan keluarga berantakan akibat orang tua tidak 

peduli dengan situasi dan keadaan keluarga di rumah. Orang tua tidak 

memperhatikan anak-anaknya, baik masalah di rumah, sekolah sampai pergaulan 

mereka di lingkungan masyarakat. Kondisi broken home juga bisa diartikan dengan 

kondisi keluarga yang tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan. Kondisi ini 

1 



 2

menimbulkan dampak yang besar terutam bagi anak-anak. Anak akan menjadi 

murung, sedih yang berkepanjangan, dan malu. Selain itu, anak juga akan kehilangan 

pegangan serta panutan dalam masa transisi menuju kedewasaan. 

Anak-anak broken home adalah anak-anak yang kurang mendapat perhatian 

dari keluarga atau kurangnya kasih sayang dari orang tua sehingga membuat mental 

seorang anak menjadi frustasi, brutal dan susah tidur. Anak broken home juga bisa 

diartikan sebagai korban akibat keputusan dari orang tuanya yang memilih bercerai 

sebagai jalan keluar dari masalahnya. 

Salah satu lembaga yang bertujuan untuk mendidik anak selain keluarga adalah 

sekolah. Hal ini dikarenakan sebagian besar orang tua menyerahkan urusan 

pendidikan putra-putri mereka kepada sekolah. Sekolah merupakan tempat dimana 

anak mendapatkan pendidikan baik akademis maupun moral. Penanaman nilai moral 

merupakan salah satu hal yang sangat penting yang wajib diberikan oleh seorang 

guru kepada  anak didiknya. Moralitas anak didik sangat penting diperhatikan, 

karena akan menentukan masa depan mereka. Pembinaan terhadap berbagai macam 

perilaku menyimpang yang saat ini sering dialami oleh remaja sekarang ini 

merupakan hal yang perlu dilaksanakan oleh seorang pendidik, dalam hal ini adalah 

guru. 

Pendidikan yang berkaitan dengan pembinaan moral dalam hal ini mengenai 

perilaku menyimpang yang sering dialami oleh remaja dapat dipelajari  melalui 

Pendidikan Kewarganegaraan. Menurut Chamim, dkk (2003: 44), Pendidikan 

Kewarganegaraan adalah: 

Konsep multidimensional yang dimaksudkan untk meletakkan dasar-dasar 
pengetahuan tentang masyarakat politik,tentang persiapan yang diperlukan 
untuk berpartisipasi dalam proses politik secara menyeluruh, dan secara 
umum tentang apa definisi dan bagaimana menjadi warga negara yang baik. 
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Guru merupakan pendidik yang sangat berperan dan bertanggungjawab  dalam 

pencapaian tujuan pembelajaran di sekolah. Guru PKn merupakan salah satu guru 

yang memegang peranan penting dalam hal penanaman nilai-nilai moral yang baik 

kepada anak didik. Hal ini dikarenakan tujuan dari  mata pelajaran PKn itu sendiri 

adalah membentuk setiap insan menjadi warga negara yang baik, taat akan hukum 

dan peraturan perundangan yang berlaku. Pendidikan kewarganegaraan merupakan 

salah satu mata pelajaran yang sangat dominan dalam pembentukan pribadi 

seseorang atau untuk mewujudkan manusia yang mampu hidup bermasyarakat. Maka 

dapat disimpulkan bahwa guru PKn sangat berperan dalam mengendalikan tingkah 

laku anak didiknya yang menyimpang dari aturan. Guru PKn juga memiliki 

tanggungjawab untuk membentuk karakter, mengarahkan siswanya berperilaku baik. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMP Negeri 01 Kunduran  

Blora terdapat beberapa masalah yang dihadapi siswa yang diakibatkan oleh keluarga 

broken home. Yang dimaksud siswa broken home dalam hal ini adalah siswa-siswa 

yang jauh dari orang tuanya karena ditinggal bekerja di luar kota dan luar negeri 

sebagai TKI serta siswa korban perceraian orang tuanya. Kebiasaan yang sering 

dilakukan oleh siswa broken home yang terjadi di sekolah adalah sering membolos 

sekolah, betah nongkrong di kamar mandi, di kantin, tidak mengikuti jam pelajaran, 

membentuk geng di sekolah, merokok, dan memakai seragam yang tidak lengkap. 

Perilaku menyimpang ini semua disebabkan karena kurangnya perhatian orang tua. 

Maka dari itu guru PKn memegang peranan penting bagi siswa yang berperilaku 

menyimpang tersebut, terutama pada siswa broken home. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Peranan Guru PKn Dalam Membina Siswa Berperilaku 
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Menyimpang dari Keluarga Broken Home (Studi Kasus Pada Siswa SMP Negeri 01 

Kunduran Kabupaten Blora Tahun Ajaran 2012/2013)”. 

 
B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang ingin 

dikemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Bentuk-bentuk perilaku menyimpang apa sajakah yang dialami oleh siswa dari 

keluarga broken home di SMP Negeri 01 Kunduran Kabupaten Blora Tahun 

Pelajaran 2012/2013? 

2. Faktor-faktor apa sajakah yang mendorong timbulnya perilaku menyimpang yang 

dialami oleh siswa dari keluarga broken home di SMP Negeri 01 Kunduran 

Kabupaten Blora Tahun Pelajaran 2012/2013? 

3. Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan oleh guru PKn dalam mengatasi 

perilaku menyimpang yang dialami oleh siswa dari keluarga broken home di 

SMP Negeri 01 Kunduran Kabupaten Blora Tahun Pelajaran 2012/2013? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk perilaku menyimpang apa sajakah yang dialami 

oleh siswa dari keluarga broken home di SMP Negeri 01 Kunduran Kabupaten 

Blora Tahun Pelajaran 2012/2013. 

