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Pendidikan karakter perlu dikembangkan pada diri setiap orang. 

Pendidikan karakter dimanifestasikan ke dalam sebuah proses atau tahapan 

kegiatan membina makna-makna esensial, karena hakikatnya manusia adalah 

makhluk yang memiliki kemampuan untuk mempelajari dan menghayati makna 

esensial yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Pendidikan 

karakter pada intinya melakukan penanaman nilai dengan cara membimbing 

pemenuhan kehidupan dengan pendalaman makna yang menjamin kehidupan 

yang bermakna manusia. Pendidikan karakter di SDN 1 Singgahan berusaha 

membina pribadi yang utuh, sesuai agama dan budaya bangsa.Sehingga perlu  

penanaman karakter yang dilakukan oleh orangtua untuk membantu 

memaksimalkan pendidikan karakter yang akan didapat oleh siswa, sehingga 

perlu adanya kerjasama yang dilakukan oleh pihak sekolah dengan pihak orang 

tua. 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam proses penelitian ini 

adalah: (1) Untuk mengetahui upaya-upaya orang tua dalam meningkatkan 

pendidikan karakter siswa di SDN 1 Singgahan Pulung Ponorogo Tahun Pelajaran 

2014/2015. (2) untuk mengetahui proses pelaksanaan metode yang dilakukan 

orang tua terhadap pelaksanaan pendidikan karakter siswa di SDN 1 Singgahan 

Pulung Ponorogo. 

Penelitian di SDN 1 Singgahan Pulung Ponorogo ini dilakukan dengan 

pendekatan kualitatif. Sumber data diambil dari Kepala Sekolah SDN 1 

Singgahan, Guru Pendidikan Agama Islam, Siswa-siswi SDN 1 Singgahan serta 

Orang Tua siswa. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

observasi, dan wawancara Sedangkan teknik yang digunakan dalam analisis data 

analisis Miles dan Huberman yaitu yang terdiri dari reduksi data, 

display/penyajian, dan penarikan kesimpulan. 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : (1) Upaya-upaya yang 

dilakukan oleh orang tua dalam meningkatkan pendidikan karakter siswa di SDN 

1 Singgahan Pulung Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015: Pertama, mengajari 

anak tentang pelajaran keagamaan. Kedua, mengajari anak tentang tanggung 

jawab. Ketiga, mengajari anak tentang sikap disiplin. Keempat, mengajari anak 

tentang tata krama.(2) Proses pelaksanaan metode yang dilakukan oleh orang tua 

siswa dalam meningkatkan karakter siswa di SDN 1 Singgahan Pulung Ponorogo: 

Pertama, dengan cara peneladaan atau contoh langsung. Kedua, dengan cara 

pembiasaan dan yang terakhir dengan cara komunikasi yang edukatif. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Setiap manusia dalam hidupnya pasti mengalami perubahan atau 

perkembangan, baik perubahan yang bersifat nyata atau yang menyangkut 

perubahan fisik, maupun perubahan yang bersifat abstrak atau perubahan yang 

berhubungan dengan aspek psikologis. Perubahan ini dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, baik yang berasal dari dalam  manusia (internal) atau yang 

berasal dari luar (eksternal). Faktor-faktor itulah yang akan menentukan 

apakah proses perubahan manusia mengarah pada hal-hal yang bersifat positif 

atau sebaliknya mengarah pada perubahan yang bersifat negatif.  

Disadari bahwa karakter yang dimiliki manusia bersifat fleksibel atau 

luwes serta bisa diubah atau dibentuk. Karakter manusia suatu saat bisa baik 

tetapi pada saat yang lain sebaliknya menjadi jahat. Perubahan ini bergantung 

bagaimana proses interaksi antara potensi dan sifat alami yang dimiliki 

manusia dengan kondisi lingkungannya, sosial budaya, pendidikan dan alam. 

