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MOTO 

 

٤ََََعِظيمَ َُخلُقَ َلَعَلَىَ ََوإِنَّكََ

Artinya: dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.
1
 

  

                                                           
1
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemah (Bandung: CV, Penerbit 

J-ART, 2005), 565. 
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ABSTRAK 

Maghfiroh, Rofida Faizatul. 2018. Peran Orang Tua dalam Pendidikan Adab 

Anak melalui penggunaan Bahasa Krama di Kelurahan Setono Jenangan 

Ponorogo. Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing, Kharisul Wathoni, M.Pd.I. 

Kata kunci: Peran Orang Tua, Pendidikan Adab, Bahasa Krama. 

Perilaku sopan santun atau unggah-ungguh merupakan salah satu sifat 

yang harus dimiliki oleh setiap orang, karena didalamnya terdapat nilai 

menghormati, menghargai, dan menyayangi satu sama lain dan pendidikan 

merupakan salah satu bentuk wadah dalam pembentukan generasi yang lebih baik 

di masa mendatang. Pendidikan terpenting adalah pendidikan yang berada di 

dalam keluarga, karena keluarga adalah pendidikan yang utama dan pertama bagi 

anak. Sehingga peran keluarga sangat diperlukan untuk membentuk anak 

memiliki nilai-nilai sopan santun yang luhur yang mana hal tersebut dapat 

diperoleh melalui penggunaan bahasa krama dalam berkomunikasi di kehidupan 

sehari-hari. 

 Penelitian ini bertujuan untuk. (1) mengetahui pola komunikasi antara 

anak dengan orang tua menggunakan bahasa krama di Kelurahan Setono 

Jenangan Ponorogo. (2) mengetahui bentuk pendidikan adab anak oleh orang tua 

melalui penggunaan bahasa krama di Kelurahan Setono Jenangan Ponorogo. (3) 

mengetahui dampak pendidikan bahasa karma terhadap sopan santun anakdi 

KelurahanSetono Jenangan Ponorogo. 

 Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis 

penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan konsep Miles dan Huberman 

dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa: (1) Pola komunikasi menggunakan 

bahasa krama antara orang tua dengan anaknya di Kelurahan Setono Jenangan 

Ponorogo ditunjukkan dengan adanya komunikasi yang di bentuk secara 

berkesinambungan secara terus menerus. Bagaimanapun kondisi kesibukan orang 

tua, orang tua disini selalu membentuk komunikasi terhadap anaknya baik dalam 

bentuk lisan maupun menggunakan menggunakan isyarat tubuh seperti halnya 

tatapan muka maupun gerakan tangan lainnya. (2) Bentuk pendidikan adab anak 

oleh orang tua melalui penggunaan bahasa krama di Kelurahan Setono Jenangan 

Ponorogo terdapat beberapa cara atau metode, pertama, dengan cara peneladanan 

atau contoh langsung. Kedua dengan cara pembiasaan. Dan ketiga dengan cara 

pelatihan komunikasi. (3) Dampak sopan santun yang muncul ketika anak 

diberikan pendidikan bahasa krama oleh orang tua di Kelurahan Setono Jenangan 

Ponorogo maka anak lebih memperhatikan sopan santun dalam berbicara maupun 

melakukan sesuatu. Selain itu dengan adanya pendidikan tersebut maka anak akan 

memiliki rasa takut, sungkan dan malu.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Pedoman translitrasi Arab-Indonesa yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

adalah sebagai berikut:  

 q = ق  z = ز  ′ = ء

 k = ك  s = س  b = ب

 l = ل  sh = ش  t = ت

 m = م  ṣ = ص  Th = ث

 n = ن  ḍ = ض  J = ج

 w = و  ṭ = ط  Ḥ = ح

 h = ه  ẓ = ظ  kh = خ

 y = ي  ´ = ع  D = د

  gh = غ  dh = ذ

  f = ف  r = ر

 

Tā′ marbūṭa tidak ditampakkan kecuali dalam susunan idāfaˏ huruf tersebut 

ditulis t. Misalnya:  فطانة  = faṭāna;فطانة النيب= faṭānat al-nabī 

Diftong dan Konsonan Rangkap 

 ū = او   Aw = او



 

xviii 

 ī = أي   Ay = أي

 

Konsonan rangkap ditulis rangkap, kecuali huruf waw yang di dahului ḍamma dan 

huruf yā′ yang di dahului kasra seperti tersebut dalam tabel. 

Bacaan Panjang 

 ū = او  Ī = اي  ā = ا

 

Kata Sandang 

 -wa′l = وال  al-sh = الش  -al = ال
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak 

mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. 

dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan 

keluarga.
2
 Keluarga sebagai satuan unit sosial terkecil dan merupakan 

lingkungan yang paling bertanggung jawab mendidik anak-anaknya dan 

pendidikan yang diberikan orang tua seharusnya meberikan dasar bagi 

pendidikan, proses sosialisasi, dan kehidupan di masyarakat. 

Dalam berkehidupan berkeluarga bagaimanapun keadaannya orang 

tua selalu hidup untuk anaknya, baik untuk masa kini maupun masa 

mendatang. Karenanya tidaklah diragukan bahwa tanggung jawab pendidikan 

secara mendasar terpikul kepada orang tua. Apakah tanggung jawab 

pendidikan itu diakuinya secara sadar atau merupakan “fitrah” yang telah 

dikodratkan Allah Swt. kepada setiap orang tua. Mereka tidak bisa 

mengelakkan tanggung Jawab itu karena hal tersebut adalah amanah Allah 

Swt. yang dibebankan kepada mereka.
3
 

Tugas sebagai orang tua merupakan suatu tugas yang luhur dan berat. 

Sebab ia tidak sekedar bertugas menyelamatkan nasib anak-anaknya dari 

bencana hidup di dunia. Namun jauh dari itu ia bisa memikul amanat 

                                                           
2
 Zakiyah Darajat,Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta:  PT Bumi Aksara, 2000), 35. 

3
Ibid., 36. 
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Untuk menyelamatkan mereka dari siksa neraka di akhirat di mana 

anak merupakan amanat Tuhan bagi kedua orang tuanya.
4
 

Di era globalisasi ini peran orang tua dalam pembentukan adab untuk 

anak sangatlah penting karena untuk era sekarang ini banyaknya kenakalan 

remaja dikarenakan faktor dari peran orang tua yang kurang perhatian 

terhadap perkembangan dari anaknya tersebut. Adab sendiri memiliki arti; 

kesopanan, keramahan, dan kehalusan budi pekerti, menempatkan sesuatu 

pada tempatnya, dan lain-lain. 

Menurut Ibn Miskawih, al Ghazali dan ibn Qudamah sebagaimana 

dikutip oleh Nasrul berpendapat bahwa pendidikan akhlak dan adab harus 

sudah dimulai semenjak kanak-kanak baru di lahirkan. Sedangkan subjek 

pendidikan itu sendiri harus dimulai dari perkara-perkara yang tampak dan 

berbentuk adab fisik dan pergaulan.
5
 Dalam hal ini bahasa yang merupakan 

alat komunikasi dan juga jembatan dalam berinteraksi dengan masyarakat. 

Komunikasi yang baik, akan selalu menempatkan etika pada setiap bahasa 

yang digunakannya. Pada hal ini, salah satu bahasa yang dapat menjadikan 

manusia memiliki etika dan karakter yang diinginkan oleh sebagaimana 

makhluk sosial lain ialah bahasa Jawa. Penggunaan bahasa Jawa yang baik, 

yakni bahasa Jawa krama dapat membuat proses interaksi sosial menjadi 

lebih baik dan harmonis. Kaidah dalam penggunaan bahasa haruslah ditaati. 

Etika Jawa pada intinya mengacu kepada kebudayaan Jawa yang mempunyai 

                                                           
4
 Ridwan Abdullah Sani dan Muhammad Kadri, Pendidikan Karakter (Mengembangkan 

Karakter Anak yang Islami) (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2016), 194. 
5
 Nasrul, Akhlak Tasawuf (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2015), 16. 
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nilai dan didasarkan pada pantas dan tidak pantas apabila diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Apabila seseorang berbahasa Jawa dengan orang lain 

dengan tidak tepat tataran yang digunakan, maka pergaulan dengan orang lain 

menjadi terganggu, menjadi tidak serasi, menjadi tidak harmonis.
6
 

Tingkatan bahasa Jawa dipakai sebagai tata pergaulan yaitu unggah-

ungguh. Cara menghormati orang lain dalam berkomunikasi dengan bahasa 

Jawa oleh Clifford Geertz sebagaimana dikutip oleh Setyanto et. al dikatakan 

istilah unggah-ungguh disebut juga sebagai andap asor yaitu suatu sikap 

merendahkan diri dengan sopan dan merupakan kelakuan yang benar yang 

harus ditunjukkan kepada setiap orang yang sederajat atau lebih tinggi.
7
 

Eksistensi penggunaan bahasa Jawa saat ini dirasakan semakin 

memudar. Semakin hari semakin sedikit masyarakat Jawa yang mau 

menggunakan bahasa Jawa dalam pergaulan hidup sehari-hari apa lagi 

digunakan dalam lingkup yang lebih luas sebagai bahasa pengetahuan. 

Adapun hal ini dapat di lihat dari fonomena-fenomena yang sudah mulai 

terjadi seperti seorang anak yang sudah tidak mengunakan bahasa krama 

dalam berbicara dengan orang tua maupun orang yang ada disekitarnya, 

selain itu banyak anak yang memperlakukan orang yang lebih tua darinya 

dianggap remeh, sehingga ia bertindak layak teman sebayanya. Selain itu 

walaupun terdapat anak yang bisa menggunakan bahasa krama, ia mengalami 

                                                           
6
 Purwadi, “Etika Komunikasi dalam Bahasa Jawa”, Jurnal Ilmu Komunikasi, Jilid 9, 

No.3 Tahun 1998. 139-249. 
7
 Setyanto et al., “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Memudarnya Etika Komunikasi 

Masyarakat Jawa di Kota Surakarta”, Jurnal Komunikasi Massa, Jilid 8 No.2 Tahun 2015. 121-

134. 
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kesulitan berbahasa krama ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. 

Kondisi yang seperti itulah yang peniliti temukan di Kelurahan Setono 

Jenangan Ponorogo.
8
 Dengan adanya penggunaan bahasa krama maka disitu 

akan menunjukkan nilai sopan santun, sikap hormat menghormati dan rendah 

hati yang ada pada diri anak tersebutserta adanya berbagai macam bahasa 

yang digunakan untuk memperhatikan sikap hormat kepada orang yang diajak 

berbicara. Penggunaan bahasa yang dipilih akan berbeda tergantung kepada 

siapa yang diajak berbicara. 

Adapun contoh salah satu orang tua di kelurahan Setono yang sudah 

melakukan perannya dengan baik yakni ibu Tantin dalam kesehariannya 

beliau berusaha mengajak berbicara anaknya menggunakan bahasa krama dan 

jika ada bahasa yang kurang tepat maka beliau membenarkannya hal tersebut 

dilakukan karena dalam meningkatkan kesopan santunan anaknya ia memulai 

dari hal yang sederhana terlebih dahulu supaya ketika sudah besar nanti ia 

sudah terbiasa dengan apa yang ia lakukan sejak kecil, selain itu. selain itu 

usaha yang beliau lakukan adalah dengan cara menegur anaknya jika beliau 

mendapati anaknya berbicara kurang sopan santun terhadap orang yang lebih 

tua dari umur anaknya tersebut.
9
 

Peneliti memilih lokasi penelitian di Kelurahan Setono Jenangan 

Ponorogo dikarenakan secara geografis peneliti berada di lingkungan tersebut 

                                                           
8
 Observasi pada saat melakukan pengamatan di Lingkungan Keluarahan Setono pada 

tanggal 20 November 2018. 
9
 Wawancara dengan Bu Tantin, Orang tua dari salah seorang anak di 

KelurahanSetono Jenangan Ponorogo, Selasa, 20 November 2018, pukul 19.15 di 

rumah Bu Tantin. 
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serta dalam keseharian peneliti selalu ada interaksi baik dengan anak-anak 

maupun orang tua anak tersebut, sehingga peneliti dapat mengamati maupun 

mengontrol secara langsung. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil 

judul tentang tentang “PERAN ORANG TUA DALAM PENDIDIKAN 

ADAB ANAK MELALUI PENGGUNAAN BAHASA KRAMA DI 

KELURAHAN SETONO JENANGAN PONOROGO” 

B. Fokus Penelitian 

Untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti, peneliti 

memfokuskan penelitian ini pada peran orang tua dalam pendidikan adab 

anak melalui penggunaan bahasa krama  di Kelurahan Setono Jenangan 

Ponorogo. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pola komunikasi antara anak dengan orang tua menggunakan 

bahasa krama di Kelurahan Setono Jenangan Ponorogo? 

2. Bagaimana bentuk pendidikan adab anak oleh orang tua melalui 

penggunaan bahasa krama di Kelurahan Setono Jenangan Ponorogo? 

3. Bagaimana dampak pendidikan bahasa krama terhadap sopan santun 

anak di Kelurahan Setono Jenangan Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pola komunikasi antara anak dengan orang tua 

menggunakan bahasa krama di Kelurahan Setono Jenangan Ponorogo 
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2. Untuk mengetahui bentuk pendidikan adab anak oleh orang tua melalui 

penggunaan bahasa krama di Kelurahan Setono Jenangan Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui dampak pendidikan bahasa krama terhadap sopan 

santun anak di Kelurahan Setono Jenangan Ponorogo. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis dari penelitian ini diharapkan akan menambah khazanah 

keilmuan terkait peran orang tua dalam pendidikan adab anak melalui 

penggunaan bahasa krama di Kelurahan Setono Jenangan Ponorogo. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi masyarakat, mendorong masyarakat untuk lebih 

memperhatikan dan meningkatkan pendidikan adab anak melalui 

bahasa krama. 

b. Bagi orang tua, mendorong para orang tua untuk terus melestarikan 

bahasa Jawa untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan adab dalam 

settiap ragam tutur bahasanya. 

c. Bagi peneliti, dapat memberikan pengalaman baru dalam menambah 

wawasan mengenai peran orang tua dalam pendidikan adab anak 

melalui bahasa krama. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian secra sistematis dan 

mudah difahami oleh pembaca, maka dalam penyusunan penulisan skripsi 

ini penulis membagi menjadi enam bab, antara bab satu dengan bab yang 

lain memiliki keterkaitan. Adapun sistematika pembahasannya adalah 

sebagai berikut: 

BAB I: Pendahuluan yang merupakan gambaran umum untuk 

memberikan pola pemikiran bagi laporan hasil penellitian secara 

keseluruhan yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. Bab pertama ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam 

memaparkan data. 

BAB II: Telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian teori yang akan 

mengemukakan beberapa pandangan para ahli yang mendasari pemikiran 

dan penelitian. Dalam kerangka teoritik ini pembahasannya meliputi teori-

teori yang mendukung penjelasan tentang pengertian peran, pengertian 

orang tua, peranan dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, pengertian 

pendidikan adab anak, adab anak terhadap orang tua, ragam tutur bahasa 

Jawa krama, serta nilai dalam bahasa krama. 

BAB III: Metode penelitian yang akan menguraikan tentang pendekatan 

dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber 

data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan 

keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan penelitian peran orang tua dalam 
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pendidikan adab anak melalui bahasa krama di Kelurahan Setono Jenangan 

Ponorogo. 

BAB IV: Temuan hasil penelitian yang berisi tentang hasil-hasil 

penelitian di lapangan yaitu mengenai deskripsi data umum dan data khusus 

yang akan membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian 

BAB V: Pembahasan yang berisi tentang analisis data tentang pola 

komunikasi antara anak dengan orang tua menggunakan bahasa krama di 

Kelurahan Setono Jenangan Ponorogo, bentuk pendidikan adab anak oleh 

orang tua melalui penggunaan bahasa krama di Kelurahan Setono Jenangan 

Ponorogo, serta dampak pendidikan bahasa krama terhadap sopan santun 

anak di Kelurahan Setono Jenangan Ponorogo. 

BAB VI: Penutup yang merupakan bab terakhir dari semua rangkaian 

pembahasan serta saran yang bisa menunjang peningkatan dari 

permasalahan yang dilakukan penelitian. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

 

G. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Dari hasil telaah teori terdahulu, peneliti menemukan beberapa judul 

yang ada relevansinya dengan penelitian ini, diantaranya: 

 Pertama, Skripsi karya Ulfatus Sukriya Romdona, Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang ditulis 

pada Tahun  2018 dengan judul Relevansi Nilai-nilai Pendidikan Agama 

Islam dan Bahasa Jawa Krama dalam Membentuk Perilaku Sopan Santun 

Siswa di Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Fattah Kecamatan 

Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Dalam penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa dengan menerapkan nilai-nilai pendidikan agama Islam 

serta pembiasaan berbahasa Jawa krama di SMP Islam Al-Fattah dapat 

membentuk perilaku sopan santun siswa yang ditunjukkan dengan sikap dan 

karakter-karakter yang Islami, seperti sopan santun dalam berbicara, sikap 

menghormati orang lain, rendah hati, menghargai orang lain serta sikap 

peduli terhadap sesama. 