2. Mendeskripsikan faktor-faktor apa sajakah yang mendorong timbulnya perilaku 

menyimpang yang dialami oleh siswa dari keluarga broken home di SMP Negeri 

01 Kunduran Kabupaten Blora Tahun Pelajaran 2012/2013. 
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3. Mendeskripsikan upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan oleh guru PKn dalam 

mengatasi perilaku menyimpang yang dialami oleh siswa dari keluarga broken 

home di SMP Negeri 01 Kunduran Kabupaten Blora Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat atau kegunaan secara teoritis 

a. Menambah khasanah teoritis tentang bentuk-bentuk perilaku menyimpang 

dan faktor-faktor yang mempengaruhinya 

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan serta pedoman untuk penelitian 

berikutnya. 

2. Manfaat atau kegunaan secara praktis 

a. Sebagai acuan bagi guru untuk dapat mengambil langkah-langkah guna 

menangani dan mencegah perilaku menyimpang pada siswa. 

b. Sebagai acuan bagi siswa untuk mengetahui batasan-batasan pergaulan dan 

memilih teman yang baik dalam pergaulan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

1. Tinjauan tentang Perilaku Menyimpang 

a. Pengertian perilaku menyimpang. Perilaku adalah tanggapan atau reaksi 

individu terhadap rangsangan atau lingkungan (KUBI, 2005: 374), atau sebuah 

gerakan yang dapat diamati dari luar, seperti orang berjalan, naik sepeda dan 

mengendarai motor atau mobil (http://www.infoskripsi.com). Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa perilaku merupakan tanggapan reaksi maupun gerakan 

seseorang yang dapat diamati dari luar.  

Perilaku menyimpang adalah perilaku atau kondisi yang bertentangan dengan 

norma sosial dimana perilaku dan kondisi itu dipelajari (Siahaan, 2009: 72). 

Sementara itu, menurut Dhohiri (2007: 3) perilaku menyimpang dalam konteks sosial 

adalah suatu perilaku yang diekspresikan oleh seseorang atau beberapa anggota 

masyarakat yang secara disadari atau tidak disadari, tidak menyesuaikan diri dengan 

norma-norma yang berlaku dan telah diterma oleh sebagian besar anggota di 

masyarakatnya. 

Berdasarkan pendapat beberapa di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku 

menyimpang merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan atau norma-

norma yang berlaku.   
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b. Bentuk-Bentuk Perilaku Menyimpang. Adapun bentuk-bentuk perilaku 

menyimpang dibedakan menjadi dua, yaitu penyimpangan berdasarkan tahapan dan 

penyimpangan berdasarkan pelaku. 

1) Penyimpangan berdasarkan tahapan, dibagi menjadi dua, yaitu: 

a) Penyimpangan Primer: Penyimpangan yang bersifat temporer atau  sementara 

dan hanya menguasai sebagian kecil kehidupan seseorang. 

Ciri-ciri penyimpangan primer : 

(1) Bersifat sementara 

(2) Gaya hidupnya tidak didominasi oleh perilaku menyimpang 

(3) Masyarakat masih mentolerir/menerima. 

Contoh penyimpangan primer : 

(1) Pegawai yang membolos kerja. 

(2) Siswa yang membolos atau menyontek saat ujian. 

(3) Mengurangi besarnya pajak pendapatan.  

(4) Pelanggaran peraturan lalu lintas. 

b) Penyimpangan Sekunder : Perbuatan yang dilakukan secara khas dengan 

memperlihatkan perilaku menyimpang. Akibat yang ditimbulkan juga cukup 

parah serta mengganggu orang lain. 

     Ciri-ciri penyimpangan sekunder : 

(1) Gaya hidupnya didominasi oleh perilaku menyimpang. 

(2) Masyarakat tidak bisa mentolerir perilaku menyimpang tersebut. 

Contoh penyimpangan sekunder : Pembunuhan, perjudian, perampokan, dan 

pemerkosaan. 
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2) Penyimpangan berdasarkan pelaku dibagi menjadi dua, yaitu: 

a) Penyimpangan Individu: Penyimpangan yang dilakukan oleh seorang 

individu dengan melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma-

norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Orang seperti itu biasanya 

mempunyai penyakit mental sehingga tidak dapat mengendalikan dirinya. 

Penyimpangan perilaku yang bersifat individual sesuai dengan kadar 

penyimpangannya : 

(1) Pembandel, yaitu penyimpangan karena tidak patuh pada nasihat orang 

tua agar mengubah pendiriannya yang kurang baik. 

(2) Pembangkang, yaitu penyimpangan karena tidak taat pada peringatan 

orang-orang. 

(3) Pelanggar, yaitu penyimpangan karena melanggar norma-norma yang 

berlaku. 

(4) Perusuh atau penjahat, yaitu penyimpangan karena mengabaikan norma-

norma umum sehingga menimbulkan kerugian harta benda atau jiwa di 

lingkungannya. 

(5) Munafik, yaitu penyimpangan karena tidak menepati janji, berkata 

bohong, berkhianat, dan berlagak membela. 

Contoh penyimpangan individu:  

(1) Pencurian yang dilakukan sendiri. 

(2) Seorang anak, dari beberapa saudara, ingin menguasai harta peninggalan 

orang  tuanya. Ia mengabaikan saudara-saudaranya yang lain. Ia menolak 

norma-norma pembagian warisan menurut adaptasi masyarakat maupun 
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menurut norma agama. Ia menjual semua peninggalan harta orangtuanya 

untuk kepentingan diri sendiri. 

b) Penyimpangan Kelompok: Penyimpangan yang dilakukan secara 

berkelompok dengan melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari 

norma-norma masyarakat yang berlaku. Pada umumnya, penyimpangan 

kelompok terjadi dalam sub kebudayaan yang menyimpang yang ada dalam 

masyarakat.   

