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Program Jam Wajib Belajar merupakan salah satu program unggulan yang 

dimunculkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto untuk meningkatkan peran orang 

tua dalam pendidikan dan pengasuhan anak . Program ini ditetapkan melalui 

Peraturan Walikota No. 17 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program 

Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan. 

Pelaksanaan Program Jam Wajib Belajar ternyata masih belum sesuai 

dengan harapan. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Satgas PKMBP 

selama lima tahun pelaksanaan PKMBP menunjukkan bahwa masih banyak 

keluarga yang belum memenuhi standar keluarga berlingkungan pendidikan. Dan 

salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah Jam Wajib Belajar, di mana 

program ini rupanya tidak sepenuhnya dipatuhi oleh masyarakat. Sebagian 

masyarakat tidak melaksanakan tugasnya sebagai orang tua dalam mendampingi 

anak-anak mereka untuk belajar di rumah selama Jam Wajib Belajar. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sikap terhadap 

Program Jam Wajib Belajar dan rasa bermasyarakat terhadap partisipasi 

masyarakat dalam Program Jam Wajib Belajar di RW 7 Kelurahan Surodinawan 

Kota Mojokerto. Pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan instrumen 

berupa skala psikologi: skala sikap terhadap Program Jam Wajib Belajar, skala 

rasa bermasyarakat, dan skala partisipasi dalam Program Jam Wajib Belajar. 

Instrumen tersebut diberikan kepada 80 responden yang dipilih dengan teknik 

cluster random sampling, kemudian hasilnya dianalisis menggunakan teknik 

analisis regresi linier ganda. 

Hasil analisis statistik (uji t) menunjukkan bahwa sikap terhadap Program 

Jam Wajib Belajar secara parsial berpengaruh signifikan terhadap partisipasi 

masyarakat dalam Program Jam Wajib Belajar. Rasa bermasyarakat juga secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam Program 

Jam Wajib Belajar. Selain itu, berdasarkan hasil uji F, sikap terhadap Program 

Jam Wajib Belajar dan rasa bermasyarakat secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam Program Jam Wajib Belajar. 

Nilai R2 menunjukkan bahwa kedua variabel bebas tersebut (sikap dan rasa 

bermasyarakat) memberikan sumbangan pengaruh sebesar 64,7% terhadap 

variabel terikat (partisipasi). Sedangkan sisanya sebesar 35,3% dipengaruhi atau 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. 

 Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa sikap terhadap Program Jam 

Wajib Belajar dan rasa bermasyarakat, baik secara parsial maupun bersama-sama, 

berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam Program Jam Wajib 

Belajar di RW 7 Kelurahan Surodinawan Kota Mojokerto.  

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS              PENGARUH SIKAP TERHADAP......         MOCHAMMAD SAID


	RINGKASAN



