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Tanggung jawab sebagai orang tua sangatlah besar terhadap setiap 

perkembangan anak. Bagi seorang anak keluarga merupakan tempat dimana ia 

menjadi dirinya sendiri. Orang tua adalah pendidikan pertama dan utama bagi anak-

anaknya agar dapat menjadi manusia yang sehat, tangguh, maju dan mandiri, sesuai 

dengan tuntunan kebutuhan pembangunan yang semakin tinggi.  

Untuk mendeskripsikan masalah diatas maka peneliti membuat rumusan masalah 

sebagai berikut: (1) bagaimana peran orang tua dalam mengembangkan jiwa sosial anak di 

SD N Jebeng Slahung dari aspek pendidikan? (2) Bagaimana peran orang tua dalam 

mengembangkan jiwa sosial anak di SD N Jebeng slahung dari aspek Psikologis?. 

 Untuk menjawab pertanyaan diatas, peneliti ini menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang lebih menekankan analisisnya dari pada proses 

penyimpulan deduktif dan induktif. Serta analisis terhadap dinamika hubungan antar 

fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah, kemudian mengarahkan 

penelitiannya untuk memperoleh hasil penelitian. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa peran orang tua dalam mengembangkan 

jiwa sosial anak di SD N Jebeng Slahung dari aspek pendidikannya diantaranya: (1) 

Memotivasi atau memberi dorongan cinta kasih yang menjiwai hubungan orang tua 

dengan anak. (2) Pembiasaa. (3) suruhan. (4) larangan.(5) Menganjurkan.(6) Mengajak, 

dalam menjalankan peranya.(7) memberi contoh. (8) memuji. (9) Menghukum. Sedangkan 

peran orang tua dalam mengembangkan jiwa sosial anak di SD N Jebeng dari aspek 

psikologisnya sebagai berikut: (1) Pemberi rasa aman.(2) Sumber pemenuhan kebutuhan, 

baik fisik mauoun Psikis,(3) Sumber kasih sayang dan penerimaan, 4) Model pola 

perilaku secara sosial,(5) Pemberi bimbingan,(6) Pembentuk anak dalam memecahkan 

masalah,(7) Memberi bimbingan untuk penyesuaian diri,(8) Stimulator bagi 

pengembangan kemampuan anak,(9) Pembimbing dalam mengembangkan aspirasi, dan 

10) Sumber persahabatan/ teman bermain bagi anak sampai cukup usia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya 

mengembangkan pribadia anak. Perawatan orang tua yang penuh dengan kasih 

sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial 

budaya yang diberikannya merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan 

anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang sehat.
1
 

Sebagaimana dikutip oleh Uyoh Sadollah, F.J . Brown mengemukakan 

bahwa, dari sudut pandang sosiologis dalam arti sempit keluarga merupakan 

orang tua dan anak-anaknya. dalam arti luas keluarga meliputi semua pihak yang 

ada hubungan darah atau keturunan. Sedangkan menurut Undang-Undang No.10 

tahun 1992, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang tediri dari 

suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
2
 

Pendidikan yang berlangsung secara formal maupun informal 

dilingkungan sekolah maupun keluarga memiliki peran penting dalam 

mengembangkan psikososial siswa. Atau dapat disebut dengan perkembangan 

                                                           
1
 Syamsyu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja(Bandung:Remaja Rosdakarya, 

2012), 36 
2
 Uyoh Sadulloh, Pedagogik(Bandung: UPI PRESS, 2006),188 
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sosial siswa, yaitu proses perkembangan kepribadian siswa selaku seorang 

anggota masyarakat dalam berhubungan dengan orang lain.
3
 

Pendekatan teori belajar sosial terhadap proses perkembangan sosial dan 

moral siswa ditekankan pada perlunya pembiasaan dan peniruan. Menurut 

prinsip- prinsip Conditioning (pembiasaan merespon) prosedur belajar dalam 

mengembangkan tingkah perilaku sosial dan moral pada dasarnya sama dengan 

prosedur belajar dalam mengembangkan perilaku-perilaku lainnya, yakni dengan 

“reward” dan “punishment”.4 Dasar pemikirannya adalah sekali seorang siswa 

mempelajari perbedaan antara perilaku yang menghasilkan ganjaran dengan 

perilaku yang mengakibatkan hukuman, ia senantiasa berpikir dan memutuskan 

perilaku sosial mana yang perlu ia perbuat.  

Proses membimbing individu ke dalam dunia sosial disebut sosialisasi. 

Sosialisasi dilakukan dengan mendidik individu tentang kebudayaan yang harus 

dimiliki dan diikutinya, agar ia menjadi anggota masyarakat baik dalam 

masyarakat dan dalam berkat dan dalam berbagai kelompok kusus.
5
 

Sosialisai terjadi melalui “conditioning” oleh lingkungan yang 

menyebabkan individu mempelajari pola kebudayaan yang fundamental seperti 

berbahasa, cara berjalan, duduk, makan, apa yang dimakan, berkelakuan sopan, 

mengembangkan sikap yang dianut dalam masyarakat seperti sikap terhadap 

agama, seks, orang yang lebih tua, pekerjaan, rekreasi dan segala sesuatu yang 

                                                           
3
 Uyoh Sadulloh, Pedagogik,188 

4
 S. Nasution, Sosiologi Pendidikan ( Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), 126 

5
 Ibid, 126  
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perlu bagi warga negara masyarakat yang baik. Belajar norma-norma kebudayaan 

pada mulanya banyak terjadi dirumah dan sekitar, kemudian disekolah, bioskop, 

televisi dan lingkungan lain.
6
 

Disamping itu ada lagi bentuk pelajaran sosial yang bersifat pribadi, 

misalnya seorang suka atau tidak suka akan orang minta-minta, ular, mainan 

kartu,dan sebagainya. Pengalaman tidak serupa itu tidak merupakan bagian dari 

kebudayaan, akan tetapi bercorak pribadi.
7
 

Sosialisasi tercapai melalui komunikasi dengan anggota masyarakat 

lainnya. Pola kelakuan yang diharapkan dari anak terus menerus disampaikan 

dalam segala situasi dimana ia terlihat. Kelakuan yang tak sesuai di 

kesampingkan karena menimbulkan konflik dengan lingkungan sedangkan 

kelakuan yang sesuai dengan norma yang diharapkan dimantapkan.
8
 

Dalam interaksi anak dengan lingkungannya ia lambat laun mendapat 

kesadaran akan dirinya sebagai pribadi. Ia belajar untuk memandang dirinya 

sebagai objek seperti orang lain memandang dirinya. Ia dapat membayangkan 

kelakuan apa yang diharapkan orang lain dari padanya. Ia misalnya dapat 

merasakan perbuatannya yang salah dan keharusan untuk meminta maaf. Dengan 

menyadari dirinya sebagai pribadi ia dapat mencari tempatnya dalam stuktur 

sosialnya, dapat menyesuaikan kalakuan dengan harapan masyarakat melalui 

                                                           
6
 S. Nasution, Sosiologi Pendidikan , 127. 

7
Ibid,127.  

8
 Ibid,127. 
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proses sosialisasi yang dilaluinya. Jadi dalam interaksi sosial itu memperoleh 

“self concept” atau suatu konsep tentang dirinya. 
9
 

Individu akan belajar dengan baik apabila pembelajarannya sesuai dengan 

tingkat perkembangn anak. Karena perkembangan fisik, kognitif dan dominan 

sosioemisional individu bervariasi, maka prestasi dalam domain ini juga juga 

bervariasi. Ketika pendidikan terlalu menekankan secara belebihan pada satu 

domain, misalnya kesiapan membaca dalam domain kognitif, efeknya mugkin 

mengaburkan kemampuan murid dalam domain lain. Perkembangan dipengaruhi 

oleh sekolah, keuarga, komunitas dan budaya. Keterlibatan orang tua yang positif 

dan terus menerus dalam pembelajaran anak dan sekolah akan bermanafaat bagi 

perkembangan anak. Kesadaran dan pemahaman akan variasi perkembangan 

dalam anak-anak dampak membantu menciptakan konteks pembelajaran yang 

optimal.  

Orang tua sebagai pendidik betul-betul merupakan peletak dasar 

kepribadian anak. Dasar kepribadian tersebut akan bermanfaat atau berperan 

terhadap pengaruh-pengaruh atau pengalaman-pengalaman selanjutnya.  

Sebagaimana dikutip oleh Uyoh Sadullah, Ki Hajar Dewantara 

megemukakan bahwa suasana kehidupan keluarga merupakan tempat yang 

sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan, pendidikan individu maupun 

pendidikan sosial.
10

  

                                                           
9
 . Nasution, Sosiologi Pendidikan , 127. 

10
 Uyoh Sadollah,Pedagogik (Ilmu Mendidik), (Bandung:IKAPI,2010), 193 
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Keluarga itu tempat yang paling baik untuk melangsungkan pendidikan 

kearah pembentukan pribadi yang utuh, tidak hanya bagi anak-anak, tetapi juga 

bagi para remaja. Keberadaan keluarga sangat membantu proses perkembangan 

pada anak. Dari aspek pendidikanpun jika orang tua selalu mendampingi 

prestasipun akan tercapai. Anak juga akan lebih mudah bersosialisasi dengan 

lingkungannya. 

Pembelajaran dipengaruhi oleh interaksi sosial, hubungan interpersonal, 

dan komunikasi dengan orang lain. Pembelajaran sering kali membaik bila anak 

punya kesempatan untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain dalam 

menangani tugas-tugas intruksional. Hubungan interpersonal yang berkualitas 

dapat menghasilkan rasa memiliki, penghargaan diri, penerimaan diri, dan 

menghasilkan iklim pembelajaran yang positif. Orang tua, guru, teman sebaya, 

adalah orang-orang yang sangat penting dalam dunia sosial anak dan hubungan 

mereka dengan anak dapat memperkuat atau melemahkan pembelajaran anak.
11

   

Pada kenyataannya dalam lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat dan 

lingkungan yang lainnya pendidikan itu sangat berpengaruh bagi kehidupan 

pribadi anak. Dorongan orang tua dalam berinteraksi sangat penting, melalui 

komunikasi secara rutin dengan anak itu akan membantu interaksi sosial anak 

dalam masyarakat.  

                                                                                                                                                                      

  
11

John W Santrock, Psikologi Pendidikan Edisi Kedua (Jakarta: PT Kencana,2007), 100
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Dan dengan itu memudahkan anak untuk membangun jiwa sosial mereka. 

Dengan sering membantu temannya, berbagi dengan keluarganya dan bermain 

dengan teman sebayanya. Seringkali orang tua hanya menganggap anaknya 

sebagai anak kecil, bahkan mendiamkan mereka saja tanpa mengajak 

berkomunikasi. Biasanya anak yang seperti itu cenderug diam dan enggan untuk 

berinteraksi dengan sekitarnya. Ada juga anak yang sering kali dilarang dalam 

melakukan keinginan dalam dirinya. Dan hal itu pula mempengaruhi anak untuk 

mengembangkan jiwa sosial mereka, anak menjadi minder, tidak percaya diri 

dengan keadaan sekitar. Maka diperlukannya sosok orang tua dalam 

mengembangkan jiwa sosial anak mereka. 

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti melihat bahwa di sana sebagian 

siswa yang ada memiliki kesulitan dalam berinteraksi dengan temannya. Bahkan 

ada anak yang sangat mendominasi temannya. Dan begitu juga terlihat dalam 

kegiatan-kegiatan yang ada didalam sekolah seperti bermain kelompok dalam 

pelajaran olah raga. Rasa ingin bersosial anak juga berbeda dengan itu penyebab 

perbedaan tersebut keterkaitan dengan orang tua anak dekat ataukah tidak. Selain 

melalui kegiatan olahraga disekolah biasanya dapat juga terlihat dalam kegiatan 

bersih bersih kelas atau dapat disebut dengan regu piket. Adanya kerjasama dalam 

regu piket juga tergantung kondisi anak juga memiliki jiwa sosial yang tinggi. 

Dengan itu anak dapat dilihat melalu pengamatan yang senang membantu 

temannya dan yang hanya bekerja sendiri dan tentunya nantinya ada anak yang 
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tidak suka membantu hanya berdiri atau mengamati temannya yang sedang 

bekerja saja.  

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mengambil judul: PERAN 

ORANG TUA DALAM MENGEMBANGKA JIWA SOSIAL ANAK DI SDN 

JEBENG SLAHUNG 

 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah jiwa sosial anak di SD N Jebeng kelas 1 tahun 

pelajaran 2015/2016, upaya yang dilakukan oleh orang tua dalam meningkatkan 

jiwa sosial sehingga menghasilkan anak yang berbudi baik dan peduli terhadap 

lingkungan sekitar. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana peran orang tua dalam  mengembangkan jiwa sosial anak di SD N 

Jebeng Tahun Pelajaran 2015/2016 dari aspek pendidikannya? 

2. Bagaimana peran orang tua dalam  mengembangkan jiwa sosial anak di SD N 

Jebeng Tahun Pelajaran 2015/2016 dari aspek psikolgisnya? 

 

D. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui peran orang tua dalam  mengembangkan jiwa sosial anak 

dari aspek pendidikannya. 
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2. Untuk mengetahui  peran orang tua dalam  mengembangkan jiwa sosial anak 

dari aspek psikologis. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan tentang peran guru 

dalam perkembangan jiwa sosial anak dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. 

2. Secara Praktis 

Adapun maksud penulis mengadakan penelitian ini diharapkan dapat 

berguna untuk: 

a. Bagi Guru, yaitu membantu guru untuk mengatur dan mengatasi siswa 

dalam perkembangan jiwa soaial agar bisa belajar dengan baik. 

b. Bagi Siswa, yaitu siswa dapat termotivasi agar minat untuk belajar serta 

membantu siswa dalam mengenali diri sendiri dan orang lain. 

c. Bagi Sekolah, yaitu dapat menjadi masukan bagi sekolah untuk bersama-

sama membimbing dan memotivasi siswa dalam meningkatkan prestasi 

belajarnya. 

d. Bagi Orang Tua, yaitu hasil penelitian ini menjadikan informasi yang 

berguna bagi orang tua sebagai bahan kajian dalam mengajarkan jiwa sosial 

anak. 
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e. Bagi Peneliti, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan 

pengetahuan bagi peneliti khususnya dalam perkembangan jiwa sosial anak 

di sekolah maupun di rumah.   

 

F. Metode Penelitian  

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian  

Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif 

dalam metodologi penelitian dengan pendekataan kualitatif memiliki karakter 

alami (Natural Setting) sebagai sumber daya langsung, deskriptif proses lebih 

dipentingkan dari pada hasil analisis dalam penelitian kualitatif cenderung 

dilakukan secara analisis induktif dan bukan merupakan hal yang esensial.
12

  

Dalam hal ini, jelas penelitian yang digunakan yaitu penelitian studi 

kasus Penelitian kasus yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif 

mengenai unit sosial tertentu yang meliputi individu, kelompok, lembaga dan 

masyarakat.
13

 

2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan  

berperan serta, namun peran penelitian yang menentukan keseluruhan 

sekenarionya.
14

 Pengamatan berperan serta menceritakan kepada peneliti apa 

                                                           
12

 Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2006), 175. 
13

 Yatim Riyanto, Metodologi Penelitian Pendidikan  (Surabaya: SIE Surabaya, 2001), 24-25. 
14

 Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 163. 
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yang dilakukan kepada peneliti apa yang dilakukan oleh orang-orang dalam 

situasi penelitian memperoleh kesempatan mengadakan pengamatan.
15

 Sering 

terjadi peneliti menghendaki informasi lebih dari sekedar mengamatinya. Ia 

berangkat ingin mengetahui suatu peristiwa, apa yang sering terjadi dan apa 

yang dikatan oleh orang itu. Peneliti ingin mengetahui suatu peristiwa, apakah 

tanpa kehadirannya pada subjek berperilaku tetap atau menjadi bebeda dan 

sebagainya. jadi pengamatan berperan serta pada dasarnya berarti 

mengadakan pengamatan dan mendengarkan secara secermat mungkin sampai 

pada sekecil-kecilnya.  