Terdapat persamaan dan perbedaan antara peneletian terdahulu 

dengan penelitian sekarang. Adapun persamaannya yakni sama-sama 

membahas tentang bahasa krama dalam membentuk sopan santun. Sedangkan 

perbedaannya, pada penelitian terdahulu membahas relevansi nilai-nilai 

pendidikan agama Islam dan bahasa jawa krama dalam membentuk perilaku 
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sopan santun siswa, sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai 

peran orang tua dalam pendidikan adab anak melalui penggunaan bahasa 

krama. 

 Kedua, skripsi karya Baety Nurjanah, jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga 

Yogyakarta, Tahun 2006 dengan  judul Pembelajaran PAI Berbasis 

Bahasa Jawa dalam Membentuk Tata Krama Siswa (Studi atas Konsep dan 

Implementasi Pembelajaran Kepesantrenan Siswa Kelas IV SD NU Sleman 

Yogyakarta). Dalam  penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

PAI yang menggunakan Bahasa Indonesia kurang mampu dalam menggali 

dan mengungkapkan nilai-nilai tata krama. Selain itu dalam penelitian ini 

juga untuk meningkatkan tata krama siswa serta untuk mempertahankan 

tradisi untuk menjadi orang Jawa yang mengerti akan unggah-ungguh atau 

tata krama. 

Terdapat persamaan dan perbedaan antara peneletian terdahulu 

dengan penelitian sekarang. Adapun persamaannya yakni sama-sama 

membahas tentang penggunaan bahasa Jawa dalam membentuk tata krama. 

Sedangkan perbedaanya, pada penelitian terdahulu mendeskripsikan 

pembelajaran pai berbasis bahasa jawa dalam membentuk tata krama siswa, 

sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai peran orang tua dalam 

pendidikan adab anak melalui penggunaan bahasa krama. 
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Ketiga, skripsi karya Zulfa Diana Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Tahun 2017 dengan judul 

Implementasi Unggah-Ungguh Bahasa Jawa dalam Pembentukan Akhlak 

Anak Usia Remaja dalam Bermasyarakat (Studi Kasus di Desa Karangjoho 

Badegan Ponorogo). Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa implementasi 

unggah ungguh bahasa Jawa dalam membentuk akhlak anak usia remaja 

dalam bermasyarakat di Desa Karanghojo secara umum belum begitu baik, 

masih terjadi banyak kesalahan dalam pemilihan kosa kata dalam berbicara 

terutama orang yang lebih tua, sehingga secara umum akan menunjukkan 

akhlak dalam bersikap tawadhu’ remaja Desa Karanghojo ketika berbicara 

belum terbentuk dengan baik 

Terdapat persamaan dan perbedaan antara peneletian terdahulu 

dengan penelitian sekarang. Adapun persamaannya yakni sama-sama 

membahas bahasa Jawa sebagai pembentukan akhlak/adab. Sedangkan 

perbedaanya, pada penelitian terdahulu implementasi unggah-ungguh bahasa 

jawa dalam pembentukan akhlak anak usia remaja dalam bermasyarakat, 

sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai peran orang tua dalam 

pendidikan adab anak melalui penggunaan bahasa krama. 
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H. KAJIAN TEORI 

1. Peran Orang Tua 

a. Pengertian Peran 

Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap 

caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu 

berdasarkan status dan fungsi sosialnya.18 Peranan (role) merupakan 

aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang 

melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka dia (lembaga) menjalankan suatu peranan.19 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peran adalah 

sesuatu yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam 

masyarakat.20 

Pentingnya peranan adalah bahwa hal itu mengatur 

perikelakuan seseorang atau lembaga dan juga menyebabkan 

seseorang atau lembaga pada batas-batas tertentu dapat meramalkan 

perbuatan-perbuatan orang lain, sehingga orang atau lembaga yang 

bersangkutan akan dapat menyesuaikan perikelakuan sendiri dengan 

perikelakuan orang-orang sekelompoknya. Peranan tersebut diatur 

oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Peranan lebih 

banyak menunjukan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu 

proses. 

                                                           
18

 Abu Ahmadi et al., Psikologi Sosial (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), 115. 
19

 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 268. 
20

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka,2005), 854. 
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Menurut Soerjono Soekanto suatu peranan mencakup tiga hal 

yaitu: 

1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi 

atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti 

meliputi rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing 

seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. 

2) Peranan dalam konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang 

penting bagi struktur masyarakat.21 

Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peranan 

orang tua yang merupakan suatu lembaga keluarga yang di dalamnya 

berfungsi sebagai pembimbing anak. Peranan orang tua lebih 

diartikan sebagai peranan keluarga. Sehingga, peranan orang tua di 

sini berkaiatan dengan kekuasaan/wewenang serta dalam rangka 

pelaksanaan tugas-tugas sebagai orang tua sebagaimana yang 

diharapkan untuk dilakukan karena kedudukannya dapat memberi 

pengaruh/perbuatan. 

b. Pengertian Orang Tua 

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-

anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima 

pendidikan. dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan 

                                                           
21

 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, 268. 
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terdapat dalam kehidupan keluarga.22 Keluarga sebagai satuan unit 

sosial terkecil dan merupakan lingkungan yang paling bertanggung 

Jawab mendidik anak-anaknya. Pendidikan yang diberikan orang tua 

seharusnya memberikan dasar bagi pendidikan, proses sosialisasi, 

dan kehidupan di masyarakat. 

Dengan begitu maka orang tua merupakan pemimpin bagi 

anak-anaknya dalam kehidupan di dunia guna untuk keselamatan 

kehidupan kelak di akhirat. 

Selain itu, keutuhan orang tua dalam sebuah keluarga sangat 

dibutuhkan dalam mengembangkan dasar disiplin diri. Keluarga 

yang utuh memberikan peluang besar bagi anak untuk membangun 

kepercayaan terhadap kedua orang tuanya, yang merupakan unsur 

esensial dalam membnatu anak untuk memiliki dan mengembangkan 

dasar disiplin diri.
23

 

c. Peranan dan Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anaknya 

Orang tua atau ayah dan ibu memegang peranan yang sangat 

penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Sejak 

seorang anak lahir, ibunyalah yang berada disampingnya. Oleh 

karena itu ia meniru perangai ibunya, apabila ibu itu menjalankan 

tugasnya dengan baik. Pengaruh ayah terhadap anaknya besar pula. 

Di mata anaknya ayah merupakan seorang yang tertinggi gengsinya 

dan terpandai di antara orang-orang yang dikenalnya. Cara ayah 

                                                           
22

 Zakiyah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta:  PT Bumi Aksara, 2000), 35. 
23

 Mohammad Shochib, Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu Anak Mengembangkan 

Disiplin Diri (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), 18. 
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melakukan pekerjaannya sehari-hari berpengaruh pada cara 

pekerjaan anaknya.24 

Keberhasilan dalam mendidik anak dapat dilihat dari peran 

ayah dan ibu dalam mendidik anaknya dalam keluarga, karena orang 

tua merupakan titik sentral bagi anak. Dalam mendidik anak yang 

berkarakter maka diperlukan metode supaya dalam mendidiknya 

dapat berhasil: 

1) Metode Keteladanan 

Keteladanan dalam pendidikan merupakan metode yang paling 

berpengaruh bagi anak. Anak yang pertama kali melihat, 

mendegar, da bersoialisasi dengan orang tuaya. Ini berarti 

bahwa ucapan dan perbuatan orang tua akan dicontoh anak-

anaknya. Jika orang tua sebagai pendidik berperilaku jujur, 

dapat dipercaya, berakhlak mulia, berani, dan menjauhkan diri 

dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama, anak akan 

tumbuh dalam kejujuran, terbentuk denga akhlak mulia, menjadi 

anak yang pemberani, dan mampu menjauhkan diri dari 

perbuatan-perbuatan yang dilarang agama, begitu juga dnegan 

sebaliknya. 

2) Metode Percontohan 

Orang tua adalah contoh bagi anak-anaknya. Begitu  pula guru 

sebagai pendidik merupakan contoh bagi anak-anak. Ketka para 

                                                           
24

Ibid. 
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pendidik memberikan contoh yang baik, anak-anak pun akan 

melihatdan berbuat seperti yang dicontohkan. Seperti halnya 

orang tua mengucap salam ketika akan memasuki rumah. 

3) Metode Pembiasaan 

Pembiasaan merupakan suatu keadan dimana seseorang 

mengaplikasikan perilaku perilaku yang belum pernah atau 

jarang dilaksanakan menjadi sering dilaksanakan hingga pada 

akhirnya menjadi kebiasaan. 

4) Metode Pengulangan 

Pengulangan adalah suatu kegiatan yang berkali-kali dilakukan 

sehingga menjadi hafal, paham, atau terbiasa. 

5) Metode Pelatihan 

Latihan adalah mempraktikan teori yang telah dipelajari. 

Banyak hal yang jika dilatih akan menghasilkan karakter yang 

tangguh dan pantang menyerah pada anak. Contoh pelatihan 

(baik ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik) yang dapat 

dilakukan dalam membentuk karakter anak diantaranya adalah 

pelatihan membaca, menulis, berbahasa, berhitung, latihan fisik 

dan pelatihan keterampilan lainnya.
25

 

Dari uraian diatas, Hal tersebut hampir sama dengan yang 

diungkapkan oleh Syaiful bahwa orang tua sebagai pendidikan 

utama dan pertama, bagi anak orang tua merupakan model yang 

                                                           
25

 Helmawati, Pendidikan Keluarga (Bandung, PT Rosda Karya:  2014), 167-169. 
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harus ditiru dan diteladani, orang tua harus memberikan contoh yang 

terbaik bagi anak dalam keluarga. Sikap dan perilaku orang tua harus 

mencerminkan akhlak yang mulia.
26

 Selain itu, orang tua harus rela 

berkorban demi  keluarganya, baik melalui teladan, komunikasi, 

berperilaku yang santun terhadap anggota keluarga maupun orang 

lain.
27

 

Dalam berkeluarga, Ibu juga mempunyai tugas utama dalam 

mendidik anak dan mengantarkan anak-anak semenjak masih berada 

kandungan, lahir, kemudian kehidupan di dunia hingga menjadi 

dewasa. Menurut Erny T sebagaimana yang dikutip oleh Purwa 

Atmaja Prawira ia mengemukakan lima hal yang dapat dijadikan 

parameter pentingnya peran seorang ibu dalam pendidikan sehari-

hari untuknya, yakni ibu sebagai perawat dan pelindung, ibu sebagai 

pengarah, ibu sebagai sumber informasi, ibu sebagai pendorong dan 

penghibur, ibu sebagai sumber peniruan.28 

Peranan orang tua bagi pendidikan anak ialah memberi 

dasar pendidikan sikap, dan keterampilan dasar, seperti pendidikan 

agama, budi pekerti, sopan santun, estetika, kasih sayang serta 

menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik sesuai dengan norma-

norma yang berlaku. Selain itu menurut Ahmad Tafsir ia 

                                                           
26

 Syaiful Bahri Djamarah, Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 29. 
27

 Mohammad Sochib, Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu Anak Mengembangkan 

Disiplin Diri, 105. 
28

 Purwa Atmaja Prawira, Psikologi Kepribadian dengan Perspektif Baru ( Jogjakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2013), 96-98. 
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mengemukakan bahwa peranan orang tua terhadap anaknya yakni 

dari pendidikan dan pembinaan aqidah, pembinaan akhlak, 

pemeliharaan kesehatan anak, pembinaan intelektual, serta 

tanggung jawab kepribadian dan sosial anak.
29

 

Dalam berkehidupan berkeluarga bagaimanapun keadaannya 

orang tua selalu hidup untuk anaknya, baik untuk masa kini maupun 

masa mendatang. Karenanya tidaklah diragukan bahwa tanggung 

jawab pendidikan secara mendasar terpikul kepada orang tua. 

Apakah tanggung jawab pendidikan itu diakuinya secara sadar atau 

merupakan “fitrah” yang telah dikodratkan Allah Swt. kepada setiap 

orang tua. Mereka tidak bisa mengelakkan tanggung jawab itu 

karena hal tersebut adalah amanah Allah Swt. yang dibebankan 

kepada mereka.30 

 Mengingat pentingnya peranan tugas orang tua, maka 

kepala keluarga berkewajiban untuk membawa keluarganya menuju 

jalan kebenaran. Allah menyatakan dalam al-Qur’an tentang 

kewajiban dan tanggung Jawab keluarga yang diamanahkan menjaga 

keturunannya dari api neraka. Pesan tersebut wajib dilakukan oleh 

setiap orang tua sebagaimana dinyatakan dalam surat At-Tahrim ayat 

                                                           
29

 Ahmad Tafsir et al., Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam (Bandung: Mimbar 

Pustaka, 2004), 114-115. 
30

 Zakiyah Darajat, Ilmu pendidikan Islam, 36. 
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6. Oleh sebab itu, sebagai pendidik, orang tua harus terlebih dahulu 

memperbaiki diri sendiri sebelum dapat memperbaiki orang lain.31 

َِحَجاَرةَُل َٱوَََلنَّاسَُٱََوقُودَُهاَانَار ََِليُكمَ َوأَهَ َأَنفَُسُكمَ َا َقُوَ ََءاَمنُوا ََلَِّذينََٱَأَيَُّهايَ  َ
َََهاَعلَيَ 

ََِشدَادَ َِغََلظَ َِئَكة ََملَ   ََٱَُصونََيَعَ َّلَّ ََماَعَلُونَََويَفَ َأََمَرُهمَ ََما ََّللَّ
٦ََََمُرونََيُؤَ 

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia 

dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan 

tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya 

kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” 

(Q.S At-Tahrim:6).
32

 

 

Selain itu tanggung jawab orang tua terhadap anaknya dalam 

hal pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan anak, ajaran Islam 

menggariskannya sebagai berikut: 

1) Memberi contoh kepada anaknya dalam berakhlak mulia. Sebab 

orang tua yang tidak berhasil menguasai dirinya tentulah tidak 

sanggup meyakinkan anak-anaknya untuk memegang akhlak 

yang diajarkannya. Maka sebagai orang tua harus terlebih 

dahulu mengajarkan pada dirinya sendiri tentang akhlak yang 

baik sehingga baru bisa memberikan contoh pada anak-anaknya 

2) Menyediakan kesempatan kepada anak untuk mempraktikan 

akhlak mulia. Dalam keadaan bagaimanapun, sebagai orang tua 

akan mudah saja ditiru oleh anak-anaknya, dan disekolah pun 

                                                           
31

 Ridwan Abdullah Sani dan Muhammad Kadri, Pendidikan Karakter (Mengembangkan 

Karakter Anak yang Islami), 194. 
32

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemah (Bandung: CV, Penerbit 

J-ART, 2005), 561. 



20 
 

 
 

guru sebagai wakil orang tua merupakan orang tua yang akrab 

bagi anak 

3) Memberi tanggung jawab sesuai dengan perkembangan anak. 

Pada awalnya orang tua harus memberikan pengertian dulu, 

setelah itu baru diberikan suatu percayaan pada diri anak itu 

sendiri 

4) Mengawasi dan mengarahkan anak agar selektivitas dalam 

bergaul. Jadi orang tua tetap memberikan perhatian kepada 

anak-anak, di mata dan kapan pun orang tua selalu mengawasi 

dan mengarahkan, menjaga mereka dari teman-teman yang 

menyeleweng dan tempat-tempat maksiat yang menimbulkan 

kerusakan.
33

 Sehingga dengan demikian, maka nantinya akan 

terbentuk kepribadian pada diri anak. Kepribadian seseorang 

dikatakan kuat, apabila bersikap tegas, tidak mudah terpengaruh  

oleh bujukan dan faktor-faktor yang datang dari luar, serta ia 

bertanggung jawab atas ucapan dan perbuatannya. Dan 

sebaliknya apabila kepribadiannya lemah, maka ia mudah 

terombang ambing oleh berbagai faktor dan pengaruh dari 

luar.
34

 

  

                                                           
33

 Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam (Jogjakarta: Pustaka Pelajar,2005), 

272-273. 
34

 Mardiyah, “Peran Orang Tua dalam Pendidikan Agama terhadap Pembentukan 

Kepribadian Anak”, Jurnal Kependidikan, Jilid 3, No.2 Tahun 2015. 120. 
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d. Komunikasi dalam Keluarga 

Komunikasi merupakan esensi dari seluruh penataan kondisi 

kehidupan sosial keluarga. Di dalam komunikasi akan terjadi proses 

saling menghadirkan diri, mendekatkan diri, mengakrabkan diri, 

serta mengintimkan diri antara masing-masing pihak yang terlibat.
35

 

Komunikasi sebagai wadah untuk mengupayakan anak agar 

memiliki nilai-nilai sosial, dapat diwujudkan dengan dua cara. Yakni 

melalui komunikasi verbal dan non verbal. 

1) Komunikasi Verbal 

Komunikasi verbal adalah suatu kegiatan komunikasi 

antara individu atau kelompok yang mempergunakan bahasa 

sebagai alat perhubungan. Efektif tidaknya suatu kegiatan 

komunikasi bergantung dari ketepatan penggunaan kata-kata 

atau kalimat dalam mengungkapkan sesuatu.  

