
 

 

ABSTRAK 

Ismawati, Farikah. 2015. Korelasi Bimbingan Orang Tua dengan PenggunaanBahasa Krama 

Inggil Siswa Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Nglinggis Tahun Pelajaran 2014/2015. 
Skripsi. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Jurusan Tarbiyah 
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. H.Moh.Miftachul Choiri, M.A 

Kata Kunci:Bimbingn Orang Tua, Penggunaan Bahasa Krama Inggil  

Bimbingan merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Bukan kegiatan yang 
seketika atau kebetulan. Orang tua harus mengarahkan pendidikan dalam lingkungan keluarga 
kearah keteladanan yang positif. Pola pendidikan berbasis keteladanan dalam keluarga sangat 
menentukan kepribadian anak pada masa yang akan datang. Diantara pola pendidikan berbasis 
keteladanan adalah penggunaan bahasa krama inggil. Penelitian ini meneliti penggunaan bahasa 
krama inggil di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Nglinggis. 

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui prosentase bimbingan orang tua 
terhadap penggunaan bahasa krama inggil siswa Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Nglinggis tahun 
pelajaran 2014/2015, 2) Untuk mengetahui prosentase penggunaan bahasa krama inggil siswa 
Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Nglinggis tahun pelajaran 2014/2015, 3) Untuk mengetahui 
korelasi antara bimbingan orang tua denganpenggunaan bahasa krama inggil siswa Madrasah 
Ibtidaiyah Islamiyah Nglinggistahun pelajaran 2014/2015. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan jenis 
penelitiannya korelasional. Dalam penelitian ini sampel berjumlah 60 responden.Untuk 
pengumpulan data digunakan angket, setelah angket terjawab maka dilakukan perhitungan 
dengan menggunakan rumus koefisien kontingensi. 

Berdasarkan analisis tersebut, disimpulkan 1) Bimbingan orang tua siswa Madrasah 
Ibtidaiyah Islamiyah Nglinggis tahun pelajaran 2014/2015 berkategori cukup. Hal ini dapat 
diketahui dari hasil penelitian yang menunjukkan prosentase kategori tinggi yaitu 8 responden 
(13,33% ), sedangkan 45 responden ( 75% ) dalam kategori cukup dan 7 responden (  11,67%) 
dalam kategori kurang. 2) Penggunaan bahasa krama inggil siswa Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah 
Nglinggis tahun pelajaran 2014/2015 berkategori cukup. Hal ini dapat diketahui dari hasil 
penelitian yang menunjukkan prosentase kategori tinggi yaitu 9 responden (15% ), sedangkan 46 
responden ( 76,67% ) dalam kategori cukup dan 5 responden (  8,33%) dalam kategori kurang. 3) 
Ada korelasi yang signifikan antara bimbingan orang tua dengan penggunaan bahasa krama 
inggil siswa Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Nglinggis tahun pelajaran 2014/2015 dengan 
koefisien korelasi sebesar 0,564538539atau 0,564. Yang dikonsultasikan dengan tabel  nilai “r” 
product moment pada taraf signifikansi Pada taraf signifikan 5%, Øo = 0,564 dan Øt = 0,254 
sehingga Øo > Øt, pada taraf signifikansi 1%, Øo = 0,564 dan Øt = 0,330 sehingga Ho ditolak 
dan Ha diterima.  
 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak adalah amanah Allah yang dititipkan kepada orang tua.Sebagai amanah, 

kehadiran anak di tengah keluarga harus disyukuri. Salah satu cara mensyukuri anak 

adalah orang tua mau mendidiknya dengan baik agar menjadi generasi yang berkualitas. 

Berkaitan dengan amanah, Nabi Muhammad Saw mengingatkan, “Jika amanah itu disia-

siakan, tunggulah saja kehancuran” (HR-Al Bukhari). Dengan demikian, menelantarkan 

anak sama halnya dengan menghancurkan hidupnya dan ini sangat dilarang oleh agama.1 

Dilihat dari segi pendidikan, keluarga merupakan satu kesatuan hidup (sistem 

sosial), dan keluarga menyediakan situasi belajar. Sebagai satu kesatuan hidup bersama 

(sistem sosial), keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak. Ikatan kekeluargaan membantu 

anak mengembangkan sifat persahabatan, cinta kasih, hubungan antarpribadi, kerjasama, 

disiplin, tingkah laku yang baik, serta pengakuan akan kewibaan. Tugas utama keluarga 

bagi pendidikan anak ialah sebagai peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan 

hidup keagamaan. Sifat dan tabiat anak sebagian besar diambil dari kedua orang tuanya 

dan dari anggota keluarga yang lain.2 

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama, karena di 

dalam keluarga seorang anak pertama kali mendapatkan pendidikan dan bimbingan. 