Pendidikan karakter merupakan suatu proses pendidikan secara 

holistik yang menghubungkan dimensi moral dengan ranah sosial dalam 

kehidupan peserta didik  sebagai fondasi bagi terbentuknya generasi yang 



3 
 

 

berkualitas yang mampu hidup mandiri dan memiliki prinsip suatu  kebenaran 

yang dapat dipertanggung jawabkan. 
1
 

Setelah sekian lama reformasi bergulir untuk ke sekian kalinya pula 

ternyata kita terpaksa harus menelan kenyataan sejarah yang pahit: bahwa 

krisis karakter dan moralitas besar-besaran tengah memporakporandakan 

kehidupan bangsa ini. Bahkan perguruan tinggi yang kita harapkan menjadi 

salah satu  penjaga nilai-nilai  utama kehidupan pun tidak luput dari krisis 

tersebut indikasinya antara lain plagiarisme (baik oleh mahasiswa maupun 

dosen), tawuran antar mahasiswa, pergaulan bebas, korupsi dalam birokrasi 

kampus, dan lain sebagainnya.  

Pada tahun 2010 lalu, pemerintah telah membuat dan menetapkan 

Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025. Tujuan 

dari kebijakan ini adalah “Membina dan mengembangkan karakter warga 

negara sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang ber-Ketuhanan Yang 

Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradap, berjiwa persatuan 

Indonesia, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang 

dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia.” 

Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa memiliki tiga 

fungsi utama, yaitu: (1) Pengembangan potensi dasar, agar berhati baik, 

berpikiran baik dan berperilaku baik, (2) Perbaikan perilaku yang kurang baik 

                                                           
1
 Zubaedi. Desain Pendidikan Karakter (Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga 

Pendidikan) (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),  16. 
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dan penguatan perilaku yang sudah baik, dan (3) Penyaring budaya yang 

kurang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. 

Adapun ruang lingkup pembangunan karakter bangsa mencangkup: 

keluarga, satuan pendidikan, pemerintah, masyarakat sipil, masyarakat politik, 

dunia usaha dan industri, dan media massa. Dalam hal ini semua elemen 

masyarakat diminta berpartisipasi  dalam gerakan pembangunan bangsa.
2
 

Sekolah yang telah berkomitmen untuk mengembangkan karakter 

melihat diri mereka sendiri melalui lensa moral, untuk menilai apakah segala 

sesuatu yang berlangsung di sekolah mempengaruhi perkembangan karakter 

siswa. Pendekatan yang komprehensif menggunakan semua aspek persekolah 

sebagai peluang untuk mengembangkan karakter.  

Sekolah dalam melaksanakan pendidikan karakter tidak dapat berjalan 

dengan maksimal tanpa ada dorongan atau kemitraan dengan pihak lain. 

Sehingga dalam menjalankan pendidikan karakter siswa perlu adanya 

kerjasama, contohnya kerjasama dengan orang tua siswa.  

Selain itu, sekolah dan keluarga perlu meningkatkan efektivitas 

kemitraan dengan merekrut bantuan dari komunikasi yang lebih luas (bisnis, 

organisasi pemuda, lembaga keagamaan, pemerintah, dan media), dalam 

mempromosikan pendidikan karakter. Kemitraan sekolah dan orang tua ini 

harus dijaga dengan baik sehingga mampu mewujukkan pendidikan karakter 

yang maksimal untuk siswa. 

                                                           
2
 Wibowo, Agus. Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi (Membangun Karakter Ideal 

Mahasiswa di Perguruan Tinggi) (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2013),  122-123. 
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Sedangkan langkah praktis untuk melibatkan orang tua siswa dalam 

peningkatan pendidikan karakter, antara lain sebagai berikut: (a) Tegaskan 

bahwa keluarga merupakan pendidik karakter utama; (b) Meminta orang tua 

siswa untuk berpartisispasi; (c) Menyelenggarakan program bimbingan orang 

tua siswa (parenting); (d) Melibatkan orang tua siswa dalam perencanaan 

program pendidikan karakter di sekolah dan lain sebagainya.  
3
 

Orang tua adalah orang yang sudah di kodrat-Nya yang terdiri dari 

ayah dan ibu untuk memberikan tanggung jawab kepada anaknya. Oleh karena 

itu kasih sayang orang tua terhadap anak-anak hendaknya kasih sayang sejati 

dan tulus. Bisa berarti pula orang tua mengutamakan kepentingan dan 

kebutuhan anak.
4
 

Bahwa orang tua memiliki tanggung jawab dalam membentuk serta 

membina anak-anaknya baik dari segi psikologi maupun pisiologis. Kedua 

orang tua dituntut untuk dapat mengarahkan dan mendidik anaknya agar dapat 

menjadi generasi-generasi  yang sesuai  dengan tujuan hidup manusia. 