Kegiatan komunikasi verbal disini menempati frekuensi 

terbanyak dalam keluarga. Seperti setiap hari orang tua selalu 

ingin berbincang-bincang kepada anaknya baik itu seperti 

halnya perintah, suruhan, larangan dan sebagainya.  

2) Komunikasi Nonverbal 

komuniksi nonverbal yakni merupakan komuniksi yang 

mana fungsinya sebagai penguat komunikasi verbal. Fungsi 

komunikasi nonverbal itu sangat terasa jika, komunikasi yang 

                                                           
35

 Mohammad Shochib, Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu Anak Mengembangkan 

Disiplin Diri, 105. 
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dilakukan secara verbal tidak mampu mengungkapkan sesuatu 

secara jelas. 

Komunikasi nonverbal sering dipakai oleh orang tua dalam 

menyampaikan suatu pesan kepada anak. Sering tanpa berkata 

sepatah kata pun, orang tua menggerakkan hati anak untuk 

melakukan sesuatu. Kebiasaan orang tua dalam mengerjakan 

sesuatu dan karena anak sering melihatnya, anak pun ikut 

mengerjakan apa yang pernah dilihat dan didengarnya dari 

orang tuanya 

Dalam konteks sikap dan perilaku orang tua yang lain, 

pesan nonverbal juga dapat menerjemahkan gagasan, keinginan, 

atau maksud yang terkandung dalam hati; Tanpa harus didahului 

oleh kata-kata sebagai pendukukungnya, tepuk tangan, pelukan, 

usapan tangan, duduk, dan berdiri tegak mampu 

mengekspresikan gagasan, keinginan atau maksud. 

Kegoncangan emosi luar biasa membuat seseorang lebih banyak 

bicara. Oleh karena itu, perasaan atau emosi lebih cermat 

disampaikan lewat pesan nonverbal ketimbang pesan verbal.
36

 

Hal tersebut juga hampir sama dengan yang disampaikan oleh 

mukhlison bahwa kegiatan berkomunikasi tidak selamanya 

dilaksanakan dengan lisan, akan tetapi bisa dengan pandangan 

mata ataupun tatapan muka yang mesra, elusan tangan yang 
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lembut serta gerakan-gerakan anggota badan yang mana hal 

tersebut dilakukan secara tepat sehingga akan memberikan hasil 

yang cukup menggemberikan dan mengesankan.
37

 

e. Komunikasi sebagai Media Pendidikan Anak 

Salah satu fungsi dari komunikais yaitu adanya fungsi adukatif, 

yakni dimana komunikasi mempunyai fungsi mendidik masyarakat, 

mendidik setiap orang dalam menuju pencapaian kedewasaan 

bermandiri. Seseorang bisa tahu karena mendengar, membaca, dan 

berkomunikasi.  

Orang tua sebagai pihak pertamayang bertanggung jawab 

terhadap anak didik harus berupaya dengan segala cara untuk 

membentuk, membina, dan mengarahkan mereka ke gerbang 

kesuksesan. 

Hubungan orang tua yang efektif penuh kemesraan dan 

tanggung jawab yang di dasari oleh kasih sayang yang tulus, 

menyebabkan anak-anaknya akan mampu mengembangkan aspek-

aspek kegiatan manusia pada umumnya. Membina hubungan yang 

baik antara orang tua dengan anak bukan suatu keterpaksaan akan 

tetapi komunikasi tersebut dilakukan berdasarkan rasa kasih sayang, 

kebersamaan, perhatian dan saling menghormati. Dalam melakukan 

komunikasi harus adanya upaya sadar dari pelaku komunikasi. 
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Dengan begitu, kegiatan komunikasi yang di siapkan pun dilakukan 

dengan sadar.
38

 

2. Pendidikan Adab Anak 

a. Pengertian Pendidikan Adab 

Pendidikan Menurut Hamka adalah serangkaian upaya yang 

dilakukan pendidikuntuk membantu membentuk watak, budi, akhlak, 

dan kepribadian peserta didik.39 Adapun tujuan pendidikan menurut 

Hamka yakni untuk membentuk watak manusia yang lahir di dunia 

ini supaya menjadi orang yang berguna bagi masyarakatnya, supaya 

dia tahu mana yang baik dan mana yang buruk.40 

Pendidikan menurut Hasan Langgulung memberikan 

pengertian bahwa suatu proses yang mempunyai tujuan yang 

biasanya diusahakan untuk menciptakan pola-pola tingkah laku 

tertentu pada anak-anak atau orang yang sedang dididik.41 

Pendidikan menurut Syed M. Naquib Al-Attas merupakan 

meresapkan dan menanamkan adab pada manusia, yaitu ta’dib.42 

Dengan demikian, maka pendidikan yaitu suatu upaya 

kegiatan yang dilakukan pendidik untuk membentuk perilaku lahir 

dan batin menuju arah yang dikehendaki. 

                                                           
38

 Ibid., 96. 
39

 Syamsul Kurniawan dan Erwin Mahrus, Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam 

(Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2013), 230. 
40

Ibid., 232. 
41

 Suwito, Filsafat Pendidikan Akhlak Ibnu Maskawih (Yogyakarta: Belukar, 2004), 37. 
42

 Syamsul Kurniawan dan Erwin Mahrus, Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam, 179. 



25 
 

 
 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adab mempunyai arti 

kehalusan dan kebaikan akhlak: kesopanan.43 

Dalam terjemahan kitah At-Tahliyah adab disebut juga dengan 

sopan santun. Adab merupakan perilaku dengan budi pekerti terpuji 

yang diridhai Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang berkal sehat.44 

Menurut Al-Jurjani dalam buku Abdul Haris yang berjudul 

“Etika Hamka” memberi batasan bahwa adab merupakan 

pengetahuan yang dapat menjauhkan seseorang yang beradab dari 

kesalahan-kesalahan. Syed Muhammad An-Naquib Al-Attas, 

mengatakan bahwa adab adalah ilmu tentang tujuan mencari 

pengetahuan dalam Islam ialah menanamkan kebaikan dalam diri 

manusia sebagai manusia dan sebagai pribadi.45 

Dengan begitu maka adab merupakan budi pekerti yang baik 

yang mengajarkan mengenai tata cara untuk dapat menjaga diri dari 

sifat yang salah atau sifat tercela. 

Sedangkan pendidikan adab merupakan suatu upaya kegiatan 

yang dilakukan pendidik untuk mengajarkan dan membentuk budi 

pekerti ang luhur berdasarkan norma yang berlaku. 

b. Adab Anak  terhadap Orang Tua 

Allah sangat memuliakan dan mengagungkan terhadap hak-

hak orang tua, sehingga perintah untuk berbakti kepada orang tua 
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ditempatkan setelah perintah menyembah Allah. Hal tersebut 

terdapat dalam surat An-Nisa: 36 dan Al-Isra’: 23. 

 

ََ ل َٱَتَلُوا َبَ ٱوََ َ ََمىَ يَت نَ َتُمَءانَسَ َفَإِنَ َلن َِكاحََٱََبلَغُوا ََإِذَاََحتَّى  َا َفَعُوَ دَ ٱفَََادَ ُرشَ َُهمَ م ِ
َ َو َأَمَ َِهمَ إِلَيَ  َاَغِني َ ََكانََََوَمنََبُروا َ َيكَ َأَنََوبِدَاًراَاَرافَ إِسَ َُكلُوَها َتَأَ ََوَّلََلَُهم 
ََمعَ ل َٱبََُِكلَ يَأَ فَلَ َافَِقير َََكانََََوَمنَِفف  َتَعَ يَسَ فَلَ  َلَُهمَ َو َأَمَ َِهمَ إِلَيَ َتُمَ دَفَعَ َفَإِذَاَُروِف 

َِٱبَََِوَكفَىَ َِهم َ َعلَيَ َِهدُوا َفَأَشَ  ٦َََاَحِسيبَ َّللَّ
 

Artinya: “sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan- 

Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-

bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga 

yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman seJawat, Ibnu sabil 

dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-

orang yang sombong dan membangga-banggakan diri”. (QS. An-

Nisa: 36).
46

 

 

َََربُّكََََوقََضىَ ۞ َ َا َبُدُوَ تَعَ َأَّلَّ اَنًاَ َسَ إِحَ َنَِِلدَيَ َو َل َٱَوبََِِإيَّاهََُإِّلَّ َِعندَكَََلُغَنَََّيبَ َإِمَّ

ََلَُّهَماََوقُلَُهَماَهر َتَنَ ََوَّلََأُف  ََلَُّهَما ََتَقُلَفَََلََِكََلُهَماَأَو ََأََحدُُهَما ََِكبَرََل َٱ َقَو  َّل 

٣٢َََاَكِريمَ 
 

Artinya: “dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 

menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu 

bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara 

keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam 

pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan 

kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak 

mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia”. 

(QS. Al-Isra’:23).
47

 

 

Berdasarkan ayat diatas, bisa dimengerti bahwa berbakti 

kepada orang tua termasuk kewajiban dan amal ibadah kepada Allah 

yang paling utama.48 
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Segala pekerjan dan penghormatan anak kepada orang 

tuanya tidaklah sebanding dengan pengorbanan kedua orang tua. 

Oleh karena itu untuk membentuk anak yang berakhlak maka orang 

tua juga mempunyai kewajiban untuk mendidik anaknya dengan 

baik dan mengenalkan hukum Allah kepada anak. Karena orang 

tualah yang dapat mengantarkan anaknya menjadi hamba yang 

dimurkai Allah atau menjadi penolong bagi orang tuanya.
49

 Selain 

itu dalam bahasa arab adab anak terhadap orang tua meliputi, 

mendengarkan perkataan mereka, berdiri menyambut keduanya 

ketika mereka berdiri menghormati dan memelihara kehormatan 

mereka, mematuhi perintahnya selama baik, tidak berjalan di depan 

kedua orang tua, tidak mengeraskan suara melebihi suara kedua  

orang tua, berusaha mencari ridha kedua orang tua, bersikap lemah 

,embut baik dalam perkataan maupun perbuatan, tidak bermuka 

masam atau cemberut, dan meminta izin ketika hendak pergi.
50

 

Dengan begitu maka, jika berani kepada orang tua termasuk 

maksiat yang paling besar dosanya, sebab orang tua adalah perantara 

lahirnya umat manusia di dunia ini yang sempurna dan mendapat 

derajat yang luhur. Dan seorang anak yang berbuat baik kepada 

orang tuanya tetap tidak dapat membalas jasa yang telah diberikan 

oleh orang tuanya. Berbakti kepada orang tua yakni, dengan 
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melaksanakan hak-hak orang tua serta memuliakannya dengan 

mengikuti ucapan-ucapannya, melakukan perkara yang bisa 

menjadikan hati orang tua selalu bahagia, serta menjauhi perkara 

yang bisa menjadikan orang tua kecewa dan murka.  

c. Kewajiban Anak terhadap Orang Tua 

Setiap orang Islam memiliki kewajiban mendidik 

keluarganya agar selalu bertakwa kepada Allah dengan bijaksana 

dan tanpa dengan kekerasan. Sedangkan landasan dasar berbakti 

orang tua telah diterangkan oleh Imam Ibnu Hazm dalam kitab Al-

Ijma’ “para ahli ijtihad sepakat bahwa sesunguhnya berbakti kepada 

orang tua adalah wajib hukumnya”.
51

 

Dengan begitu, maka wajib hukumnya berbakti kepada orang 

tua sekalipun orang tuanya kafir, hal tersebut terdapat dalam firman 

Alah QS. Luqman: 15 

َ
لَ   نَىُهدَ ََعلَىَ َئِكََأُو  َ َم ِ ب ِِهم  ََرَّ

لَ   ٥َََِلُحونََُمفَ ل َٱَُهمََُِئكَََوأُو 
 

Artinya: “dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan 

aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah 

kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan 

baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya 

kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah 

kamu kerjakan.” (QS. Luqman: 15).
52

 

 

Asbabun nuzul dari surat Luqman ayat 15 ini berhubungan 

erat dengan sahabat Sa’ad bin Abi Waqash, dia adalah seorang yang 

selalu berbakti kepada orang tua. Ketika ia baru masuk Islam, ibunya 
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berkata: “Hai Sa’ad, apa yang sedang kamu lakukan sekarang?, 

tinggalkan agama yang baru kamu anut atau saya meninggalkan 

makan dan minum sehingga kamu dicela oleh orang karena 

perbuatanmu, lalu kamu dituduh oleh masyarakat sebagai orang yang 

tega membunuh ibunya”, Sa’ad menjawab: “Wahai ibu, engkau 

jangan begitu, sebab saya tidak akan meninggalkan agama Islam 

yang sudah saya anut walau bagaimanapun kejadiannya”, ternyata 

ibunya bersungguh-sungguh melaksanakan ancamannya untuk tidak 

makan dan tidak minum, setelah mendapat satu hari, Sa’ad melihat 

ibunyadalam keaadaan yang sangat memperihatinkan karena 

melaksanakan ancamannya, lalu Sa’ad berkata: “Wahai ibu, perlu 

ibu ketahui, demi Allah, jika engkau memiliki seratus nyawalalu 

keluar satu persatu, sungguh saya tidak akan meninggalkan agama 

Islam yang sudah saya yakini, kalau ibu ingin makan dan minum 

silahkan makan dan minum, tapi jika ibu tidak ingin makan dan 

minum juga silahkan”, ketika ibunya tahu kalau Sa’ad benar-benar 

tidak bisa dipengaruhi dan tidak mau meninggalkan agama Islam, 

lantas ibunya makan dan minum.
53

 

Sehingga dengan demikian maka bagaimanapun keadaan 

orang tua kita, maka kita sebagai anak wajib menghormati orang tua 

kita sekalipun orang tua kita kafir. Karena tanpa adanya orang tua, 

kita tidak pernah ada. 
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Agar terjadi keseimbangan antara orang tua dan anak maka 

bukan  adanya perhatian orang tua saja akan tetapi juga perhatian 

anak terhadap orang tua, dengan begitu maka anak wajib untuk 

melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap orang tua, yakni: 

1) Mentaati perintah orang tua 

Seperti halnya yang telah Allah Firmankan dalam surat Al-isra’ 

ayat 23: 

َََربُّكََََوقََضىَ ۞ َ َا َبُدُوَ تَعَ َأَّلَّ اَنًاَ َسَ إِحَ َنَِِلدَيَ َو َل َٱَوبََِإِيَّاهََُإِّلَّ َلُغَنََّيَبَ َإِمَّ

ََأََحدُُهَما ََِكبَرََل َٱَِعندَكََ َُهَماَهر َتَنَ ََوَّلََأُف  ََلَُّهَما ََتَقُلَفَََلََِكََلُهَماَأَو 

ََلَُّهَماََوقُل َقَو  ٣٢َََاَكِريمَ َّل 
 

Artinya: “dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu 

jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat 

baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah 

seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai 

berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali 

janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" 

dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah 

kepada mereka Perkataan yang mulia” (QS.Al-isra’: 23 ).
54

 

 

Ayat tersebut menjelaskan mengenai perintah untuk 

menghormati dan menaati perintah orang tua. Bila orang tua 

memberi perintah maka kita harus berusaha melaksanakan 

sebaik mungkin, apabila tidak mampu untuk melaksanakan 

maka jelaskanlah dengan baik. Hanya ada satu perintah yang 

boleh (wajib) ditolak, yaitu apabila perintah itu bertentangan 
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dengan ajaran agama (Islam) misalnya memerintah menyembah 

selain Allah, berbuat dosa dan kemaksiatan.
55

 

2) Menghormati dan berbuat baik kepada orang tua 

Seperti dalam surat Al-Ankabut ayat 8: 

يَ  َِٱَنَاَوَوصَّ َلَكَََسََلَيَ ََماَبِيَِركََِلتُشَ ََهدَاكَََجَ ََوإِنَاَ نَ ُحسَ َهَِِلدَيَ ِبَو ََنََنَسَ ل 

٨ََََملُونََتَعَ َُكنتُمَ َبَِماَفَأَُنب ِئُُكمَِجعُُكمَ َمر ََإِلَيَََُّهَما َ تُِطعَ َفَََلََمَ ِعلَ ۦَبِهَِ
 

Artinya: “dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan 

kepada dua orang ibu- bapaknya. dan jika keduanya 

memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang 

tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu 

mengikuti keduanya. hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu aku 

kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan” (QS. Al-

Ankabut:8).
56

 

 

Pengertian berbuat baik kepada orang tua disini artinya 

sangat luas, yakni berkata sopan, lemah lembut, dan 

menyenangkan hati orang tua, merendah diri apabila berhadapan 

dengan orang tua, serta berterimaksih dan bersyukur atas 

kebaikan orang tua kepada kita.
57

 

3) Minta izin dan doa restu orang tua 
ب ََِِرَضىَ طََُوَََال َواِلدََِِرَضىَفىَالرَّ ب ََُِسخ  طََِفىََِالرَّ .َال َواِلدََُِسخ 

َالترمذىَرواه
Artinya: “Keridhaan Tuhan bergantung (kepada) kerelaan 

orang tua dan kemurkaan Tuhan bergantung (kepada) 

kemurkaan orang tua” (HR. Tirmidzi). 
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Begitu besar pran keridhaan dan do’a orang tua ini, 

bahkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ad Dailami’, 

Rosulullah SAW penah bersabda “Doa orang tua bagi anaknya 

sepeti doa seorang nabi bagi umatnya”. Maksudnya adalah doa 

orang tua sangat mustajab dan cepat dikabulkan oleh Allah 

SWT, seperti halnya doa para nabi dan rosul. Sehingga  upaya 

yang dapat dilakukan oleh anak terhadap orang tuanya adalah 

seperti halnya meminta izin ketika ada keperluan baik urusan 

rumah maupun luar rumah, ketika meminta izin haruslah dengan 

kata-kata yang lemah lembut, sopan, dan bijaksana.
58

 

4) Menjaga nama baik dan amanat orang tua 

Dalam menjaga nama baik dan amanat dari orang tua hal 

yang dapat kita lakukan adalah memanggi orang tua kita dengan 

sebutan ayah atau ibu atau yang semakna dengan itu, tidak 

memaki nama atau perilaku orang tua tua orang lain, menjaga 

ucapan dan perilaku kita, menjalankan amanat yang telah 

diberikan orang tua kepada kita. 