Dalam bukunya Lexy J. Moleomg yang berjudul Metode Penelitian 

Kualitatif, Bagdan mendefinisikan secara tepat Pengamatan Berperanserta  

sebagai penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu 

cukup lama anatara peneliti dengan subjek dalam lingkungan subjek, dan 

selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis 

dan berlaku tanpa gangguan. Kedudukan manusia dalam penelitian kualitatif 

cukup rumit. Ia sekaligus merupakan perencanaan pelaksanaan pengumpulan 

data, analisis, penafsiran data dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil 

penelitian.
16

 

Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia 

sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, 

                                                           
15

 Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif ,  , 164. 
16

 Ibid ,168. 
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penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelpor penelitian. Untuk itu, 

dalam penelitian ini, peneliti sebagai instrumen kunci, partisipasi penuh 

sekaligus pengumulan data, sedangkan yang lain sebagai penunjang.  

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Jebeng Slahung, Ponorogo 

dikarenakan ketertarikan peneliti  dalam kepribadian peserta didik di SDN 

Jebeng. Keterkaitan peneliti melakukan penelitian di SDN Jebeng dikarenakan 

siswa-siswa yang ada disana memiliki keunikan seperti kegiatan-kegiatan 

yang sangat menunjang untuk berlatih bersosialisasi, seperti kerja bakti dan 

dalam pembelajara banyak memberi tugas yang bersifat kelompok. Dan 

dengan itu dapat diteliti kegiatan-kegiatan yang ada disana akan memberikan 

hal-hal yang berpengaruh untuk siswa akan lebih berjiwa sosial. Dikarenakan 

setiap individu itu memiliki jiwa seosial anak berbeda-beda yang bermula 

diajarkan oleh orang tua mereka dan ketika mereka berkembang secara 

bersama perubahan-perubahan apa saja yang akan terjadi pada siswa itu juga 

tergantung pada lingkungan masyarakat seperti di sekolah.   

4. Data Dan Sumber Data 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek 

dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuisoner atau 

wawancara dalam mengumpulkan datanya, maka sumber data tersebut 

responden yaitu merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, 
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baik pertanyaan tertulis ataupun lisan.
17

  Menurrut Lofland dan Lofland 

sumber data pada penelitian kualitatif ialah kata-kat dan tindakan, selebihnya 

adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu 

pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber 

data tertulis, foto, dan statistik. 
18

 

a. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai 

merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui 

catatan tertulis atau melelui perekaman vidio/audio tapes, pengambilan 

foto, atau film.  

Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau 

pengamatan berperanserta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan 

melihat, mendengar, bertanya. 

b. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber 

tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan dokumen resmi. Sumber buku 

berupa buku dan majalah ilmiyah merupakan juga termasuk sumber 

buku. Dari sumber arsip penelitian bisa memperoleh informasi tentang 

lingkungan keluarga subjek yang telah diteliti.  

c.  Foto, dapat menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan dan 

sering digunakan untuk menelaah segi subjektif dan hasilnya sering 

dianalisis secara induktif. Ada dua katagori foto yang dapat 

                                                           
17

 Suharsani Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997),  204 . 
18

 Ibid, 204.  



14 

 

 

 

dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan oleh 

peneliti sendiri.  

d. Data statistik, yang telah tersedia sebagai sumber data tambahan bagi 

keperluannya. 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Sebab bagi penelitian kualitatif 

fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan 

interaksi dengan subjek melalui wawancara mendalam dan diobservasi pada 

latar, dimana fenomena tersebut berlangsung dan disamping itu untuk 

melengkapi data, diperlukan dokumentasi (tentang bahan-bahan yang ditulis 

oleh atau tentang subjek). 

a. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Wawancara itu dilakukan oleh dua pihak yaitu, pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud 

mengadakan waawancar, seperti yang ditegaskan oleh Lincoln dan Guba, 

antara lain: mengkontruksikan mengenai orang, kejadian, organisasi, 

perasaan, motivasi, tuntunan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; 

merekonstrusikan kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami 

masa lalu; memproyeksikan kebetulan-kebetulan demikian sebagai yang 
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diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, 

mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari oranag lain.  

Ada beberapa cara yang dikemukakan oleh Patton sebagai berikut: (a) 

wawancara pembicaraan informal, (b) pendekatan petunjuk umum 

informal, dan (c) wawacara buku terbuka. 

b. Observasi  

Metode ini digunakan apabila seseorang peneliti ingin mengetahui 

secara empirik data yang dilakukan dengan pengamatan yang disertai 

dengan pencatatan secara teratur terhadap objek yang diamati sebagai 

suatu yang metode ilmiyah observasi juga diartikan sebagai pengamatan 

dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek 

penelitian.
19

 

Metode observasi digunakan untuk menyusun data tentanang peran 

orang tua dalam meningkatkan jiwa sosial anak di SDN Jebeng Slahung 

Ponorogo. 

c. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dari 

sumber non insani, sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi 

tentang gambaran SDN Jebeng Slahung. Rangkaian kegiatan 
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pembelajaran yang dilakukan oleh tenaga pengajar (guru) berkaitan 

tentang cara meningkatkan perkembangan jiwa sosial anak. 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam kasus ini menggunakan analisis data 

kualitatif, teknik analisis data adalah aktivitas dilakukan secara terus 

menerus selama penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari pengumpulan 

data sampai pada tahap penelusan laporan. Oleh sebab itu, dalam penelitian 

kualitatif, pengumpulan data dan analisis data bukanlah dua hal yang 

terpisah seperti yang lazim dilakukan dalam penelitian kualitatif.
20

  Teknik 

analisis data diantaranya: 

a. Analisis sebelum dilapangan 

Penelitian kualitatif telah melakuakan analisis data sebelum peneliti 

masuk lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi 

pendahuluan atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan 

fokus penelitian, namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat 

sementara.  

b. Analisis selama dilapangan  model Miles dan Huberman 

Dalam bukunya yang berjudul analisis data kualitatif menjelaskan 

secara mendalam cara data seharusnya dianalisis dalam penelitian 

kualitatif. Dalam buku tersebut menjelaskan bahwa analisis data dalam 
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penelitian kualitatif dilakukan secara siklus, dimulai dari tahap tiga, 

kemudian kembali ke tahap satu. Secara garis besar, Miles dan  

Hubermen memberi analisis data dalam penelitian kualitatif ke dalam 

tiga tahap yaitu, kondifikasi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan/ verifikasi.  

1) Tahap kondifikasi data 

Tahap kondifikasi data merupakan tahap pekodingan terhadap 

data. Hal yang dimaksud dengan mengkodigan data adalah peneliti 

memberikan nama atau penanaman terhadap hasil penelitian. Hasil 

kegiatan tahap pertama adalah diperoleh tema-tema atau klasifikasi 

dari hasil penelitian. Tema-tema atau klasifikasi dari hasil penelitian.  

Cara melakukannya adalah penelitian menulis ulang catatan-

catatan lapangan yang mereka buat (tentunya wawancara 

mendalam). Apabila wawancara direkam, tentunya pada tahap awal 

adalah mentranskip hasil rekaman. Setelah catatan lapangan ditulis 

membaca keseluruhan catatan lapangan atau transkipsi. Setelah itu, 

penelitian memilih informasi yang penting tentunya dengan cara 

memberi tanda-tanda. Pada tahap ini, catatan lapangan atau 

verbalatin telah penuh dengan tanda-tanda dan dengan tanda tersebut 

peneliti telah dapat mengidentifikasi mana data yang penting dan 

mana data yang tidak penting yang ada dalam catatan lapangan atau 

verbatin. Setelah ini, kata Mils dan Huberman, peneliti memberikan 
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perhatian khusus kepada penggalan bahan tertulis yang penting, 

yang sesuai dengan yang dicari. Kemudian, peneliti telah 

menginterpretasiakan apa yang disampaikan oleh informan atau oleh 

dokumen dalam penggalan tersebut.  

2) Tahap penyajian data 

Tahap penyajian data adalah sebuah tahap lanjutan analisis 

dimana peneliti menyajikan temuan peneliti berupa katagori atau 

pengelompokan. Miles dan Hubermen menganjurkan untuk 

menggunakan matrik dan diagram untuk menyajikan hasil 

penelitian, yang merupakan temuan peneliti. Mereka tidak 

menganjurkan untuk menggunakan cara negatif untuk menyajikan 

tema, karena  dalam pandangan mereka penyajian dengan diagram 

dan matrik lebih efektif. 

3) Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi 

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu tahap 

lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari 

temuan data. Ini adalah interpretasi peneliti menarik kesimpulan dari 

suatu wawancara atau sebuah dokumen. Interpretasi peneliti. Setelah 

kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek lagi kesahihan 

interpertasi dengan cara mengecek ulang proses koding dan 

penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah 

dilakukan.  
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Setelah tahap tiga ini dilakukan, maka peneliti telah memiliki 

temuan penelitian berdasarkan analisis data yang telah dilakukan 

terhadap suatu hasil wawancara mendalam atau sebuah dokumen.
21

  

7. Pengecekan Keabsahan Temuan  

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep kesohihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas), derajat 

kepercayaan keabsahan data (kredibilitas data) dapat diadakan 

pengecekan dengan teknik (1) pengamatan yang tekun, dan triangulasi. 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu 

yang sedang dicari. Ketekunan pengamatan ini dilaksanakan peneliti 

dengan cara: 

a) Mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara 

berkesinambungan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan 

perkembangan jiwa sosial pada anak. 

b) Menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik, sehingga pada 

pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh hal tentang 

keadaan pelaksanaan perkembangan jiwa sosial pada anak. 

Hal ini menggunakan teknik triangulasi dengan sumber hal, ini dapat 

dicapai peneliti dengan jalan: 
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a) Membandingkan hasil pengamatan tentang keadaan kegiatan 

pembelajaran dirumah dengan data hasil wawancara. 

b) Membandingkan apa yang dikatakan oleh guru dengan apa yang 

dikatakan oleh orang tua. 

c) Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang ada di 

SDN Jebeng Slahung Ponorogo.   

8. Tahap-Tahap Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada 5 maret 2016 sampai dengan 25 

April 2016. Hal-hal yang akan diteliti pada saat ini meliputi kegiatan-

kegiatan yang ada disekolah, selain itu melalui wawancara kepada guru, 

wawancara kepada orang tua dan atau wawancara dengan lingkungan 

sekitar.  

 

G. Sistematika Pembahasan  

BAB pertama, berisi Pendahuluan dalam pendahuluan ini dikemukakan 

latar belakang masalah, fokus penelitian, landasan teori, metode penelitian, 

manfaat penelitian landasan teori, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB kedua berisi tentang Kajian Teoritis tentang peran orang tua dalam 

mengembangkan jiwa sosial anak dan telaah hasil penelitian terdahulu. 

BAB ketiga Berisi gambaran umum lokasi penelitian yaitu sejarah 

berdirinya SD N JEBENG Slahung, Struktur Organisasi, Keadaan guru dan 



21 

 

 

 

siswa, sarana dan prasarana. Deskripsi data khusus yang meliputi; peran orang 

tua dalam mengembangkan jiwa sosial anak dari aspek pendidikan dan peran 

orang tua dalam mengembangkan jiwa sosial anak dari aspek psikologisnya.  

BAB keempat Berisi tentang analisis data peneliti yang ditemukan selama 

penelitian. Meliputi peran orang tua dalam mengembangkan jiwa sosial anak dari 

aspek pendidikan dan peran orang tua dalam mengembangkan jiwa sosial anak 

dari aspek psikologisnya.  

BAB kelima Penutup Berisi tentang tentang kesimpulan hasil penelitian 

dan saran. 



22 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

 

A. KAJIAN TEORI 

1. Peran Orang Tua 

a. Pengertian Orang Tua  

Orang tua (ayah dan ibu) merupakan pendidik kodrati pada 

hakikatnya tidak bisa diganti oleh orang lain. Karena itu orang tua 

menyekolahkan anaknya ke sekolah untuk dididik oleh guru, tidak berarti 

guru akan menggantikan semua peran orang tua anak dalam melakukan 

tugasnya dalam mendidik anak disekolah. Orang tua sebagai orang yang 

bertanggung jawab memiliki cita-cita dan harapan tertentu bagi 

perkembangan anaknya kelak setelah dewasa. 
22

  

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan 

ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan pernikahan yang sah yang 

dapat membentuk sebuah keluarga. Ayah merupakan sumber kekuasaan 

yang memberikan pendidikan anaknya tentang menegemen dan 

kepemimpinan, sebagai penghubung antara keluarga dan masyarakat 
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dengan memberikan pendidikan anaknya komunikasi terhadap 

sesamanya, memberi perasaan aman dan perlindungan. 
23

 

Sedangkan ibu sebagi sumber kasih sayang yang memberikan 

pendidikan sifat ramah tamah, asah, asih, dan asuh kepada anaknya. 
24

 

Pada kebanyakan keluarga ibulah yang memegang peranan yang 

terpenting terhadap anak-anaknya. Sejak anak itu dilahirkan ibulah yang 

selalu disampingnya. Ibulah yang memberi makan dan minum, 

memelihara, dan selalu bercampur gaul dengan anak-anaknya. Itulah 

sebabnya anak-anak lebih cinta kepada ibunya dari pada anggota keluarga 

lainnya.
25

 

Dalam buku Ilmu Prndidikan Teoritis Dan Praktis oleh Ngalim 

Purwantomen jelaskan bahwa, Menurut FJ. Brown dalam M.I Soelaeman 

mengemukakan pengetian keluarga ditinjau dari sudut pandang sosiologi. 

“dalam arti sempit keluarga merupakan orang tua dan anak-anaknya. 

Dalam arti luas keluarga meliputi semua pihak yang ada hubungan darah 

atau keturunan”.26
 

b. Fungsi  Orang Tua (Keluarga) 

Keluarga berfungsi untuk membekali setiap anggota keluarga agar 

dapat hidup sesuai dengan tuntunan nilai-nilai religius, pribadi, dan 
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lingkungan. Peran orang tua dalam melakukan fungsi-fungsi keluarga 

harus disertai dengan penampilan serta tindakan-tindakan yang telah 

disesuaikan dengan berbagai situasi. M.I. Soelaeman mengemukakan 

beberapa fungsi keluarga sebagai berikut:
27

Fungsi edukasi, Fungsi ini 

mengarahkan keluarga sebagai wahana pendidikan pertama dan utama 

bagi anak-anaknya; Fungsi Sosialisasi anak, keluarga memiliki tugas 

untuk mengantarkan dan membimbing anak agar anak beradaptasi dengan 

kehidupan sosial (masyarakat) yang lebih luas; Fungsi Proteksi; Fungsi 

Afeksi (Perasaan), Fungsi ini diarahkan untuk mendorong keluarga  

sebagai wahana untuk menumbuhkan dan membina rasa cinta dan kasih 

sayang antara sesama anggota keluarga dan masyarakat serta dan 

lingkungannya; Fungsi Ekonomi; Fungsi Rekreasi, Dalam menjalankan 

fungsi ini keluarga menjadi lingkungan yang nyaman, menyenangkan, 

cerah, ceria dan penuh semangat; Fungsi Biologis, Fungsi ini diarahkan 

untuk mendorong keluarga sebagai wahana penyaluran kebutuhan 

reproduksi sehat bagi semua anggota keluarganya.  

c. Peran Orang Tua 

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam upaya 

mengembangkan pribadi anak. Perawatan orang tua yang penuh kasih 

sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan baik agama maupun 
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sosial budaya yang diberikannya merupakan faktor yang kondusif untuk 

mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang sehat.  