Sebelum mendapatkan pendidikan dilingkungan yang nantinya akan dilanjutkan di 
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Abdul Mustaqim, Menjadi Orang Tua Bijak:Solusi Kreatif Menangani Berbagai Masalah Pada Anak 

(Bandung:PT Mizan Pustaka, 2005), 21-22 
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lingkungan sekolah, sehingga pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak adalah 

dalam keluarga.3 

Menurut Hurlock dan Penvin dalam bukunya Syamsu Yusuf, keluarga merupakan 

pendidikan pertama dan utama bagi anak. Keluarga berfungsi sebagai “transmitter” 

budaya atau “mediator” sosial budaya anak.Selain itu fungsi keluarga dalam pendidikan 

adalah menyangkut penanaman, pembimbingan atau pembiasaan nilai-nilai agama, 

budaya dan ketrampilan tertentu yang bermanfaat bagi anak.4 

Bimbingan merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Bukan kegiatan 

yang seketika atau kebetulan. Bimbingan merupakan serangkaian tahap kegiatan yang 

sistematis dan terancana yang terarah kepada pencapaian tujuan.5 

Orang tua harus mengarahkan pendidikan dalam lingkungan keluarga kearah 

keteladanan yang positif. Pola pendidikan berbasis keteladanan dalam keluarga sangat 

menentukan kepribadian anak pada masa yang akan datang. Semakin banyak keteladanan 

dan pengalaman yang diberikan sebuah keluarga kepada anak-anaknya, semakin kuat 

pengaruh hal-hal positif terhadap pembentukan kepribadian anak, jika lingkungan 

keluarga tidak banyak memberikan keteladanan atau bahkan memberi contoh yang jelek 

pada anak yang kelak dipraktikkan anak dalam kehidupan sehari-hari adalah kepribadian 

yang negatif.6 

Pendidikan dalam lembaga keluarga adalah bersifat informal artinya interaksi 

antara orang tua dan anak berjalan tanpa adanya rencana dan bentuk program yang jelas7. 

Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak dari 
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kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara 

kodrati suasana strukturalnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi 

pendidikan.8 

Mengingat betapa pentingnya fungsi keluarga dalam proses pendidikan, akhirnya 

tergambar bahwa banyak tuntutan terhadap keluarga sebagai sebuah lembaga pendidikan. 

Ada tiga kualifikasi utama yang harus dijadikan model pendekatan ketika keluarga 

diharapkan menjadi institusi yang eksis dan bertanggung jawab dalam pendidikan, yakni: 

1). Keluarga dalam fungsi psikologis. Perpaduan dua orang tua yang mempunyai latar 

belakang kasih sayang selayaknya dijadikan modus dasar dalam mengfungsikan keluarga 

sebagai media pendidikan, dimana dasar-dasar aspek pendidikan tertumpu pada awal 

anak menerima keluarga. 2). Keluarga dalam fungsi sosiologis. Keluarga sebagai bentuk 

mikro dari masyarakat, sedangkan bentuk makro masyarakat adalah Negara maka 

kehidupan keluarga ada dan dipengaruhi dalam antar hubungan dan antar aksi dengan 

masyarakat. Tata kehidupan pendidikan hendaknya memperhatikan tata kehidupan 

manusia secara mendasar dan menyeluruh. 3). Keluarga dalam fungsi struktural. 

Kedudukan baik fungsi, peran serta usaha apapun yang dilakukan oleh sebuah keluarga 

hendaknya tau akan dasar proses serta tujuan apa yang hendak dicapai.9 

Untuk mengoptimalkan keberhasilan orang tua dalam mendidik anaknya, 

komunikasi yang baik antara anak dan orang tua sangat diperlukan. Karena komunikasi 

yang baik dan efektif dalam keluarga antara orang tua dan anak akan memudahkan 

terjadinya pengoperan nilai-nilai edukatif dalam keluarga dan sudah pasti akan 
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menambahkan keharmonisan hubungan antara anggota keluarga.10 Prinsip dasar 

komunikasi adalah bukan seberapa lama orang tua bersama anak-anaknya di rumah, 

melainkan seberapa jauh intensitas komunikasi tersebut.Kadang ada anak yang tiap hari 

bertemu dengan kedua orang tuanya tetapi nyaris tanpa komunikasi.11 

Komunikasi orang tua dan anak harus dibangun atas dasar kebutuhan kasih 

sayang antara kedua belah pihak. Kebutuhan ini dapat diaplikasikan setiap saat sepanjang 

komunikasi efektif bagi keduanya. Situasi dan kondisi yang efektif untuk membangun 

komunikasi orang tua dan anak adalah saat makan bersama, saat libur bersama dan saat 

berkumpul di rumah.12 

Yang tak kalah penting dalam komunikasi adalah bahasa yang digunakan orang 

tua. Apakah orang tua menggunakan bahasa yang benar atau tidak dalam berkomunikasi 

dengan anaknya akan mempengaruhi anak dalam penggunaan bahasa saat anak 

berkomunikasi. Orang tua itu seperti cermin bagi anak-anaknya. Artinya perilaku orang 

tua biasanya akan ditiru oleh anak-anaknya. Anak tidak anak bersikap sopan dan bertutur 

kata lembut jika orang tuanya sering berkata kotor dan kasar .13 

Sebagai penduduk asli suku Jawa, bahasa pergaulan yang dipakai dalam 

kehidupan sehari-hari adalah bahasa Jawa. Bahasa yang merupakan warisan nenek 

moyang yang tidak ternilai harganya. Dalam penggunaan bahasa Jawa harus 

memperhatikan tingkatan orang yang diajak bicara, karena bahasa Jawa terdiri dari 

beberapa tingkatan, diantaranya adalah krama inggil yang merupakan bahasa yang 

dipakai orang muda kepada orang yang lebih tua atau yang dihormati. 
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Dari hasil observasi di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Nglinggis, diketahui bahwa 