Contoh: Geng kejahatan atau mafia. 

(http://bentuk_bentuk_perilaku_menyimpang.net/artikel_detail-34119.html) 
 

Adapun macam-macam perilaku menyimpang yang biasa dilakukan oleh 

anak broken home antara lain: 

1) Kurang hormat kepada guru dan karyawan. Perilaku ini tampak dalam hubungan 

siswa dengan guru atau karyawan di mana siswa sering acuh tak acuh terhadap 

keberadaan guru dan karyawan sekolah. 

2) Kurang disiplin terhadap waktu dan tidak mengindahkan peraturan. Siswa masih 

sering terlambat masuk kelas, membolos, tidak memakai seragam dengan 

lengkap, dan menggunakan model baju yang tidak sesuai ketentuan sekolah dan 

membawa senjata tajam. 

3) Kurang memelihara keindahan dan kebersihan lingkungan. Perilaku ini tampak 

dengan adanya perbuatan mencorat-coret dinding sekolah atau kelas, merusak 

tanaman, dan membuang sampah seenaknya. 

4) Perkelahian antar pelajar, sering terjadi perkelahian antar siswa satu sekolah 

bahkan perkelahian antar sekolah. 
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5) Merokok di sekolah pada jam istirahat. 

6) Berbuat asusila, seperti adanya siswa putra yang mengganggu siswa putri dan 

melakukan perbuatan asusila di lingkungan sekolah. 

c. Faktor-faktor penyebab perilaku menyimpang. Faktor-faktor penyebab 

perilaku menyimpang dibedakan menjadi dua, yaitu faktor dari dalam (intrinsik) dan 

faktor dari luar (ekstrinsik). 

1) Faktor dari dalam (intrinsik) 

a) Intelegensi. Setiap orang mempunyai intelegensi yang berbeda-beda. 

Perbedaan intelegensi ini berpengaruh dalam daya serap terhadap norma-

norma dan nilai-nilai sosial. Orang yang mempunyai intelegensi tinggi 

umumnya tidak kesulitan dalam bergaul, belajar, dan berinteraksi di 

masyarakat. Sebaliknya orang yang intelegensinya di bawah normal akan 

mengalami berbagai kesulitan dalam belajar di sekolah maupun 

menyesuaikan diri di masyarakat. Akibatnya terjadi penyimpangan-

penyimpangan, seperti malas belajar, emosional, bersikap kasar, tidak bisa 

berpikir logis. Contohnya, ada kecenderungan dalam kehidupan sehari, anak-

anak yang memiliki nilai jelek akan merasa dirinya bodoh. Ia akan merasa 

minder dan putus asa. Dalam keputusasaannya tersebut, tidak jarang anak 

yang mengambil penyelesaian yang menyimpang. Ia akan melakukan segala 

cara agar nilainya baik, seperti menyontek. 

b) Jenis kelamin. Perilaku menyimpang dapat juga diakibatkan karena 

perbedaan jenis kelamin. Anak laki-laki biasanya cenderung sok berkuasa 

dan menganggap remeh pada anak perempuan. 
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Contonya dalam keluarga yang sebagian besar anaknya perempuan, jika 

terdapat satu anak laki-laki biasanya minta diistimewakan, ingin dimanja. 

c) Umur. Umur memengaruhi pembentukan sikap dan pola tingkah laku 

seseorang. Makin bertambahnya umur diharapkan seseorang bertambah pula 

kedewasaannya, makin mantap pengendalian emosinya, dan makin tepat 

segala tindakannya. 

Namun demikian, kadang kita jumpai penyimpangan-penyimpangan yang 

dilakukan oleh orang yang sudah berusia lanjut, sikapnya seperti anak kecil, 

manja, minta diistimewakan oleh anak-anaknya. 

d) Kedudukan dalam keluarga. Dalam keluarga yang terdiri atas beberapa anak, 

sering kali anak tertua merasa dirinya paling berkuasa dibandingkan dengan 

anak kedua atau ketiga. Anak bungsu mempunyai sifat ingin dimanjakan oleh 

kakak-kakaknya maupun orang tuanya. 

Jadi, susunan atau urutan kelahiran kadang akan menimbulkan pola tingkah 

laku dan peranan dari fungsinya dalam keluarga. 

2) Faktor dari luar (ekstrinsik) 

a) Peran keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil dalam kehidupan sosial sangat 

besar peranannya dalam membentuk pertahanan seseorang terhadap serangan 

penyakit sosial sejak dini. Orang tua yang sibuk dengan kegiatannya sendiri 

tanpa mempedulikan bagaimana perkembangan anak-anaknya merupakan 

awal dari rapuhnya pertahanan anak terhadap serangan penyakit sosial. 

Sering kali orang tua hanya cenderung memikirkan kebutuhan lahiriah 

anaknya dengan bekerja keras tanpa mempedulikan bagaimana anak-anaknya 
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tumbuh dan berkembang dengan alasan sibuk mencari uang untuk memenuhi 

kebutuhan anaknya. Alasan tersebut sangat rasional dan tidak salah, namun 

kurang tepat, karena kebutuhan bukan hanya materi saja tetapi juga 

nonmateri. Kebutuhan nonmateri yang diperlukan anak dari orang tua seperti 

perhatian secara langsung, kasih sayang, dan menjadi teman sekaligus 

sandaran anak untuk menumpahkan perasaannya. 

Kesulitan para orang tua untuk mewujudkan keseimbangan dalam 

pemenuhan kebutuhan lahir dan batin inilah yang menjadi penyebab awal 

munculnya kenakalan remaja yang dilakukan anak dari dalam keluarga yang 

akhirnya tumbuh dan berkembang hingga meresahkan masyarakat. Misalnya, 

seorang anak yang tumbuh dari keluarga yang tidak harmonis. 