Sebagaimana dikutip oleh Uyoh Sadulloh dkk, Ki Hajar 

Dewantara kepentingan keluarga sebagai puasat pendidikan tidak hanya 

disebabkan adanya kesempatan yang sebaik-baiknya untuk melaksanakan 

pendidikan secara individual dan sosial (kemasyarakatan), namun karena 

ibu dan ayah dapat menanam segala benih kejiwaan (kebatinan) sesuai 

dengan benih-benih kejiwaan yang tumbuh dan berkembang dalam diri 

anak. Ayah dan ibu dalam mendidik anak-anaknya dapat berperan sebagai 

guru yang menjadi pemimpin perilaku beradap, sebagai pengajar yang 

berkaitan denagan pengembangan kecerdasan dan fikiran serta ilmu 

pengatahuan, juga ayah dan ibu berperan sebagai pemberi contoh suri 

tauladan dalam berperilaku sosial kemasyarakatan. 
28

 

Dalam bukunya John W. Santrock yang berjudul  “Perkembangan 

Anak”, menurut Day & Lamb; Lamb; Parke & Buriel. Peran ayah dalam 

keluarga di Amerika Serikat telah mengalami perubahan yang sangat 

besar. Selama masa penjajahan di Amerika, ayah terutama bertanggung 

jawab atas pengajaran moral. Ayah memberikan bimbingan dan nilai. 

Khususnya tentang agama.
29
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Dengan adanya revolusi industri, fokus dari peran ayah berubah 

untuk menekankan posisinya sebagai pencari nafkah bagi keluarga. Pada 

akhir perang dunia dua, peran lain untuk ayah muncul, yaitu model peran 

gender, terutama bagi anak laki-laki. Lalu pada tahun 1970-an, minat 

orang tua yang aktif dan penyayang muncul. Alih-alih hanya bertanggung 

jawab untuk bertanggung jawab untuk mendisiplinkan dan mengontrol 

anak-anak yang lebih tua dan mencari nafkah bagi keluarga, ayah juga 

dinilai dalam hal keterlibatan anaknya dalam mengasuh anak.
30

 

Sebagaimana dikutip oleh Uyoh Sadollah, ngalim Purwanto 

mengemukakan bahwa peran ayah dalam pendidikan anak-anaknya 

adalah sebagai berikut: 1) Sumber kekuasaan dalam keluarga, 2) 

Penghubung intern antara keluarga dengan masyarakat atau dunia luar, 3) 

Pemberi rasa aman bagi anggota keluarganya, 4) Pelindung terhadap 

ancaman dari luar 5) Hakim, atau yang mengadili jika terjadi perselisihan, 

6) Pendidik dalam segi-segi rasional.
31

 

Stereotip telah mengasosiasikan ibu dengan satu tipe kekuasaan. 

Ketika anak tidak berhasil atau membuat masalah, masyarakat 

cendenrung menghubungkan kurangnya kesuksesan dan masalah tersebut 

dengan satu sumber-ibu. Salah satu pelajaran terpenting dalam psikologi 

adalah bahwa perilaku ditentukan oleh banyak faktor demikian pula 
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dengan perkembangan anak. Jika perkembangan menyimpang, ibu bukan 

satu-satunya dalam masyarakat kita. 
32

 

Menuru Barneard & Martell dalam bukunya John W. Santrock, yang 

berjudul “Perkembangan Anak” , Realitas peran ibu kini adalah  bahwa di 

banyak keluarga, tanggung jawab utama anak, maupun pekerjaan rumah 

tangga dan bentuk lainnya dari “pekerjaan keluaga” masih dibebankan di 

pundak ibu. Perempuan bukan hanya mengerjakan lebih banyak 

pekerjaan keluarga dibanding laki-laki. Pekerjaan yang dilakukan 

kebanyakan perempuan juga tanpa henti, berulang dan tanpa henti. 
33

 

Sebagaimana dikutip oleh uyoh sadullah, Ki Hajar Dewantara 

megemukakan bahwa suasana kehidupan keluarga merupakan tempat 

yang sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan, pendidikan individu 

maupun pendidikan sosial.
34

  

Keluarga itu tempat yang paling baik untuk melangsungkan 

pendidikan kearah pembentukan pribadi yang utuh, tidak hanya bagi 

anak-anak, tetapi juga bagi para remaja. Peran orang tua dalam keluarga 

sebagai penuntun, pengajar dan sebagai pemberi contoh. Pada umumnya 

kewajiban ibu dan bapak itu sudah berjalan dengan sendirinya sebagai 

suatu tradisi.
35
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Melalui pendidikan dalam keluarga, anak bukan saja diharapkan 

agar menjadi suatu pribadi yang mantap, yang secara mandiri dapat 

melaksanakan tugas hidupnya dengan baik, melainkan ia juga diharapkan 

kelak dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Kedua segi 

pendidikan tersebut, pribadi yang mantap dan anggota masyarakat yang 

baik, bukan dua hal yang berlawanan harus dipertentangkan, melainkan 

keduanya harus terjalin dalam suatu kehidupan yang serasi.
36

 

2. Perkembangan Jiwa Sosial 

a. Pengertian perkembangan 

Menurut Knoers, dalam bukunya F.J Monks, A.M.P. Knoers, yang 

berjudul “Psikologi Perkembangan” Perkembangan dapat diartikan sebagai 

proses yang kekal dan tetap yang menuju kearah suatu organisasi pada 

tingkat integrasi yang lebih tinggi, berdasarkan pertumbuhan, pemasakan 

dan belajar.
37

  

Suatu devinisi yang relevan dikemukakan oleh Monks sebagai 

berikut: perkembangan psikologi merupakan suatu proses yang dinamis. 

Dalam proses tersebut sifat individu dan sifat lingkungan menentukan 

tingkah laku apa yang akan menjadi aktual dan terwujud.
38
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b. Aspek-Aspek Dalam Perkembangan 

Perkembangan sosial dan kepribadian mulai dari usia prasekolah 

sampai akhir masa sekolah ditandai oleh meluasnya lingkungan sosial. 

Anak-anak melepaskan diri dari keluarga, ia makin mendekatkan diri 

pada orang-orang lain disamping anggota-anggota keluarga. Adapun 

aspek-aspek yang mempengaruhi anak dalam perkembangannya
39

: 

1) Interaksi dengan teman sebaya 

Interaksi dengan teman sebaya merupakan permulaan 

hubungan persahabatan dan hubungan dengan peer. Sudah sejak 

awal berkembanglah preferensi tertentu dalam hubungan dengan 

anak-anak lainnya. Persahabatan pada anak sekolah pada umumnya 

terjadi atas dasar inters dan aktivitas bersama. Hubungan 

persahabatan dan hubungan peer bersifat timbal balik dan memiliki 

sifat-sifat sebagai berikut: (a) Ada saling pengertian, (b) Saling 

membantu, (c) Saling percaya,dan (d) Saling menghargai dan 

menerima.  

Sebagaimana dikutip oleh F.J Monks, A.M.P. Knoers, La Gaipa 

mengemukakan bahwa, maka ketiga sifat berikut ini merupakan inti 

persahabatan, yaitu: (a)  Loyalitas (jujur dan setia) (b) rasa simpati 

(tidak ada distansi) dan (c) tulus (tidak ada rasa segan, malu, atau 
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kompetisi). Sifat inti persahabatan ini diketemukan pada masa 

remaja, namun sudah nampak pada masa kanak-kanak. 
40

 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lutte dkk. dieropa 

terhadap remaja laki-laki dan wanita usia 10 sampai 18 tahun 

mengenai sifat ideal pertemuan dikemukakan jawaban-jawaban 

sebagai berikut: 1) aktifitas dan interes bersama, 2) saling terbuka 

(segalanya dibicarakan bersama), 3) saling percaya (dapat 

menyimpan rahasia), 4) empati (ikut merasakan) serta jujur, 5) 

mengisi kekurangan yang lain (sahabat mempunyai sifat yang 

diinginkan), dan akhirmya 6) relasi yang dekat: kelekatan satu 

dengan yang lain berdasarkan keterbukaan, kehalusan rasa dan 

saling membantu. 
41

 

Hubungan sosial dengan peer adalah sangat penting bagi 

perkembangan anak. Persahabatan yang semula terjadi karena 

“melakukan sesuatu bersama” beralih menjadi persahabatan yang 

mendalam dalam masa remaja dan berpengaruh besar pada 

perkembangan pribadi individu yang sedang berkembang.
42

 

2) Perkembangan motivasi prestasi 

Dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Haditono di 

Indonesia diketemukan bahwa cara orang tua mendidik anak 
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menyumbang pembuentukan motif prestasi anak dalam hubungan 

dengan  tiga keunggulan tersebut ia menemuka bahwa stimulasi dari 

ibulah yang diduga lebih berperan dalam pembentukan motif 

prestasi ini.  
43

 

3) Perkembangan identitas jenis kelamin atau tingkah laku sesuai jenis 

kelamin. 

Teori perkembangan yang kognitif dengan Kohlberrg  sebagai 

tokohnya mengemukakan, bahwa dalam timbulnya tingkah laku 

spesifik jenis kelamin maka proses kognitif sebagai faktor perantara 

mempunyai tempat yang penting, artinya seseorang lebih dulu 

menjalani kategorisasi diri sendiri yang kognitif, yaitu mengenai diri 

sendiri sebagai laiki-laki atau perempuan. Baru sesudahnya 

pengaruh kingkunagan mulai berpengaruh. Pemulaan identitas jenis 

kelamin menurut pendapat ini datang dari individu sendiri. Anak 

mengadakan identifikasi diri dulu, baru kemudian datang proses 

belajar sosial sebagai faktor yang ikut mempengaruhi.
44

 

c. Penegertian Sosialisasi 

Proses membimbing individu kedalam dunia sosial disebut 

dengan sosialisasi.
45

 Sosialisai terjadi melalui kondisi lingkungan oleh 

lingkungan yang menyebabkan individu mempelajari pola kebudayaan 
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yang fundamental seperti berbahasa, cara berjalan, duduk, makan, apa 

yang dimakan, kelakuan sopan santun, mengembangkan sikap yang 

dianut dalam masyarakat seperti sikap terhadap agama, seks, orang yang 

lebih tua, pekerjaan, rekreasi, dan segala sesuatu yang perlu bagi warga 

masyarakat yang baik. 

 Belajar kebudayaan pada mulanya banyak terjadi dirumah dan 

sekitar, kemudian disekolah, bioskop televisi kemudian lingkungan lain.  

d. Faktor Yang Mempengaruhi Sosialisasi 

Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan 

sosialnya, baik orang tua, sanak keluarga, orang dewasa lainya atau 

teman sebayanya. Apabila lingkungan sosial tersebut memfasilitasi atau 

memberikan peluang terhadap perkembangan anak secara positif, maka 

anak akan dapat mencapai perkembangan sosialnya secara matang. 
46

 

Namun, apabila lingkungan sosialnya itu kurang kondusif, seperti 

perlakuan orang tua yang kasar, sering memarahi, acuh tak acuh, tidak 

memberikan bimbingan, teladan, pengajaranatau pembiasaan terhadap 

anak dalam menerapkan norma-norma baik agama maupun tata krama 

budi pekerti, cenderung menampilkan perilaku maladjustment, seperti: 

(1) bersifat minder, (2) senang mendominasi orang lain, (3) bersifat 

egois/ selfish, (4) senang mengasosiasikan diri/menyendiri, (5) kurang 
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memiliki rasa tenggang rasa, dan (6) kurang mempedulikan norma dalam 

perilaku. 
47

 

e. Pengertian Perkembangan Jiwa Sosial 

“Psikologi”  berasal dari kata yunani “psyche” yang artinya jiwa 

dan “logos” yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi secara etimologi 

psikologi artinya ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai 

macam-macam gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. 

Sedangkan jiwa dapat diartikan daya hidup ruhaniah yang bersifat 

abstrak, yang menjadi penggerak dan pengatur bagi sekalian perbuatan 

pribadi manusia. Perbuatan pribadi adalah perbuatan sebagai hasil proses 

belajar yang dimungkinkan oleh keadaan jasmani, rohani, sosial, dan 

lingkunagan. 
48

 

Sedangkan menurut Dr. Singgih Dirgagunarsa psikologi adalah 

ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Atau ilmu yang 

mempelajari tentang gejala-gejala jiwa manusia. Atau dapat diartikan 

ilmu pengetahuan yang mempelajari semua tingkah laku dan perbuatan 

individu dimana individu tersebut tidak dapat dilepaskan dari 

lingkungan.
49
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Ilmu jiwa sosial adalah masih sangat muda usianya: 

1. Karena masih sangat muda maka sifatnya belum bertaraf ilmiyah. 

Artinya, apa yang dibicarakan belum merupakan suatu hasil 

penyelidikan yang dalam dan teliti serta dengan metode yang teruji.
50

 

2. Kata sosial berasal dari kata latin societas, yang artinya masyarakat. 

Kata societas berasal dari kata socius yang artinya teman dan 

selanjutnya kata sosial  berarti hubungan antara manusia yang satu 

dengan manusia yang lain dalam bentuk yang berlainan. 
51

 

Psikologi sosial adalah telaah tentang cara kita berpikir,merasa 

dan bertindak dalam lingkungan sosial dan pengaruh lingkungan sosial 

terhadap pikiran perasaan dan tingkah laku kita.
52

 

Jadi, jiwa sosial merupakan sikap yang dapat menggambarkan 

kepedulian untuk melakukan sesuatu kepentingan kemanusiaan dan 

sosial kemsyarakatan. 
53

 

Latar belakang terbentunya ilmu jiwa sosial adalah: 

1. Pendapat plato dan aristoteles bahwa ada hubungan jiwa antara 

manusia yang satu dengan manusia yang lain, yang disebabkan 

adanya bakat sosial pada manusia atau insting sosial pada manusia.
54

 

                                                           
50

 Ibid,23. 
51

 Abu Ahmadi, Psikologi Umum, ,233. 
52

Rita L. Atkinson, Richard C. Adkinson, Ernest R. Hilgard, Introduction To Psycology 

(Pengantar Psikologi) (Jakarta: PT.Gelora Aksara Pratama,1983),351. 
53

 Ibid, 351. 
54

 Abu Ahmadi, Psikologi Umum, 233.  



35 

 

 

 

2. Teori Thomas Hobbes (guru raja Charles II di Inggris) tentang 

terbentuknya masyarakat dan negara. Teori ini terbentuk dengan 

pendapat pertama, yaitu bukan karena adanya insting sosial, 

melainkan karena adanya hasrat ingin mempertahankan diri yang 

ada pada manusia karena adanya hasrat atau insting tersebut tidak 

pernah mendapat ketentraman hidup manusia kemudian mengadakan 

suatu perjanjian yang akhirnya dibentuklah suatu badan yang 

diserahi kedaulatan tiap individu berdasarkan hak kekuasaan dan 

inilah pemerintahan.
55

  

3. Akibat berat dan banyaknya penderitaan pada negara-negara 

pendudukan terutama di Eropa maka disana sering terjadi 

peperangan, pemberontakan, pengungsian, dan masalah-masalah 

sosial lainnya yang banyak menarik perhatian para ahli ilmu jiwa. 

Peristiwa kejiwaan yang terjadi pada masalah sosial ini kemudian 

diselidiki dan dilahirkan suatu cabang ilmu baru, yaitu ilmu jiwa 

sosial, pada tahun 1940.
56

 

3. Peran Orang Tua Dalam Aspek Pendidikan Anak 

Dalam keluarga terjadi apa yang dinamakan interaksi antar anggota 

keluarga, interaksi tersebut dapat terjadi antara suami (ayah) dengan isteri 

(ibu). Suami (ayah) dengan anak, isteri (ibu) dengan anak, anak dengan anak, 
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bahkan terjadi pula interaksi antara keluarga satu dengan keluarga lainnya. 