Peranan orang tua dalam pendidikan keluarga adalah membutuhkan suasana 

kondusif untuk tumbuh kembang anak atas kebebasannya dalam mencapai 

kemandirian.  

Orang tua yang ingin anaknya memiliki karakter yang baik harus 

melakukan upaya-upaya untuk menuju keberhasilan. Ia harus menyediakan 

                                                           
3
 Saptono.Dimensi-Dimensi Pendidikan Karakter (Wawasan, Strategi, dan Langkah 

Praktis) (Salatiga: Penerbit Erlangga, 2011). 33-35 
4
 Ngallim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis (Bandung: Rosdakarya, 1995), 

49. 
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waktu, energi, pikiran bahkan mugkin materi untuk mewujudkannya. 
5
 Upaya-

upaya tersabut antara lain dengan cara mengajari anak tentang keagamaa, 

mengajari anak tentang tanggung jawab, kedisiplinan, selain itu juga 

mengajari anak tentang tata krama. 

Namun sebagian orang tua merasa cukup dengan menerapkan perintah 

dan larangan yang ketat untuk membentuk karakter anak. Dengan perintah dan 

larangan yang banyak dan sering, lama-lama seorang anak akan terbiasa 

dengannya dan terbentuk karakternya. Inilah anggapan umum diyakini para 

orang tua. Namun perlu dimengerti bahwa perintah dan larangan adalah 

bagian yang sangat kecil dalam upaya pembentukan karakter. 
6
 

Pendidikan karakter perlu dikembangkan pada diri setiap orang. 

Pendidikan karakter dimanifestasikan ke dalam sebuah proses atau tahapan 

kegiatan membina makna-makna esensial, karena hakikatnya manusia adalah 

makhluk yang memiliki kemampuan untuk mempelajari dan menghayati 

makna esensial yaang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. 

Pendidikan karakter pada intinya melakukan penanaman nilai dengan cara 

membimbing pemenuhan kehidupan dengan pendalaman makna yang 

menjamin kehidupan yang bermakna manusia. Pendidikan karakter berusaha 

membina pribadi yang utuh, terampil berbicara, menggunakan lambang dan 

                                                           
5
Munir Abdullah. Pendidikan Karakter (Membangun Karakter Anaka Sejak Dari 

Rumah)(Yogyakarta: PT Bintang Pustaka Abadi, 2010). 14 
6
  Ibid.  10-11 
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isyarat yang secara faktual diinformasikan dengan baik, manusia berkreasi dan 

menghargai estetika ditunjang oleh kehidupan yang kaya dan penuh disiplin. 
7
 

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 08 Nopember 2014 di SDN 1 

Singgahan Pulung Ponorogo sudah terlaksana pendidikan karakter. Untuk 

pendidikan di sekolahan ini belum berjalan secara maksimal. Hasil pendidikan 

karakter siswa masih minim, karena pihak sekolah masih mengutamakan 

pendidikan eksak daripada pendidikan karakter siswa. Selain itu kurangnya 

pengawasan dari pihak sekolah terhadap kegiatan yang dilakukan siswa.  

Berangkat dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai pendidikan karakter siswa di SDN 1 Singgahan Pulung 

Ponorogo. Maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian di SDN 1 

Singgahan Pulung Ponorogo ini dengan judul” Peran Orang Tua Dalam 

Meningkatkan Pendidikan Karakter Siswa di SDN 1 Singgahan Pulung 

Ponorogo Tahun Pelajaran  2014/2015” 

 

B. FOKUS PENELITIAN 

Fokus penelitian ini adalah pendidikan karakter, peran yang harus 

dilakukan oleh orang tua dalam meningkatkan pendidikan karakter religius, 

tanggung jawab, disiplin, jujur dan mandiri siswa di SDN 1 Singgahan Pulung 

Ponorogo. 