Kasih sayang dan perhatian anak tersebut cenderung diabaikan oleh 

orang tuanya. Oleh sebab itulah, ia akan mencari bentuk-bentuk pelampiasan 

dan pelarian yang kadang mengarah pada hal-hal yang menyimpang. Seperti 

masuk dalam anggota genk, mengonsumsi minuman keras dan narkoba, dan 

lain-lain. Ia merasa jika masuk menjadi anggota genk, ia akan diakui, 

dilindungi oleh kelompoknya. Dimana hal yang demikian tidak ia dapatkan 

dari keluarganya. 

b) Peran masyarakat. Pertumbuhan dan perkembangan kehidupan anak dari 

lingkungan keluarga akhirnya berkembang kedalam lingkugan masyarakat 

yang lebih luas. Ketidakmampuan keluarga memenuhi kebutuhan rohaniah 

anak mengakibatkan anak mencari kebutuhan tersebut ke luar rumah. Ini 

merupakan awal dari sebuah petaka masa depan seseorang, jika di luar rumah 

anak menemukan sesuatu yang menyimpang dari nilai dan norma sosial. 
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Pola kehidupan masyarakat tertentu kadang tanpa disadari oleh para 

warganya ternyata menyimpang dari nilai dan norma sosial yang berlaku di 

masyarakat umum. Itulah yang disebut sebagai sub kebudayaan menyimpang. 

Misalnya masyarakat yang sebagian besar warganya hidup mengandalkan 

dari usaha prostitusi, maka anak-anak didalamnya akan menganggap 

prostitusi sebagai bagian dari profesi yang wajar. Demikian pula anak yang 

tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat penjudi atau peminum 

minuman keras, maka akan membentuk sikap dan pola perilaku menyimpang. 

c) Pergaulan. Pola tingkah laku seorang anak tidak bisa terlepas dari pola 

tingkah laku anak-anak lain disekitarnya. Anak-anak lain yang menjadi teman 

sepergaulannya sering kali memengaruhi kepribadian seorang anak. Dari 

teman bergaul itu, anak akan menerima norma-norma atau nilai-nilai sosial 

yang ada dalam masyarakat. Apabila teman bergaulnya baik, dia akan 

menerima konsep-konsep norma yang bersifat positif. Namun apabila teman 

bergaulnya kurang baik, sering kali akan mengikuti konsep-konsep yang 

bersifat negatif. Akibatnya terjadi pola tingkah laku yang menyimpang pada 

diri anak tersebut. Misalnya di kelas ada anak yang mempunyai kebiasaan 

memeras temannya sendiri, kemudian ada anak lain yang menirunya dengan 

berbuat hal yang sama. Oleh karena itu, menjaga pergaulan dan memilih 

lingkungan pergaulan yang baik itu sangat penting. 

d) Media massa. Berbagai tayangan di televisi tentang tindak kekerasan, film-

film yang berbau pornografi, sinetron yang berisi kehidupan bebas dapat 

memengaruhi perkembangan perilaku individu. 
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Anak-anak yang belum mempunyai konsep yang benar tentang norma-norma 

dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat, sering kali menerima mentah-mentah 

semua tayangan itu. Penerimaan tayangan-tayangan negatif yang ditiru 

mengakibatkan perilaku menyimpang. 

(http://afand.abatasa.com/post/detail/2760/faktor-faktor-penyebab-perilaku-menyim 
pang-sosial-dalam-keluarga-dan-masyarakat-dalam-hubungan-penyakit-sosial.html) 

 
2. Tinjauan Tentang Siswa Broken Home 

a.  Pengertian siswa broken home. Siswa broken home merupakan korban 

dari kurangnya kasih sayang dari orang tua, dimana hal ini dapat berpengaruh kepada 

mental  seorang siswa. Hal ini menyebabkan ia tidak mempunyai semangat lagi 

dalam hidupnya. 

Jika dalam keluarga orang tua berpisah atau bercerai dan meninggalkan 

masalah bagi anak, terlebih lagi jika keduanya bahkan sudah tidak memperhatikan 

anak baik kehidupannya sehari-hari atau bahkan pendidikanya, hal ini akan 

memberikan pengaruh tidak baik bagi anak. Suasana keluarga yang tidak baik ini 

cepat sekali direspon oleh anak, dan ini akan menimbulkan efek negatif bagi 

kehidupan anak. 

Anak yang broken home bukanlah hanya anak yang berasal dari ayah dan 

ibunya bercerai, namun anak yang berasal dari keluarga yang tidak utuh, dimana 

ayah dan ibunya tidak dapat berperan dan berfungsi sebagai orangtua yang 

sebenarnya. Tidak dapat dimungkiri kebutuhan ekonomi yang semakin sulit 

membuat setiap orang bekerja semakin keras untuk memenuhi kebutuhan hidup 

keluarganya. Namun, orangtua seringkali tidak menyadari kebutuhan psikologis anak 

yang sama pentingnya dengan memenuhi kebutuhan hidup. Anak membutuhkan 
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kasih sayang berupa perhatian, sentuhan, teguran dan arahan dari ayah dan ibunya, 

bukan hanya dari pengasuhnya atau pun dari nenek kakeknya. 

b. Faktor-faktor penyebab broken home. Keluarga merupakan tempat utama 

anak mendapatkan kasih sayang, pendidikan dan segala kebutuhan yang diperlukan 

oleh anak. Apabila salah satu kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka dapat 

dikatakan bahwa keluarga tersebut telah retak (broken home).  