siswa-siswi di sana jarang yang menggunakan bahasa krama inggil yang benar ketika 

berbicara dengan gurunya bahkan. Siswa  ada yang tidak menggunakan bahasa krama 

inggil ketika bertanya kepada gurunya atau saat menjawab pertanyaan gurunya. Siswa 

juga berkata kasar ketika bermain dengan teman-temannya.14 

Dari hasil wawancara dengan bapak Sukirman, S.Pd (selaku wali kelas kelas V 

dan guru mata pelajaran bahasa jawa), siswa siswi Madrasah Ibtidaiyah banyak yang 

tidak bisa menggunakan bahasa krama inggil dengan baik, ketika berbicara dengan guru 

bahkan seperti berbicara dengan temannya. Dan unggah-ungguh (sopan santun) siswa 

masih sangat kurang.15 

Dari latar belakang masalah tersebut maka penulis bermaksud mengadakan 

penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Korelasi Bimbingan Orang Tua Dengan 

Penggunakan Bahasa Krama Inggil Siswa Di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Nglinggis 

Tahun Ajaran 2014/2015. 

 

 

 

B. Batasan Masalah 

Masalah-masalah yang akan penulis bahas dalam sekripsi nanti adalah yang berkaitan 

dengan bimbingan orang tua terhadap penggunaan bahasa krama inggil siswa yang meliputi: 

1. Bentuk-bentuk bimbingan orang tua yang meliputi:  
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2. Penggunaan bahasa krama inggil siswa di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Nglinggis 

Trenggalek tahun ajaran 2014/2015 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang di atas, penelitian merumuskan permasalah berikut 

ini: 

1. Berapa presentase bimbingan orang tua terhadap penggunaan bahasa krama inggil 

siswa di Madrasah IbtidaiyahIslamiyah Nglinggis Trenggalek ? 

2. Berapa presentase penggunaan bahasa krama inggil siswa di Madrasah Ibtidaiyah 

Islamiyah Nglinggis Trenggalek ? 

3. Adakah korelasi antara bimbingan orang tua dengan penggunaan bahasa krama inggil 

siswa di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Nglinggis Trenggalek ? 

 

 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Nglinggis 

Trenggalek ini mempunyai tujuan: 

1. Untuk mengetahui berapa presentase bimbingan orang tua terhadap penggunaan 

bahasa krama inggil siswa di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Nglinggis Trenggalek. 

2. Untuk mengetahui berapa presentase penggunaan bahasa krama inggil siswa di 

Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Nglinggis Trenggalek. 



 

 

3. Untuk mengetahui adakah korelasi antara bimbingan orang tua dengan penggunaan 

bahasa krama inggil siswa di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Nglinggis Trenggalek. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menguji ada atau tidaknya bimbingan 

orang tua terhadap penggunaan bahasa krama inggil siswa. 

b. Mampu memberikan pemikiran dalam memecahkan masalah pendidikan yang 

dikembangkan lebih lanjut oleh pemerhati pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi orang tua yaitu untuk memberikan bimbingan terhadap putra-putrinya dalam 

meningkatkan kemampuan berbahasa anak kususnya bahasa krama inggil. 

b. Bagi guru yaitu dapat dijadikan bahan informasi tentang bimbingan orang tua 

terhadap penggunaan bahasa krama inggil siswa, sehingga diharapkan mereka 

dapat memberikan bimbingan serta arahan kepada siswa-siswinya agar 

keberhasilan bisa dicapai. 

c. Bagi kepala sekolah yaitu dapat dijadikan bahan informasi tentang bimbingan 

orang tua terhadap penggunaan bahasa krama inggil siswa, sehingga diharapkan 

dapat memeberikan kebijakan yang tepat dalam penggunaan bahasa krama inggil 

siswa. 

 

F. Sistematika Pembahasan 



 

 

Untuk memudahkan penyusunan skripsi, maka pembahasan dalam laporan ini 

penelitian yang akan disusun dibagi menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri 

dari sub-sub yang berkaitan dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Pada bab ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam memaparkan data. 

Bab II adalah kajian pustaka, yang berisi tentang deskripsi teori, telaah pustaka, 

kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis. Bab ini dimaksudkan untuk memudahkan 

dalam menjawab hipotesis. 

Bab III adalah metode penelitian, yang meliputi rancangan penelitian, populasi 

dan sampel, instrument pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis 

data. 

Bab IV adalah temuan dan hasil penelitian yang berisi gambaran umum lokasi, 

deskripsi data, analisis data (pengajuan hipotesis) serta pembahasan dan interpretasi. 

Bab V berisi penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan 

judul di atas. Bab ini dimaksudkan agar pembaca dan penulis mudah dalam melihat inti 

hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA 

BERFIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Bimbingan Orang Tua 

a. Pengertian Bimbingan 

Secara etimologi kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata “Guidance” 

berasal dari kata kerja “to guide” yang mempunyai arti “menunjukkan, membimbing, 

menuntun atau membantu”.Sesuai dengan istilahnya, maka secara umum bimbingan 

dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan.16 

Menurut Moh Surya dalam bukunya Hallen mengartikan bahwa bimbingan 

adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis dari 

pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai kemandirian dalam pemahaman 

diri, penerimaan diri, pengarahan diri dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat 

kemandirian yang o 

ptimal dan penyesuaian diri dengan lingkungan. 