Dalam interaksi itu terjadi proses belajar, pembinaan, bimbingan atau proses 

pendidika.
57

 

Dalam hubunganya dengan pendidikan, lingkungan keluarga 

merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama, berlangsung secara 

wajar dan informal, serta lebih dominan melalui media permainan. Keluarga 

meruapakan dunia anak pertama yang memberikan sumbangan mental dan 

fisik terhadapnya. Dalam keluarga lambat laun anak akan membentuk 

konsepsi tentang pribadinya baik tepat maupun kurang tepat. Melalui 

interaksi dalam keluarga, anak tidak hanya mengidentifikasi dirinya dengan 

orang tuanya, melainkan juga mengidentifikasi dirinya dengan kehidupan 

masyaraakat dan alam sekitarnya.
58

 

Orang tua (ayah dan ibu) sebagai pendidik betul-betul merupakan 

peletak dasar kepribadian anak. Dasar kepribadian tersebut akan bermanfaat 

atau berperan terhadap pengaruh-pengaruh atau pengalaman-pengalaman 

selanjutnya, yang datang kemudian. Anak lahir dalam pemeliharaan orang tua 

dan dibesarkan didalam keluarga. Anak akan menyerap norma-norma pada 

anggota keluarga, dari ayah, ibu, maupun dari saudara-saudaranya yang lain. 

Karena itu orang tua di dalam keluarga merupakan kewajiban kodrati untuk 

memperhatikan dan mendidik anak-anaknya sejak anak dilahirkan, bahkan 
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sudah ditanamkan rasa kasih sayang sejak anak masih dalam kandungan 

ibunya. Jadi tugas orang tua dalam mendidik anak-anaknya terlepas dari 

kedudukan, keahlian atau dalam pengalaman dalam bidang pendidikan yang 

resmi. 
59

 

Menurut Ki Hajar Dewantara, kepentingan keluarga sebagai puasat 

pendidikan tidak hanya disebabkan adanya kesempatan yang sebaik-baiknya 

untuk melaksanakan pendidikan secara individual dan sosial 

(kemasyarakatan), namun karena ibu dan ayah dapat menanam segala benih 

kejiwaan (kebatinan) sesuai dengan benih-benih kejiwaan yang tumbuh dan 

berkembang dalam diri anak. Ayah dan ibu dalam mendidik anak-anaknya 

dapat berperan sebagai guru yang menjadi pemimpin perilaku beradap, 

sebagai pengajar yang berkaitan denagan pengembangan kecerdasan dan 

fikiran serta ilmu pengatahuan, juga ayah dan ibu berperan sebagai pemberi 

contoh suri tauladan dalam berperilaku sosial kemasyarakatan.
60

 

Menurut Ki Harajar dewantara, dalam bukunya Slamet Suyanto yang 

berjudul Dasar-Dasar Pendidikan Anak Usia Dini mengingatkan kita bahwa 

pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, 

pemerintah, dan masyarakat. Begitu juga diungkapkan oleh Regio Emilia 

yang menyatakan keterlibatan orang tua pada anak usia dini merupakan suatu 

yang sangat penting, yang dikenal dengan pendekatan Regio Emilia 

                                                           
59

 Ibid,195. 
60

 Uyoh Sadulloh, Bambang Robandi, Agus Muharam, Pedagog, 195. 



38 

 

 

 

(Edwards, Gandini, dan Foreman). Oleh sebab itu, baik orang tua maupun 

masyarakat perlu dilibatkan oleh sekolah dalam rangka mendidik anak usia 

dini. 
61

  

Sebagaimana dikutip oleh Uyoh Sadulloh dkk, Ki Hajar Dewantara 

kepentingan keluarga sebagai puasat pendidikan tidak hanya disebabkan 

adanya kesempatan yang sebaik-baiknya untuk melaksanakan pendidikan 

secara individual dan sosial (kemasyarakatan), namun karena ibu dan ayah 

dapat menanam segala benih kejiwaan (kebatinan) sesuai dengan benih-benih 

kejiwaan yang tumbuh dan berkembang dalam diri anak. Ayah dan ibu dalam 

mendidik anak-anaknya dapat berperan sebagai guru yang menjadi pemimpin 

perilaku beradap, sebagai pengajar yang berkaitan denagan pengembangan 

kecerdasan dan fikiran serta ilmu pengatahuan, juga ayah dan ibu berperan 

sebagai pemberi contoh suri tauladan dalam berperilaku sosial 

kemasyarakatan. 
62

 

Dengan demikian tanggung jawab sebagai orang tua sangatlah besar 

terhadap setiap perkembangan anak. Bagi seorang anak keluarga merupakan 

tempat dimana ia menjadi dirinya sendiri. Belum tentu anak yang pendiam 

didalam kelas itu juga diam didalam rumah. Kebanyakan anak ketika 

diruamah ia akan berkreasi menjadi dirinya sendiri tanpa ada rasa malu, was-
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was dan sebagainya. didalam kehidupan keluarga, merupakan basis yang 

sangat penting dalam pelaksanaan dasar-dasar pendidikan sosial anak. Sebab 

pada dasarnya keluarga merupakan lembaga sosial resmi yang minimal 

terdiridari ayah, ibu dan anak.
63

 

Perkembangan terhadap kesadaran sosial pada anak-anak dapat 

dipupuk sejak dini, terutama lewat keluarga yang penuh rasa tolong 

menolong, gotong royong secara kekeluargaan, menolong tetangga atau 

menjenguk tetangga yang sakit, bersama-sama menjaga ketertiban, 

kedamaian, kebersihan dan keserasian dalam segala hal. Dasar-dasar 

tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anaknya diantaranya, 

Memotivasi, Pembiasaan, Suruhan, larangan, Mengajak dalam menjalankan 

peranya, Memberi contoh, Memuji, Menghukum. 

Memotivasi atau memberi dorongan cinta kasih yang menjiwai 

hubungan orang tua dengan anak. Kasih sayang orang tua yang ikhlas dan 

murni akan mendorong sikap dan tindakan rela menerima tanggung jawab 

untuk mengorbankan hidupnya dalam memberikan pertolongan kepada 

anaknya.
64

 

Pembiasaan, merupakan suatu tingkah laku yang sifatnya otomatis, 

tanpa direncanakan dahulu, serta berlaku begitu saja tanpa dipikirkan lagi.
65
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Kebiasaan dalam hidup sehari-hari itu amat banyak dan menduduki tempat 

yang amat pentingdalam hidup manusia.  

Suruhan ialah cara melakukan pembiasaan pada terdidik, di dalam 

proses transformasi suruhan adalah hal yang harus dikerjakan (kebersihan 

badan, kerapian, ketelitian dan sebagainya).
66

 Larangan adalah bentuk alat 

pendidikan untuk pembiasaan dalam hal-hal yang tidak boleh dilakukan.
67

 

Menganjurkan merupakan sifat yang tidak mengikat dan terasa tidak 

memaksa pada terdidik. 

Mengajak, dalam menjalankan peranya, yang paling banyak 

dikalakukan adalah mengajak. Ajakan adalah suruhan halus, dengan jalan 

menunjukkan segi baiknya daripada sesuatu yang ingin kita lakukan.
68

 

Misalnya: kita ingin anak kita suka akan kegiatan membersihkan rumah 

tempat tinggal kita. Kita mula-mula menunjukkan eneknya rumah yang 

bersih dan sehat, betapa senangnya kita tinggal ada rumah yang demikian.  

Memberi contoh adalah sengaja berbuat untuk secara sadar ditiru 

oleh terdidik. Ataupun dapat diartikan tingkah laku sesuai dengan norma dan 

nilai yang akan kita tanamkan pada terdidik sehingga tanpa sengaja menjadi 

contoh (teladan) bagi terdidik. 

Memuji, untuk mendidik kejujuran dan keadilan dalam menghadapi 

prestasi itulah kita memuji terdidik berprestasi baik (tidak jelek). Tetapi 
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bukan itu saja, memuji terdidik yang berprestasi baik berarti juga 

mendorongnya untuk tetap berprestasi baik, bahkan diusahakan agar lebih 

baik lagi. Memuji berarti memberi dorongan untuk meningkatkan prestasi. 

Karena itu banyak memuji peserta didik tidak akan berakibat jelek, kecuali 

kalau ukurannya (seperti dikatan diatas) melampaui batas.  

Menghukum adalah suatu cara untuk mendidik anak yang paling 

banyak harus kita hindari. Kita baru menghukum kalau kita tahu bahwa 

terdidik sadar bahwa ia melakukan pelanggaran atas suatu aturan. 

Menghukum terdidik yang tidak tahu kesalahannya adalah pekerjaan yang 

tidak mendidik. Jika menghukum tidak edukatif maka hukuman tersebut tidak 

akan menyadarkan orang yang membuat kesalahan. Maka tidak tercapailah 

tujuan hukuman tersebut.
69

 

4. Peran Orang Tua Dalam Aspek Psikologis Anak 

Adalah suatu kenyataan bahwa orang tua adalah guru pertama bagi 

anak-anaknya. Apabila anak-anaknya sudah mulai masuk sekolah, orang tua 

adalah mitra kerja utama bagi guru dan anak-anaknya. Bahkan sebagai orang 

tua, mereka mempunyai berbagai peran pilihan yaitu: orang tua sebagai 

pelajar, orang tua sebagi relawan, orang tua sebagai pembuat keputusan, 

orang tua sebagai tim kerjasama guru-orang tua. 
70
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Freud berpendapat bahwa hubungan sang anak dengan ibu sangat 

berpengaruh dalam pembentukan pribadi dan sikap-sikap sosial si anak 

dikemudian hari. 
71

 

Kemudian muncul teori-teori baru yang mencoba meninjau kembali 

kebenaran pikiran freud. Pada tahun 1940-an dan 1950-an robert sears dan 

johans whiting misalnya mencoba meneliti kembali pemikiran freud dan 

kemudian dikaitkan dengan teori belajar modern. Kedua psikologis ini 

berpendapat, anak-anak itu dapat memperoleh kepuasan apabila dorongan-

dorongan biologis dasar seperti lapar dan haus itu diatasi. Dalam hal ini 

seorang ibu memang mudah dilihat berperan penting bagi seorang anak 

terutama karena selalu menyuapkan makanan kepada anaknya. Sebaliknya, 

seorang ayah kurang terlibat dalam memberi makan. Tetapi tidak bisa begitu 

saja dapat disimpulakan ayah kurang berperan dalam perkembangan anak.
72

 

Baru-baru ini ada pembuktian lain pada binatang berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan Jey Rosenblatt dan koleganya. Mereka meneliti 

kaitan antara pembentukan hormon dengan peran pengasuhan anak. Hasil 

penelitian yang cermat memperlihatkan bahwa baik tikus betina yang belum 

kawin dan tikus jantan memperlihatkan sikap keorangtuaan terhadap anak 

tikus (dari induk lain) yang baru lahir. Maka Rosenblatt menyimpulkan, 
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perilaku keindukan (induk) tidak tergantung pada proses perubahan hormon 

yang mungkin terjadi sewaktu hamil kurang penting bagi perankeindukan.
73

 

Analisis dan anggapan bahwa dan anggapan bahwa faktor biologis 

yang membedakan peran ayah dengan ibu, kini memang tidak dianggap 

serius lagi dan hanya sebagai mitos saja. Ross de Parke bahkan mengsahkan 

faktor biologis itu tidak dapat dipisahkan.  

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam upaya 

mengembangkan pribadi anak. Perawatan yang dilakukan oleh orang tua 

yang penuh dengan kkasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai 

kehidupan, baik agama maupun sosial budaya yang diberikannya merupakan 

faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan 

anggota masyarakat yang sehat. 
74

 Secara psikososiologis keluarga berfungsi 

sebagai: Pemberi rasa aman bagi anggota keluarga lainya; Sumber 

pemenuhan kebutuhan, baik fisik maupun Psikis; Sumber kasih sayang dan 

penerimaan;Model pola perilaku secara sosial yang tepat bagi anak untuk 

belajar menjadi anggota masyarakat yang baik; Pemberi bimbingan bagi 

pengembangan perilaku yang secara sosial dianggap tepat; Pembentuk anak 

dalam memecahkan masalah yang dihadapinya dalam rangka menyesuaikan 

dirinya terhadap kehidupan; Memberi bimbingan belajar dalam keterampilan 

motorik, verbal dan sosial yang dibutuhkan untuk penyesuaian diri; 
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Stimulator bagi pengembangan kemampuan anak untuk mencapai prestasi, 

baik disekolah maupun masyarakat; Pembimbing dalam mengembangkan 

aspirasi; Sumber persahabatan/ teman bermain bagi anak sampai cukup usia 

sampai anak untuk mendapatkan teman diluar rumah, atau apabila 

persahabatan di luar rumah tidak memungkunkan. 
75

  

Dalam buku Psikologi perkembangan anak dan remaja, Sueann 

Robinson Ambron mengartikan sosialisasi itu sebagai proses belajar yang 

membimbing anak kedalam perkembangan kepribasian sosial sehingga dapat 

menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan efektif.
76

 

Sosialisasi ini sangat penting bagi anak, karena dimasa terlalu muda 

dan belum memiliki pengalaman untuk membimbing perkembangannya 

sendiri kearah kematangan. Dalam buku Psikologi Perkembangan J. Clausen 

mendeskripsikan tentang upaya yang dilakukan orang tua dalam rangka 

sosialisasi dan perkembangan sosial yang dicapai anak,yaitu sebagai 

berikut:
77

 Makan dan Memelihara kesehatan fisik anak; Melatih dan 

menyalurkan kebutuhan fisiologis; Mengenalkan lingkungan kepada anak 

mulai dari lingkungan keluarga; Mengajarkan tentang budaya, nilai-nilai 

(agama) dan mendorong anak untuk menerimanya  sebagai bagian dari 

dirinya;Memabantu anak dalam mengembangkan keterampilan 

interpersonal, motif, perasaan, dan perilkau dalam dalam berhubungan 
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dengan orang lain; Motivasi yang dilakukan oleh semua orang tua akan 

membantu anak dalam perkembangannya; Membimbing, mengoreksi dan 

membantu.
78

 

Kegiatan orang tua memberikan makan dan memelihara kesehatan 

fisik anak akan menjadikan anak beperilaku membangun sikap percaya 

terhadap orang lain (development of trust).
79

 

Melatih dan menyalurkan kebutuhan fisiologis: Toilet Training 

(malatih buang air besar/kecil), menyapih dan memberikan makanan padat. 

Pada saat kecil orang tua mengajar dan melatih keterampilan berbahasa, 

persepsi, fisik, merawat diri dan keamana diri. Anak akan dapat 

mengembangkan pemahaman tentang tingkah laku sosial, belajar 

menyesuaikan perilaku dengan tuntunan lingkungan.
80

 

Mengenalkan lingkungan kepada anak mulai dari lingkungan 

keluarga, sanak keluarga, tetangga dan masyarakat sekitar akan membangun 

pemahaman tenang tingkah laku sosial, belajar menyesuaikan perilaku 

dengan lingkungan tuntunan lingkungan. 
81

 

Mengajarkan tentang budaya, nilai-nilai (agama) dan mendorong 

anak untuk menerimanya  sebagai bagian dari dirinya, akan mengembangkan 

                                                           
78

 Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja,38.    
79

 Ibid, 38.  
80

 Ibid, 38  
81

 Ibid, 38  



46 

 

 

 

pemahaman tentang baik-buruk, merumuskan tujuan dan kriteria pilihan dan 

berperilaku yang baik. 
82

 

Memabantu anak dalam mengembangkan keterampilan interpersonal, 

motif, perasaan, dan perilkau dalam dalam berhubungan dengan orang lain. 

Sehinnga anak akan belajar memahami perspektif (pandangan) orang lain 

dan merespons harapan/pendapat mereka secara efektif.
83

  

Motivasi yang dilakukan oleh semua orang tua akan membantu anak 

dalam perkembangannya. Dari segi pendidikannya maupun yang lainnya. 