Broken home diantaranya mungkin disebabkan oleh perselingkuhan, perbedaan 

prinsip hidup, atau sebab – sebab lainya yang bisa disebabkan oleh masalah internal 

maupun eksternal dari kedua belah pihak. Akan tetapi, yang jelas kasus – kasus 

broken home itu sama halnya dengan kasus – kasus sosial lainnya, yaitu sifatnya 

multifaktoral. Satu hal yang pasti, hubungan interpersonal diantara suami – istri 

dalam keluarga broken home telah semakin memburuk. Kedekatan fisikal juga 

menjadi alasan bagi pasangan suami istri dalam menyikapi masalah broken home, 

meskipun dalam beberapa sumber disebutkan bahwa kedekatan fisik tidak 

mempengaruhi kedekatan personal antar individu. Inti dari semuanya adalah 

komunikasi yang baik antarpasangan. Dalam komunikasi ini, berbagai faktor 

psikologis termuat didalamnya, sehingga patut mendapat perhatian utama. 

Memburuknya komunikasi diantara suami istri ini seringkali menjadi pemicu 

utama dalam keluarga broken home. Oleh sebab itu sangatlah penting rasa saling 

percaya, saling terbuka, dan saling suka diantara kedua pihak agar terjadi komunikasi 

yang efektif. Dalam keadaan ini, kematangan kepribadianlah yang menentukan 

penerimaan peran dari pasangan komunikasinya. Setiap individu dilahirkan dengan 

tipe kepribadian yang berbeda-beda oleh sebab itu saling pengertian antarpasangan 
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juga sangatlah penting. (http://www.Perkembangan_Psikologi_Anak_Korban_ 

Broken_Home_ Cacat_Metal.com.htm) 

3. Indikator Anak Broken Home 

Adapun indikator Anak Broken Home adalah sebagai berikut: 

a. Anak mulai menderita kecemasan yang tinggi dan ketakutan. 

b. Anak cenderung melakukan perilaku menyimpang. 

c. Anak merasa terjepit di tengah-tengah, karena harus memilih antara ibu atau 

ayah 

d. Anak sering kali mempunyai rasa bersalah. 

e. Kalau kedua orang tuanya sedang bertengkar, itu memungkinkan anak bisa 

membenci salah satu orang tuanya. 

(http://panduperdana4694.blogspot.com/2012/11/perkembangan-psikologi-anak-
korban_7837.html) 
 
 

4. Tinjauan Tentang Peranan Guru PKn 

a. Pengertian Peran. Peran dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan 

sebagai pemain sandiwara; tukang lawak pada permainan ma’yung (Poerwadarminta, 

1984: 735). 

b. Pengertian Guru. Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas 

utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan 

mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (Pasal 1 No. I Undang-undangNo. 14 

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen). 
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Menurut Djahiri (1992: 11) guru adalah yang tugasnya mengajar, berdiri dan 

menyampaikan  pelajaran di muka kelas dan tugas akhir  menentukan penilaian  atau 

mengabdi pada dunia pendidikan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa guru adalah  

pendidik profesional dengan tugas utamanya adalah mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi siswa baik pada 

pendidikan usia dini, pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah. Guru juga merupakan seseorang yang mengabdi pada dunia pendidikan. 

Maka dari itu, seorang guru dituntut untuk dapat melakukan tugasnya sebaik 

mungkin. 

c. Tugas guru. Jabatan guru  memiliki banyak tugas, baik yang terikat oleh 

dinas maupun diluar dinas dalam bentuk pengabdian. Tugas guru tidak hanya sebagai 

suatu profesi, tetapi juga sebagai suatu tugas kemanusiaan dan kemasyarakatan 

(Syah, 2003: 37). 

d. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan. Menurut Soedijarto (dalam 

Subandi, 2010:5), Pendidikan Kewargangaraan adalah sebagai pendidik politik yang 

bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warga negara yang secara 

politik dewasa dan ikut serta membangun sistem politik yang demokrasi. Sementara 

itu, menurut Chamim, dkk (2003: 44), Pendidikan Kewarganegaraan merupakan 

konsep multidimensional yang dimaksudkan untk meletakkan dasar-dasar 

pengetahuan tentang masyarakat politik, tentang persiapan yang diperlukan untuk 

berpartisipasi dalam proses politik secara menyeluruh, dan secara umum tentang apa 

definisi dan bagaimana menjadi warga negara yang baik. 
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Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang memiliki fungsi dan tujuan 

utama  untuk mendidik siswa agar menjadi warga negara yang baik. 

e. Peran Guru PKn. Menurut Maksum menyebutkan bahwa peranan guru 

Kewarganegaraan  (PKn)  adalah menerapkan arti pentingnya nilai kewarganegaraan 

kepada anak didik. Hal ini dikarenakan pendidikan kewarganegaraan banyak 

mengandung nilai, moral dan norma. 

5. Upaya Guru PKn dalam Membina Perilaku Menyimpang 

Guru PKn selain memberikan materi pelajaran juga memberikan pendidikan 

nilai, moral dan norma yang berlaku di masyarakat kepada siswa. Guru PKn 

diharapkan juga mampu meminimalisir perilaku-perilaku menyimpang yang banyak 

dilakukan oleh siswa. Penyimpangan perilaku yang dialami oleh siswa disebabkan 

oleh beberapa faktor yang sangat kompleks, maka dari itu seorang guru PKn harus 

memberikan upaya-upaya penanggulangan yang bertahap. Adapun tindakan 

penanggulangan yang dapat dilakukan meliputi tindakan preventif dan  tindakan 

refresif. 

a. Tindakan preventif. Tindakan preventif adalah segala tindakan yang bertujuan 

mencegah timbulnya suatu hal yang memang tidak diharapkan. 

b. Tindakan Refresif. Tindakan refresif yaitu tindakan untuk menindas dan 

menahan kenakalan remaja sesering mungkin atau menghalangi timbulnya 

peristiwa  kenakalan yang lebih hebat 
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B. Penelitian Terdahulu yang Relevan  

Tinjauan pustaka atau yang biasa disebut dengan penelitian yang relevan 

memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang masih berhubungan dengan 

penelitian yang dianalisis. Hal ini bertujuan agar keasliannya dapat diketahui. Di 

bawah ini berupa ringkasan penelitian terdahulu yang mirip dengan penelitian ini. 