 

 

                                                           
7
 Zubaedi. Desain Pendidikan Karakter (Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga 

Pendidikan) (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 40-41. 
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C. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan identifikasi masalah dan fokus penelitian, penulis dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Upaya apa saja yang dilakukan orang tua dalam pendidikan karakter 

siswa di SDN 1 Singgahan, Pulung, Ponorogo Tahun Pelajaran 

2014/2015? 

2. Bagaimana proses pelaksanaan metode yang dilakukan oleh orang tua 

terhadap pelaksanaan pendidikan karakter siswa di SDN 1 Singgahan, 

Pulung, Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

 Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam proses penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk mengetahui upaya-upaya orang tua dalam pendidikan karakter  

siswa di SDN 1 Singgahan, Pulung, Ponorogo Tahun Pelajaran 

2014/2015 

2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan metode yang dilakukan oleh orang 

tua terhadap pelaksanaan pendidikan karakter siswa di SDN 1 Singgahan, 

Pulung, Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015 
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E. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi peneliti 

Untuk melatih diri bartanggung jawab atas tugas dan kewajiban 

atas kewajiban yang harus dilaksanakan. Selain itu melatih diri dalam 

penelitian yang bersifat ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan 

dan pengalaman bagi peneliti tentang pendidikan karakter. 

2. Bagi lembaga atau sekolah yang bersangkutan 

Bagi lembaga atau sekolah penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan referensi serta sebagai pertimbangan dalam rangka 

meningkatkan pendidikan karakter siswa.  

3. Bagi perguruan tinggi 

Sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang penelitian dan ilmu 

pengetahuan. 

 

F. METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati.
8
 

Sedangkan jenis penelitian ini merupakan studi kasus. Studi Kasus 

merupakan etitas tunggal atau fenomena(kasus) dari suatu mas tertentu dan 

                                                           
8
 Lexy J. Maleong. Metodologi Penelitia Kualitatif  (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2000),  3. 
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aktivitas(bisa berupa program, kejadian, proses, institusi, atau kelompok 

sosial), serta mengumpulkan detail informasi dengan menggunakan 

berbagai prosedur pengumpulan data selama kasus itu terjadi.
9
Studi kasus 

dapat digunakan secara tepat dalam banyak bidang. Di samping itu 

merupakan penyelidikan secara rinci atau setting, satu obyek, satu 

kumpulan dokumen atau satu kejadian tertentu. Sedangkan kasus dalam 

penelitian ini adalah” Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Pendidikan 

Karakter Siswa di SDN 1 Singgaha Pulung Ponorogo Tahun Pelajaran 

2014/2015” 

2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti merupakan instrumen yang paling penting dalam 

penelitian kualitatif. Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan 

dari pengamatan berperan, serta namun peranaan penelitian yang 

menentukan keseluruhan skenarionya.
10

Untuk itu dalam penelitian ini 

peneliti bertindak sebagai insrumen kunci, partisispan penuh sekaligus 

pengumpul data, sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang. 

3. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini mengambil lokasi di SDN 1 Singgahan Pulung 

Ponorogo dan berkunjung kerumah-rumah orang tua siswa. Peneliti 

memilih tempat tersebut dengan alasan karena pelaksanaan pendidikan 

karakter di SDN 1 Singgahan belum berjalan dengan maksimal. dengan 

                                                           
9
 Afifudin, Beni Ahmad, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: CV. Pustaka Setia, 

2009). Hal 87 
10

 Ibid, 112. 
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itu, peneliti ingin mengetahui peran bimbingan orang tua siswa dalam 

meningkatkan pendidikan karakter siswa. 

4. Data dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah data seperti dokumen, dan lain-lain. Adapun 

sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manusia, yang meliputi guru, kepala sekolah, peserta didik dan wali 

murid di SDN 1 Singgahan. 

b. Non manusia, yang meliputi dokumen dan semua data yang relevan. 

Sebagian peneliti membaca dan mempelajari sesuatu yang berhubungan 

dengan data penelitian 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini kehadiran informan sangatlah penting. 

Sedangkan penentuan dalam memilih informan menggunakan teknik 

purposive sampling. Purposive sampling merupakan pendekatan kualitatif 

yang tidak menggunakan sampling acak, tidak menggunakan populasi dan 

sampel yang banyak. Sampel dipilih dengan jumlah yang tidak ditentukan, 

melainkan dipilih dari segi representasinya tujuan penelitian.
11

 Karena 

dalam peneltian ini peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil 

karena ada pertimbangan tertentu. Jadi, sampel ditentukan sendiri oleh 

peneliti. 