5) Mendoakan orang tua  

Mendoakan orang tua, baik yang masih hidup maupun 

yang sudah meninggal adalah kewajiban anak yang harus 

senantiasa dilaksanakan, karena apabila sampai ditinggalkan 

maka terputus rizkinya. Rosulullah bersabda: 
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قَََُعن هََُيَن قَِطعََُفَِانَّهََُِلل َواِلدَي نََِالدَُّعاءَََال عَب دََُتََركَََاِذَا ز  َالر ِ َرواه.

 الديلمى
 

Artinya: “Bila seorang hamba (manusia) sudah meniggalkan 

berdoa bagi kedua orang tuanya maka sungguh akan 

terputuslah rizqinya” (HR. Ad Dailami). 

 

Banyak ayat al-Qur’an dan hadits yang memerintahkan 

kita untuk mendoakan orang tua, satu diantaranya adalah yang 

tercantum diatas. Selain itu kita juga harus mendoakan orang 

tua, misalnya mohon diampunkan dosa-dosanya dan diterima 

seluruh amal perbuatan baiknya, mohon diberi kekuatan iman 

dan islam, sehat jasmani dan rohani dan lain-lain. 

6) Mengurus orang tua sampai meninggal 

Pengertian mengurus disini adalah memberi tempat 

tinggal serta memenuhi semua kebutuhan orang tuanya, 

misalnya memberi makan, minum, hiburan dan mengurusnya 

ketika sakit dan sebagainya. Dan mengurus disini dilakukan oleh 

anak-anaknya secara langsung. Dan tidak etis jika membawa 

orang tuanya yang sudah lanjut usia ke panti jompo pada 

umumnya.  

7) Memenuhi janji dan kewajiban orang tua 

Janji adalah hutang yang harus ditepati, dan kewajiban 

haruslah dilakukan. Ketika orang tua sudah tak mampu 

memenuhi janji dan kewajibannya karena udzur (tua) atau 
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meninggal, maka sudah menjadi kewajiban anak untuk bisa 

memenuhinya. 

Lingkup janji dan kewajiban disini tentulah dalam 

pengertian yang sesuai dan dibenarkan oleh syariat Islam. 

Adapun janji dan kewajiban yang tidak sesusai dengan 

ketentuuan syariat Islam tidak usah atau malah jangan untuk 

dipenuhi. 

8) Meneruskan silaturahmi dengan saudara dan teman-teman serta 

sahabat orang tua 

Hubungan kekeluargaan dan silaturahmi dengan saudara, 

kerabat, teman-teman serta sahabat orang tua haruslah tetap 

dijaga dan dijalin oleh anak-anaknya. Jangan sampai hubungan 

tersebut terputus setelah orang tua meninggal.
59

 

 

 

3. Bahasa Krama 

a. Ragam Tutur Bahasa Jawa Krama 

Bahasa Jawa merupakan bahasa pokok bagi masyarakat 

Jawa. Bahasa Jawa tidak hanya digunakan sebagai media 

komunikasi dengan masyarakat akan tetapi juga sebagai simbol akan 

moral yang dimiliki pengguna bahasa tersebut. misalnya ketika 

berbicara dengan orang lain, maka kita akan membutuhkan kaidah 
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dalam berbahasa, hal tersebut dikarenakan juga harus 

memperhatikan kepada siapa kita berbicara dan hal tersebut akan 

mempengaruhi penggunaan bahasa yang kita gunakan. Cara 

berbicara dengan orang tua berbeda dengan teman sebaya dan tata 

bahasa juga berbeda dalam penggunaannya. Hal tersebutlah yang 

biasa disebut unggah-ungguh dalam berbicara kepada orang lain.
60

 

Unggah-ungguh dalam bahasa jawa merupakan cara 

penerapan tutur bahasa jawa secara benar dan tepat dengan situasi, 

kondisi, dan orang yang dihadapi. Dalam bertutur bahasa jawa 

mengajarkan cara bersikap dan berperilaku yang baik terhadap 

sesama. Bahasa Jawa memiliki fungsi komunikatif yang berperan 

sebagai sarana untuk mengenalkan nilai-nilai luhur, dan sopan 

santun dengan mengenali batas-batas serta menumbuhkan rasa 

tanggung jawab terhadap seseorang.
61

 

Unggah-ungguh dalam berbahasa mewujudkan akan adat 

sopan santun dalam berbahasa Jawa. Sebab adanya adat atau 

kebiasaan sopan santun akan memberikan pengertian dan 

melaksanakan tata krama sehingga dengan adanya sopan santun akan  

menunjukkan kepribadian orang Jawa. 

Menurut Poedjasudarma et al., sebagaimana dikutip oleh 

Imam Sutardjo ia mengatakan bahwa bahasa Krama terbagi menjadi 

3 bagian, yakni mudha krama, kramantara, dan wredha krama. 
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1) mudha krama, yakni bahasa anak muda terhadap orang yang 

lebih tua. Adapun contohnya yaitu bapak, panjenengan mengke 

dipunaturi mundhutaken buku kangge Mas Angga. 

2) Kramantara, yakni bahasa orang yang sederajat baik dari segi 

umur, pangkat, ekonomi dan lain-lain. Adapun contohnya yaitu 

bapak mangke kapurih numbasaken buku kangge Mas Angga. 

3) wredha krama, yakni bahasa orang yang lebih tua kepada anak 

yang lebih muda. Adapun contohnya yaitu nak Rahman, 

sampeyan mangke kapurih numbaske buku kangge Mas Angga.62 

Sedangkan menurut Antun Suhono, bahasa krama dibedakan 

menjadi  6, yaitu: 

1) Mudha krama atau krama alus 

Bahasa mudha krama adalah bahasa yang luwes untuk 

semua orang. Bahasa mudha krama digunakan untuk semua 

orang, tidak terkecuali.  

Bahasa mudha krama ini biasanya digunakan untuk 

orang muda terhadap orang tua. Bentuk susunan kosakatanya 

perpaduan antara bahasa jawa krama dengan bahasa Inggil 

untuk orang yang diajak bicara. Adapun ciri dari bahasa mudha 

krama yakni: a) Aku diubah menjadi kula, b) Kowe diubah 

menjadi panjenengan, panjenenganipun, sampean dan lain-lain, 

c) Ater-ater dak-/tak- diubah menjadi kula, d) Ater-ater kok-/ko-
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diubah menjadi panjenengan, sampean, e) Panembang –ku 

diubah menjadi kula, f) Panembang –mu diubah menjadi 

panjenengan, sampean, g) Panembang –e diubah menjadi –

ipun/-nipun/-dipun, h) Panembang –ake diubah menjadi –aken. 

Adapun contohnya, yakni: 

a) Ibu, mangke kondur saking kantor, adhik dipunpundhutaken 

oleh-oleh nggeh!. 

b) Simbah nembe kemawon rawuh saking Jakarta. 

c) Kula badhe nyaosi oleh-oleh kagem Pakdhe Romli.
63

 

2) Kramantara atau krama lugu 

Bahasa kramantara merupakan bahasa krama lugu 

smuanya tidak kecampuran bahasa krama inggil. Biasanya 

bahasa ini digunakan orang tua kepada orang yang lebih muda, 

karena merasa lebih tinggi usianya ataupun kedudukannya. 

Adapun ciri dari bahasa kramantara yakni: a) Aku diubah 

menjadi kula, b) Kowe diubah menjadi sampeyan, c) Ater-ater 

dak- diubah menjadi kula, d) Ater-ater kok-/ko- diubah menjadi 

sampeyan, e) Ater-ater di- diubah menjadi dipun, f) Panembang 

–ku diubah menjadi kula, g) Panembang –mu diubah menjadi 

sampean, panjenengan, h) Panembang –e diubah menjadi –ipun, 

i) Panembang –ake diubah menjadi –aken. Adapun contohnya, 

yakni: 
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a) Kula badhe nyambut lampu gadhahanipun sampeyan 

b) Pak, sampeyan mangke dipunpurih numbasaken buku 

kangge Mas Anto  

3) Wredha krama 

Bahasa wredhakrama hampir sama dengan kramantara, 

yaitu tidak bercampuran dengan krama inggil. Perbedaannya 

terdapat pada ater-ater di- dan panambang –e/-ake. Bahasa ini 

umumnya digunakan orang tua kepada orang muda dan jarang 

digunakan lagi karena pada umunya lebih banyak menggunakan 

bahasa Mudha Krama. Penjelasannya: a) Ater-ater di- tidak 

diubah atau tetap, b) Panambang –e/--ake tidak diubah atau 

tetap. Adapun contohnya, yakni: 

a) Kados pundi nak? 

b) Sampeyan apa wis dahar? 

4) Krama inggil  

Bahasa krama inggil tersusun dari bahasa krama dan 

bahasa krama inggil. Bahasa krama inggil digunakan oleh orang 

muda kepada orang tua. Bahasa ini merupakan bahasa yang 

paling alus dan paling tinggi tingkatannya. Bahasa krama inggil 

juga digunakan untuk orang yang kecil (derajat) kepada orang 

yang lebih besar. Penjelasan atau ciri-ciri bahasa krama inggil  

yaitu: a) Aku diubah menjadi kawula, abdidalem kawula, dalem, 

b) Kowe diubah menjadi panjenengan, c) Ater-ater dak-/tak- 
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diubah menjadi kawula, adalem atau kula, d) Ater-ater kok-/ko- 

diubah menjadi panjenengan dalem, e) Ater-ater di- diubah 

menjadi dipun, f) Panambang –ku diubah menjadi kawula atau 

kula dan kata bendanya di ikuti panambang ipun. Seperti halnya: 

Anak kula→ anakipun abdidalem kawula,(anakipun dalem), g) 

Panambang –mu diubah menjadi dalem, h) Panambang –e 

diubah menjadi –ipun, i) Panambang –ake diubah menjadi –

aken. Adapun contohnya, yakni: 

a) Menapa kepareng abdidalem kawula matur sekedhik 

dhumateng nandalem? 

b) Panjenengan dalem keaturan tindak dhateng griyanipun Ki 

Soma. 

5) Krama desa  

Bahasa krama desa tersusun dari bahasa krama dan 

krama desa. Penjelasannya: a) Kowe diubah menjadi sampeyan, 

b) Nama kota atau tempat dibahasakan, seperti halnya Semarang 

(Semawis), Temanggung (Temanggel), Salatiga (salatigen) dan 

lain sebagainya.  Bahasa lainnya contohnya kedhele 

(kedhangsul, dhekeman), kwali (kwangsul), ratan (radosan), 

tuwa (sepah), dhuwit (yatra) dan lain sebagainya.
64

Adapun 

contohnya, yakni: 
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a) Dekemanipun kados sepeken malih sampun sepah. 

b) Ibu kondur saking Temanggel mundhut angsal-angsal 

ambetan. 

6) Basa bagongan 

Bahasa bagongan yaitu bahasa yang digunakan 

lingkungan keraton untuk dan bahasa ini dijadikan bahasa resmi 

saat di dalam keraton. Adapun ciri-cirinya meliputi: 

a) Aku diubah menjadi manira, kowe diubah menjadi 

pakenira, ater-ater dak- diubah menjadi manira, ater-ater 

ko- diubah menjadi pakenira, ater-ater di- tidak diubah atau 

tetap  

b) Punapa/menapa diubah menjadi punapi/menapi, iki diubah 

menjadi puniki, iku diubah menjadi puniku, ora diubah 

menjadi boya, ana diubah menjadi wenten, inggih diubah 

menjadi enggeh, bae/wae diubah menjadi besaos. 

Adapun contohnya, yakni: 

a) Pripun Den Bagus leh pakenira nggarap petamanan? 

b) Sampun sewulan puniki kok taman boja ketingal asri 

c) Wenten serdula ngamuk wenten ing alun-alun.
65

 

Dari pemaparan tutur ragam bahasa diatas, jelas bahwa 

didalam bahasa Jawa krama terdapat nilai akan kesopanan 

seseorang dalam berbahasa yang mana hal tersebut digunakannya 
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dalam berbicara baik kepada orang tua maupun kepada orang 

yang lebih muda. 

b. Nilai dalam Bahasa Jawa Krama 

Bagi masyarakat Jawa tata krama berfungsi sebagai kontrol 

sosial dan lebih ditekankan sebagai bentuk penghormatan kepada 

yang lebih tua. sikap ini karena pada dasarnya sangat sangat 

berhubungan dengan prinsip hidup orang Jawa yang selalu 

berpijak pada sikap hormat dan rukun. Sikap tersebut bertujuan 

untuk menciptakan suatu keselarasan, keharmonisan dan 

menjauhkan dari timbulnya suatu konflik.
66

 

Menurut Hildred Geerts sebagaimana yang dikutip oleh 

Franz Magnes dan Suseno SJ ada dua kaidah yang paling 

menentukan pola pergaulan masyarakat Jawa. Kaidah pertama, 

bahwa dalam setiap situasi manusia hendaknya bersikap 

sedemikian rupa hingga tidak sampai menimbulkan konflik. 

Kaidah kedua, menuntut agar manusia dalam cara bicara dan 

membawa diri selalu menunjukkan sikap hormat terhadap orang 

lain, sesuai dengan derajat dan kedudukannya.67 

1) Prinsip kerukunan 

Rukun adalah keadaan ideal yang diharapkan dapat 

dipertahankan dalam semua hubungan sosial, dalam keluarga, 
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rukun tetangga, di desa, dan dalam setiap pengelompokkan 

tetap. 

Prinsip kerukunan ini bertujuan untuk 

mempertahankan masyarakat dalam keadaan harmonis, 

tentram, tenang dan tanpa adanya pertentangan. 

Dalam tuntutan kerukunan disini perlu 

memperhatikan dua hal. Pertama dalam pandangan Jawa 

masalahnya bukan penciptaan keadaan keselarasan sosial, 

melainkan lebih untuk tidak mengganggu keselarasan yang 

sudah ada. Prinsip kerukunan disini menuntut untuk 

mencegah segala cara kelakuan yang bisa mengganggu 

keselarasan dan ketenangan dalam masyarakat.   

Kedua, prinsip kerukunan pertama-tama tidak 

menyangkutkan suatu sikap batin atau keadaan jiwa, 

melainkan penjagaan keselarasan dalam pergaulan. Yang 

diatur adalah permukaan hubungan-hubungan sosialyang 

terlihat. Supaya manusia dapat hidup sesuai dengan tuntutan 

kerukunan dengan mudah dan enak diperlukan sikap batin.68 

Adapun sikap batin tersebut yakni nafsu dan egois (pamrih). 

Oleh karena itu manusia perlu mengontrol nafsu-nafsunya 

dan melepaskan pamrihnya. Nafsu disini yakni perasaan-

perasaan kasar karena nafsu tersebut akan menggagalkan 
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kontrol diri manusia dan membelenggu secara buta pada 

dunia lahir. Sedangkan maksud pamrih disini ialah orang 

hidup  tidak boleh bertindak karena pamrih karena hal 

tersebut berarti hanya mengusahakan kepentingan 

individualnya saja dengan tidak menghiraukan kepentingan 

masyarkat.69 

Dengan begitu maka untuk tetap menjaga kerukunan, 

perlu diperhatikan norma-norma apa saja untuk mengontrol 

diri sendiri supaya terciptanya suasana yang harmonis antar 

sesama. 

2) Prinsip hormat 

Prinsip hormat merupakan kaidah sosial untuk 

menjaga keselaran hubungan antar anggota masyarakat. 

Prinsip hormat ini akan dipelajari anak pertama kali yakni 

dalam lingkungan keluarga. Hubungan anak dengan orang 

tua secara tidak langsung juga akan mencerminkan prinsip 

hormat.
70

 

Hildred Geertz sebagaimana yang dikutip oleh Franz 

Magnes dan Suseno SJ menyatakan bahwa prinsip hormat 

dapat tercapai melalui tiga perasaan yang dipelajari oleh anak 

Jawa, yaitu wedi, isin, dan sungkan. Sikap wedi  berarti takut, 

baik sebagai reaksi terhadap ancaman fisik maupun psikis 
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terhadap akibat kurang enak atas suatu tindakan. Sikap isin  

berarti malu, berkaitan sikap malu-malu maupun merasa 

bersalah dalam melakukan susatu tindakan. Sedangkan sikap 

sungkan adalah suatu sikap sebagai rasa hormat yang sopan 

terhadap atasan atau seseorang yang belum dikenal atau 

sebagai sikap pengekangan halus terhadap kepribadian 

sendiri demi rasa hormat terhadap orang lain. 