Penelitian yang dilakukan oleh Amalia Fitri (2005) dalam skripsinya yang 

berjudul ”Peran Polwiltabes Dalam Penanganan Kenakalan Remaja Di Kota 

Semarang”   menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kenakalan remaja di kota semarang 

antara lain tawuran, judi, perkelahian, terlambat masuk sekolah, bolos, merokok di 

sekolah, hamil di luar nikah dan aborsi. Faktor-faktor penyebab kenakalan remaja 

meliputi kurangnya perhatian dari orang tua (broken home), kegagalan prestasi 

sekolah, pengaruh media cetak dan elektronik. Adapun penanganan kenakalan 

remaja tersebut dari polwiltabes adalah  dengan menempatkan personilnya di tempat-

tempat rawan tawuran, operasi di mal-mal, dan memberikan penyuluhan di sekolah-

sekolah. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

 Kerangka pemikiran pada hakekatnya bersumber dari kajian teoritis dan sering 

diformulasikan dalam bentuk anggapan dasar. Anggapan dasar adalah suatu hal yang 

diyakini kebenarannya oleh peneliti harus dirumuskan secara jelas (Arikunto, 

2006:68). Dalam hal ini yang dimaksud bahwa setiap peneliti harus mempunyai 

anggapan dasar yang dipakai sebagai dasar sementara bagi aktivitas penyelidikan 

atau penelitian secara ilmiah. 
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 Berdasarkan kajian teori sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka dalam 

penelitian ini dipandang perlu mengajukan anggapan dasar atau kerangka pemikiran 

sebagaimana uraian berikut ini.  

1. Bentuk-bentuk perilaku menyimpang pada anak broken home antara lain: 1) 

Kurang hormat kepada guru dan karyawan. 2) Kurang disiplin terhadap waktu 

dan tidak mengindahkan peraturan. Siswa masih sering terlambat masuk kelas, 

membolos, tidak memakai seragam dengan lengkap, dan menggunakan model 

baju yang tidak sesuai ketentuan sekolah dan membawa senjata tajam 3) Kurang 

memelihara keindahan dan kebersihan lingkungan. 4) Perkelahian antar pelajar, 

sering terjadi perkelahian antar siswa satu sekolah bahkan perkelahian antar 

sekolah. 5) Merokok di sekolah pada jam istirahat. 

2. Faktor-faktor penyebab perilaku menyimpang yang dialami oleh anak broken 

home dibedakan menjadi dua, yaitu faktor dari dalam (intrinsik) dan faktor dari 

luar (ekstrinsik). Faktor dari dalam (intrinsik) meliputi : a) Intelegensi, b) Jenis 

kelamin, c) Umur, d) Kedudukan dalam keluarga. Faktor dari luar (ekstrinsik) 

meliputi : a) Peran keluarga, b) Peran masyarakat, c) Pergaulan, dan d) Media 

massa.  

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh guru PKn untuk menanggulangi perilaku 

menyimpang pada anak broken home yaitu dengan cara preventif dan refresif. 

 

D. Rancangan atau Desain Penelitian  

Dalam penelitian ini desain penelitian dari Peranan Guru PKn Dalam Membina 

Perilaku Menyimpang Pada Siswa dari Keluarga Broken Home (Studi Kasus Pada 
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Siswa SMP Negeri 01 Kunduran Kabupaten Blora Tahun Ajaran 2012/2013) 

sebagaimana skema dalam gambar 2.1 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1. Rancangan atau Desain Penelitian 

Berdasarkan gambar 2.1 di atas, dapat dijelaskan bahwa siswa broken home 

merupakan korban dari kurangnya kasih sayang dari orang tua, dimana hal ini dapat 

berpengaruh kepada mental  seorang siswa. Hal ini menyebabkan ia tidak 

mempunyai semangat lagi dalam hidupnya. Siswa broken home ini akan cenderung 

melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di 

masyarakat. Adapun faktor-faktor penyebab perilaku menyimpang yang dialami oleh 

anak broken home dibedakan menjadi dua, yaitu faktor dari dalam (intrinsik) dan 

faktor dari luar (ekstrinsik). Faktor dari dalam (intrinsik) meliputi : a) Intelegensi, b) 

Jenis kelamin, c) Umur, d) Kedudukan dalam keluarga. Faktor dari luar (ekstrinsik) 

meliputi : a) Peran keluarga, b) Peran masyarakat, c) Pergaulan, dan d) Media massa.  

 

 

Siswa 
Broken 
Home 

Faktor Intern: 
  a) Intelegensi, b) Jenis 

kelamin, c) Umur, d) 
Kedudukan dalam keluarga 

Faktor Ekstern: 
a) Peran keluarga, b) Peran 
masyarakat, c) Pergaulan, 

dan d) Media massa 

 

Penanganan masalah 
perilaku menyimpang 

siswa broken home 

 

Perilaku 
menyimpang siswa 

broken home 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini bertempat di SMP Negeri 01 Kunduran, Kecamatan Kunduran 

Kabupaten Blora. Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dari persiapan sampai 

penulisan laporan penelitian keseluruhan dilakukan kurang lebih 4 bulan yaitu bulan 

Juli sampai dengan bulan Oktober 2013. 