Cara orang tua memotifasi anaknya juga berbeda-beda pula. Ada yang 

dengan hadiah, pujian jika hal yang diinginkan orang tua kepada anaknya 

terpenuhi. Dan terkadang jika anak mengecewakan orang tuaank akan 

dihukum seperti tidak boleh bermain dengan temannya dalam satu minggu 

atau menyuruhnya belajar lebih giat.
84

  

Perilaku baik yang dilakukan oleh anak biasanya tercermin 

darikebiasaan orang tua saat dirumah. Orang tua memberikan contoh 

bagaimana bertingkah laku yang baik, berkata yang sopan, berbuat jujur dan 

lainnya. terkadang orang tua berperilaku baik, sopan, santun  akan tetapi 

anknya tidak sama dengannya, itu biasanya disebabkan orang tua yang 
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terlalu membiarkan anaknya tanpa menegurnya sehingga anak berkelakuan 

seperti itu.
85

 

Membimbing, mengoreksi dan membantu anak untuk merumuskan 

tujuan dan merencanakan aktifitasnya, Akan tercapai perilaku memiliki 

pemahaman untuk mengatur diri sendiri dan memahami kriteria untuk 

menilai penampilan/ perilaku sendiri.
86

 

 

B. TELAAH HASIL PENELITIANTERDAHULU 

Untuk memperkuat penelitian yang akan penulis teliti maka penulis 

melakukan telaah pusta dengan mencari judul penelitian penelitian yang telah 

dilaksanakan oleh peneliti terdahulu, diantaranya: 

1. Penilitian Nur Hasanah (2013,STAIN PONOROGO) yang berjudul  “PERAN 

GURU DALAM MEMBINA INTERAKSI SOSIAL SISWA KELAS VSDN 

3 MRICAN JENANGAN PONOROGO TAHUN PELAJARAN 2012-2013”    

memberikan kesimpulan bahwa 1) Interaksi sosial siswa kelas V SDN 3 

Mrican Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2012-2013 termasuk baik dalam 

kegiatan sehari-hari misalnya bekerja sama dalam prose belajar, tertib dalam 

memetuhi aturan sekolah, serta bertoleransi antar sesama eman sehingga tidak 

ada permasalahan, semua itu terlihat pada waktu jam istirahat mereka saling 

bermain bersama. Pada saat pembentukan kelompok belajar mereka saling 
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bekerja sama antara siswa yang beragama Islam maupun beragama Kristen, 

ketika ada tugas proyek mereka juga saling menghargai dan menghomati, 

pada saat kegiatan kepramukaan mereka dapat berperilaku disiplin dan tertib. 

Fungsi guru sebagai pembimbing di sekolah dalam membina interaksi 

sosial siswa kelas V SDN 3 Mrican Jenangan Ponorogo tahun Pelajaran 2012-

2013 adalah membimbing, menuntun, memberi tauladan yang mampu 

membawa anak didiknya kearah kedewasaan berfikir kreatif dan inovatif. Hal 

ini terlihat pada saat istirahat guru membimbing siswa supaya tidak 

bertengkar dan tidak gaduh serta membimbing agar siswa bertoleransi sesama 

teman yang berbeda agama.  

Fungsi guru sebagai fasilitator di sekolah dalam membina interaksi 

sosial siswa kelas V SDN Mrican Jenangan Ponorogo tahun Pelajaran 2012-

2013 sebagai berikut: guru agama memfasilitasi yang dibutuhkan siswa pada 

saat kegiatan keagamaan berlangsung seperti kegiatan kepramukaan, belajar 

kelompok, Isro‟  Mi‟roj, Maulid Nabi, Halal Bi Halal pada saat Idul Fitri, Idul 

Adha, Serta Kegiatan pada bulan Agustus.  

2. Penelitian LATIFAH DWI LESTARI (2013, STAIN PONOROGO) yang 

berjudul “UPAYA ORANG TUA DALAM MENANAMKAN 

KEPRIBADIAN MUSLIM PADA ANAK (Studi Kasus Di MI Islamiyah 

Kedungwaru, Kedunggalar Ngawi Tahun Pelajaran 2012/2013)” memberikan 

kesimpulan bahwa: hal-hal yang melatar belakangi orang tua dalam 

pembinaan penanaman kepribadian muslim pada anak di MI Islamiyah 
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Kedungwaru, Kedunggalar, Ngawi diantaranya: beriman kepada Allah, pintar, 

tidak nakal, Membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tidak 

terpengaruh lingkungan yang negatif, menjadi anak yang sholeh, berperilaku 

yang baik,agar anak mendapatkan ilmu agama, patuh pada orang tua, jujur, 

berakhlak mulia, agar akidah tetanam kuat sejak dini dan kekawatiran orang 

tua terhadap pergaulan lingkungan yang kurang baik. 

Cara orang menanamkan kepribadian muslim pada anak di MI 

Islamiyah Kadungwaru, Kedunggalar Ngawi diantaranya yaitu dengan cara 

keteladanan, pembiasaan, nasehat, ganjaran, dan hukuman untuk anak yang 

sedikit membandel. Selain itu madrasah juga menanamkan kepribadian 

muslim dengan setiap hari melaksanakan sholat bejamaah setiap dhuhur di 

masjid, tadurus/hafalan semacam tagiahan sesuai jadwalnya. Orang tua 

sebagaian besar sudah memasukkan anaknya ke diniyah untuk mencari ilmu 

agama dilur sekolah. „ 

Problematika yang dihadapi orang tua dalam proses menanamkan 

kepribadian muslim pada anak di MI Islamiyah, Kedunggalar Ngawi 

diantaranya yaitu lingkungan pergaulan yang kurang baik, dan tidak 

membiasakannya sejak kecil.  

3. Penelitian TITAH LESTARI (2014, STAIN PONOROGO) yang berjudul 

“PERAN GURU DALAM MENINGKATKAN PERKEMBANGAN 

SOSIAL ANAK DI SDN I GELANGLOR SUKOREJO PONOROGO 

TAHUN PELAJARAN 3013/2014” memberikan kesimpulan bahwa : peran 
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guru dalam meningkatkan perkembangan sosial anak dari segi pembelajaran 

di SDN I Gelanglor tahun pelajaran 2013/2014 adalah sebagai berikut: 1) 

guru sebagai role model, 2) guru sebagai pembimbing, 3) guru sebagai 

pengajar. 

Peran guru dalam meningkatkan perkembangan sosial anak dari segi 

kegiatan ekstrakurikuler di SDN I Gelanglor tahun pelajaran 2013/2014 

adalah sebagai berikut: a) guru sebagai pelatih, b) guru sebagai pembina, c) 

guru berperan aktif dalam peningkatan IPTAQ 

Faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak di  SDN I 

Gelanglor tahun pelajaran 2013/2014 adalah sebagai berikut 1) keluarga, 2) 

teman sebaya, 3) guru. 

Berdasarkan telaah pustaka diatas, penelitian-penelitiian diatas belum 

membahas tentang peran orang tua dalam mengemnagkan jiwa sosial anak. 

Penelitian diatas membahas tentang peran guru dalam membina interaksi 

siswa, upaya orang tua dalam menanamkan kepribadian muslim dan peran 

guru dalam meningkatkan kepribadian sosial. Sementara peran orang tua 

dalam mengembangkan jiwa sosial anak belum dibahas dalam penelitian-

penelitian sebelumnya.   
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BAB III 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Profil Sekolah
87

 

PROFIL SEKOLAH 

1.  Nama Sekolah : SD N Jebeng 

2.  Alamat :  

 a. Jalan : Sambirejo 

 b. Desa / Kelurahan : Jebeng 

 c. Kecamatan : Slahung 

 d. Kabupaten/Kota : Ponorogo 

 e. Provinsi : Jawa Timur 

 f. Kode Pos : 63463 

 g. No. Telepon/HP : (0352)373550 

3.  Mulai Operasional : Tahun 1969 

4.  Luas Tanah : 2.590  

5.  Luas Bangunan : 642  

6.  Satatus Tanah : Milik Pemerintah Desa 

7.  Status Bangunan : Milik Sendiri 

8.  Terakditasi  : B 

9.  Nama Kepala Sekolah : Sunarji, M.Pd 

10.  No.HP : 085735045571 

11.  Email : Sunarji2@gmail.com 
 

SD N Jebeng merupakan peranakan dari SD yang ada di desa galak 

pada saat itu. Awalnya didesa jebeng belum punya sekolah dasar, setelah ada 
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pembagian siswa dari sekolah dasar galak sehingga didirikanlah SD N 

Jebeng oleh pemerintah. Bangunan kelas dan lapangan olahraga didirikan 

oleh pemerintah dari tanah bengkok pada tahun 1969 an. Seiring dengan 

perkembangan zaman SD N Jebeng terus berkembang hingga berdiri sampai 

sekarang. 

Pemimpin yang pernah memegang kepala SD N Jebeng adalah: 

a. Bapak Sarbini 

b. Bpk Sudjono selama kurang lebih 10 tahun 

c. Bpk. Matojo,A.Ma.Pd selama 9 tahun dari tahun 2004-2013  

d. Bpk. Bowo selama 1 tahun 

e. Bpk. Sunarji, M.Pd dari tahun 2013 - sampai sekarang 

Letak geografis SD N Jebeng berada di Dusun Banggel Desa Jebeng 

Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, adapun batas wilayah sebagai 

berikut: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Simo 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan  Desa Menggare  

c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Galak 

d. Sebelah Barat berbatasan Dengan Desa Kambeng
88

 

2. Visi Dan Misi 

Visi  

“Berpartisipasi, Berkepribadian, Beriman dan Berbudaya” 
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1. Unggul dalam bidang akademik maupun non akademik 

2. Unggul dalam kegiatan ekstrakurikuler 

3. Unggul dalam bidang keagamaan 

4. Peningkatan pengalaman bidang keagamaan 

5. Handal dalam bidang ketrampilan/life skil 

6. Terwujudnya lingkungan sekolah yang bersih,tertip, anam dan indah. 

7. Bersahaja dalam segala bidang.
89

 

Untuk mewujudkan visi tersebut SD N Jebeng menetapkan Misi sebagai 

berikut:  

a. Melakukan pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan 

sehingga setiap siswa dapat berkembang secara optimal, sesuai dengan 

potensi yang dimilikinya. 

b. Mendorong dan membantu siswa mengenali potensi dirinya, sehingga 

dapat berkembang secara optimal. 

c. Menumbuhkan penghayatan dan pengalaman ajaran agama yang dianaut 

dan juga budaya bangsa, sehingga menjadi sumber kearifan dan 

kebijaksanaan dalam bertindak untuk terwujudnya insan yang beriman, 

sholih, sholihah, berilmu, disiplin dan bertaqwa. 

d. Menumbuhkan budaya mutu pendidikan secara intensif kepada seluruh 

warga sekolah sesuai dengan tindak meninggalkan IPTEK dan IMTAQ 

dan tutunan masyarakat lingkungan.. 
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e. Menerapkan  menegemen berbasis sekolah (MPMBS) 

f. Menerapkan Kurikulum tingkat satuan pendidikan  (KTSP) 

g. Menerapkan transparansi menegemen partisipatif dengan melibatkan 

seluruh warga sekolah dan komite sekolah.
90

 

3. Daftar sarana dan Prasana Sekolah 

Keadaan sarana prasarana secara keseluruhan di SD N Jebeng masih 

baik. Madrasah ini terdiri dari 6 ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, aula, 

gudang, kamar mandi, tempat parkir, lapangan olahraga. Keterangan secara 

rinci dapat dilihat dalam lampiran.
91

 

4. Profil Singkat Sekolah 

Struktur organisasi SD N Jebeng ini susunan tertinggi yaitu kepala 

sekolah kemudian dinaungi oleh komite sekolah setelah itu dibawahnya guru-

guru sebagai pelaksana dalam proses pendidikan dan yang dinaungi seluruh 

warga sekolah yaitu siswa. dan masyarakat setempat sebagi pengawas.
92

 

5. Keadaan guru 

Guru yang dimaksud disini adalah seorang pendidik yang memikul 

tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan pendidikan, dalam arti 

pendidik adalah seorang dewasa yang benar-benar dapat mempengaruhi, 

membimbing dan mengarahkan pendidikan anak didiknya. Sebab menjadi 

seorang pendidik bukan hanya mengajar menyampaikan ilmu pengetahuan 
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tetapi juga harus memperhatikan dan membentuk jasmani dan rohani anak 

didik, apalagi mendidik anak sekolah dasar, yang memerlukan keuletan, 

kesabaran, dan profesionalisme sekaligus kefahaman menyampaikan materi 

pelajaran, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.  

Pendidik adalah orang yang sangat menentukan berhasil tidaknya 

pendidikan murid-murid di sekolah, karena mereka menjadi model dari anak 

didik mereka, maka sudah pasti mereka sangat berhati-hati dalam berbicara, 

bertindak, dan melangkah. Apapun yang dilakukan seorang pendidik tidak 

lepas dari pengamatan anak didiknya. 

Para pendidik di SD N Jebeng Slahung Ponorogo tahun ajaran 2015/ 

2016 berjumlah 12 orang guru, dua orang guru laki-laki, dan 10 orang guru 

perempuan ditambah 1 orang kepala sekolah laki-laki dan satu orang 

pustakawan. Dari jumlah guru tersebut 8 orang diantaranya PNS, dan 3 orang 

GTT, dan 1 penjaga. Sedangkan tingkat pendidikannya semuanya sudah 

selesai S 1.
93

 

Keadaan Siswa SD N Jebeng Slahung Ponorogo 

Siswa yang masuk pada lembaga pendidikan Sekolah Dasar Negeri 

Jebeng sebagian besar berasal dari desa jebeng. Ada juga yang berasal dari 

desa Sekitar. Misalnya dari desa kambeng,dan desa Gundik. Tentunya latar 

belakang keluarga dan ekonominya berbeda-beda , sehingga kemampuan 

dasar dari dalam keluargapun tidak sama. Ada yang dari lingkungan 
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keluarga yang cukup kuat dalam menghayati dan mengamalkan ajaran 

agama, bahkan ada sebagian anak yang berasal dari keluarga yang kurang 

peduli terhadap pendidikan agama. Sedangkan dari status sosial ekonomi 

kebanyakan dari keluarga menengah ke bawah dan sebagian kecil ada yang 

berasal dari keluarga yamg sosial ekonomi diatas.
94

 

Dari lingkungan yang beraneka ragam itulah sehingga siswa-siswi 

Sekolah Dasar Negeri Jebeng dalam memahami dan menyerap materi 

pelajaran sangat bermacam-macam, ada yang sangat mudah dalam 

memahami suatu materi, ada yang biasa-biasa saja bahkan ada yang sangat 

sulit memahami suatu materi. Pada akhirnya hasil akhir dari masing-masing 

siswa juga tidak sama. 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Data tentang peran orang tua dalam mengembangkan jiwa sosial dari 

aspek pendidikan di SD N Jebeng Slahung  

Keluarga merupakan suatu kesatuan sisitem sosial, dan keuarga 

menyediakan situasi dalam belajar. Ikatan keluarga membantu anak 

mengembangkan sifat persahabatan, cinta kasih, hubungan antar pribadi, 

kerja sama, disiplin, tingkah laku yang baik, serta pengakuan akan 

kewibawaan. Keluarga menyediakan situasi dalam belajar dapat dilihat 

bahwa bayi dan anak-anak sangat bergantung kepada orang tua, baik 

karena keadaan jasmaniayahnya maupun keadaan intelektualnya, sosial 
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dan moral. Bayi dan anak belajar menerima dan meniru apa yang 

dikerjakan oleh orang tua. 

Orang tua yang selalu ada dan berada disetiap kesempatan, melihat 

perkembangan anak membantu perkembangan anak dalam proses 

kedewasaannya. Seringkali orang tua hanya acuh tak acuh dengan 

perkembangan anak-anaknya karena sibuk bekerja. Akan tetapi tidak 

sedikit pula orang tua yang meskipun sibuk bekerja mereka tetap 

memperhatikan anak-anaknya bahkan tidak mau sedikitpun ketinggalan 

tentang perkembangan anaknya.  