Wedi, isin dan sungkan merupakan suatu 

kesinambungan  perasaan-perasaan yang mempunyai fungsi 

sosial untuk memberi dukungan psikologis terhadap tuntutan-

tuntutan prinsip hormat. Dengan demikian individu akan 

terdorong untuk selalu mengambil sikap hormat, sedangkan 

kelakuan yang kurang hormat menimbulkan rasa tak enak. 

Pembatinan perasaan-perasaan itu adalah tanda kepribadian 

yang matang  mengerti isin, sungkan, dan rukun dan mengerti 

kapan dan bagaimana perasaan-perasaan itu cocok berarti 

bahwa orang telah mencapai cita-cita lebih umum untuk 

menjadi orang Jawa akan tahu bagaimana membawa diri, 

sehat, dan matang, pendek kata, menjadi Jawa sepenuhnya.71 

c. Tata Krama Orang Jawa  

Kebudayaan Jawa yang sudah terkenal luas memiliki nilai 

yang tinggi tidak terlepas dari sisi moralitas sebagai salah satu 
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aspek/unsur pendukung utama moralitas tetap saja harus diakui 

sebagai tongkak kebudayaan yang penting karena tidak saja dapat 

dilihat dari sisi psikologis dan historis melainkan merupakan 

cerminan sikap hidup dan budaya yang lebih menyeluruh. 

Demikian pula dalam kultur Jawa, ada hal yang dianggap 

sebagai tongkak budaya dalam memperjuangkan tingkat hidup 

yang lebih tinggi yaitu moral “mawas diri” atau lebih kita kenal 

dengan sebutan “introspeksi”.
72

 

Melalui sejumlah kajian dan pembelajaran, mawas diri 

dapat dikatakan mewakili dasar pembentukan dan pelestarikan 

“Tata krama Jawa”. Adapun tata krama jawa ini yang menurut 

Bratake Sawa dikenal lengket dengan makna introspeksi bagi 

“Wong Jowo”, yakni:  

1) Nandhing Sarira 

Nandhing sarira yakni dimana seseorang 

membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain dan 

mendapatkan dirinya lebih unggul.
73

 Dalam kata lain 

nandhing sarira merupakan tingkatan yang paling rendah 

dalam pengkajian diri, karena masih mengutamakan “aku” 

yang berarti lebih kearah egosentrisme. Nandhing sarira 

dapat diartikan bahwa kita masih suka membanding-

bandingkan “aku” dengan orang lain. Apapun, ‘aku’ harus 

                                                           
72

 Yana MH, Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa, 133. 
73

 Nawawi, “Internalisasi Nilai-nilai Budi Pekerti dalam Kekuarga Jawa”, Jurnal 

akademik, Vol 06, No.2 Tahun 2012. 297. 



46 
 

 
 

terlihat lebih unggul, lebih baik, lebih hormat, lebih mulia, 

lebih bergengsi, dll. 

Ujung-ujungnya kita berusaha sekuat tenaga untuk 

menjadi yang “ter”, apabila secara positif dikaji dan 

dipikirkan, kemudian diambil hikmah terbaiknya nandhing 

sarira ini dapat digunakan untuk melihat sisi baik orang lain 

yang lebih tinggi dari kita. Bukan berarti kita harus selalu 

secara harfiah membanding-bandingkan diri kita dan 

keluarga kita dengan orang lain tetapi orang lain yang lebih 

berhasil dapat kita jadikan motivasi dan tolak ukur agar kita 

dapat lebih bersemangat meningkatkan kreativitas, menggali 

potensi diri dan mencapai standart yang lebih tinggi dalam 

kehidupan ini. 

2) Ngukur Sarira 

Ngukur sarira, yakni kita harus bisa melihat dan 

menerima kelebihan orang lain. Kita melihat kelebihan orang 

lain secara positif untuk kita jadikan ukuran dan memotivasi 

kita agar secara dewasa lebih berjuang dan meraih kemajuan 

dalam hidup ini. 

3) Tepa Sarira 

Tradisi Jawa secara turun temurun yang diwariskan 

oleh nenek moyang bangsa Jawa/leluhur yang adi luhung 

adalah tepa sarira. Tepa sarira (tepa slira) diartikan sebagai 
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seseorang yang mau dan merasakan perasaan orang lain. 

Tepa sarira yang artinya membuat enak, senang, dan damai 

perasaan sesama manusia. Apabila hal ini benar-benar kita 

kajidan terapkan secara positif maka kita akan jauh dari sifat 

usil, licik, menyalahkan orang lain dalam bentuk apapun, iri, 

dengki dan lain-lain. Jika hal ini akan direrapkan maka kita 

akan memiliki rasa kepedulian akan selalu membahagiakan 

dan menyenangkan perasaan orang lain, dan kita berusaha 

menempatkan diri kepada perasaan orang lain sebelum 

bertindak sesuatu.
74

 

4) Mawas Diri 

Mawas diri yakni dimana seseorang mencoba   

memahami keadaan dirinya sendiri sejujur-jujurnya.
75

 Mawas 

diri ini dapat dikatakan sebagai kegiatan manusia untuk 

menembus ke dataran religius etis. Mawas diri dimulai dari 

kita melihat kebahagiaan dan kesusahan diri sendiri, melihat 

keadaan diri sendiri, agar lebih bertanggung jawab terhadap 

segala sesuatu yang akan kita tindakkan. Mawas diri 

dimaksudkan agar kita terhindar dari sikap semena-mena, 

menang sendiri. orang yang mawas diri harus dapat 

mengontrol pembicaraan, sikap, dan tingkah laku terhadap 
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orang lain, sehingga sikap dan perkataannya tidak menyakiti 

perasaan orang lain. 
76

 

5) Mulat Sarira 

Mulat Sarira dapat dikatakan seperti ‘manusia tanpa 

ciri’ atau menemukan jati dirinya yang universal, karena 

seseorang lebih mengenal bahwa ‘aku’ sebenarnya bukanlah 

aku, yang tidak dapat mengumbar nafsu sesuka hati. 

Melakukan segala hal harus ada batasan ‘keprihatinan’ yang 

mendalam. Pelaksanaan secara positif dari puasa, tapa, 

semedi juga merupakan salah satu sikap mulat sarira. Mulat 

sarira melihat ke dalam diri sendiri jauh lebih kedalam. Kita 

melihat semua ketidakbenaran adalah bermula dari diri 

sendiri, kita melihat dan mengukur apa yang menyebabkan 

ketidakbaikan yang ada sekarang ini dari apa yang sudah 

dilakukan sebelumnya. Pengenalan diri dapat dilakukan 

dengan lima lelaku utama yakni, rila, nariman, temen, sabar, 

dan budi luhur. 

Orang yang berkepribadian dewasa dan matang dapat 

melihat, mengetahui dan mengenali diri pribadi lebih dalam 

lagi. Sikap dan pemikiran dewasa dapat membawa manusia 
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kepada keunggulan pribadi yang berdampak positif terhadap 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bertanah air.
77
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan 

Taylor adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati.
132

 

Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif, yakni digunakan untuk 

memberi gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial. Penelitian 

deskriptif memusatkan perhatian pada aspek-aspek tertentu dan sering 

menunjukkan hubungan antara variabel.
133

 Penggunaan jenis penelitian ini 

berangkat dari kerangka teori, gagasan para ahli maupun pengalaman-

pengalaman peneliti yang kemudian dikembangkan untuk memperoleh data 

empiris dilapangan. 

Maka dalam penelitian ini studi analisisnya bertempat di Kelurahan 

Setono Jenangan Ponorogo. Peneliti mengamati dan menyelidiki mengenai 

peran orang tua dan perilaku anak yang di didik mengggunakan bahasa krama 

di Kelurahan Setono Jenangan Ponorogo. 

B. Kehadiran Peneliti 

Kedudukan peneliti adalah sebagai aktor sekaligus pengumpulan data. 

Instrument selain manusia juga dapat digunakan, tetapi fungsinya terbatas 
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sebagai pendukung, oleh karena itu kehadiran peneliti di lapangan mutlak 

diperlukan sebagai partisipasi penuh, pengamat, partisipan atau pengamat 

penuh. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat penting peneliti dilokasi 

sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih 

informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai 

kualitas data, analisis data menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas 

temuannya.
134

 

C. Lokasi Penelitian 

Peneliti mengambil lokasi penelitian di kelurahan Setono Jenangan 

Ponorogo dikarenakan desa ini merupakan desa dengan penduduk masyarakat 

Jawa asli, dimana dalam berkomunikasi sehari-hari masih menggunakan 

unggah-ungguh bahasa, dan juga kondisi masyarakat mayoritas Islam serta 

memiliki kesadaran tinggi akan pendidikan terutama dalam pendidikan adab 

untuk generasi milineal 

D. Sumber Data 

Menurut Lofland menyatakan bahwa sumber data yang utama atau 

sumber data primer dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain bisa 

disebut sumber data sekunder.
135

 Data yang diperoleh dalam penelitian ini 

adalah data-data diskriptif berupa kata-kata tertulis dari hasil wawancara. 

Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data manusia dan 
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non manusia. Sumber data manusia meliputi orang tua dan anak yang di didik 

dengan menggunakan bahasa krama. Sedangkan sumber data non manusia 

berupa dokumen dan semua data yang relevan. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), 

kuesioner (angket), dokumentasi, dan gabungan dari keempatnya.
136

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

1. Wawancara  

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara 

menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan.caranya 

dalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka.
137

 

Dalam penelitian ini jenis wawancara yang digunakan adalah 

wawancara terstruktur, artinya bahwa peneliti mengajukan beberapa 

pertanyaan yang telah disiapkan, seperti menggunakan pedoman 

wawancara.
138

 Dengan wawancara ini, setiap responden diberi 
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pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya serta dapat 

menggunakan pewawancara sebagai pengumpul data.
139

 

Data yang digali dari wawancara ini adalah bagaimana peran orang 

tua dalam mendidik adab anak mereka melalui penggunaan bahasa krama 

di Kelurahan Setono Jenangan Ponorogo. 

2. Observasi  

Observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan 

melihat atau mengamati invidu atau sekelompok secara langsung. Orang 

yang melakukan observasi disebut pengobservasi (observer) dan pihak 

yang diobservasi disebut (Observee).
140

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipasif, 

dimana peneliti terlibat kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati 

atau yang digunakan sebagai narasumber data penelitian. Sambil 

melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan 

oleh sumber data, dan ikut merasakan kegiatan tersebut. Dengan 

observasi pastisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, 

tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku 

yang nampak. Dalam observasi partisipatif, peneliti juga mendengarkan 

apa yang mereka ucpakan dan ikut serta dalam aktivitas mereka.
141
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Dengan observasi di lapangan peneliti akan lebih mampu 

memahami konteks data secara keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat 

diperoleh pandangan yang menyeluruh, serta peneliti dapat menemukan 

hal-hal yang sedianya tidak akan terungkap oleh narasumber/responden 

dalam wawancara karena bersifat sensitif. Peneliti juga dapat 

menemukan hal-hal yang diluar persepsi responden, sehingga peneliti 

memperoleh gambaran yang lebih komperehensif. Disini peneliti akan 

akan mengamati peran orang tua dan cara interaksi anak menggunakan 

bahasa krama yang sesuai di kelurahan Setono Jenangan Ponorogo. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar dari seseorang. Pengumpulan 

data dengan teknik ini, merupakan pelengkap dari penggunaan teknik 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
142

 Dalam penelitian 

ini data yang dikumpulkan melalui dokumentasi yakni untuk mengetahui 

gambaran umum di Kelurahan Setono Jenangan Ponorogo, meliputi 

sejarah Kelurahan Setono Jenangan Ponorogo, letak geografis Kelurahan 

Setono Jenangan Ponorogo, dan kependudukan di Kelurahan Setono 

Jenangan Ponorogo. 

F. Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 
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lain-lain, sehingga dapat mudah dipahami dan di informasikan kepada orang 

lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan 

kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan. Analisis 

data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisa berdasarkan data yang 

diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. 

Penelitian ini menggunakan konsep Miles dan Huberman bahwa 

analisis data kualitatif dilakukan secara terus-menerus pada setiap tahapan 

penelitian sampai tuntas, sehingga datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam 

analisis ini yaitu: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengumpulan  

Data 

Penyajian Data 

Reduksi 

data 

Kesimpulan 
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1. Reduksi Data 

 Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya serta 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis 

melakukan pengumpulan selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. 

Dalam hal ini peneliti akan memfokuskan permasalahan tentang peran 

orang tua dalam pendidikan adab anak  melalui penggunaan bahasa 

krama di Kelurahan Setono Jenangan Ponorogo. Dilihat dari sudut 

pandang bagaimana pemilihan kata ketika berbahasa dengan bahasa 

krama dengan cara observasi secara langsung dalam kegiatan sehari-hari, 

serta mencari pendapat melalui wawancara dari beberapa orang tua 

tentang adab/sopan santun anak setelah mereka menggunakan bahasa 

krama. 

2. Penyajian Data 

 Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubngan anatara kategori, 

dan yang lainnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan yang 

paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatis adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay 

data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami 
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tersebut. Selanjutnya, dalam penelitian ini peneliti akan menajikan data 

dengan mendiskripsikan peran orang tua dalam pendidikan adab anak  

melalui penggunaan bahasa krama di Kelurahan Setono Jenangan 

Ponorogo. 

3. Menarik Kesimpulan 

  Langkah ketiga menurut Miles dan Huberman adalah penarikan 

kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat 

yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, di dukung oleh bukti 

yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan saat 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan 

kesimpulan kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa 

deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumna masih remang-

remang atau gelap sehingga setelah di teliti menjadi jelas, dapat berupa 

hubngan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.
143

 

G. Pengecekkan Keabsahan Data 

Dalam peneitian ini, uji kredibiltas data atau kepercayaan terhadap 

data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan: 
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1. Perpanjangan Pengamatan 

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke 

lapangan untuk melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber 

data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan 

pengamatan, berarti hubungan peneliti dengan narasumber semakin 

terbentuk, tidak ada jarak, terbuka, saling mempercayai sehingga tidak 

ada informasi yang di sembunyikan lagi. Dalam melakukan perpanjangan 

pengamatan akan sangat tergantung pada kedalaman menggali data 

sampai tingkat makna, keluasan dalam jumlah sedikit banyaknya 

informasi yang diperoleh. Serta kepastian data yang valid yang sesuai 

dengan apa yang terjadi. 

Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibiitas data 

penelitian ini akan difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah 

diperoleh itu benar atau tidak, berubah atau tidak. Bila telah dicek 

kembali ke lapangan data sudah benar berarti data sudah kredibel. Maka 

waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri. 

2. Pengamatan yang Tekun 

Pengamatan yang tekun berarti melakukan pengamatan secara 

lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara ini maka kepastian 

data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. 

Sebagai bekal peneliti untuk melakukan pengamatan yang tekun adalah 

dengan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian 

terdahulu. Dengan begitu, maka wawasan peneliti akan bertambah 
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sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu 

dapat dipercaya atau tidak.
144

 

3. Triangulasi 

Triangulasi adalah pengecekkan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Trangulasi sumber untuk 

menguji tingkat kepercayaan dan dilakukan dengan cara mengecek data 

yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Teknik triangulasi dapat 

menguji tingkat kredibiltas data, dengan cara mengecek data kepada 

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
145

Disini peneliti akan 

melakukan pengecekkan hasil wawancara baik dari orang tua maupun 

anak-anak yang berada di lingkungan tersebut dengan membandingkan 

hasil observasi yang dilakukan peneliti. 

4. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini ada tiga tahapan  ditambah 

dengan tahapan terakhir dari penelitian yaitu tahap laporan hasil penelitian. 

Tahap-tahapan tersebut adalah: 

1. Tahap pra lapangan yang meliputi: penusunan rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan menilai 

keadaan lapangan penelitian, memilih dan memanfaatkan informan, 

menyiapkan perlengakapan penelitian dan yang menyangkut mengenai 

persoalan adab atau sopan santun peneliti. 
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2. Tahap pekerjaan lapangan yang meliputi memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta mengambil 

mengumpulkan data. Memilih informan yang dianggap sebagai pusat 

perhatian penelitian. Melakukan pengamatan dan mengumpulkan data 

sesuai dengan tema penelitian serta mencatatnya ke dalam catatan 

lapangan sampai penelitian selesai. 

3. Tahap analisis data yakni kegiatan menganalisis secara keseluruhan data 

yang diperoleh selama penelitian di lapangan kemudian menimpulkan 

hasil penelitian dalam bentuk laporan hasil penelitian.  