Tabel 3.1. Perincian Kegiatan Penelitian 

No Nama Kegiatan 
Bulan Pelaksanaan Penelitian Tahun 2013 

Juli Agustus September Oktober 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Tahap Persiapan x x x x             
 Penyusunan proposal   x              

Mengurus Perijinan    x             
Menyusun Instrumen     x x x          

2. Tahap pelaksanaan       x x x x       
 Pengumpulan Data           x      

Analisis Data           x x     
Perumusan Hasil 
Penelitian 

           x     

3. Tahap penyelesaian             x x x x 
 Penyelesaian 

kerangka laporan 
            x    

Penulisan Laporan              x   
Revisi dan Editing 
Laporan 

              x  

Penyerahan Laporan                x 
 

B. Jenis dan Strategi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Nawawi (1992:67), 

menjelaskan bahwa metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur atau cara 

memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki 
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(seseorang, lembaga, masyarakat, pabrik dan lain-lain) sebagaimana adanya, 

berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang. 

Selain penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian ini juga merupakan 

penelitian kualitatif. Menurut Maryadi dkk. (2010: 9), penelitian kualitatif yaitu: 

Penelitian kualitatif berusaha mengungkap gejala-gejala yang dikaji secara 
menyeluruh dan sesuai dengan konteks melalui pengumpulan data dari latar 
alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument utama (instrument 
kunci).  

 
Laporan penelitian kualitatif disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif 

dan mendalam serta menunjukkan cirri-ciri ilmiah, dengan sistematikan tertentu. 

Metode yang digunakan adalah pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. 

Metode tersebut digunakan karena beberapa pertimbangan, antara lain menyesuaikan 

dengan permasalahan yang diteliti, sekaligus akan lebih mudah jika terkait dengan 

fakta-fakta yang  terjadi di lapangan penelitian. alasan lainnya karena data yang 

diperlukan bukan berupa angka atau statistik, melainkan informan yang terkait 

dengan permasalahan yang diajukan. 

2. Strategi Penelitian 

Dalam penyusunan karya ilmiah diperlukan persiapan yang cukup matang, 

termasuk penentuan strategi yang akan digunakan, agar pelaksanaan penelitian dapat 

berjalan sesuai dengan obyek yang akan di teliti.  Menurut Surakhmad (1990:143), 

studi kasus memusatkan penelitian pada suatu kasus secara intensif dan mendetail”. 

Subyek yang diselidiki terjadi dari satu unit (atau satu kesatuan unit) yang dipandang 

sebagai kasus.  

Berdasarkan pada permasalahan yang diajukan ini, maka strategi penelitianya 

adalah kasus tunggal terpancang agar dalam penelitian ini lebih mudah dalam 
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mencari data yang sesuai dengan masalah, serta mengumpulkan datanya lebih terarah 

dari pada tujuan yang hendak dicapai.  

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Menurut Hamidi (2010: 74) yang dimaksud subyek dalam suatu kalimat 

adalah orang yang melakukan sesuatu. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek 

adalah siswa SMP Negeri 01 Kunduran Kabupaten Blora Tahun Ajaran 2012/2013 

dan berasal dari keluarga broken home. 

2. Objek Penelitian 

Menurut Faisal (1990: 77), obyek yaitu yang diobservasi dalam suatu penelitian 

kualitatif lazimnya suatu situasi sosial tertentu. Setiap situasi sosial setidaknya 

mempunyai 3 (tiga) elemen utama, yaitu: 

a. Lokasi/fisik tempat suatu situasi sosial itu berlangsung; 
b. Manusia-manusia pelaku atau aktor yang menduduki status atau posisi 

tertentu dan memainkan peranan-peranan tertentu, dan ; 
c. Kegiatan/aktivitas para pelaku pada lokasi atau tempat berlangsungnya 

sesuatu situasi sosial. 
 
Jadi, obyek penelitian ini adalah peranan guru PKn dalam membina perilaku 

menyimpang pada siswa dari keluarga broken home pada siswa SMP Negeri 01 

Kunduran Kabupaten Blora Tahun Ajaran 2012/2013. 

 

 

D. Sumber Data 

Menurut Lofland dan Lofland sebagaimana dikutip oleh Moleong (2004: 157), 

sumber data adalah sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan 
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tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun 

jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Informan 

Menurut Bungin (2008: 108), informasi adalah orang yang diwawancarai, 

dimintai informasi oleh pewawancara, dan informan adalah orang yang diperkirakan 

menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian.  

Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber atau informasi adalah guru dan siswa 

SMP N 01 Kunduran  Kabupaten Blora tahun pelajaran 2012/2013. 

2. Dokumen  

Sugiyono (2005: 82) menyatakan dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Sedangkan Moleong (2004: 217-219) membedakan dokumen menjadi dua 

jenis yaitu dokumen pribadi  dan dokumen resmi. Dokumen pribadi adalah catatan 

atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan 

kepercayaan, sedangkan dokumen resmi adalah catatan-cacatan atau bahan-bahan 

informasi yang dikeluarkan atau digunakan oleh instansi resmi. Arsip atau dokumen 

merupakan informasi yang berasal dari catatan penting, lembaga atau organisasi 

maupun perorangan.   

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Metode Wawancara 

Menurut Moleong (2004:186), wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) 
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yang mengajukan pertanyaan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban 

atas pertanyaan itu. 

Sugiyono (2005:76) mengemukakan ada tujuh langkah dalam penggunaan 

wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif, yaitu: 1) 

Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan, 2) Menyiapkan pokok-

pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan, 3) Mengawali atau membuka 

alur wawancara, 4) Melangsungkan alur wawancara, 5) Mengkonfirmasikan ikhtisar 

hasil wawancara dan mengakhirinya, 6) Menuliskan hasil wawancara ke dalam 

catatan lapangan, 7) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah 

diperoleh. 

Metode wawancara ini dapat memperkuat dan memperjelas data yang 

diperoleh yaitu data tentang peran guru PKn dalam membina perilaku menyimpang 

pada siswa SMP Negeri 01 Kunduran Blora Tahun Ajaran 2012/2013 yang berasal 

dari keluarga broken home. 