Berdasarkan hasil wawancara yang ada, peran orang tua dalam 

mengembangkan jiwa sosial anak dari aspek pendidikan pada anak 

bermacam-macam, adapun sebagai berikut sikap-sikap orang tua dalam 

mengembangkan jiwa sosial dari aspek pendidikan. Seperti kutipan 

wawancara Ibu RK wali murid dalam petikan wawancara berikut: 

“dalam hal belajar ya mbk, biasanya anak saya itu tanpa saya suruh sudah belajar 
sendiri. Dalam hal belajar anak saya selalu antusias, tetapi berbeda saat ulangan 

saya selalu mendampingi dan membimbing. Kalau ada kesulitan supaya dapat 

saya arahkan lebih lanjut.”95
 

   

Untuk memperkuat pernyataan diatas peneliti telah melakukan 

observasi ke rumah ibu RK. Dari hasil observasi peneliti tersebut memang 

benar adanya, peneliti sebagai tetangganya selalu mendengarkan anak 

tersebut belajar. Setiap hari dia selalu membaca buku dengan keras dan 
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sangking kerasnya suara membaca anak tersebut terdengar sampai ke 

rumah saya karena jarak yang tidak terlalu jauh itu. Yang anak baca bukan 

hanya buku pelajaran saja. Akan tetapi buku-buku yang menurut anak itu 

menarik akan dibacanya. Seperti buku cerita, buku cara memasak dan 

lainnya. Dan ketika pada saat ulangan anak jarang bermain diluar rumah.  

Hal yang dilakukan oleh anak ibu RK di rumah dalam belajar juga 

hampir sama dilakukan oleh anak dari ibu UK. Dalam proses pendidikan 

ada pendidik sebagai pelatih, pengembang, pemberi atau pewaris. Dalam 

wawancaranya sebagai berikut: 

“alhamdulillah mbk, dalam hal beribadah anak saya cukup baik. anak saya selalu 

mengaji di masjid dekat rumah. Mungkin karena yang mengajari sendiri itu 

kakeknya jadi anak saya selalu rajin belajar mengaji. Terkadangkan anak saya itu 

juga mogok  mbk, terkadang disebabkan bertengkar dengan temannya atau 

masalah yang sepele, tapi saya selalu menasehatinya supaya anak mau lagi 

berangkat mengaji.”  

Untuk memperkuat pernyataan di atas peneliti melakukan observasi 

dan wawancara di SD. Pada saat saya melakukan observasi di SD secara 

tidak langsung peneliti juga bertanya kepada siswa kelas satu. Dan 

kebetulan pada saat bertanya ada dua anak yang selalu menjawab tanpa 

malu-malu anak yang satu tetangga peneliti sendiri dan yang kedua 

kebetulan itu anak dari ibu UK saya mengenalnya karena ibu UK juga 

mengajar di SD Jebeng juga. Anak itu mengatakan bahwa: 

“setiap ba‟da magrib dia selalu belajar mengaji dengan kakeknya. Dan kalu 

kakeknya tidak bisa biasanya belajar dengan ibunya atau ayahnya.” 
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Pada saat  mengamati anak itu, juga senang menulis di kelas saya 

melihat ketika istirahat anak itu bermain bersama temannya di kelas 

dengan menulis surat-suratan di dalam kelas. Dan hal itu juga dibuktikan 

oleh anak mendapat rangking satu dalama kelasnya. 

Selain dalam hal mengaji anak ibu UK, juga sering belajar sendiri. 

Hal itu dituturkan dalam wawancara sebagai berikut: 

“Anak saya ini setiap ba‟da magrib selalu belajar mbk, setelah mengaji. 
Meskipun tidak saya suruh untuk belajar anak saya itu selalu ada niat untuk 

belajar sendiri. Tetapi tetap meminta dampingan dari orang tua. Ya saya selalu 

berusaha membimbingnya, menasehati supaya hasilnya lebih maksimal. Tapi ya 

mbk, misalnya saya arahkan untuk belajar mata pelajaran apa gitu dia tidak mau. 

Tapi tetap sama sepertia anak lain, anak saya masih sangat perlu pengawasan, 

pendampingan dan pengarahan dari orang tua.”96
 

 

Dalam mengajarkan kepada anaknya setiap orang tua pasti memiliki 

cara tersendiri. Dari orang tua satu dengan orang tua yang lain pasti 

memili perbedaan. Meskipun di sekolah mereka belajar secara bersama-

sama produk yang dihasilkan oleh anak akan berbeda. Contoh kecil saja 

dalam kelas mereka, semua anak memperhatikan gurunya ada yang 

mendapatkan nilai baik akan tetapi juga ada nilai anak yang kurang, dan 

begitu pula sebaliknya ketika anak mendengarkan dengan baik dan nilai 

tidak tuntas hal itu juga ada. Dalam hal pembelajaran orang tua juga 

sangat berperan penting untuk mencapai proses keberhasilan anaknya 

dikelas. 
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Belajar adalah hal yang paling membosankan bagi anak, jika anak 

tersebut tidak berkeinginan dalam hati kecilnya. Adapun cara ibu SF 

dalam membimbing anaknya dalam belajar, dalam wawancaranya sebagai 

berikut: 

“kalau anak saya ya mbk, biasanya saya tanya apa PR nya hari ini. Saya selalu 
memantau agar dalam proses pendidikan di sekolah itu tidak tertinggal dalam 

kelas, dapat mengikuti dengan baik. kalau saya hanya diam saja, anak saya belum 

ada kemauan untuk melakukan kewajibannya untuk mengerjakan PR.”97
 

 

Untuk memperkuat pernyataan di atas, peneliti telah melakukan 

wawancara kepada kakaknya sebagai berikut:  

 

“Iya mbk, benar. Adik saya itu tidak mau belajar sendiri kalau tidak ditemani 
oleh ibu saya. Kalau misalnya mau saya ajari gitu ya mbk, dia juga tidak mau. Ibu 

saya selalu telaten setiap hari menayakan apa PR adik saya mungkin karena adik 

saya yang terakhir itu anak bungsu.” 

 

Kemampuan anak dalam kemandirian juga berbeda. Ada anak yang 

perlu didorong oleh orang tuanya, ,memotivasi, bahkan ada anak jika anak 

diancam mereka baru mau belajar dengan sungguh-sungguh. Bimbingan 

dan arahan dari orang tua memang sangatlah penting bagi mereka, entah 

itu berupa ancaman, larangan, pujian dan hadiah. 

Adapun hal yang berbeda dilakukan oleh orang tua siswa dalam 

perannya dalam mengembangkan jiwa sosial dari aspek pendidikan. Ibu 

SP mengatakan dalam wawancaranya, sebagai berikut: 

“anak saya itu tidak mau mbk belajar dirumah, terkadang saya juga bingung mbk. 

anak saya cenderung sak karepe dewe kalau disuruh belajar dirumah. Terkadang 

saya juga jengkel mbk, tapi kalau anak saya semakin disuruh akan semakin 

marah dan tidak mau belajar. Maka dari itu anak saya saya masukkan ke dalam 
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bimbingan belajar supaya mampu mengikuti temannya disekolah dan tidak terlalu 

tertinggal dengan temannya.”98
 

Untuk memperkuat pernyataan yang diberikan oleh wali murid, 

peneliti melakukan observasi. Dengan hasil, Anak bersikap semaunya 

sendiri itu terbukti pada saat saya melakukan wawancara di rumahnya. 

Saya melihat anak bermain kesana kemari, bermain sepeda dalam rumah 

dan terkadang anak menunjukkan sikap malu kepada orang yang bertamu 

kerumahnya akan tetapi berbeda dengan anak ini. Dalam segi mental 

memang anak adalah tipikal anak yang pemberani, tidak mudah takut 

dengan orang lain bahkan dikeramaian contohnya pada saat itu secara 

tidak sengaja saya melihat pertunjukan reyog anak itu tanpa disuruh oleh 

orang lain menari sendiri ditengah kerumunan orang banyak tanpa rasa 

takut. Cerita lain diungkapkan oleh wali murid temannya, pada saat anak 

masih duduk di TK pernah didatangi oleh polisi untuk bersosialisasi. 

Ketika salah seorang polisi memeinta siapa yang berani kedepan untuk 

bernyanyi, anak ini langsung maju kedepan tanpa ragu pula. Ibunyapun 

mengakui bahwa anaknya mudah bersosialisasi dengan lingkungannya.  

Selain itu peneliti jiga melakukan observasi dalam kegiatan belajar 

di bimbingan belajar. Hal itu dibenarkan, pada sore hari peneliti sering 

keluar entah itu ke toko, mencetak dokumen atau yang lainnya peneliti 
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sering bertemu dengan ibu SP dijalan mau mengantar anaknya atau 

pulang menjemput anaknya.  

Memulai dengan mengajak anaknya untuk belajar, itu akan 

menjadikan kebiasaan pada saat dewasa nanti. Jika anak sudah 

menganggap hal itu menjadi kebiasaannya, meteka akan dengan mudah 

untuk melakukannya tanpa syarat dan tanpa beban. Ketika mendengar 

orang tua membeli nilai anaknya bagus dengan uang hal itu juga menjadi 

salah satu cara orang tua dalam mengembangkannya ke dalam hal yang 

lebih baik menurut mereka. 

Meskipun orang tua tidak secara langsung membimbing dalam hal 

belajar tapi mengarahkan kepada orang yang lebih tepat untuk mengikuti 

pembelajarn dan tidak tertinggal dengan temannya, itu adalah rasa simpati 

orang tua terhadap perkembangan pendidikan anak-anaknya.”99
 

Adanya kesadaran akan tanggung jawab mendidik dan membina 

anak secara berkelanjutan itu perlu dikembangkan oleh semua orang tua 

sehingga pendidikan yang dilakukan oleh orang tua bukan hanya menjadi 

kebiasaan saja. Tetapi telah didasari oleh teori-teori modern, sesuai 

dengan perkembangan zaman yang cenderung akan berubah. 
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2. Data tentang peran orang tua dalam mengembangkan jiwa sosial dari 

aspek psikologis di SD N Jebeng Slahung Ponorogo. 

Perkembangan sosial anak dimulai dari sifat egosentris individual 

kearah interaksi sosial. Pada mulanya anak bersifat egosentris, 

memandang persoalan dari satu sisi yaitu dari dirinya sendiri. Ia tidak 

mengerti bahwa orang lain berpandangan berbeda dengan dirinya.  

Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam 

hubungan sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk 

menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, moral, dan tradisi. 

Meleburkan diri menjadi suatu kesatuan dan saling berkomunikasi dan 

bekerja sama. Penyesuaian diri dengan orang lain juga melalui proses, 

proses dalam kehidupan sosial anak paling utama melalui keluarga. Proses 

perlakuan atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam kehidupan 

sosialnya sangat berperan penting.  

Orang tua memberikan rasa aman kepada anaknya untuk 

berkaembang. Ketika anak terjun kedunia sosial yang lebih besar anak ada 

yang merasa malu, takut was-was dan lain sebagainya. Begitu pula hal 

yang sama dirasakan oleh orang dewasa. Orang dewasapun akan merasa 

canggung, gugup, dan merasa tidak nyaman dengan lingkungannya yang 

baru mereka kenal akan tetapi orang dewasa dapat mengotrol dan mudah 

mengatasinya. Dalam perkembangan anaknya ibu SP mengungkapkannya 

dalam wawancara sebagai berikut: 
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“ saya selalu membimbing anak saya dalam bersosialisasi mbk, membimbing 

disini biasanya saya selalu mengarahkan untuk anak sikap yang baik, terkadang 

melalukan hal yang buruk contoh bertengkar dengan temannya ya mbk, saya 

selalu bertanya kenapa kok sampai bertengkar? Saya mendengarkan alasannya 

dulu kalau nanti anak saya yang salah, saya akan menasehatinya. Kadang kalau 

anak saya bertingkah tidak sopan kepada saya saya mengajari bagaimana 

bersikap kepada yang lebih tua.”100
 

 

Untuk membenarkan pernyataan dari wali muruid peneliti juga 

melaukan wawancara kepada wali kelas siswa. Hal tersebut telah 

dibenarkan oleh wali kelasnya. Pada saat saya bertanya-tanya sedikit 

tentang kelasnya pada saat itu beliau bercerita bahwasaanya B dan K 

sering bertengkar di dalam kelas. K  sebenarnya berani, tetapi anaknya 

cengeng. K sering menangis dan pulang sendiri tanpa guru ketahui, dan 

tiba-tiba orang tuanya mengantarnya kembali kesekolah.. sedangkan B 

ketika berkelahi dia diposisi salah dia langsung minta maaf, dan ketika dia 

benar terkadang dia juga meminta maaf terlebih dahulu. B mempunyai 

sifat besar hati yang tinggi dengan temannya. 

Banyak sekali norma-norma yang tidak tertulis dalam kehidupan di 

masyarakat. Seperti bertindak - tanduk yang baik, berbicara dengan sopan 

kepada orang yang lebih tua itu sangat penting. Hal semacam itu 

dibiasakan dalam kehidupan keluarga. Orang tua berkewajiban untuk 

memberikan contoh kepada anaknya supaya berkelakuan baik. Seperti 
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halnya yang dilakukan oleh ibu UK kepada anaknya, dalam wawancara 

sebagi berikut: 

“ pada saat tertentu anak saya terkadang melakukan hal-hal yang tidak sesuai 

dengan tindak-tanduk mbk. Tetapi diatas batasan normal saja, maksud saya tidak 

terlalu nakal. Meskipun hal-hal kecil seperti itu saya selalu mengingatkan itu 

perbuatan yang jelek. Contohnya pada saat bicara tidak sopan dengan yang lebih 

tua, saat ada tamu bertingkah kurang sopan, itu selalu langsung saya ingatkan 

mbk. Supaya mengerti dan langsung membenahi sikap yang kurang sopan tadi. 

Selain itu dengan memberi contoh mbk, kepada anak supaya mereka tetap 

menjaga budaya yang ada di jawa.”101
 

 

Untuk memperkuat pernyataan diaatas peneliti melakukan 

wawancara kepada ibu RK. Sebagai berikut: 

“Karena anak ibu UK sering bermain dirumah ibu RK beliau bercerita sendiri 

kepada saya mengenai anank-anaknya. Kata ibu RK anaknya itu setipe dengan 

anaknya. anaknya itu cerewet dan anak ibu RK juga begitu. Mereka itu cocok saat 

bersama. Mereka tidak pernah bertengkar, malahan kalau belum sore tidak mau 

pulang kerumah.” 

Dengan memberikan bimbingan secara teratur anak akan mengerti 

sendiri mana hal-hal yang baik dilakukan dan mana hal-hal yang tidak 

baik dilakukan. Memberi stimulator yang benar, contoh berbicara dengan 

sopan,berbicara yang baik-baik tidak berbicara kotor. Akan membentuk 

kepribadian anak dengan baik. 