Menurut Rochman Natawidjaja dalam bukunya Syamsu Yusuf mengartikan 

bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan pada individu yang dilakukan 

secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya, 

sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai 

dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan 

kehidupan pada umumnya. Dengan demikian dia akan dapat menikmati kebahagiaan 
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Hallen, Bimbingan dan Konseling (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 3 



 

 

hidupnya, dan dapat memberi sumbangan yang berarti pada kehidupan masyarakat 

pada umumnya. Bimbingan membantu individu mencapai perkembangan diri secara 

optimal sebagai makhluk sosial.17 

Dari beberapa definisi yang dikutip di atas kiranya dapat diambil beberapa 

prinsip sebagi berikut. 

Pertama, bimbingan merupakan suatu proses yang berkesinambungan, 

sehingga bantuan itu diberikan secara sistematis, terus menerus dan terarah kepada 

tujuan tertentu. Kedua, bimbingan merupakan proses membantu individu. Dengan 

menggunakan kata membantu berarti dalam kegiatan bimbingan tidak terdapat 

adanya unsur paksaan. Ketiga, bahwa bantuan diberikan kepada setiap individu yang 

memerlukannya di dalam proses perkembangan. Keempat, bahwa bantuan yang 

berikan melalui pelayanan bimbingan bertujuan agar individu dapat mengembangkan 

dirinya secara optimal sesuai yang dimilikinya. Kelima, yang menjadi sasaran 

bimbingan adalah agar individu dapat mencapai kemandirian yakni tercapainya 

perkembangan yang optimal dan dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. 

Keenam, untuk mencapai tujuan bimbingan sebagaimana dikemukakan diatas, 

digunakan pendekatan pribadi atau kelompok dengan memanfaatkan berbagai teknik 

dan media bimbingan. Ketujuh, layanan bimbingan dengan menggunakan berbagai 

macam media dan teknik tersebut dilaksanakan dalam suasana asuhan yang normatif. 

Kedelapan, untuk melaksanakan kegiatan bimbingan diperlukan adanya personil-

personil yang memiliki keahlian dan pengalaman khusus dalam bidang bimbingan.18 

b. Hal yang Melatarbelakangi Orang Tua dalam Bimbingan Anak 
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Pendidikan keluarga merupakan pendidikan pertama, tempat anak didik 

pertama-tama menerima pendidikan dan bimbingan orang tuanya. Di dalam keluarga 

inilah tempat meletakkan dasar-dasar kepribadian anak didik pada usia yang masih 

muda, karena pada usia ini anak lebih peka terhadap pengaruh dari pendidiknya 

(orang tua). Orang tua memegang peranan penting dalam membentuk kepribadian 

anak didik. Anak dilahirkan dalam keadaan suci, adalah menjadi tanggung jawab 

orang tua untuk mendidiknya.19 Dalam perspektif islam, orang tua (ayah dan ibu) 

adalah pendidik yang paling bertanggung jawab. Mengapa? Karena anak adalah anak 

mereka, artinya Tuhan menititipkan anak itu kepada kedua orang tuanya. 

Setiap orang tua tentu menginginkan anaknya menjadi orang yang 

berkembang secara sempurna. Mereka menginginkan anak yang dilahirkan kelak 

menjadi anak yang sehat, kuat, berketrampilan, cerdas, pandai dan beriman. Dalam 

taraf yang sederhana, orang tua tidak ingin anaknya lemah, sakit-sakitan, 

pengangguran, bodoh dan nakal. Pada tingkat yang paling sederhana, orang tua tidak 

menghendaki anaknya nakal dan menjadi pengangguran. Dan terakhir, pada taraf 

paling minimal ialah jangan nakal. Kenakalan akan menyebabkan orang tua menjadi 

malu dan kesulitan. Untuk mencapai tujuan itu, orang tua lah yang menjadi pendidik 

pertama dan utama.20 

Setiap orang tua mengharapkan anak-anaknya menjadi anak yang sholeh dan 

berperilaku yang baik (ihsan), oleh karena itu dalam membentuk katrakter anak harus 

secermat mungkin dan seteliti mungkin. Karena pendidikan pertama yang diterima 

anak adalah pendidikan dari orang tua, sehingga perlakuan orang tua terhadap 
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20Ahmat Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 151 



 

 

anaknya memberikan andil yang sangat banyak dalam proses pembentukan karakter 

anak.21 

Mendidik anak dalam keluarga diharapkan agar anak mampu berkembang 

kepribadiannya, manjadi manusia yang memiliki sikap positif terhadap agama, 

kepribadian kuat dan mandiri, berperilaku ihsan, potensi jasmani dan rohani serta 

intelektual yang berkembang secara optimal.22 

Dalam mendidik anak yang didasarkan pada ajaran agama Islam sesungguhnya 

telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. Dalam praktik mendidik anaknya 

terjadi hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya. Secara rinci hubungan 

antara orang tua dengan anak-anaknya dibagi menjadi tiga segi.23 

1) Hubungan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Menurut pandangan 

Islam anak adalah amanah yang dititipkan Allah kepada orang tua si anak untuk 

dibesarkannya, dipelihara, dirawat, dan dididik dengan sebaik-baiknya. Dimana 

kelak di kemudian hari harus dipertangung jawabkan kepada Allah. 