2. Metode Observasi 

Menurut Margono (1996:158) observasi adalah pengamatan dan pencatatan 

secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Menurut 

Nawawi dan Martini (1992:74), observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala 

pada obyek penelitian.  Metode observasi dalam penelitian ini  digunakan untuk 

mengamati upaya yang dilakukan oleh Guru PKn untuk membina perilaku 

menyimpang pada siswa SMP Negeri 01 Kunduran Blora Tahun Pelajaran 

2012/2013 yang berasal dari keluarga broken home. 
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3. Metode Dokumentasi 

Menurut Hamidi (2004:72), metode dokumentasi adalah informasi yang berasal 

dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. 

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mencari data tentang 

keadaan siswa, latar belakang orang tua siswa, lingkungan sekitar siswa tinggal dan 

data yang lain berhubungan dengan penelitian ini. 

 

F. Validitas Data 

Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui validitas data 

(kestabilan data), sebagaimana dikemukakan Hamidi (2004:82-83), yaitu: 

1. Teknik trianggulasi antar sumber data, antar teknik pengumpulan data dan antar 

pengumpul data. 

2. Pengecekan kebenaran informasi kepada para informan. 

3. Akan mendiskusikan dan menyeminarkan dengan teman sejawat di jurusan. 

4. Analisis kasus negatif, yakni kasus yang tidak sesuai dengan hasil penelitian 

hingga waktu tertentu. 

5. Perpanjangan waktu penelitian 

Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik trianggulasi yaitu 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Moleong, 

2000). Penelitian ini menggunakan dua macam trianggulasi, yang pertama 

trianggulasi sumber data berupa informasi dari tempat, peristiwa dan dokumen arsip 

yang memuat catatan yang berkaitan dengan data yang  dimaksudkan. Kedua, 
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trianggulasi teknik atau metode pengumpulan data yang berasal dari hasil 

wawancara, observasi dan dokumen. Disamping itu digunakan pula teknik informan 

review untuk menguji keabsahan data dengan cara memberikan daftar laporan 

kepada informan untuk dilakukan pengecekan keabsahan data. Adapun bagan 

triangulasinya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

                      Guru  Teman  

 

                                                         Orang tua 

Gambar 3.1. Triangulasi dengan Tiga Sumber Data 

            Wawancara Observasi  

 

                                                       Dokumen   

Gambar 3.2. Triangulasi dengan Tiga Teknik Pengumpulan  Data 

 

G. Teknik Analisis Data 

Menurut Hamidi (2004:75), unit analisis adalah “satuan yang diteliti dimana 

bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti 

misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subyek penelitian”. Dalam 

penelitian kualitatif proses analisa kegiatannya adalah dengan cara menarik 

kesimpulan berdasarkan data-data yang diperoleh baik secara tertulis maupun lisan. 
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Dalam penelitian ini, mengingat data yang terkumpul bersifat kualitatif yang 

beraneka ragam dan tidak dapat diklasifikasikan yang merupakan data-data yang 

didapat dari hasil wawancara dan pengamatan, maka analisis data yang penulis 

gunakan adalah analisis dengan model interaktif baik dalam pengumpulan data, 

reduksi data, sajian data, sampai penarikan kesimpulan. Adapun langkah-langkahnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi dengan melakukan 

observasi, wawancara mendalam dan mencatat dokumen dengan menentukan 

strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan menentukan  fokus serta 

pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya. 

2. Reduksi data yaitu dapat diartikan sebagai proses seleksi, pemfokusan, 

pengabstrakan, dan tranformasi data kasar yang ada dalam lapangan langsung 

dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data 

dimulai sejak peneliti memfokuskan tentang kerangka konseptual wilayah 

penelitian. 

3. Sajian data yaitu suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan 

kesimpulan penelitian dilakukan. Dalam pengujian data meliputi berbagai jenis 

matrik gambar, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel. 

4. Penarikan kesimpulan. Sejak awal pengumpulan data peneliti harus mengerti dan 

tanggap terhadap hal-hal yang ditemui di lapangan dengan menyusun pola-pola 

arahan dan sebab akibat. 

Menurut Miles dan Huberman (1992:20) siklus analisis interaktif dapat 

digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut: 
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Gambar 3.3. Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif 

 

H. Prosedur Penelitian 

 Dalam penelitian ini menggunakan prosedur dengan langkah-langkah 

sebagaimana dirumuskan oleh Moleong (1989:92-103) sebagai berikut: 

1. Tahap pra lapangan yaitu merupakan tahap yang dilakukan mulai dari pembuatan 

usulan penelitian sampai memperoleh izin penelitian. 

2. Tahap penelitian lapangan. Pada tahap ini peneliti diharapkan mampu memahami 

latar belakang masalah dengan persiapan dari yang mantap untuk memasuki 

lapangan. Peneliti berusaha untuk menggali dan mengumpulkan data-data untuk 

dibuat analisis data yang selanjutnya data dikumpulkan dan disusun. 

3. Observasi. Dalam teknik pengumpulan data dengan cara observasi kegiatan yang 

dilakukan adalah mengadakan pengamatan tentang peran orang tua dalam 

mengatasi kesulitan belajar anak. 

4. Tahap analisis data. Setelah data yang terkumpul cukup selanjutnya dianalisis 

untuk mengetahui permasalahan yang diteliti. 

Pengumpulan Data 

Penyajian data 
 

Kesimpulan- kesimpulan 
Penarikan/Verifikasi 

 

Reduksi Data 
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5. Analisis  dokumentasi. Dalam teknik pengumpulan data melalui dokumentasi ini 

kegiatan yang  dilakukan adalah menganalisis dokumentasi yang terdapat di SMP 

Negeri 01 Kunduran Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora. 
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