Sosialisasi dari orang tua ini sangatlah penting bagi anak, karena 

anak masih terlalu muda dan belum memiliki pengalaman untuk 
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membimbing perkembangannya sendirin kearah kematangan. Orang tua 

juga perlu memperkenalkan nilai-nilai agama dan mendorong anak untuk 

menerimanya sebagai bagian dari dirinya. Dengan menanamkan nilai-nilai 

agama dalam perkembangan sosial nantinya anak akan dapat membedakan 

perilaku baik dan buruk, dan mampu berperilaku yang baik. Seperti halnya 

yang dilakukan oleh ibu SF kepada anaknya, dalam kutipan wawancara 

dibawah ini: 

“ saya sebagai orang tua mengenalkan nilai-nilai agama melalui pendidikan yang 

ada disekitar lingkungan rumah. Misalnya sekolah TPQ, ibadah kemasjid, 

menyekolahkan di instasi agama seperti itu mbk. Untuk anak saya ini karena 

masih kecil dan butuh pengawasan jadi saya memilih menyekolahkan yang dekat 

saja di SD. Saya selalu memantau perkembangan agamanya mengaji, sholat dan 

yang lainnya. Saya mempunyai tujuan tersendiri dari itu mbk, kalau nanti anak 

mempunyai pemahaman agama yang baik nanti ketika di lingkungan sosial anak 

akan berperilaku sopan, santun kepada yang lebih tua.”102
 

 

Untuk memperkuat wawancara yang disampaikan oleh ibu SF, 

peneliti telah memlakukan observasi ke TPQ. Dalam pelaksanaan 

observasi anak ibu SF setiap hari Kamis sampai Sabtu selalu masuk TPQ 

dan itu juga dibenarkan oleh ustadznya disana. Dalam observasi bukan 

hanya anak yang bungsu saja yang dimasukkan kedalam lembaga agama 

akan tetapi anak-anaknya yang lain juga dimasukkan ke MTs hal itu 

bertujuan supaya anak beraklak yang lebih baik yang bertumpu pada 

agama.   
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Perkembangan sosial juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan 

sosialnya, diantaranya teman sebaya. Saat anak-anak mulai tumbuh 

dewasa anak-anak akan lebih banyak bemain di luar rumah, misalnya 

lingkungan masyarakat dan sekolah. Mereka hanya berada di rumah pada 

malam hari. Pergaulan dengan teman sebaya sangat berpengaruh untuk 

perkembangannya. Orang tua perlu mengontrol dan membimbing ketika 

anak dalam perkembangan masa tersebut. Seperti yang dilakukan ibu UK 

pada anaknya, dalam wawancara sebagai berikut: 

“ kakak ini (panggilan akrap kepasa anaknya) sering bermain keluar rumah, 

malah terkadang jika sudah main begitu ya mbk, disuruh pulang anak tidak mau 

kalu belum sore. Tapi terkadang temannya datang kerumah, itu juga sama mbak. 

Kalau belum sore dan dijemput ibunya juga gak mau pulang.” 
103

 

Dalam memperkuat wawancara peneliti juga mewawancarai 

tetangganya. Dengan hasil wawancara sebagi berkut: 

“ iya, benar sekali anaknya ibu Uk sering bermain kesini mbk. Mungkin karena 
jarak rumah kami yang dekat dan anak saya satu umuran dengan anaknya ibu 

UK.” 

Pengaruh teman sebaya untuk anak sangatlah penting. Anak akan 

cepat bersosialisasi dengan lingkungannya melalui teman sebaya. Dengan 

begitu nantinya akan mudah berkomunikasi, beradaptasi sehingga 

memudahkan sosialisai. 

                                                           
103

 Lihat Lampiran Transkip Wawancara Koding 04/W/27- III /2016  



68 

 

 

 

Dengan harapan anak berperilaku baik terhadap orang tua, 

masyarakat dan temannya pastinya diwujudkan dengan dukungan orang 

tua dalam setiap perkembangannya. Orang tua sebagai sumber kasih 

sayang memberikan seluruh cinta kasihnya kepada anaknya, sehingga 

anakpun mampu bekerja sama dengan masyarakat dan dapat berbaur 

dengan masyarakat pula.  
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BAB IV 

ANALISIS HASIL TEMUAN 

 

A. Analisis data tentang peran orang tua dalam mengembangkan jiwa sosial 

anak di SD N Jebeng Slahung dari aspek pendidikannya. 

Sebagaimana dikutip oleh Uyoh Sadulloh dkk, Ki Hajar Dewantara 

kepentingan keluarga sebagai puasat pendidikan tidak hanya disebabkan adanya 

kesempatan yang sebaik-baiknya untuk melaksanakan pendidikan secara 

individual dan sosial (kemasyarakatan), namun karena ibu dan ayah dapat 

menanam segala benih kejiwaan (kebatinan) sesuai dengan benih-benih kejiwaan 

yang tumbuh dan berkembang dalam diri anak. Ayah dan ibu dalam mendidik 

anak-anaknya dapat berperan sebagai guru yang menjadi pemimpin perilaku 

beradap, sebagai pengajar yang berkaitan denagan pengembangan kecerdasan dan 

fikiran serta ilmu pengatahuan, juga ayah dan ibu berperan sebagai pemberi 

contoh suri tauladan dalam berperilaku sosial kemasyarakatan. 
104

 

Lingkungan keluarga merupakan yang pertama, karena dalam keluarga 

inilah anak pertama-tama mendapatkan didikan dan bimbingan. Juga  dikatakan 

lingkungan yang utama, karena sebagian besar dari kehidupan anak adalah di 

dalam keluarga, pendidikan yang paling banyak adalah di dalam keluarga.   
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Dengan demikian tanggung jawab sebagai orang tua sangatlah besar 

terhadap setiap perkembangan anak. Bagi seorang anak keluarga merupakan 

tempat dimana ia menjadi dirinya sendiri. Belum tentu anak yang pendiam di 

dalam kelas itu juga diam di dalam rumah. Kebanyakan anak ketika diruamah ia 

akan berkreasi menjadi dirinya sendiri tanpa ada rasa malu, was-was dan 

sebagainya. didalam kehidupan keluarga, merupakan basis yang sangat penting 

dalam pelaksanaan dasar-dasar pendidikan sosial anak. Sebab pada dasarnya 

keluarga merupakan lembaga sosial resmi yang minimal terdiri dari ayah, ibu dan 

anak.
105

 

Perkembangan terhadap kesadaran sosial pada anak-anak dapat dipupuk 

sejak dini, terutama lewat keluarga yang penuh rasa tolong menolong, gotong 

royong secara kekeluargaan, menolong tetangga atau menjenguk tetangga yang 

sakit, bersama-sama menjaga ketertiban, kedamaian, kebersihan dan keserasian 

dalam segala hal.  

Dasar-dasar tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anaknya 

diantaranya, memotivasi atau memberi dorongan cinta kasih yang menjiwai 

hubungan orang tua dengan anak. Kasih sayang orang tua yang ikhlas dan murni 

akan mendorong sikap dan tindakan rela menerima tanggung jawab untuk 

mengorbankan hidupnya dalam memberikan pertolongan kepada anaknya.
106
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Pembiasaan, merupakan suatu tingkah laku yang sifatnya otomatis, tanpa 

direncanakan dahulu, serta berlaku begitu saja tanpa dipikirkan lagi.
107

 Kebiasaan 

dalam hidup sehari-hari itu amat banyak dan menduduki tempat yang amat 

penting dalam hidup manusia.  

Dari dasar pendidikan ini sebagian dari siswa kelas 1 di SD N Jebeng  

melakukan pembiasaan pembelajaran dan tidak kalah dengan yang lain hasil dari 

pembiasaan tersebut membuat anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. 

Pembiasaan belajar untuk sangatah baik untuk proses pemblajaran disekolah. 

Empat dari 14 siswa melakukan pembiasaan belajar setiap habis sholat magrib 

dan meraka menjadi anak yang cepat dalam menanggapi atau memahami proses 

pembelajaran disekolahnya. 

Pembiasaan bukan hanya dalam hal belajar, akan tetapi pembiasaan dalam 

berperilaku baik di dalam rumah maupun di luar rumah, ramah kepada orang lain, 

tindakan yang sopan kepada sesama dan orang tua itu juga penting dilakukan. 

Para orang tua di SD N Jebeng khususnya kelas satu semua mengajarkan kepada 

anaknya supaya berperilaku sopan kepada orang lain. Dengan cara membiasakan 

berperilaku baik di rumah dan di mana saja. Dan hal yang penting dilakukan 

kebanyakan wali anak diminta membantu orang tua. Itu juga mengajarkan kepada 
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anak, jika nantinya ketika di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah ia 

akan otomatis berpartisipasi kepada lingkungannya.
108

 

Pembiasaan sejak kecil itu sangatlah penting, dengan melakukan 

pembiasaan-pembiasaan anak tidak akan malas nantinya pada saat mereka harus 

melakukan kegiatan sehari-hari tanpa bimbingan. Seperti anak dibiasakan cuci 

tangan sebelum makan, meskipun pembiasaan mencuci tangan pada awalnya sulit 

nantinya jika sudah berjalannya waktu akan terbiasa sendiri. Contoh lain 

membiasakan anak sholat lima waktu. Jika mulai dari kecil anak dibiasakan sholat 

lima waktu pada saat umur mereka sudah menjadi kewajibanya, anak mulai 

terbiasa dan tidak mau untuk meninggalkannya. 

Selain itu dengan suruhan ialah cara melakukan pembiasaan pada terdidik, 

di dalam proses transformasi suruhan adalah hal yang harus dikerjakan 

(kebersihan badan, kerapian, ketelitian dan sebagainya).
109

 Misalnya, ibu SA 

(wali murid SD N Jebeng) meyuruh anaknya melipat bajunya sendiri.itu juga 

mengajarkan anak kepada kerapian dirinya sendiri sehingga nantinya anak juga 

mandiri. Begitu juga dilakukan oleh Bu RK (wali murid SD N Jebeng)  ia juga 

mengajari anaknya menyapu lantai dikala ia tidak sempat melakukan hal tersebut 

ibu RK sering meminta bantuan kepada anaknya.
110
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Adapun juga larangan adalah bentuk alat pendidikan untuk pembiasaan 

dalam hal-hal yang tidak boleh dilakukan.
111

 Dalam hal larangan ini terjadi pada 

anak yang memiliki adik. Biasanya ibu menasehati supaya tidak bertengkar 

dengan adiknya. Karena ibu UK memiliki 2 anka, yang satu kelas 1 SD dan yang 

satunya belum sekolah, jadi kakaknya sering mengejek adiknya dan membuat 

adaiknya marah, maka ibunya memberi nasihat supaya tidak melakukan hal 

tersebut. 

Larangan yang dilakukan kepada orang tua yang lain biasanya ketika anak 

bersikap tidak baik. Contoh sikap tidak baik misalny; berkelahi, berkata yang 

tidak baik, tidak sopan itu pasti setiap orang tua akan cepat mengingatkan anak 

supaya memperbaiki sikapnya. Tindakan yang tidak baik yang tidak dapat 

ditoleransi yaitu mencuri, jika anak ketahuan mencuri dan orang tua membiarkan 

hal tersebut anak akan menjadi ketagihan dan membuat anak menjadi senang 

padahal itu adalah hal yang salah.
112

  

Menganjurkan merupakan sifat yang tidak mengikat dan terasa tidak 

memaksa pada terdidik. Seperti halnya yang dilakukan oleh ibu SA, saat itu 

anaknya membawa brosur yang berisi buku yang diberikan oleh gurunya, maksud 

dari selebaran tersebut untuk membeli buku di sekolahnya. Dia mengarahkan 

kepada anaknya supaya membeli yang mendukung pelajarannya. Sering kali anak 

itu meminta tanpa kepada orang tuanya apapun yang ia suka tetapi kebanyakan 
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orang tua memberikanya dengan hal tersebut anak akan manja dengan diberi 

pengertian yang baik anak tidak akan manja 
113

 

Mengajak, dalam menjalankan peranya, yang paling banyak dikalakukan 

adalah mengajak. Ajakan adalah suruhan halus, dengan jalan menunjukkan segi 

baiknya daripada sesuatu yang ingin kita lakukan.
114

 Misalnya: kita ingin anak 

kita suka akan kegiatan membersihkan rumah tempat tinggal kita. Kita mula-mula 

menunjukkan eneknya rumah yang bersih dan sehat, betapa senangnya kita 

tinggal ada rumah yang demikian. Para orang tua siswa kelas 1 di SD N Jebeng 

sering mengajak anaknya dalam hal-hal yang positif seperti belajar, bersih-bersih 

ataupun hal yang lainnya. Setiap orang tua mengajak hal-hal yang berbeda hal itu 

ada kesesuaina antara yang dilakukan oleh orang tua dengan toeri. 

Adapun hal lain dalam mengembangkan jiwa soisal anak yaitu dengan 

memberi contoh. Memberi contoh adalah sengaja berbuat untuk secara sadar 

ditiru oleh terdidik. Ataupun dapat diartikan tingkah laku sesuai dengan norma 

dan nilai yang akan kita tanamkan pada terdidik sehingga tanpa sengaja menjadi 

contoh (teladan) bagi terdidik. Hal ini dilakukan oleh setiap orang tua, memberi 

contoh yang baik dalam hal belajar mereka Ibu Rk memberi contoh berperilaku 

yang baik kepada orang tua, sedangkan ibu UK memberi contoh berkata-kata 

yang baik ketika di rumah. 
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Ada lagi memuji, untuk mendidik kejujuran dan keadilan dalam 

menghadapi prestasi itulah kita memuji terdidik berprestasi baik (tidak jelek). 

Tetapi bukan itu saja, memuji terdidik yang berprestasi baik berarti juga 

mendorongnya untuk tetap berprestasi baik, bahkan diusahakan agar lebih baik 

lagi. Memuji berarti memberi dorongan untuk meningkatkan prestasi. Karena itu 

banyak memuji peserta didik tidak akan berakibat jelek, kecuali kalau ukurannya 

(seperti dikatan diatas) melampaui batas. Cara inipun akan memberi akibat yang 

tidak baik, membosankan, karena terlalu banyak diberikan. Cara memuji yang 

berlebihan juga akan memberikan akibat buruk mereka akan menganggap bahwa 

hanya pujian semata. Cara yang baik ialah memuji pada prestasi yang memang 

pantas dipuji. Hal ini juga dilakukan oleh kebanyakan orang tua kelas 1 di SD N 

Jebeng supaya anaknya bersemangat mengerjakan PR dan belajar sering memuji 

anaknya. 
115

 

Menghukum adalah suatu cara untuk mendidik anak yang paling banyak 

harus kita hindari. Kita baru menghukum kalau kita tahu bahwa terdidik sadar 

bahwa ia melakukan pelanggaran atas suatu aturan. Menghukum terdidik yang 

tidak tahu kesalahannya adalah pekerjaan yang tidak mendidik. Jika menghukum 

tidak edukatif maka hukuman tersebut tidak akan menyadarkan orang yang 

membuat kesalahan. Maka tidak tercapailah tujuan hukuman tersebut. Sebaiknya 

hukuman yang digunakan adalah hukuman yang edukatif (mendidik), tidak 

menyakiti harga diri anak, bentuk hukuman bukan hukuman badan, contoh: 
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memukul, menjewer dan yang menyakiti secara fisik. Bisanya anak kalau 

disekolah tidak mengerjakan PR anak cenderung dihukum tetapi bukan hukuman 

secara fisik. Dengan tujuan supaya anak tersebut tidak mengulangi 

perbuatannya.
116

 

Banyak sekali upaya orang tua dalam mengembangkan jiwa sosial anak 

dari aspek pendidikan. Orang tua menginginkan yang terbaik dalam 

perkembangan mereka. Dengan mendorong, memotivasi, mengarahkan, dan 

membimbingnya orang tua berharap anak dapat bekerja secara mandiri. Setiap 

orang tua semua menginginkan anaknya berkembang secara maksimal tanpa 

kekurangan sedikitpun. Orang tua hanya mampu berusaha dan ber do‟a untuk 

kebaikan anak-anaknya. 

 

B. Analisi data tentang peran orang tua dalam mengembangkan jiwa sosial 

anak di SD N Jebeng Slahung dari Aspek Psikologisnya. 

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam upaya 

mengembangkan pribadi anak. Perawatan yang dilakukan oleh orang tua yang 

penuh dengan kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik 

agama maupun sosial budaya yang diberikannya merupakan faktor yang kondusif 
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untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang sehat. 

117
 Secara psikososiologis keluarga berfungsi sebagai: 

1. Pemberi rasa aman bagi anggota keluarga lainya, melalu wawancara kepada 

guru ada salah satu siswa yang sering sekali berkelahi didalam kelas. Yaitu B 

dan K, B mempunyai karakter yang mandiri dan pemberani sedang K 

pemberani tetapi dia cengeng. Karena orang tua memberikan rasa aman 

kepada anaknya K sering kali pulang setelah berkelahi. Jadi hal itu 

membuktikan bahwa orang tuanya memberikan rasa aman ketika di sedang 

merasa terpuruk. Sebenarnya hal itu juga dilakukan oleh setiap orang tua 

lainnya. Ketika anak terjatuh, orang tua mereka pasti langsung 

menggendongnya dan mendiamkannya pada saat menangis. Berarti orang tau 

di SD N Jebeng juga memberikan rasa aman kepada anak-anaknya. 