2) Hubungan kasih sayang. Anak adalah tempat orang tua mencurahkan kasih 

sayangnya. Sering dijumpai dalam kehidupan rumah tangga, walaupun dikaruniai 

harta yang melimpah tetapi kehidupan rumah tangga serasa belum lengkap 

sebelum dikarunia anak. 

3) Hubungan masa depan. Anak merupakan investasi masa depan di akhirat bagi 

orang tuanya. Anak yang saleh akan selalu mengalirkan pahala kepada kedua 

orang tuanya. 
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c. Fungsi Orang Tua 

Ada sejumlah fungsi yang dapat dilakukan orang tua terhadap anaknya, antara 

lain: 

1) Fungsi proktektif adalah untuk menjaga dan memelihara anak serta anggota 

keluarga lainnya dari tindakan negatif yang mungkin muncul, baik dari dalam 

maupun dari luar kehidupan keluarga. 

2) Fungsi afektif adalah berkaitan dengan upaya untuk menanamkan cinta kasih, 

keakraban, keharmonisan dan kekeluargaan, sehingga dapat merangsang 

bermacam-macam emosi dan sentiment positif terhadap orang tua. 

3) Fungsi rekreatif adalah tidak harus berbentuk kemewahan, serba ada dan pesta 

pora, melainkan melalui suasana kehidupan yang tenang dan harmonis dalam 

keluarga. 

4) Fungsi ekonomis berhubungan dengan cara pengaturan anggaran belanja rumah 

tangga, sehingga tercapai apa yang menjadi kebutuhan primer dan sekunder dari 

keluarga itu. 

5) Fungsi edukatif merupakan fungsi yang mengharuskan orang tua untuk 

mengkondisikan kehidupan keluarga menjadi situasi pendidikan, sehingga 

terdapat proses saling belajar diantara anggota keluarga. 

6) Fungsi civilasi sebagai fungsi untuk memperkenalkan kebudayaan dan peradaban 

sekitarnya. 



 

 

7) Fungsi religius adalah fungsi yang bertujuan memperkenalkan anak terhadap 

nilai-nilai agama agar mampu mengerjakan tugas-tugas keagamaan yang 

dibebankan kepadanya. 24 

8) Fungsi sosialisasi anak adalah keluarga mempunyai tugas untuk mengantarkan 

anak ke dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Untuk mencapai kehidupan ini 

anak melalui bantuan orang tua harus dapat melatih diri dalam area kehidupan 

sosial.25 

Tanggung jawab pendidikan yang perlu disadarkan  dan dibina oleh kedua orang tua 

terhadap anak antara lain: 

1) Memelihara dan membesarkannya, tanggung jawab ini merupakan dorongan 

alami untuk dilaksanakan karena si anak memerlukan makan, minum dan 

perawatan agar ia dapat hidup secara berkelanjutan. 

2) Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara baik secara jasmaniah 

maupun rohaniah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang 

dapat membahayakan dirinya. 

3) Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang berguna 

bagi kehidupannya kelak sehingga bila ia telah dewasa mampu berdiri sendiri dan 

membantu orang lain. 

4) Membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberinya pendidikan 

agama sesuai dengan ketentuan Allah SWT, sebagai tujuan akhir hidup muslim.26 
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Adanya kesadaran akan tanggung jawab mendidik dan membina anak secara 

kontinyu perlu dikembangkan kepada setiap orang tua sehingga pendidikan yang dilakukan 

tidak lagi berdasarkan kebiasaan yang dilihat dari orang tua, tetapi didasari oleh teori-teori 

pendidikan modern. 

d. Bimbingan  Orang Tua dalam Pendidikan 

Keluarga sebagai lembaga pendidikan, maka orang tua terutama pihak ibu 

memiliki tugas yang sangat strategis dalam mengembangkan pendidikan anak-

anaknya. Karena itu kedua orang tua (bapak dan ibu) harus membekali diri dengan 

berbagai ilmu pengetahuan, yang nantinya ditranfer dan diinternalisasikan kepada 

anak, serta orang tua dituntut untuk menyiapkan waktunya yang cukup guna 

mendampingi pendidikan anaknya.27 

Orang tua adalah pendidik di rumah. Para ahli sependapat akan pentingnya 

pendidikan dalam keluarga, apa-apa yang terjadi dalam pendidikan tersebut, akan 

membawa pengaruh terhadap kehidupan anak didik, demikian pula terhadap 

pendidikan yang dialaminya di sekolah dan di masyarakat. Orang tua yang secara 

sadar mendidik anak-anaknya, akan selalu dituntut oleh tujuan pendidikan, yaitu 

kearah anak dapat mandiri, ke arah satu kepribadian yang utama.28 

Orang tua juga dituntut untuk selalu memposisikan diri sebagai fasilitator 

dalam segala kebutuhan anak, baik sebagai tempat meminta, tempat mengadu, dan 

tempat berkonsultasi bagi perkembangan pendidikan anak dalam kehidupannya.29 
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Keluarga sebagai lingkungan awal pertumbuhan anak harus diisi dengan hal-

hal positif sehingga merupakan start yang baik bagi pertumbuhan. Berkenaan dengan 

awal pertumbuhan ini Islam sangat memperhatikan, sebab fase ini menentukan bagi 

perkembangan anak selanjutnya. Keluarga sangat berpengaruh dalam pertumbuhan 

awal anak. Menurut Muhammad Atiah al-Abrasyi dalam bukunya Mukhlison Effendi 

keluarga besar pengaruhnya antara lain: 

1) Dalam bahasa dan logat bicara, dimana anak bicara dengan bahasa ibunya. Jika 

pembicaraan ibu itu baik, akan baik pula pembicaraan anak. 