                                                           
11

 Afifudin, Beni Ahmad, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: CV. Pustaka Setia, 

2009). Hal  90. 
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Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas dan hasil 

penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan 

data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai 

sumber, dan berbagai cara. Dari settingnya dapat dikumpulkan pada setting 

alamiah (natural setting). 
12

    

Metode pengumpulan data secara pokoknya adalah:  

1. Observasi 

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang 

mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang 

berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, 

peristiwa, tujuan dan perasaan. 
13

 

  Dalam penelitian ini peneliti mengobservasi tentang 

perilaku siswa terhadap guru dan teman sebaya dan peran orang tua 

dalam meningkatkan pendidikan karakter siswa di SDN 1 Singgahan 

Pulung Ponorogo. 

2. Wawancara/Interview 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, tetapi apabila peneliti ingin 

mengatahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. 

Adapun pihak-pihak yang diwawancarai oleh peneliti dalam 

memperoleh data antara lain: 

                                                           
12

 Sugiono.  Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2006), 193. 
13

 Fauzan, Djunaidi. Metode Penelitian Kualitatif(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 165. 
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a) Kepala sekolah untuk mendapatkan data umum tentang pelaksanaan 

pendidikan karakter 

b) Guru Pendidikan Agama Islam untuk mendapatkan data tentang 

peran guru pendidikan agama islam dalam pelaksanaan pendidikan 

karakter 

c) Siswa-siwi kelas 1-6 untuk mendapatkan informasi tentang hasil 

pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh orang tua siswa dalam 

meningkatkan pendidikan karakter. 

d) Orang tua siswa untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan 

bimbingan yang mereka lakukan dalam meningkatkan pendidikan 

karakter siswa. 

6. Teknik Analisis Data 

Menurut Miles dan Huberman menyatakan bahwa analisis data 

kualitatif menggunakan kata-kata yang selalu disusun dalam sebuah teks 

yang diperluas atau yang dideskripsikan. Pada saat memberikan makna 

pada data yang dikumpulkan, data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan. 

Oleh karena penelitian tersebut bersifat kualitatif, maka dilakukan analisis 

data. Analisis data tersebut meliputi: 

(1) Reduksi data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data 

“kasar” yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di lokasi 

penelitian. Reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus selama 
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kegiatan penelitian yang berorientasi kualitatif langsung. Selama 

pengumpulan data berjalan, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya 

(membuat  ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-

gugus, membuat partisi, dan menulis memo). Reduksi data ini bahkan 

berjalan hingga penelitian di lokasi penelitian berakhir dan laporan 

akhir penelitian lengkap tersusun.  

(2) Display/penyajian 

Penyajian data disini merupakan sekumpulan informasi 

tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data, peneliti akan 

dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus 

dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat peneliti dari 

penyajian tersebut. Adapun penyajian yang baik merupakan suatu cara 

yang pokok bagi analisis kualitatif yang valid. Beberapa jenis bentuk 

penyajian data adalah bentuk matriks, grafik, jaringan, bagan, dan 

sebagainya. 

(3) Mengambil kesimpulan/diverifikasi 

Proses yang ketiga ini peneliti mulai mencari arti benda-benda, 

mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi 

yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Bagi peneliti yang 

berkompeten akan mampu menangani kesimpulan tersebut dengan 

secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis. Akan tetapi, kesimpulan 

yang sudah di sediakan dari mula belum jelas, kemudian meningkat 
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menjadi lebih rinci dan mengakar lebih kuat. Kesimpulan akhir 

mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data terakhir, bergantung 

pada besarnya kumpulan catatan lapangan, peng-kode-annya, 

penyimpanannya dan metode pencarian ulang yang digunakan, 

percakapan atau ketrampilan peneliti, dari tuntutan dari pemberi dana, 

tetapi sering kesimpulan itu telah dirumuskan sebelumnya sejak awal, 

walaupun sudah dinyatakan telah melanjutkannya secara induktif.
14

 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang di pengaruhi oleh 

konsep keshahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) serta derajat 

kepercayaan dan keabsahan data (kredibilitas data).
15

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengamatan 

yang tekun dan triagulasi: 

a. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-

unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang 

sedang dicari dan kemudian memusatkan  diri pada hal-hal tersebut 

secara rinci. Ketekunan pengamatan ini dilakukan peneliti dengan cara 

tersebut secara rinci. Ketekunan pengamatan ini dilakukan peneliti 

dengan cara: 
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 Ghony Djunaidi, Almanshur Fauzan. Metodologi Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: Ar-