4. Tahapan penulisan laporan penelitian, yaitu mengenai uraian kondisi atau 

keadaan fisik dan nonfisiklokasi dan subjek penelitian, analisis data 

merupakan tahapan yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data 

yang telah dikumpulkan dan jawaban dari penelitian serta pembahasan 

berisi uraian tentang pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan.
146
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Kelurahan Setono Jenangan Ponorogo 

Setono adalah sebuah kelurahan di wilayah Kecamatan jenangan 

Ponrogo. Kelurahan Setono adalah daerah kota lama kota Ponorogo 

dimana  terdapat makam Bathoro Katong yang mana ia adalah sebagai 

pendiri kota Ponorogo. Desa-desa yang ada di Ponorogo bermunculan 

ketika berdirinya Kadipaten  Ponorogo era Adipati Bathoro Katong yang 

merupakan tokoh cikal bakal pendiri Kadipaten. Nama Setono diambil 

karena wilayah tersebut merupakan bekas istana. Berdasarkan aspek 

bangunan, bangnan yang ada di Setono memiliki kemiripan layaknya 

sebuah kerajaan. Dahulu Setono merupakan istana, sedangkan tempat 

pemerintahan atau Kabupaten berada di Kadipaten. Berdasarkan analisis 

tinjauan perististiwa  nama desa dan letak geografis Ponorogo pada 

zaman dahulu memiliki bangunan-bangunan unik, dan dari hal tersebut 

untuk sekarang sudah tiada bekasnya dan hanya tertinggal beberapa saja 

yang ada. Seperti halnya gapura yang ada dari arah selatan sampai utara. 

Dimana sepanjang jalan masuknya terdapat beberapa gapura yang 

berdiri.  

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ponorogo
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Hal ini jika kita lihat dari lokalisasi wilayah kota lama dengan 

membandingkan keraton Solo-Yogya maka Ponorogo pun demikian, 

karena Ponorogo merupakan kota tua sebelum Solo-Yogya maka 

berdasarkan bahasa dan bukti otentik bangunan yang tersisa maka dapat 

disimpulkan bahwa Ponorogo dahulu memiliki bangunan-bangunan 

tersebut seperti halnya istana, dimana dahulunya berada di Desa Setono 

mengingat di desa tersebut terdapat makam pendiri Kabupaten Ponorogo. 

Raden Katong atau korelasi kata nama (Istono-Setono) bukti kuat 

lainnya yaitu juga terdapat bangunan masjid Bathoro Katong yang 

merupakan living monument sedangkan pusat pemerintahan Bathoro 

Katong berada di Barat Setono yakni Desa Kadipaten.
147

 

2. Letak Geografis Kelurahan Setono Jenangan Ponorogo 

Kelurahan Setono beradapadawilayah Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo. Adapun batas-batasnya meliputi sebelah Utara 

berbatasan dengan Kelurahan Kadipaten, sebelah Selatan berbatasan 

dengan Kelurahan Singosaren dan Desa Plalangan, sedangkan sebelah 

Barat berbatasan dengan Desa Kadipaten dan Desa Japan.
148
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3. Kependudukan 

Jumlah penduduk di Kelurahan Setono secara keseluruhan adalah 

3.039 orang dengan kepala keluarga sejumlah 875 KK. Hal tersebut 

dapat dilihat tabel rinciannya sebagai berikut ini:
149

 

Tabel 4.1 

Jumlah Penduduk 

NO Tingkat Penduduk 

Laki-laki 

(orang) 

Perempuan 

(orang) 

1 Penduduk usia 0-6 tahun 127 138 

2 Penduduk usia 7-18 tahun 238 238 

3 Penduduk usia 19-56 tahun 753 823 

4 Penduduk usia 56 -75 tahun 382 397 

5 Penduduk usia75 tahun keatas 22 20 

Jumlah  1.504 1.535 

Jumlah total  3.039 

 

Mengenai jenjang pendidikan Masyarakat Kelurahan Setono dapat 

dilihat pada tabel berikut ini:
150
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Tabel 4.2 

Jenjang Pendidikan 

No Tingkatan Pendidikan Laki-laki Perempuan 

1 Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK 4 3 

2 Usia 3-6 tahun yang sedang  masuk 

TK/playgroup 

84 76 

3 Usia 7-18 tahun yang tidak pernah 

sekolah 

2 1 

4 Usia7-18 tahun yang sedang sekolah 96 99 

5 Usia 18-56 tahun yang tidak pernah 

sekolah 

7 8 

6 Usia 18-56 tahun yang tidak tamat SD 6 9 

7 Usia 18-56 tahun yang tidak tamat SLTP 87 92 

8 Usia 18-56 tahun yang tidak tamat SLTA 121 128 

9 Tamat SD/sederajat 44 62 

10 Tamat SMP/sederajat 72 33 

11 Tamat SMA/sederajat 417 602 

12 Tamat D-1/ sederajat 21 20 

13 Tamat D-2/ sederajat 10 9 
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14 Tamat D-3/ sederajat 13 10 

15 Tamat S-1/ sederajat 12 8 

16 Tamat S-2/ sederajat 2 1 

Jumlah  998 1161 

Jumlah Total 2159 

 

Sedangkan mengenai mata pencaharian masyarakat kelurahan 

Setono dapat dilihat pada tabel berikut ini:
151

 

Tabel 4.3 

Mata Pencaharian 

No  Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan  

1 Petani 85 102 

2 Buruh tani 121 148 

3 Buruh migran  61 91 

4 Pengrajin industri rumah tangga 0 6 

5 Pedagang keliling 5 4 

6 Peternak 21 49 

7 Dokter swasta 0 1 
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8 Bidan swasta 0 3 

9 Pensiunan TNI/POLRI 2 0 

Jumlah  295 404 

Jumlah Total  699 

 

B. Data Khusus (Deskripsi Data) 

4. Pola Komunikasi Antara Anak dengan Orang Tua menggunakan 

Bahasa Krama di Kelurahan Setono Jenangan Ponorogo 

Komunikasi dalam keluarga merupakan suatu hal yang penting 

dilakukan oleh orang tua kepada anak maupun sebaliknya. Komunikasi 

juga sebagai wadah untuk mengupayakan anak memiliki nilai-nilai sosial 

dapat diwujudkan dengan cara komunikasi secara verbal dimana dalam 

komunikasi tersebut menggunakan bahasa sebagai penghubung, Seperti 

halnya yang dikatakan Bapak Eko: 

Dalam membangun komunikasi yang baik saya berusaha 

menggunakan bahasa krama terhadap anak saya meskipun hal 

tersebut masalah sepele, seperti halnya saya menyuruh anak saya 

untuk membelikan sesuatu di warung serta melarang untuk  

melakukan suatu tindakan jika anak saya melakukan suatu hal yang 

tidak pantas.
152

 

 

Hal tersebut hampir sama halnya yang dikatakan oleh Ibu Dian: 

Agar terjadi hubungan timbal balik yang baik maka cara saya 

dengan memengaruhi anak saya secara fikiran dan emosi mbak, 

seperti saya menyuruh anak saya atau memberi suatu pertanyaan 

dengan menggunakan bahasa krama, karena ketika ada pancingan 
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untuk berbahasa maka anak saya itu secara sadar akan 

menggunakan bahasa krama pula untuk membalas dari komunikasi 

yang saya berikan.
153

 

  

 

Dengan demikian maka dengan adanya contoh-contoh dari pihak 

orang tua terlebih dahulu maka akan merangsang anak untuk 

menggunakan bahasa krama dengan baik, meskipun hal tersebut dengan 

cara yang sederhana sekalipun seperti bertanya, mennyuruh maupun 

melarang suatu tindakan.  

Selain dengan cara tersebut dalam menjaga komunikasi dengan 

anak bisa dengan cara yang lain, dimana jika seorang anak sudah tidak 

bisa dinasihati menggunakan lisan maupun ucapan adapun tindakan yang 

dilakukan oleh orang tua seprti halnya yang dikatakan oleh Bapak Erwin: 

Kalau anaksaya sudah bandel mbak, saya biasanya diam saja, 

dengan begitu anak saya akan tau, ooo mengapa ibu kok diam saja. 

Dengan adanya permasalahan tersebut maka anak akan berfikir 

kembali mengenai kesalahan tersebut.
154

 

 

Dengan demikian untuk merangsang komunikasi antara anak dan 

orang tua maka perlu adanya sebuah pengambilan sikap dimana hal 

tersebut juga tidak menyakiti kondisi anak secara fisik. Selain itu dalam 

menyampaikan sebuah perasaan, perilaku yang orang tua lakukan adalah 

dengan cara usapan tangan pada kepala anaknya.
155

 Hal tersebut 

menunjukkan bahwa dalam menyampaikan gagasan atau maksud dari 

orang  tua terkadang orang tua hanya melakukan suatu hal dengan cara 

yang lembut sebagai tanda kasih sayang terhadap anaknya. 
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Maka dari itu bahasa krama sangat penting keberadaannya dalam 

proses komunikasi sehari-hari, terutama kepada orang tua maupun orang 

lain yang lebih tua darinya, hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh 

Ibu Dian: 

Sangat penting sekali, karena selain bahasa daerah, bahasa krama 

juga mengajarkan dan menunjukkan sikap yang baik dan 

menghormati orang lain terutama yang lebih tua. Sehingga dengan 

begitu maka dengan adanya bahasa krama mampu untuk 

meningkatkan nilai-nilai kepribadian yang luhur.
156

 

 

Dari penjelasan dapat disimpulkan bahwa, dengan penggunaan 

bahasa krama dapat menunjukkan sikap yang baik bagi penggunannya 

serta dengan penggunaan bahasa krama dapat meningkatkan nilai-nilai 

kepribadian yang luhur. Selain itu menggunakan bahasa krama juga 

sangat penting guna untuk pengajaran adab terhadap sesama terutama 

dalam pemberian penghormatan terhadap orang yang lebih tua. Hal 

tersebut selaras dengan yang diungkapkan oleh Bapak Eko: 

Sangat penting, karena apa? dalam bahasa krama mengajarkan 

nilai-nilai yang secara tidak langsung mengajarkan adab terhadap 

sesama maupun terhadap orang yang lebih tua, sehingga secara 

tidak langsung dengan adanya bahasa krama akan membentuk anak 

untuk hormat terhadap orang lain terutama yang lebih tua.
157

 

 

Dengan demikian maka orang tua sebagai pendidik pertama bagi 

anaknya harus mampu mendidik dengan baik agarterbentuknya karakter 

yang baik.  Bahasa krama itu sendiri juga harus diberikan orang tua 

kepada anaknya guna untuk melestarikan serta menjaga adat maupun 
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budaya bahasa krama itu sendiri. seperti halnya yang dikatakan oleh 

Bapak Erwin: 

Kalau ditanya seberapa penting saya sebagai orang tua, hal tersebut 

sangat penting sekali mbak, apalagi dalam kehidupan sehari-hari. 

Karena kita hidup di masyarakat yang dimana semua masyarakat 

disini adalah orang Jawa asli, sehingga penggunaan bahasa krama 

sangat penting digunakan, atau dalam kata lain jika kita 

menggunakan bahasa krama berarti kita telah menjaga budaya 

bahasa kita. Serta dengan adanya pelestarian bahasa, maka hal 

tersebut dijadikan sebagai penghormatan dalam berbicara kepada 

orang lain terutama pada orang yang lebih tua daripada kita. Ya 

seperti halnya sampean itu mbak kalau berbicara kepada saya 

terutama yang lebih tua, sampean juga menggunakan bahasa krama 

kan sama saja sampean menghormatinya.
158

 

 

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa sangat penting sekali 

dalam penggunaan bahasa krama sendiri untuk anak. Dengan 

menanamkan penggunaan bahasa krama terhadap anak maka akan 

mendidik anak menjadi seseorang yang mempunyai unggah-ungguh
159

 

dalam bermasyarakat. 

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan orang tua anak 

yang bernama Ibu Tantin, beliau juga mengatakan hal yang hampir sama 

dengan Bapak Erwin, beliau mengatakan bahwa: 

Ya penting banget mbak bahasa krama itu, Karena bahasa 

merupakan jembatan komunikasi dengan orang lain. Bukankah 

begitu mbak. Nah selain itu ketika anak menggunakan bahasa 

krama maka akan membuat anak tidak canggung ketika berbicara 

dengan orang yang lebih tua khususnya. Karena juga sudah 

menjadi tanggung jawab saya ya mbak untuk mendidik anak saya 

menjadi lebih baik terutama dalam hal akhlak. Dan dengan adanya 

pembelajaran semacam ini terhaap anak maka dapat pula 
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membentuk kepribadian anak dan hubungan sosial anak dengan 

masyarakat.
160

 

 

Dari pernyataan tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa bahasa 

krama adalah sebuah jembatan untuk anak-anaknya agar mampu 

berbicara baik kepada orang yang lebih tua. Dengan adanya bahasa 

kramapula anak bisa mempraktikkan nilai-nilai bahasa krama pada 

kehidupan sehari-hari, memunculkan nilai sopan santun yang baik serta 

bisa membentuk karakter dan tingkah laku anak yang lebih baik. Dari 

hal-hal kebiasaan kecil anak akan memilki budi pekerti yang luhur, sopan 

dalam berbicara dan memiliki adab yang baik kepada orang yang lebih 

tua. 

5. Bentuk Pendidikan Adab Anak oleh Orang Tua melalui Penggunaan 

Bahasa Krama di Kelurahan Setono  Jenangan Ponorogo 

Pendidikan adalah yaitu suatu upaya kegiatan yang dilakukan 

seseorang untuk membentuk perilaku lahir dan batin menuju arah yang 

dikehendaki. Sedangkan adab adalah merupakan budi pekerti yang baik 

yang mengajarkan mengenai tata cara untuk dapat menjaga diri dari sifat 

tercela. Sedangkan jika diartikan pendidikan adab adalah suatu upaya 

kegiatan yang dilakukan pendidik untuk mengajarkan dan membentuk 

budi pekerti ang luhur berdasarkan norma yang berlaku di masyarakat. 

Orang tua memiliki tanggung jawab yang besar terhadap anak-

anaknya dalam menanamkan adab yang baik, dimana pendidikan adab 

tersebut dilakukan sejak dini. Dan tidak mudah bagi orang tua untuk 
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menanamkan adab terhadap anak terutama dengan menggunakan bahasa 

krama.  

Dalam mendidik anak di era milineal seperti sekarang, maka 

membutuhkan suatu cara atau metode yang digunakan dalam usahanya 

tersebut.  Adapun cara-cara atau metode yang dilakukan oleh orang tua 

sebagai berikut: 

a. Dengan cara peneladanan atau contoh langsung 

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Bapak Erwin: 

Ya kalau saya menerapkan di keluarga saya itu, dimulai dari 

ibunya terlebih dahulu mbak. Karena ibu merupakan sosok yag 

paling dekat dengan anaknya. Jadi usaha yang dilakukan itu 

ibu dari anak saya itu selalu bersikap sopan terhadap saya, 

sopan begitu. Jadi secara tidak langsung anak saya tau ooo 

kalau begini baik, begitu mbak. Selain itu ketika sedang 

bersantai gitu ya saya suka mengajak bicara dengan anak saya 

dengan bahasa krama, entah itu bertanya maupun menyuruh 

untuk suatu hal dan ketika ada kosa kata tidak tau anak saya 

alhamdulillah selalu tanya apa itu artinya. Begitu lah mbak 

pokoknya.
161

 

 

Dengan demikian, dengan adanya peneladanan atau 

pemberian contoh secara langsung anak akan mudah menirukannya. 

Karena bagaimanapun juga orang tua merupakan cerminan bagi 

anak-anaknya. Sebab dalam diri seorang anak terdapat 

kecenderungan suka meniru dari apa yang dilihatnya. Hal tersebut 

juga disampaikan oleh ibu Dian: 

Ya kalau yang saya lakukan itu dengan memberi contoh 

terhadap anak sejak kecil mbak. Seperti halnya mengucap 

salam ketika akan masuk rumah, cara berpakaian, maupun 

berbicara. jadi dengan adanya kebiasaan sejak kecil akan 
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memudahkan anak nantinya untuk merealisasikan dalam 

kehidupan sehari-hari.
162

  

 

Dengan demikian maka dengan adanya peneladanan dari 

orang tua akan memudahkan anaknya dalam belajar berbahasa 

seperti halnya anak berusaha memakai bahasa krama ketika 

berinteraksi dengan penjual baik penjual keliling maupun yang ada 

dirumahan, selain itu ketika berbicara dengan orang yang lebih tua 

darinya berusaha menggunakan bahasa krama dengan baik.
163

 

Selain itu dalam mencontohkan langsung kepada anak orang 

tua tidak hanya menyuruh dan memarahi saja. Dalam melatih anak 

berbahasa krama adanya pengendalian emosi juga sangat penting 

karena dengan begitu akan melatih anak membutuhkan kesabaran 

dan ketelatenan sehingga nantinya akan memperoleh hasil yang 

memuaskan. 

b. Dengan cara pembiasaan  

Pembiasaan pada anak dilakukan supaya nantinya akan 

menjadi terbiyasaan dalam melakukan bahasa krama. Hal tersebut 

seperti yang diungkapkan oleh Bapak Eko yang saat itu di 

wawancarai penulis. Beliau mengungkapkan: 

Upaya saya cukup  mudah, yakni dari kecil saya bersama istri 

saya mendidik anak untuk membiasakan bahasa krama 

terlebih dahulu sebelum ke bahasa ngoko. Dan saya 

menggunakan bahasa krama terhadap anak untuk berbahasa 

krama agar anak mengikuti dan menggunakan bahasa krama. 
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Dan secara lambat laun saya maupun istri saya memberikan 

pengertian mengenai penggunaan bahasa itu sendiri.
164

 

 

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa dalam 

pembiasaan berbahasa krama pada anak sangat diperlukan agar 

pembiasaan tersebut dapat melekat dalam diri anak. Kebiasaan 

tersebut juga diperlukan proses yang tidak mudah dan membutuhkan 

waktu yang sangat lama untuk membentuk suatu kebiasaan pada 

anak, dengan begitu maka kebiasaan tersebut dapat melekat pada diri 

anak. 