2) Dalam tingkah laku, adab dan pergaulan anak. Adab yang luhur akan timbul pada 

keluarga yang luhur. 

3) Berpengaruh pada perasaannya, pemusnahan atau penguatan watak yang baik. 

Anak yang dihiasi dengan pandangan yang menarik, rupa yang indah dan 

perumpamaan-perumpamaan yang halus akan lahir kekuatan rasa dan seni, tetapi 

sebaliknya, anak akan kosong dan jauh dari rasa seni.30 

e. Bimbingan Orang Tua dalam Transformasi Nilai-Nilai 

Adapun bimbingan orang tua dalam transformasi nilai-nilai pendidikan 

adalah: 

1) Pendidikan jasmani; kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh, dan dalam 

keluarga terhadap perkembangan fisik anak tidak berarti hanya mengembangkan 

otot dan tenaga saja, melainkan juga mempersiapkan kontruksi fisiknya secara 

sehat dan baik. 

2) Pendidikan intelektual; dalam kegiatan ini orang tua harus melakukan aktivitas 

yang dapat merangsang perkembangan intelektual anak. Cara dan metode yang 
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dapat ditempuh diantaranya, pertama, orang tua hendaknya menumbuhkan 

kesadaran untuk mendengar dan mengingat hal-hal positif pada diri anak, kedua, 

menumbuhkan kesadaran untuk membaca buku pada diri anak, dan ketiga, 

mencari teman pergaulan yang memiliki kecerdasan dan keunggulan ilmiah yang 

memadahi sehingga bisa mempengaruhi dalam berfikir. 

3) Pendidikan emosional; faktor emosional anak dapat menentukan kepribadian pada 

masa berikutnya. Anak menjadi penakut, pemberani, pendiam dan semacamnya 

dapat ditelusuri pada pendidikan emosi pada waktu kecil yang dilakukan oleh 

orang tuanya. Hal terpenting dalam pengembangan emosi anak adalah 

menciptakan dan mengarahkan keseimbangan emosinya. 

4) Pendidikan sosial; dalam keluarga dijumpai adanya hubungan timbal balik 

(interaksi) antara anak dengan anggota keluarga lainnya. Untuk mengoptimalkan 

pendidikan sosial pada anak, orang tua dapat memberikan beberapa kegiatan, 

misalnya; anak diberikan kesempatan untuk bergaul secara terbuka dengan 

masyarakat, bergotong royong dalam menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga 

dan sebagainya. 

5) Pendidikan moral dan agama; dalam keluarga anak sejak dini dikenalkan dasar-

dasar etika dan moral melalui uswah hasanah dan kegiatan-kegiatan yang lainnya 

yang berkaitan dengan kegiatan baik dalam kehidupan sehari-hari, karena contoh 

yang positif dari orang tua akan membentuk kepribadian anak dimasa 

perkembangannya. Anak mengadopsi pola perilaku apa saja yang ditampilkan 

oleh kehidupan dalam keluarganya, lebih-lebih pada ayah dan ibunya.31
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2. Perkembangan Bahasa Anak 

a. Pengertian Bahasa 

Bahasa adalah sistem bunyi yang digunakan dalam komunikasi interpersonal 

oleh sekelompok manusia untuk mengungkapkan sesuatu peristiwa dan proses yang 

terdapat di lingkungan sekitarnya.32 Bahasa sangatlah penting dalam kehidupan 

manusia. Dengan bahasa, hubungan antar manusia lebih mudah. Hal ini disebabkan 

bahasa sebagai media untuk menyampaikan pesan atau informasi dari satu individu 

kepada individu lain atau lebih.33 

b. Fungsi bahasa 

Bahasa membuat manusia lebih tinggi derajatnya dari derajat binatang. 

Bahasa digunakan untuk menyatakan buah pikiran walaupun masih ada cara-cara lain 

yang dapat digunakan. Bahasa mempunyai tiga fungsi, yaitu:34 

1) Alat untuk menyatakan ekspresi 

2) Alat untuk mempengaruhi orang lain 

3) Alat untuk memberi nama 

 

c. Perkembangan Bahasa Anak Usia Sekolah Dasar 

Usia sekolah dasar ini merupakan masa berkembang pesatnya kemampuan 

mengenal dan menguasai pembendaharaan kata. Pada awal masa ini, anak sudah 
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menguasai sekitar 2.500 kata dan pada masa akhir (usia 11-12 tahun) telah dapat 

menguasai sekitar 5.000 kata.35 

Terdapat dua faktor penting yang mempengaruhi perkembangan bahasa, yaitu 

sebagai berikut: 

1) Proses jadi matang, dengan perkataan lain anak ini menjadi matang (organ-organ 

suara/bicara sudah berfungsi) untuk berkata-kata. 