Ruzz Media, 2012), 306-310. 
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 Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Rosdakarya, 2011), 
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1) Mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara 

berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol dan ada 

hubungannya dengan paradigma. 

2) Menelaah secara rinci samapai pada salah satu atau seluruh faktor 

yang ditelaah telah dipahami dengan cara biasa 

b. Triangulasi 

Merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan  sesuatu yang lain. Teknik triangulasi lebih 

mengutamakan efektivitas proses dan hasil yang diinginkan. Oleh 

karena itu, triangulasi dapat dilakukan dengan menguji apakah proses 

dan hasil  metode yang digunakan sudah berjalan dengan baik. 

16
Sedangkan dalam penelitian ini tekni triangulasi yang digunakan 

yaitu, triagulasi data. Triangulasi data menggunakan berbagai sumber 

data dokumen, hasil observasi, lebih darai satu objek yang dianggap 

memiliki sudut pandang yang berbeda.
17

 

8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah 

dengan tahapan akhir dari penelitian yaitu penulisan laporan hasil 

penelitian. 

Tahapan-tahapan penelitian tersebut antara lain: 
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 Burhan Bungin. Analisis Data Penelitian Kualitatif (Pemahaman Filosofis dan 

Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010,  203 
17
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a. Tahapan pra lapangan yaitu penyusunan rancangan penelitian, memilih 

lapangan, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan yang menyangkut persoalan hasil belajar. 

b. Tahapan pekerjaan lapangan, yang meliputi  memahami latar penelitian 

dan persiapan dan persiapan diri memasuki lapangan dan berperan 

serta sambil mengumpulkan data kemudian dicatat dengan cermat, 

menulis peristiwa-peristiwa yang diamati kemudian menganalisis data 

lapangan secara intensif yang dilakukan setelah pelaksanaan penelitian 

selesai. 

c. Tahapan analisis data, tahap ini di lakukan oleh penulis beriringan 

dengan tahap pekerjaan lapangan. 

d. Tahapan penulisan hasil laporan penelitian 

 

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Sistematika yang dimaksud disini dimaksudkan untuk mempermudah 

para pembaca dalam menelaah kandungan yang ada dalam pembahasan 

penelitian. Penelitian ini terdiri dari lima bagian. Adapun sistematikanya 

adalah sebagai berikut:  

Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Bab ini berfungsi untuk 

memberikan gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan yang meliputi 

latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 
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Bab kedua merupakan landasan teori dan atau telaah pustaka, 

berfungsi mendiskripsikan teori tentang peran orang tua dalam meningkatkan 

pendidikan karakter siswa di SDN 1 Singgahan Pulung Ponorogo serta telaah 

pustaka yang dilakukan dari beberapa judul yang terkait dengan judul yang 

terkait dengan judul penelitian yang dilakukan.  

Bab ketiga merupakan temuan hasil penelitian yang berisi tentang 

gambaran umum lokasi penelitian yang meliputu sejarah singkat berdirinya 

SDN 1 Singgahan Pulung Ponorogo, letak Geografis SDN 1 Singgahan 

Pulung Ponorogo, Visi, Misi dan Tujuan SDN 1 Singgahan Pulung Ponorogo, 

Struktur Kepengurusan SDN 1 Singgahan Pulung Ponorogo, dan deskripsi  

data khusus tentang upaya-upaya orang tua dalam meningkatkan pendidikan 

karakter siswa di SDN 1 Singgahan Pulung Ponorogo, dan proses pelaksanaan 

metode yang dilakukan orang tua terhadap pelaksanaan  pendidikan karakter 

siswa di SDN 1 Singgahan Pulung Ponorogo 

Bab keempat merupakan analisis data yang berisi tentang upaya-upaya 

yang dilakukan orang tua dalam pendidikan karakter siswa di SDN 1 

Singgahan Pulung  Ponorogo dan proses pelaksanaan metode yang dilakukan 

orang tua dalam meningkatkan pendidikan karakter siswa di SDN 1 

Singgahan. 