Sehingga perlunya akan kesadaran orang tua dalam 

menanamkan kebiasaan-kebiasaan pada anak, dimana kebiasaan 

yang sesuai dengan nilai-nilai budi pekerti yang luhur. 

c. Dengan cara pelatihan komunikasi  

Dalam meningkatkan pembelajaran bahasa krama terhadap 

anak maka perlu adanya berlatih komunikasi yang baik antara orang 

tua dengan anak dengan menggunakan bahasa krama. Hal tersebut 

seperti yang diungkapkan oleh bapak Zainul: 

Ya upaya saya sebagai orang tua ya seperti halnya mengajak 

bicara bahasa krama setiap hari, meski kadang kala ada 

salahnya dalam ucapan maupun tingkah laku ya sudah pasti 

saya tegur mbak, kan ya tidak mungkin jika sebagai orang tua 

mengerti anaknya melakukan kesalahan lalu kita diam saja. 

Disamping itu jika kita membiasakan dalam kehidupan sehari-

hari ya lambat laun akan terbiasa sendiri mbk. Selain itu jika 

ada kata-kata asing baginya pasti selalu tanya makna kata itu, 
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dengan begitu saya lewat pembahasan semacam itu akan 

memberikan pengertian penggunaan bahasa krama itu.
165

 

 

Dengan demikian, maka komunikasi merupakan suatu cara yang 

harus dilakukan orang tua dalam meningkatkan kefahaman anak 

mengenai bahasa krama. Semakin sering berkomunikasi menggunakan 

bahasa krama maka akan meningkatkan nilai-nilai yang terkandung di 

dalamnya.  

Komunikasi yang dimaksud disini adalah komunikasi dalam 

mendidik anak. Contoh saling bertukar pikiran antara orang tua dengan 

anak, saat orang tua memberikan nasihat yang baik terhadap anaknya, 

seorang anak memenuhi panggilan orang tuanya dengan sopan serta serta 

ketika orang tua membutuhkan bantuan anak.
166

 

Dalam mendidik anak agar menjadi beradab atau berkarakter baik 

terutama dengan menggunakan bahasa krama secara berkesinambungan 

atau dalam kata lain pembiasaan dalam berbahasa krama, maka perlu 

adanya dorongan dan motivasi dari orang tua agar anak tidak pernah 

lepas dari perhatian orang tua. Adapun ungkapan Ibu Tantin dalam 

mengusahakan mempertahankan anaknya agar tetap mau menggunakan 

bahasa krama yakni: 

Ya intinya selalu mencontohkan menggunakan bahasa krama mbak 

terutama dalam komunikasi dengan anak saya. Karena 

bagaimanapun juga orang tua merupakan sumber pengetahuan 

pertama bagi anak serta sumber peniruan untuk anak. 
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Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa dalam menjaga 

atau mempertahankan anaknya tetap menggunakan bahasa krama beliau 

selalu menjaga komunikasi dengan anaknya. Hal tersebut juga 

sependapat dengan ungkapan Ibu dian: 

Kalau saya ya tetap memberikan contoh terhadap anak melalui 

keseharian seperti halnya berkomunikasi dengan bahasa krama 

serta memberi pengertian mengenai bahasa krama itu sendiri.
167

 

Dalam memberikan pendidikan adab ini terutama dengan 

menggunakan bahasa krama, setiap orang tua memiliki cara yang berbeda-

beda agar mereka mau menggunakan bahasa krama, seperti halnya dengan 

cara memberikan hadiah, buku, sepatu maupun makan di tempat yang 

anak sukai. Hal tersebut juga disampaikan oleh bapak eko: 

Usaha saya yang utama adalah berdoa untuk keluarga saya 

dan saya bersama istri saya sepakat gak bosan untuk mengajarkan 

bahasa krama itu sendiri terhadap anak. Dan jika saya mendapati 

anak saya bersikap baik terhadap orang lain terkadang saya suka 

memberika hadiah seperti halnya memberikan makanan yag ia 

sukai maupun jalan-jalan kemana gitu dengan begitu maka akan 

menumbuhkan rasa percaya diri terhadap anak.
168

 

Upaya yang diberikan orang tua sangat memberikan pengaruh 

besar terhadap anak-anakya. Untuk itu orang tua harus sadar dan terus 

berlomba-lomba untuk memberikan pendidikan adab terutama dengan 

menggunakan bahasa krama. Pemberian perhatian dan bimbingan kepada 

anak mampu menciptakan hal-hal yang positif di dalam diri anak sehingga 

anak nantinya akan memiliki kepribadian yang baik. Penekanan dalam 
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berbahasa krama pada anak akan membentuk keterampilan berokmunikasi 

terutama terhadap orang tua, guru atau siapapun yang lebih tua. 

6. Dampak Pendidikan Bahasa Krama terhadap Sopan Santun Anak di 

Kelurahan Setono Jenangan Ponorogo 

Sopan santun merupakan suatu aturan yang diberikan oleh orang 

terdahulu (orang tua) dimana dengan sopan santun tersebut akan berguna 

dalam pergaulan bermasyarakat sehingga terjalin suatu hubungan yang 

akrab, saling pengertian dan saling menghormati.  

Sopan santun yang dilakukan oleh seorang anak adalah suatu hal 

yang harus diperhatikan oleh anak tidak hanya kepada orang tua tetapi 

juga terhadap guru, maupun seorang yang lebih tua dari kita maupun 

sesama teman sebaya. Ketika saat kecilpun seorang anak sudah diajarkan 

sopan santun, dengan sopan santun seorang anak akan menghargai orang 

lain, guru, orang tua dan orang yang lebih tua dari dirinya. 

 Sopan santun anak yang sudah mendapat pendidikan bahasa krama 

dari orang tuanya tersebut, maka anak akan menghargai sesama temanya, 

maupun dengan orang yang lebih tua darinya. Hal tersebut seperti halnya 

yang diungkapkan oleh Ibu Tantin: 

Anak menjadi berkarakter sopan santun mbak, suka menghargai 

orang lain. Hal itu bisa dilihat dari cara bicaranya dengan 

menggunakan bahasa krama serta tidak bingung ketika diajak 

komunikasi dengan orang yang lebih tua.
169
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Selain membentuk watak budi pekerti  yang baik, dengan 

menggunakan bahasa krama maka sama halnya dengan melestarikan 

budaya yang dimiliki oleh orang Jawa, hal tersebut juga diungkapkan 

oleh Bapak Eko: 

Sopan terhadap siapapun termasuk orang tua maupun orang lain, 

melestarikan budaya orang Jawa dan tentunya saya menjadi bangga 

terhadap anak saya. Begitu mbak.
170

 

 

Dengan unggah-ungguh atau sopan santun yang terkandung dalam 

bahasa krama maka orang tua tersebut telah melestarikan nilai-nilai 

kearifan lokal yang dimiliki oeh orang Jawa. Unggah-ungguh tersebut 

tercermin dengan penggunaan bahasa krama kepada orang yang lebih 

tua. Selain itu dengan adanya bahasa krama maka akan memberikan 

pengaruh terhadap perilaku anak. Seperti halnya yang dikatakan oleh 

Bapak Zainul: 

Ya banyak mbak, contohnya lebih sopan ketika berbicara kepada 

orang yang lebih tua, kalem, yaaa dan lain-lain lah mbak. 

Pokoknya dengan adanya bahasa krama akan bisa membentuk diri 

yang baik lagi dengan adanya nilai-nilai baik didalamnya.
171

 

 

Dengan adanya dampak positif dari penggunaan bahasa krama, hal 

tersebut juga dirasakan oleh anak yang di didik menggunakan bahasa 

krama. Seperti halnya dengan yang diungkapkan oleh Tegar: 

Kalau dampak dalam bertutur kata bagi saya adalah saya bisa 

berusaha untuk menggunakan bahasa krama dengan baik, sehingga 

ketika sedang berbicara dengan orang yang lebih tua daripada saya, 

saya lebih menjaga tutur kata saya mbak. Kalau saya tidak 

menggunakan bahsa krama saya merasa sungkan karena terkesan 
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bahwa saya tidak menghormatinya. Sedangkan dampak untuk 

tingkah laku bagi saya itu seperti tidak berbicara kasar pada orang 

lain, menjaga sopan santun, lebih merendah diri lah pokok mbak 

ketika bersama orang yang lebih tua.
172

 

   

Dengan demikian maka dengan adanya pembelajaran bahasa 

krama yang diberikan kepada anak akan membawa dampak positif 

tersendiri bagi anak tersebut. Yakni dimana anak akan selalu berusaha 

menjaga komunikasinya dengan memperhatikan kaidah bahasa yang 

pantas digunakan, tidak berbicara kasar, menjaga sopan santun serta 

mempunyai rasa sungkan. Dimana rasa sungkan tersebut adalah rasa 

tidak enak hati ketika berbicara dengan orang yang lebih tua tidak 

memperhatikan kaidah bahasa.  . 

Dengan bahasa krama, sesorang yang menggunakannya akan 

memiliki rasa hormat yang lebih tinggi. Karena dalam penggunannya 

bahasa krama mempunyai kaidah dimana seseorang harus mampu 

memilih kata yang tepat untuk digunakan. Seperti halnya yang 

diungkapkan oleh Andrianov: 

Kalau bagi saya mempuyai dampak yang baik. Karena bahasa 

krama itu sendiri merupakan bahasa yang mampu mengenalkan 

nilai-nilai yang luhur terhadap penggunanya, sehingga siapa saja 

yang meggunakannya secara tidak langsung akan membuat ia 

merasa malu jika ia bersikap kurang baik. Dan selain itu mampu 

membentuk rasa hormat kita tehadap orang yang lebih tua dari 

pada kita sendiri. Sehingga dengan begitu akan membuat tingkah 

laku kita yang sesungguhnya.
173
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Dengan demikian, pembelajaran bahasa krama yang diberikan 

orang tua  dapat membangun memiliki rasa hormat pada diri diri sendiri, 

sehingga akan menuntun anak memiliki rasa malu, dalam artian merasa 

bersalah ketika ia tidak menggunakan bahasa krama itu sendiri ketika 

dihadapan orang lain yang mana orang tersebut pantas untuk dihormati. 

Hal tersebut juga dikatakan oleh Yustanti yang hampir sama dengan 

Andrianov, yakni: 

Kalau bagi saya mempuyai dampak yang baik. Karena bahasa 

krama itu sendiri merupakan bahasa yang mampu mengenalkan 

nilai-nilai yang luhur terhadap penggunanya, sehingga siapa saja 

yang meggunakannya secara tidak langsung akan membuat ia 

merasa malu jika ia bersikap kurang baik. Dan selain itu mampu 

membentuk rasa hormat kita tehadap orang yang lebih tua dari 

pada kita sendiri. Sehingga dengan beitu akan membuat tingkah 

laku kita yang sesungguhnya.
174
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BAB V 

ANALISIS DATA 

A. Analisis Data Tentang Pola Komunikasi antara Anak dengan Orang Tua 

menggunakan Bahasa Krama di Kelurahan Setono Jenangan Ponorogo 

Sebagai makhluk sosial dalam kehidupan masyarakat tentunya 

manusia tidak pernah terlepas dari adanya interaksi sosial, baik dalam 

lingkungan keluarga maupun masyarakat. Salah satu terwujudnya suatu 

interaksi tersebut adalah dengan adanya komunikasi, baik secara verbal 

maupun non verbal. 

Komunikasi yang berlangsung dalam berkeluarga merupakan suatu 

bentuk adanya hubungan antarpribadi baik orang tua terhadap anak maupun 

sebaliknya. Dalam menjaga suatu hubungan yang baik, maka pola 

komunikasi tercermin dari cara orang tua membangun komunikasi dengan 

anak. Hal tersebut sesuai data yang diperoleh peneliti bahwa yang dapat 

dilakukan oleh orang tua di Kelurahan Setono Jenangan Ponorogo  yakni 

dengan cara memberikan suatu kebiasaan komunikasi yang baik terhadap 

anaknya dalam penggunaan bahasa krama. Dalam pembiasaan yang 

dilakukan, orang tua melakukan melalui cara mengkomunikasikan anak 

dengan perilaku maupun melalui contoh-contoh yang diberikan oleh orang 

tua dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya yang dikatakan oleh Syaiful, 

bahwa kegiatan komunikasi verbal disini menempati frekuensi terbanyak 

dalam keluarga. Seperti setiap hari orang tua selalu ingin berbincang-bincang 
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kepada anaknya baik itu seperti halnya perintah, suruhan, larangan dan 

sebagainya.
175

 Sehingga komunikasi secara lisan atau verbal disini  

mempunyai ukuran yang paling besar dalam kehidupan sehari-hari. Karena 

dalam mengungkapkan sesuatu yang diinginkan dan ketika itu hendak ingin 

dicapai maka perlu menggunakan komunikasi secara lisan, sehingga dari situ 

nantinya akan muncul suatu hubungan timbal balik dalam komunikasi 

terutama antara orang tua dan anak. 

Selain itu dalam berkomunikasi tentunya tidak semua apa yang 

dimaksudkan oleh orang tua terhadap anaknya dapat tersampaikan oleh kata-

kata, maka orang tua memberikan suatu perlakuan terhadap anaknya seperti 

halnya sentuhan tangannya maupun gerakan tangan yang penuh memberikan 

arti serta memberikan rasa nyaman terhadap anaknya. 

Hal tersebut seperti halnya yang dikatakan oleh Mukhlison, bahwa 

kegiatan berkomunikasi tidak selamanya dilaksanakan dengan lisan, akan 

tetapi bisa dengan pandangan mata ataupun tatapan muka yang mesra, elusan 

tangan yang lembut serta gerakan-gerakan anggota badan yang mana hal 

tersebut dilakukan secara tepat sehingga akan memberikan hasil yang cukup 

menggemberikan dan mengesankan.
176

 Sehingga orang tua dalam 

melaksanakan suatu komunikasi tidak selalu dilakukan dengan lisan akan 

tetapi dapat dilakukan dengan pandangan mata, maupu gerakan anggota 

tubuh sepetti halnya mengelus kepala anak. Dengan begitu maka dengan 

sendirinya anak akan merasakan kelembutan kasih sayang yang diberikan 
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 Djamarah, Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga, 43. 
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Effendi, Komunikasi Orang Tua dengan Anak, 93. 
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orang tuanya terhadap anak tersebut. Dan bentuk suatu komunikasi yang 

sepele di lakukan secara berkesinambungan akan menambah hubungan yang 

erat antara orang tua dan anak. 

Dalam menjalankan peran sebagai orang tua, orang tua harus 

memiliki kesadaran mengenai pentingnya membangun komunikasi baik 

secara lisan maupun tidak. Seperti yang dikatakan oleh mukhlison bahwa 

dalam melakukan komunikasi harus adanya upaya sadar dari pelaku 

komunikasi. Dengan begitu, kegiatan komunikasi yang di siapkanpun 

dilakukan dengan sadar.
177

 Dengan begitu kesadaran orang tua dalam 

menyampaikan komunikasi harus mempunyai tujuan terlebih dahulu. Seperti 

halnya yang dilakukan orang tua di Kelurahan Setono Jenangan Ponorogo  

selalu berusaha menggunakan bahasa krama ketika berbicara dengan anaknya 

maupun orang lain yang lebih tua. Hal tersebut menunjukkan bahwa apa yang 

dilakukan orang tua mempunyai maksud tujuan dengan harapan anak yang ia 

didik mampu menirukan perilaku orang tua. 

Dalam melakukan suatu komunikasi, lancarnya suatu hubungan 

komunikasi tersebut juga dipengaruhi oleh suasana hati yang dirasakan oleh 

lawan bicara. Dengan begitu maka orang tua harus pandai-pandai dalam 

membentuk suatu komunikasi terhadap anaknya agar permasalahan yang ada 

dapat berkurang secara baik. 

Selain itu dalam membentuk budi pekerti yang baik maka 

diperlukan suatu penggunaan bahasa yang baik untuk digunakan. Bahasa 
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krama sebagai bahasa khas orang Jawa memiliki nilai-nilai yang luhur dapat 

menunjukkan siapa diri seseorang tersebut. Dengan menggunakan bahasa 

krama maka anak yang berada di Kelurahan Setono Jenangan Ponorogo yang 

menggunakannnya akan menunjukkan sikap hormat kepada orang yang 

diajak berbicara, tertutama kepada orang yang lebih tua darinya. Menurut 

Umi Kuntari Bahasa Jawa memiliki fungsi komunikatif yang berperan 

sebagai sarana untuk mengenalkan nilai-nilai luhur, dan sopan santun dengan 

mengenali batas-batas serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap 

seseorang.
178

 Dengan demikian, melalui bahasa krama akan mempu mendidik 

anak untuk senantiasa berperilaku yang lebih baik terutama dalam hal 

interaksi sosial. Karena dalam kehidupan bermasyarakat seseorang harus 

memperhatikan etika perilaku yang sopan terhadap orang lain. Perilaku yang 

baik maka akan membawa anak dalam kehormatan  yang tinggi pula dalam 

pandangan masyarakat. 