2) Proses belajar, yang berarti bahwa anak yang telah matang untuk berbicara lalu 

mempelajari bahasa orang lain dengan jalan mengintimitasi atau meniru 

ucapan/kata-kata yang didengarnya.36 

d. Bimbingan Orang Tua terhadap perkembangan Bahasa anak 

Untuk membantu perkembangan bahasa anak, atau kemampuan 

berkomunikasi maka orang tua seyogyanya memfasilitasi, memberikan kemudahan, 

atau peluang kepada anak dengan sebaik-baiknya. Berbagai peluang itu diantaranya:37 

1) Bertutur kata yang baik dengan anak 

2) Mau mendengarkan pembicaraan anak 

3) Menjawab pertanyaan anak 

4) Mengajak berdialog dalam hal-hal sederhana, seperti memelihara kesehatan 

rumah. 

5) Anak dibiasakan untuk bertanya, mengekspresikan keinginannya, menghafal dan 

melantunkan lagu atau puisi 

 

3. Krama Inggil 
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a. Pengertian Krama Inggil 

Bahasa Jawa  adalah bahasa yang digunakan penduduk bersuku bangsa Jawa 

di JawaTengah, Yogyakarta, dan JawaTimur. Selain itu, bahasa Jawa juga digunakan 

oleh penduduk yang tinggal di beberapa daerah lain seperti Banten (terutama Serang, 

Cilegon, dan Tangerang) serta Jawa Barat (terutama kawasan pantai utara yang 

meliputi Karawang, Subang, Indramayu, dan Cirebon).38 

Dalam ragam krama ada dua subragam, yaitu krama inggil dan krama andhap. 

Krama andhap digunakan pembicara untuk mengacu pada dirinya sendiri. Sedangkan 

krama inggil digunakan untuk mengacu kepada kawan bicara yang dihormati atau 

lebih tua.39 

Sedangkan menurut Samidi, krama inggil adalah “basa kang ngajeni banget, 

lagu dhekung (ora kena kamoran mesem), culing tembung-tembung kudu cetha sora, 

lan wujude kaya basa mudha krama”40 

b. Hubungan Bimbingan Orang Tua dan Penggunaan Bahasa Krama Inggil Siswa 

Orang tua dan anak adalah satu ikatan jiwa. Dalam keterpisahan raga, jiwa 

mereka bersatu dalam ikatan keabadian. Tak seorang pun dapat mencerai-

beraikannya. Ikatan itu dalam bentuk hubungan emosional antara anak dan orang tua 

yang tercermin dalam tingkah lakunya.41 

Bagi anak, orang tua adalah model yang harus ditiru dan diteladani. Sebagai 

model, orang tua seharusnya memberikan contoh yang baik bagi anak dalam 
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keluarga.42 Dalam keluarga anak pertama kali ada dan masuk sebagai peserta didik. 

Oleh karena itu dalam berinteraksi orang tua (ayah dan ibu) harus mampu 

menampilkan pola perilaku yang positif, karena dapat menjadi stimulus anak, 

terutama dalam etika berbicara (menyampaikan pesan), bertingkah laku dan lain 

sebagainya.43 

Keluarga sangat berpengaruh dalam pertumbuhan awal anak. Menurut 

Muhammad Atiah al-Abrasyi , keluarga besar pengaruhnya dalam bahasa dan logat 

bicara anak, dimana anak bicara dengan bahasa ibunya. Jika pembicaraan ibu itu baik, 

akan baik pula pembicaraan anaknya.44 

Ibarat pepatah yang mengatakan bahwa “ Tak ada pedang yang tajamnnya 

melebihi ucapan”. Ibaratnya ia mampu membelah dada anak-anak atau 

memungkinkan membangkitkan jiwannya sehingga tidak ada yang ditakutinya 

kecuali Allah. Ucapan orang tua dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan anak 

kepadanya. Baik atau buruknya kehidupan anak-anak, lisan orang tua yang 

menentukan. Sebab dari ucapan akan menimbulkan tindakan dan tindakan yang terus 

menerus akan menjadi kebiasaan.45 

Jadi, orang tua merupakan faktor pendorong dan pendidik yang paling 

dominan dalam membentuk tingkah laku anak, terutama dalam hal cara bicara anak. 

Peran orang tua sangat mempengaruhi baik buruknya cara bicara  si anak, tergantung 

pada bagaimana orang tua memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap anaknya. 
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B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Anik Achviana, 2009, Studi Korelasi Bimbingan Orang Tua Dengan prestasi Belajar 

Siswa Kelas III Pelajaran Matematika Semester 1 Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Ngrupit  

Jenangan Ponorogo Tahun Ajaran 2008/2009. 

Rumusan Masalah: 

a. Bagaimana proses bimbingan orang tua kelas III Sarangan Madrasah Ibtidaiyah 

Ma’arif Ngrupit  Jenangan Ponorogo Tahun Ajaran 2008/2009? 

b. Bagaimana prestasi belajar siswa kelas III  pelajaran matematika semester 1 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Ngrupit  Jenangan Ponorogo Tahun Ajaran 2008/2009? 

c. Apakah ada hubungan antara bimbingan orang tua dengan prestasi belajar siswa kelas 

III  kelas III pelajaran matematika semester 1 Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Ngrupit  

Jenangan Ponorogo Tahun Ajaran 2008/2009? 