Bab kelima merupakan penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran 

yang berfungsi untuk mempermudah pembaca dalam mengambil inti sari 

penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Data Umum 

1. Sejarah Berdiri dan Letak Geografis SDN 01 Singgahan Pulung 

Ponorogo 

SDN 1 Singgahan berada di wilayah Gugus Empat Kecamatan 

Pulung, dan merupakan sekolah inti yang memiliki sekolah imbas 6 SD, 

yaitu: SDN 1 Tegal Rejo, SDN 2 Singgahan, SDN 3 Singgahan, SDN 1 

Bekiring, SDN 2 Bekiring, dan SDN Banaran. SDN 1 Singgahan berada di 

wilayah yang strategis berada ditengah wilayah Desa Singgahan dan 

bersebelahan dengan TK Dharma Wanita Desa Singgahan, Kecamatan 

Pulung, tepatnya di jalan Raya Pulung Pudak Desa Singgahan Pulung 

Kabupaten Ponorogo.  

Gedung sekolah ini dibangun dan berdiri pada tahun 1951 di atas 

lahan seluas 1.146 �2dengan status tanah milik desa. Dengan pusat 

pemerintahan kabupaten Ponorogo berjarak sekitar 25 Km ke arah timur. 

Sedangkan jarak dengan pusat kota Ponorogo sekitar 41 Km.  

SDN 1 Singgahan merupakan sekolahan yang terakreditasi B. 

Sedangkan kategori dari sekolah tersebut adalah Sekolah Standar.
18
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2. Visi, Misi, dan Tujuan SDN 1 Singgahan Pulung Ponorogo 

a. Visi Sekolah SDN 1 Singgahan 

Menjadi sekolah terpercaya di masyarakat untuk mencerdaskan 

bangsa, Bertaqwa, berbudaya trampil dan berprestasi. 

b. Misi Sekolah SDN 1 Singgahan 

1. Membangun citra sekolah mandiri, dan sebagai mitra terpercaya di 

masyarakat 

2. Menyiapkan generasi unggul yang memiliki potensi di bidang 

IMTAQ dan IPTEK 

3. Membentuk sumber daya manusia aktif, kreatif, inovatif, dan kerja 

keras sesuai dengan perkembangan zaman  

4. Melaksanakan pembelajaran yang kontekstual dan bernuansa 

PAIKEM demi tercapainya prestasi akademik/ non akademik yang 

optimal 

c. Tujuan Sekolah SDN 1 Singgahan  

1. Siswa beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

Berakhlak mulia. 

2. Siswa sehat jasmani dan rohani. 

3. Siswa memiliki dasar-dasar pengetahuan, kemampuan, dan 

ketrampilan untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih 

tinggi
19

 

4. Mengenal dan mencintai bangsa, masyarakat, dan kebudayaannya. 
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5. Siswa kreatif, terampil, dan bekerja keras untuk dapat 

mengembangkan diri secara terus menerus.
20

 

3. Sarana dan Prasarana SDN 1 Singgahan Pulung Ponorogo 

Sarana dan prasarana sekolah yaitu data tentang keadaan sekolah, 

kepala sekolah, guru dan siswa. 

a. Keadaan sekolah  

Dalam kegiatan belajar mengajar diperlukan adanya sarana dan 

prasarana yang  memadahi, sarana prasarana tersebut diharapkan dapat 

mempermudah usaha dan memperlancar terlaksananya program 

pendidikan dan pengajaran di SDN 1 Singgahan pulung Ponorogo. 

Adapun sarana dan prasarana tersebut adalah sebagai berikut: 6 ruang 

kelas, 1 ruang guru dan kepala sekolah, 1 ruang UKS , 1 ruang 

perpustakaan, 1  ruang toilet guru, 2 toilet murid. SDN 1 Singgahan 

sudah memiliki  ruang perpustakaan namun ukuran luasnya (3m x 4m) 

yang belum memenuhi standart (minimal sama dengan satu ruang 

kelas) untuk sebuah ruang perpustakaan. Untu ruang laboratorium 

memanfaatkan almari sebagai tempat penyimpanan dan pemeliharaan 

alat dan media pembelajaran.  