Selain itu seperti data yang diperoleh peneliti, seseorang yang 

berusaha menggunakan bahasa krama sebagai alat komunikasi berarti ia telah 

menjaga kebudayaan yang telah ada. Selain itu dengan menggunakan bahasa 

krama pula akan terciptanya rasa sopan santun yang tertanam pada diri anak, 

hal itu bisa dilihat dari pergaulannya sehari-hari seperti halnya etika bertamu, 

berbicara terhadap orang lain maupun dalam bertegur sapa. 

Dalam berkehidupan sosial maka sebagai orang tua wajib untuk 

menanamkan nilai-nilai yang luhur kepada anak terutama dalam 
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menggunakan bahasa krama. Karena dengan membiasakan anak 

menggunakan bahasa krama akan menjadikan anak yang berakhlak baik 

terutama dalam segi hubungan sosialnya. Akhlak juga sangat dibutuhkan 

guna untuk mengimbangi ilmu yang dimiliki. Karena pandai ilmu saja tidak 

cukup kalau tidak diimbangi dengan akhlak yang baik. Hubungan sosial juga 

perlu diajarkan pula kepada anak, karena dalam kehidupan sehari-hari kita 

tidak pernah terlepas dari hubungan sosial, baik dalam keluarga maupun 

masyarakat. Oleh karenanya agar terjalin hubungan sosial yang baik maka 

penting untuk menjaga komunikasi terutama dalam menggunakan bahasa 

krama. 

 

B. Analisis Data Tentang Bentuk Pendidikan Adab Anak oleh Orang Tua 

melalui Penggunaan Bahasa Krama di Kelurahan Setono Jenangan 

Ponorogo 

Menurut Zakiyah, orang tua merupakan pendidik utama dan pertama 

bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima 

pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam 

kehidupan keluarga.
179

 Orang tua sebagai pendidikan pertama bagi anak-

anaknya memiliki tanggung jawab bagi pendidikan anak-anaknya seperti 

halnya memberi dasar pendidikan sikap, dan keterampilan dasar, seperti 

pendidikan agama, budi pekerti, sopan santun, estetika, kasih sayang serta 
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menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik sesuai dengan norma-norma 

yang berlaku di masyarakat. 

Ada beberapa tanggung jawab orang tua terhadap anaknya yakni, 

pendidikan dan pembinaan aqidah, pembinaan akhlak, pemeliharaan 

kesehatan anak, pembinaan intelektual, serta tanggung jawab kepribadian dan 

sosial anak.
180

 Maka dalam hal ini orang tua yang ada di Kelurahan Setono 

Jenangan Ponorogo berupaya dalam memberikan pendidikan untuk anaknya 

khususnya dalam membentuk akhlak yang baik melalui bahasa krama. 

Tanggung jawab yang diemban oleh orang tua haruslah di laksanakan 

dengan sebaik mungkin. Dengan menjalankan tanggung jawab sebagai orang 

tua maka ia berusaha menjadikan anak dengan memiliki tingkah laku yang 

berbudi luhur. Bagaimanapun juga tingkah laku anak baik di luar rumah atau 

masyarakat akan membawa dampak tersendiri bagi orang tua. Jika anak 

memiliki tingkah laku yang baik, maka pendidikan yang diberikan orang tua 

terhadap anak telah berhasil ia lakukan. Dan orang tua akan memiliki rasa 

bangga tersendiri terhadap apa yang ia usahakan. 

Dalam mendidik anak, maka orang tua harus menggunakan berbagai 

cara atau metode dalam meningkatkan pendidikannya di dalam keluarga 

terutama dalam hal penggunaan bahasa kramaagar usaha yang orang tua 

berikan dapat terlaksana dengan baik. 

Penggunaan bahasa krama pada anak tidak hanya dilakukan melalui 

teori, kata-kata atau perintah saja. Akan tetapi seorang anak dapat belajar 
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melalui teladan orang tua baik melihat, mendengar serta meniru dari perilaku 

orang tuanya. Seperti halnya yang dikatakan oleh Syaiful bahwa orang tua 

sebagai pendidikan utama dan pertama, bagi anak orang tua merupakan 

model yang harus ditiru dan diteladani, orang tua harus memberikan contoh 

yang terbaik bagi anak dalam keluarga. Sikap dan perilaku orangtua harus 

mencerminkan akhlak yang mulia.
181

 Selain itu menurut Sochib orang tua 

harus rela berkorban demi  keluarganya, baik melalui teladan, komunikasi, 

berperilaku yang santun terhadap anggota keluarga maupun orang lain.
182

 

Dengan demikian, dalam membentuk perilaku sopan santun yang baik dalam 

keluarga terutama pada anak, maka orang tua harus memberikan teladan yang 

baik dan mulia untuk anak-anaknya. Karena segala sesuatu yang dilakukan 

orang tua akan nampak juga terhadap anaknya. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti, cara atau metode yang 

digunakan oleh orang tua dalam pendidikan adab anak melalui bahasa krama 

antara lain sebagai berikut: 

1. Dengan cara peneladananataucontohlangsung.  

Menurut Mansur memberikan peneladanan dan contoh langsung 

terhadap anak itu harus dilakukan karena dengan begitu akan 

meyakinkan anak-anaknya dalam memegang akhlak yang 

diajarkannya.
183

 Dengan begitu peneladanan yang dilakukan orang tua 

akan memberikan hasil tersendiri untuk anak-anaknya, baik peneldanan 
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Djamarah, Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga, 29. 
182

Shochib, Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri, 

105. 
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itu dari ucapan maupun perbuatan orang tua itu sendiri. Seperti halnya 

yang dilakukan orang tua di Kelurahan Setono Jenangan Ponorogo 

bahwa ia selalu berusaha memberikan teladan untuk anak-anaknya 

seperti mengucapkan salam ketika akan masuk rumah, cara berpakaian 

yang sopan, serta bagaimana cara berbicara yang baik terhadap keluarga 

sendiri maupun orang lain. 

Selain itu dalam hal ini orang tua juga memberikan teladan seperti 

halnya mengajak anak berbicara menggunakan bahasa krama. Tidak 

hanya kepada anak mereka sendiri akan tetapi kepada siapapun untuk 

memberikan contoh kepada anaknya dengan harapan agar anaknya dapat 

meniru perbuatannya tersebut. 

2. Dengan cara pembiasaan 

Menurut Helmawati, pembiasaan merupakan keadaan dimana 

seseorang mengaplikasikan perilaku-perilaku yang belum pernah atau 

jarang dilaksanakan menjadi sering dilaksanakan hingga hal tersebut 

menjadi sebuah kebiasaan.
184

 Pembiasaan juga merupakan suatu perilaku 

yang dilakukan secara beruang-ulang secara terus-menerus. Dalam hal ini 

pembiasaan yang dilakukan oleh seseorang terutama orang tua terhadap 

anaknya tidak bisa berlangsung secara instan atau dengan kurun waktu 

yang pendek akan tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama agar 

kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dapat membekas dan menjadi 

karakter pada diri anak tersebut. Seperti halnya anak yang berada di 
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Kelurahan Setono Jenangan Ponorogo dalam kesehariannya mereka 

dibiasakan berbicara dengan menggunakan bahasa kramabaik kepada 

orang tuanya sendiri maupun orang yang lebih tua darinya. Dengan 

begitu, jika anak dibiasakan dengan menggunakan bahasa krama sejak 

dini maka anak akan terbiasa menggunakan bahsa krama ketika berbicara 

kepada orang tua maupun kepada orang yang lebih tua darinya. 

Sehingga dengan demikian, perlu adanya kesadaran untuk orang 

tua dalam menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik terhadap anak 

yang sesuai nilai-nilai luhur serta generasi yang baik dapat diawali 

dengan adanya pendidikan keluarga yang diberikan kepada anaknya. 

3. Dengan cara pelatihankomunikasi 

Komunikasi disini yakni komunikasi untuk meningkatkan anak 

dalam menggunakan bahasa krama dengan baikseperti halnyasaling 

bercerita dengan anaknya, maupun saling bertanya terhadap keluarga 

maupun orang lain. 

Agar terjalinnya hubungan yang baik antara orang tua dan anak, 

orang tua memegang peran yang sangat penting dalam menjaga 

komunikasi dengan anaknya sekalipun dengan komunikasi yang sepele 

seperti halnya menanyakan sudah makan atau belum, ada tugas apa dari 

sekolah dan sebagainya. 
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C. Analisis Data Tentang Dampak Pendidikan Bahasa Krama terhadap 

Sopan Santun Anak di Kelurahan Setono Jenangan Ponorogo 

Perilaku sopan santun anak salah satunya diperoleh dari hasil 

pendidikan keluarganya. Dari hasil melalui pembiasaan berbahasa Jawa 

Krama serta dengan menanamkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya 

seperti halnya anak yang ada di Kelurahan Setono Jenangan Ponorogo yakni 

mengucap salam ketika masuk rumah, lebih menghargai sesama temannya 

maupun orang lain, menjaga sikap yang dimiliki anak, tidak mudah berbuat 

kasar. Pembiasaan yang berada di dalam rumah di dukung oleh sikap dan 

perhatian dari orang tua. Oleh karena itu peran orang tua mempunyai 

pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan dan pembentukan sikap atau 

perilaku seorang anak. 

 Selain berperilaku sopan dan santun di dalam rumah, anak juga 

dibiasakan sopan santun juga ketika berada di luar rumah, hal tersebut 

dilakukan sebagai bentuk hasil dari adanya pendidikan yang telah ia dapatkan 

baik dalam rumah maupun di luar rumah seperti halnya sekolah sebagai 

lembaga pendidikan formal. 

Dampak yang diperoleh dari adanya pendidikan bahasa krama pada 

anak di Kelurahan Setono Jenangan Ponorogo menunjukkan bahwa anak 

yang menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam bahasa krama serta 

membiasakan untuk berbahasa jawa krama memiliki perilaku seperti halnya 

memiliki rasa takut, sungkan maupun rasa isin pada diri anak.  
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Menurut Franz Magnes dan Suseno SJ, Wedi, isin dan sungkan 

merupakan suatu kesinambungan perasaan-perasaan yang mempunyai fungsi 

sosial untuk memberi dukungan psikologis terhadap tuntutan-tuntutan prinsip 

hormat. Dengan demikian individu akan terdorong untuk selalu mengambil 

sikap hormat, sedangkan kelakuan yang kurang hormat menimbulkan rasa 

takenak.
185

 

Jadi dengan adanya perasaan wedi, isin, dan sungkan akan 

memberikan dampak tersendiri bagi anak. Sifat wedi atau takut disini 

dimaksudkan anak akan takut ketika ia nantinya akan mendapat cap yang 

buruk akan kelakuan tingkah lakunya dari orang lain. Sedangkan sifat isin 

atau malu disini, anak akan malu ketika ia tidak bisa menunjukkan sikap 

hormatnya terhadap orang tua maupun orang yang lebih tua darinya. 

Sehingga dengan memiliki sifat malu akan akan enggan berbuat mengenai 

suatu hal yang tidak pantas anak lakukan. Pada dasarnya juga semakin 

menginjak usia dewasa anak, anak semakin menjaga sopan santunnya dalam 

bertingkah laku. Dan sifat sungkanitu sendiri dimiliki oleh seorang anak 

dimana ia merasa tidak enak hati ketika ia tidak mampu menjaga perilaku 

sopan santunnya ketika berhadapan dengan orang yang lebih tua darinya. 

Seorang anak yang memiliki ketiga rasa tersebut tentu akan mampu 

menempatkan dirinya ke tempat sebagaimana mestinya, dimana apa yang ia 

lakukan dan ucapkan dapat membuat orang lain senang tidak merasa tersakiti 

bahkan orang lain merasa terhormati dengan adanya hal tersebut. 

                                                           
185

Magnes dan Suseno SJ, Etika Jawa, 63. 



63 
 

91 
 

Menurut Yana MH, Bagi masyarakat Jawa tata krama berfungsi 

sebagai kontrol sosial dan lebih ditekankan sebagai bentuk penghormatan 

kepada yang lebih tua. sikap ini karena pada dasarnya sangat sangat 

berhubungan dengan prinsip hidup orang Jawa yang selalu berpijak pada 

sikap hormat dan rukun. Sikap tersebut bertujuan untuk menciptakan suatu 

keselarasan, keharmonisan dan menjauhkan dari timbulnya suatu konflik.
186

 

Dengan menerapkan bahasa krama secara tidak langsung pula maka anak 

akan tertanam sikap hormat baik itu kepada orang tuanya maupun orang lain 

terutama orang yang lebih tua darinya. Selain itu orang yang mempunyai 

sikap hormat maka akan menciptakan kerukunan antar sesama. 

Begitupun dengan perilaku sopan santun yang dimiliki oleh anak yang 

mana dalam kesehariannya dilatih untuk menggunakan bahasa krama, maka 

ia akan memiliki rasa hormat yang tinggi kepada orang lain terutama kepada 

orang yang lebih tua. Salah satu bentuk upaya penghormatan terhadap orang 

yang lebih tua adalah dengan menggunakan bahasa krama yang tepat ketika 

berbicara tanpa merendahkan orang yang diajak berbicara. Dengan adanya 

penghormatan yang tinggi terhadap orang lain terutama kepada orang yang 

lebih tua khususnya maka akan terciptanya suasana yang nyaman jauh dari 

adanya konflik yang ada. Karena perilaku yang baik akan membawa pribadi 

seseorang ke arah yang lebih baik pula. Sehingga akan terciptanya suatu 

hubungan yang rukun antar pribadi. Kerukunan itu sendiri tercipta karena 

adanya suatu hubungan yang baik terutama dalam berkomunikasi. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran orang tua dalam pendidikan 

adab anak melalui penggunaan bahasa krama di Kelurahan Setono Jenangan 

Ponorogo bahwa: 

1. Pola komunikasi menggunakan bahasa kramaantara orang tua dengan 

anaknya di Kelurahan Setono Jenangan Ponorogo ditunjukkan dengan 

adanya komunikasi yang dibentuk secara berkesinambungan secara terus 

menerus. Bagaimanapun kondisi kesibukan orang tua, orang tua disini 

selalu membentuk komunikasi terhadap anaknya baik dalam bentuk lisan 

maupun menggunakan menggunakan isyarat tubuh seperti halnya tatapan 

muka maupun gerakan tangan lainnya. 

2. Bentuk pendidikan adab anak oleh orang tua melalui penggunaan bahasa 

di Kelurahan Setono Jenangan Ponorogo terdapat beberapa cara atau 

metode,pertama, dengan cara peneladanan atau contoh langsung, yakni 

dimana orang tua memberikan teladan atau contoh terlebih dahulu 

kepada anak-anaknya agar perilaku yang dilakukan dan di contohkan 

oleh orang tua dapat ditiru dengan baik oleh anaknya. Kedua dengan cara 

pembiasaan, yakni dimana kedua orang tua membiasakan anaknya dalam 

menggunakan bahasa krama dalam kehidupan sehari-hari terutama 

kepada orang yang lebih tua darinya. Dan ketiga dengan 



 

110 
 

cara pelatihan komunikasi, yakni dimana adanya peningkatan dalam 

menggunakan bahasa krama melalui percakapan sehari-hari. 

3. Dampak sopan santun yang muncul ketika anak diberikan pendidikan 

bahasa krama oleh orang tua di Kelurahan Setono Jenangan Ponorogo 

maka anak lebih memperhatikan sopan santun dalam berbicara maupun 

melakukan sesuatu. Lebih menghargai sesamanya, dan juga tidak kasar 

terhadap orang lain. Selain itu dengan adanya pendidikan tersebut maka 

anak akan memiliki rasa takut, sungkan dan malu, sehingga dengan 

begitu ia akan mampu menempatkan dirinya pada tempat yang 

semestinya. 

B. SARAN 

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti memiliki saran untuk 

beberapa pihak: 

1. Bagi masyarakat, diharapkan agar masyrakat sadar bahwa masyarakat 

merupakan salah satu lingkup dari pendidikan yang di alami setiap 

manusia, dengan memberikan kesadaran dalam memperhatikan cara 

berbahasa krama terutama kepada orang yang lebih tua, supaya budaya 

yang telah ada sejak dahulu tidak hilang begitu saja. 

2. Bagi orang tua, diharapkan dapat memberikan perhatian yang lebih 

terhadap anaknya terutama dalam mendidik anaknya agar  meningkatkan 

berbahasa krama. Selain itu perlu adanya dorongan motivasi bagi anaknya 

agar tetap mau menggunakan bahasa krama dalam kehidupan sehari-hari 

terutama kepada orang yang lebih tua. 
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