Kesimpulan:  

a. Berdasarkan hasil data tentang bimbingan orang tua siswa kelas III Madrasah 

Ibtidaiyah Ma’arif Ngrupit  Jenangan Ponorogo Tahun Ajaran 2008/2009 

menunjukkan bahwa bimbingan orang tua terhadap belajar anak baik, diantaranya 

mendampingi anak ketika belajar dan memberikan dorongan serta kasih sayang 

kepada anak. Hal ini dibuktikan dari hasil data penelitian bahwa siswa yang mendapat 

bimbingan dari orang tua dalam belajar dengan kategori baik sejumlah 18 siswa atau 



 

 

75%, kategori cukup sebanyak  6 siswa atau 25% dan kategori kurang sebanyak 0 

atau 0%. 

b. Berdasarkan hasil data tentang prestasi belajar siswa kelas III  pelajaran matematika 

semester 1 Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Ngrupit  Jenangan Ponorogo Tahun Ajaran 

2008/2009 menunjukkan bahwa hasil prestasi belajar siswa kelas III cukup. Hal ini 

dibuktikan dari hasil nilai raport semester 1 pelajaran matematika bahwa siswa yang 

memperoleh nilai dengan kategori baik ada 3 siswa atau 12,5%, kategori cukup 

sebanyak 14 siswa atau 58,3% dan kategori kurang 7 siswa atau 29, 2%. 

c. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus product moment didapat 

hasil akhir � =0,8258. Jadi, jika � =0,8258 dan pada tariff signifikan 5% rt=0,404, 

maka � > rt sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Berarti ada hubungan yang 

signifikan antara bimbingan orang tua dengan prestasi belajar siswa kelas III 

pelajaran matematika semester 1 Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Ngrupit  Jenangan 

Ponorogo Tahun Ajaran 2008/2009. 

2. Awalina Maulida, 2012, Hubungan Penggunaan Bahasa Jawa krama dengan Perilaku 

Siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kecandran Salatiga Tahun 2012 

Rumusan Masalah: 

a. Bagaimana penggunaan bahasa Jawa krama siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 

Kecandran Salatiga Tahun 2012? 

b. Bagaimana perilaku siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kecandran Salatiga Tahun 

2012? 

c. Adakah hubungan antara penggunaan bahasa Jawa krama dengan perilaku siswa 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kecandran Salatiga Tahun 2012? 



 

 

Kesimpulan: 

a. Pada variabel X yaitu penggunaan bahasa jawa krama Madrasah Ibtidaiyah Negeri 

kecandran Salatiga tahun 2012 pada kategori tinggi angka frekuwensi mencapai 10 

responden dengan persentase 18%, penggunaan bahasa Jawa krama dalam kategori 

sedang angka frekuwensi mencapai 34 responden dengan persentase 62%, dan 

penggunaan bahasa Jawa krama pada kategori rendah angka frekuwensi mencapai 11 

responden dengan persentase 20% 

b. Pada variabel Y yaitu perilaku siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri kecandran Salatiga 

tahun 2012 pada kategori tinggi angka frekuwensi mencapai 13 responden dengan 

persentase 24%, perilaku siswa dalam kategori sedang angka frekuwensi mencapai 28 

responden dengan persentase 51%, dan perilaku siswa pada kategori rendah angka 

frekuwensi mencapai 14 responden dengan persentase 25%. 

c. Hasil uji hipotesis membuktikan bahwa hipotesis penulis yaitu “ada hubungan antara 

penggunaan bahasa jawa krama dengan perilaku siswa MIN Kecandran Salatiga 

tahun 2012”. Hal itu terlihat dari nilai yang lebih besar antara r hitung dan r tabel.r 

hitung (0,638) > (0,345). Pada N=55 dan taraf signifikan 1% hubungan yang 

terbentuk adalah positif. 

Kedua penelitian di atas sangatlah berbeda, dimana penelitian pertama tentang 

Korelasi Bimbingan Orang Tua Dengan prestasi Belajar Siswa Kelas III Pelajaran 

Matematika sedangkan penelitian kedua tentang Hubungan Penggunaan Bahasa Jawa Krama 

Dengan Perilaku Siswa. Salah satu variabel dari tiap penelitian di atas sama dengan variabel 

yang penulis gunakan untuk penelitian. Kesamaan dari dua penelitian tersebut adalah 

penelitian kuantitatif. Sedangkan penelitian yang penulisakan lakukan juga termasuk 



 

 

penelitian kuantitatif dengan dua variabel yaitu: bimbingan orang tua (variabel X) dan 

penggunaan bahasa krama inggil (variabel Y). 

C. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan landasan teori di atas, kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah: jika 

bimbingan orang tua baik dalam memberikan contoh dan pendidikan terhadap anaknya , 

maka penggunakan bahasa krama inggil siswa juga baik. Akan tetapi jika bimbingan orang 

tua kurang baik dalam memberikan contoh dan pendidikan terhadap anaknya, maka 

penggunakan bahasa krama inggil siswa juga kurang baik. 

 

 

 

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban antara dugaan sementara terhadap masalah penelitian 

yang secara teoritis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya. 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan antara bimbingan orang tua dengan penggunaan 

bahasa krama inggil siswa di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Nglinggis Trenggalek 

Tahun Ajaran 2014/2015. 

2. Ho: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara bimbingan orang tua dengan 

penggunaan bahasa krama inggil siswa di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Nglinggis 

Trenggalek Tahun Ajaran 2014/2015. 

 