2. Sumber pemenuhan kebutuhan, baik fisik maupun Psikis, orang tua sangatlah 

paham terhadap anaknya, misalnya dari hasil wawancara ibu S, dalam 

bersosialisasi dengan temannya itu perlu bimbingan pula dorongan dari luar 

ataupun dari dalam. 

3. Sumber kasih sayang dan penerimaan, orang tua memberikan kasih sayang 

tanpa henti kepada anak-anaknya. Begitu pula hal-hal yang dilakukan oleh 

orang tua kelas satu di SD N Jebeng mereka selalu memberikan bimbinga, 

motivasi dan dorongan kepada anaknya. Meskipun hal ini dilakukan oleh 
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semua orang bimbingan, motivasi dan dorongan  merupakan wujud kasih 

sayang orang tua kepada anaknya. 

4. Model pola perilaku secara sosial yang tepat bagi anak untuk belajar menjadi 

anggota masyarakat yang baik. Orang tua siswa kelas satu memberikan model 

perilaku sosial yang baik, terbukti dari wawancara orang tua mereka semua 

memberikan contoh yang baik untuk anaknya, tidak ada yang memberi contoh 

buruk kepada anak-anaknya. 

5. Pemberi bimbingan bagi pengembangan perilaku yang secara sosial dianggap 

tepat, orang tua siswa di SD N Jebeng semua memberikan bimbingan kepada 

anaknya untuk berperilaku baik. Dengan bukti ketika anaknya berkelahi salah 

seorang wali menasehatinya dan menyuruh anaknya untuk meminta maaf 

kepada anaknya. 

6. Pembentuk anak dalam memecahkan masalah yang dihadapinya dalam rangka 

menyesuaikan dirinya terhadap kehidupan, untuk orang tua kelas satu saya 

kira mereka belum mengarahkan untuk memecahkan masalah anaknya. karena 

anak masih dalam tahap perkembangan maka mereka masih membutuhkan 

bantuan orang tuannya. Para orang tua masih ikut campur dalam urusan 

mereka. Berbeda nantinya jika anaknya sudah menginjak kelas empat dan 

seterusnya. 

7. Memberi bimbingan belajar dalam keterampilan motorik, verbal dan sosial 

yang dibutuhkan untuk penyesuaian diri. Dalam hal ini para orang tua siswa 

SD N Jebeng berbeda-beda dalam memberikan bimbingan terhadap anaknya. 
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ada sebagian yang dimasukan ke dalam  bimbingan belajar dan ada yang 

belajar sendiri di rumah bersama temannya. Jika orang tua ingin anaknya 

pandai berbicara tentunya mereka akan melatih anaknya untuk berbicara. 

Dalam perkembangan sosial orang tua mengajarkannya dengan cara mengajak 

anaknya bermain keluar rumah entah itu ke rumah tetangganya, ke rumah 

saudaranya, ataupun ke tempat yang lainnya. 

8. Stimulator bagi pengembangan kemampuan anak untuk mencapai prestasi, 

baik di sekolah maupun masyarakat. Orang tua dalam mengembangkan 

prestasi anak juga berbeda pula. Ada orang tua yang menginginkan anaknya 

berprestasi dalam kelas atau dalam pendidikannya, berprestasi dalam bidang 

seni, berprestasi dalam olah raga dan lain sebagainya. Tetapi ada pula yang 

orang tua kurang mengetahui pentingnya perkembangan bagi untuk anak. 

Mereka cenderung membiarkan anaknya bermain-main dan tidak menggali 

bakatnya. Di SD N Jebeng ada sebagian orang tuanya memasukkan anaknya 

ke les tari, ada les pelajaran, klub sepak bola, klub tenis. Tapi hanya sebagan 

kecil saja. Kebanyakan yang saya temui orang tua siswa memasukkan 

anaknya ke tempat les pelajaran. 

9. Pembimbing dalam mengembangkan aspirasi, dalam hal aspirasi ada sebagian 

orang tua yang tidak tau. Orang tua biasanya membantu apa yang diinginkan 

oleh anaknya dengan cara memberi fasilitas entah dari uang, tenaga dan 

lainnya. 
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10. Sumber persahabatan/ teman bermain bagi anak sampai cukup usia sampai 

anak untuk mendapatkan teman di luar rumah, atau apabila persahabatan di 

luar rumah tidak memungkunkan. 
118

 Seperti yang dulu anak mereka masih 

awal masuk kelas satu mereka selalu mengantarkan dan menjemput. Setelah 

anaknya terbiasa dengan keadaan sekarang orang tua mereka membiarkan 

anaknya berangkat ataupun pulang sekolah sendiri.  

Dalam buku Psikologi perkembangan anak dan remaja, Sueann Robinson 

Ambron mengartikan sosialisasi itu sebagai proses belajar yang membimbing 

anak kedalam perkembangan kepribasian sosial sehingga dapat menjadi anggota 

masyarakat yang bertanggung jawab dan efektif.
119

  

Sosialisasi ini sangat penting bagi anak, karena dimasa terlalu muda dan 

belum memiliki pengalaman untuk membimbing perkembangannya sendiri 

kearah kematangan. Dalam buku Psikologi Perkembangan J. Clausen 

mendeskripsikan tentang upaya yang dilakukan orang tua dalam rangka 

sosialisasi dan perkembangan sosial yang dicapai anak,yaitu sebagai berikut:
120

 

Kegiatan orang tua memberikan makan dan memelihara kesehatan fisik 

anak akan menjadikan anak beperilaku membangun sikap percaya terhadap orang 

lain (development of trust). Kegiatan ini dilakukan oleh setiap orang tua 

memberikan kebutuhan makan anaknya. Dalam pemberian makan anak orang tua 

ada yang menyuruh anaknya mandiri mengambil  sendiri di tempat ia meja 
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makan, ada yang telaten mengambilkan makanan kepada anaknya bahkan tidak 

banyak anak di kelas satu masih makan dengan suapan ibunya. Dalam hal 

kesehatan, pastinya para orang tua memberikan yang terbaik untuk anaknya. 

Dengan mengajarkan kebersihan dan membiasakan hidup bersih akan menjaga 

kesehatan anak. Dimulai dengan melakukan menata kerapian dalam dirinya. 
121

 

Melatih dan menyalurkan kebutuhan fisiologis: toilet training (malatih 

buang air besar/kecil), menyapih dan memberikan makanan padat. Nantinya akan 

membuat anak mampu mengendalikan dorongan biologis dan belajar untuk 

menyalurkan pada tempat yang  diterima masyarakat. Saya sangat yakin kegiatan 

tersebut dilakukan oleh setiap orang tua kepada anaknya,begitu pula yang 

dilakukan oleh setiap orang tua siswa SD N Jebeng. Karena hal itu dilakukan 

orang tua sejak bayi peneliti hanya mengetahuinya melalui wawancara. sehingga 

anak secara bertahap dengan kemampuannya mampu untuk bersosialisasi dan 

dapat diterima dimasyarakat. Hal seperti melatih buang air, menyapih, dan 

memberi makanan padat itu adalah hal yang kecil tapi hal itu sangat penting untuk 

kehidupannya di massa mendatang. 

Pada saat kecil orang tua mengajar dan melatih keterampilan berbahasa, 

persepsi, fisik, merawat diri dan keamana diri. Anak akan dapat mengembangkan 

pemahaman tentang tingkah laku sosial, belajar menyesuaikan perilaku dengan 

tuntunan lingkungan. Ketika orang tua memperhatikan perkembangan bahasa 
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anak, anak akan lebih mudah bersosialisasi dengan masyarakat pertama kali 

melalui bahasa yang mudah dipahami oleh orang lain.  

Mengenalkan lingkungan kepada anak mulai dari lingkungan keluarga, 

sanak keluarga, tetangga dan masyarakat sekitar akan membangun pemahaman 

tenang tingkah laku sosial, belajar menyesuaikan perilaku dengan lingkungan 

tuntunan lingkungan. Biasaya hal ini dilakukan dengan cara bersilaturohmi 

kepada sanak saudara supaya tidak terputus dan hilang saudaranya. Sering 

mengajak anak kedalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti yasinan, 

arisan, pengajian dan yang lainnya. Itu juga membantu anak untuk mengenali 

lingkungan masyarakat sekitar dan mudah bersosialisasi dengan lingkungannya. 

Karena siswa di SD N Jebeng bertempat tinggal didusun yang berbeda, jadi 

kegiatan yang dilakukan dalam bersosialisasi berbeda. Ada yang arisan, yasinan, 

kegiatan pengajian dll.  

Mengajarkan tentang budaya, nilai-nilai (agama) dan mendorong anak 

untuk menerimanya  sebagai bagian dari dirinya, akan mengembangkan 

pemahaman tentang baik-buruk, merumuskan tujuan dan kriteria pilihan dan 

berperilaku yang baik. Meskipun di sekolah dasar orang tua juga menyadari 

kebutuhan beragama anak. Sehingga diajari mengaji, atau di masukkan ke taman 

pendidikan Qur‟an supaya pendidikan agama juga anak peroleh. Dan orang tua 

selalu mengarahkan dan memahamkan jika anak berbuat yang baik dan anak 

berbuat yang buruk.   



83 

 

 

 

Memabantu anak dalam mengembangkan keterampilan interpersonal, 

motif, perasaan, dan perilkau dalam dalam berhubungan dengan orang lain. 

Sehinnga anak akan belajar memahami perspektif (pandangan) orang lain dan 

merespons harapan/pendapat mereka secara efektif. Terkadang orang tua kurang 

memahami dengan keterampilan personal anak, jadi kebanyakan dari orang tua 

hanya membiarkannya. Dan terkadang dari orang tua itu juga membatasi apa yang 

sebenarnya yang sudah menjadi keterampilan mereka tapi orang tua tidak 

memahaminya.  

Motivasi yang dilakukan oleh semua orang tua akan membantu anak 

dalam perkembangannya. Dari segi pendidikannya maupun yang lainnya. Cara 

orang tua memotifasi anaknya juga berbeda-beda pula. Ada yang dengan hadiah, 

pujian jika hal yang diinginkan orang tua kepada anaknya terpenuhi. Dan 

terkadang jika anak mengecewakan orang tuaank akan dihukum seperti tidak 

boleh bermain dengan temannya dalam satu minggu atau menyuruhnya belajar 

lebih giat.  

Perilaku baik yang dilakukan oleh anak biasanya tercermin darikebiasaan 

orang tua saat dirumah. Orang tua memberikan contoh bagaimana bertingkah laku 

yang baik, berkata yang sopan, berbuat jujur dan lainnya. Terkadang orang tua 

berperilaku baik, sopan, santun  akan tetapi anaknya tidak sama dengannya, itu 

biasanya disebabkan orang tua yang terlalu membiarkan anaknya tanpa 

menegurnya sehingga anak berkelakuan seperti itu. 



84 

 

 

 

Perlakuan orang tua siswa berbeda-beda terhadap anaknya mulai dari 

pemberian motivasi, mengajarkan berperilaku kepada anak, mengembangkan 

keterampilan dan peran. Jadi tidak dapat dipungkiri anak akan menjadi cerminan 

yang baik atau buruk yang dilakukan orang tua kepada mereka. Semua tergantung 

oleh orang tua masing-masing.  

Membimbing, mengoreksi dan membantu anak untuk merumuskan tujuan 

dan merencanakan aktifitasnya, Akan tercapai perilaku memiliki pemahaman 

untuk mengatur diri sendiri dan memahami kriteria untuk menilai penampilan/ 

perilaku sendiri. Pada tahap ini orang tua belum dapat seluruhnya mengatur 

jadwal anak. Karena anak masih belum dapat dikekang dan ditekan untuk 

melakukan kedisiplinan. Kalau anak sudah menginjak 9 tahun nanti anak akan 

dapat mengatur kegiatan hariannya sendiri. Pada tahap awal anak masih 

dibimbing untuk mandi, gosok gigi, belajar, tidur, bangun pagi, sholat fardhu dan 

hal-hal yang masih sederhana. Sehingga nantinya anak sudah terbiasa 

melakukannya dengan perasaan tanggung jawab melakukan kegiatan rutin 

tersebut. Biasanya anak yang sudah agak besar dibuatkan jadwal kegiatan sehari-

hari yang harus ia laksanakan.  

Pastinya semua orang tua menginginkan anak-anaknya melalui tumbuh 

kembang yang baik. Berperilaku yang baik terutama kepada orang tuanya. 

Dengan kesabarandan ketelatenan para orang tua akan menjadikan anak-anaknya 

seperti yang mereka harapkan meskipun terkadang ada rasa kekecewaan dalam 

hati mereka. Setiap orang tua pastinya akan bangga dengan apa yang anak 
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lakukan mereka. Dengan harapan yang sederhana, mampu bersosialisasi dengan 

masyarakat, menghargai orang lain orang tua selalu memberikan dukungan 

kepada mereka dan keberhasilan anak-anaknya. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Peran orang tua dalam mengembangkan jiwa sosial anak di SD N Jebeng 

Slahung dari Aspek Psikologisnya sebagai berikut: 1) Memotivasi atau 

memberi dorongan cinta kasih yang menjiwai hubungan orang tua dengan 

anak, 2) Pembiasaan, 3) Suruhan, 4) Larangan, 5) Menganjurkan, 6) 

Mengajak, dalam menjalankan peranya, 7) Memberi contoh, 8) Memuji, 9) 

Menghukum. Terbukti dalam kegiatan belajar di rumah, orang tua tanpa ada 

kata lelah selalu menemani anak-anaknya. 

2. Peran orang tua dalam mengembangkan jiwa sosial anak di SD N Jebeng 

Slahung dari Aspek Psikologisnya. 1) Pember rasa aman, 2) Sumber 

pemenuhan kebutuhan, 3) Sumber kasih sayang dan penerimaan, 4) Model 

pola perilaku bagi anak 5) Pemberi bimbingan bagi pengembangan perilaku, 

6) Pembentuk anak dalam memecahkan masalah yang dihadapinya 7) 

Memberi bimbingan belajar dalam keterampilan motorik, verbal dan sosial 8) 

Stimulator bagi pengembangan kemampuan anak, 9) Pembimbing dalam 

mengembangkan aspirasi, dan 10) Sumber persahabatan/ teman bermain bagi 

anak. Terbukti dalam setiap perilaku anak yang kurang baik orang tua 

memberikan nasihat. 
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B. Saran  

1. Bagi sekolah  

Dalam hal ini guru lebih meningkatkan hubungan sosial pada siswa 

dengan siswa yang lainnya. Antara siswa yang pendiam, siswa yang aktif dan 

siswa yang membutuhkan perhatian guru secara intensif. Guru sebaiknya 

mengasah anak untuk lebih berjiwa sosial terhadap muridnya dalam proses 

pembelajaran maupun tidak.  

2. Bagi orang tua 

Sebagai orang tua hendaknya lebih memperhatikan lagi dalam 

perkembangan sosial anak. Meskipun orang tua selalu menuntut supaya 

anaknya berprestasi, akan tetapi anak jangan sampai tertinggal dalam 

bermasyarakatnya. Karena hal itu juga sangat penting bagi perkembangannya 

untuk saat ini dan masa yang akan datang. 

3. Bagi siswa  

Sebagai siswa sebaiknya meningkatkan jiwa sosialnya terhadap 

lingkungannya baik itu di dalam sekolah, rumah maupun massyarakat. Perlu 

bimbingan dalam kegiatan kerjasama, bermain peran dalm kelompok, belajar 

berkelompok untuk bersosialisasi dengan masyarakat.  
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