Kondisi UKS, ruang kelas, toilet guru, dan toilet siswa dalam 

kondisi yang baik, sedangkan perpustakaan, ruang guru, dan gudang 

dalam kondisi rusak ringan karena hanya memanfaatkan rumah dinas 

kepala sekolah yang tidak digunakan. Halaman sekolah dimanfaatkan 
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sebagai lapangan upacara, tempat bermain dan berolahraga bagi 

peserta didik. 

b. Keadaan Guru dan Siswa 

Tabel 3.1 

Data Guru 

No. Nama Jabatan 

1 Joko Subagyo, S. Pd. M. Pd. I Kepala Sekolah 

2 Darni, S. Pd Guru Kelas VI 

3 Jemanun, S. Pd. I Guru PAI 

4 Siti Komsiyah, S. Pd Guru Kelas V 

5 Hariyati, S. Pd Guru Kelas III 

6 Supriyanto, S. Pd Guru Penjas Orkes 

7 Shobar Khomarudin, S. Pd Guru Kelas IV 

8 Sri Utami, S. Pd Guru Kelas II 

9 Hepi Chandra Silvia Dewi, S. Pd Guru Kelas I 

10 Setyorini, S. Pd Guru TIK 

11 Marno Penjaga Sekolah 

 

Tabel 3.2 

Data Siswa 

No Kelas Jumlah Siswa Jumlah 

1 I L: 8 19 

P: 11 

2 II L: 10 17 

P: 7 

3 III L: 8 11 

P: 3 

4 IV L: 6 15 

P: 9 

5 V L: 8 11 

P: 3 

6 VI L: 3 10 

P: 7 

Jumlah 83 
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B. Deskripsi Data 

1. Upaya-upaya yang Dilakukan Orang Tua  Dalam Meningkatkan 

Pendidikan Karakter Siswa  Di SDN 1 Singgahan  

Sebuah era yang terus melanda Indonesia, terutama generasi 

mudanya yang belum bisa menyaring akan kebudayaan-kebudayaan luar 

yang terus menerus menggenjat generasi muda Indonesia. Sehingga 

perlunya pendidikan karakter yang harus ditanamkan kepada generasi 

muda, terutama mulai dari jenjang sekolah yang rendah. Karena dari usia 

yang masih muda lebih mudah menanamkan karakter bangsa yang dimiliki 

Indonesia.  

Penanaman pendidikan karakter tidak hanya dilakukan di sekolah 

saja, namun pendidikan karakter tidak lepas dari peran aktif orang tua 

siswa. Yang melatarbelakangi pendidikan karakter di SDN 1 Singgahan 

yaitu karena banyak anak-anak yang berkiblat pada budaya asing. Hal ini 

seperti diungkapkan oleh Bapak Joko Subagyo selaku Kepala Sekolah 

SDN 1 Singgahan, sebagai berikut: 

Karakter yang hampir hilang sangat dibutuhkan dalam pendidikan anak-anak 

supaya  anak-anak tidak berkiblat terhadap bangsa lain. Kita harus punya 

karakter sendiri yang kuat, karakter bangsa yang kuat. Untuk itu anak-anak 

harus dibekali karakter yang bagus khususnya karakter kebudayaan kita 

sendiri.
21

 

Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan orang tua dalam 

meningkatkan pendidikan karakter siswa di SDN 1 Singgahan Pulung 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015, sebagai berikut, seperti yang 

diungkapkan oleh Bu Suwarti: 
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Upaya-upaya yang dilakukan orang tua dalam meningkatkan pendidikan 

karakter anak dengan cara menanamkan nilai keagamaan, tanggung jawab, 

disiplin, serta  sopan santun pada anak mulai dari kecil
22

. 

 

a. Membimbing  anak tentang pelajaran keagamaan 

Dalam membimbing anak yang paling utama adalah dalam segi 

keagamaan. Seperti yang diungkapkan oleh  Ibu Elok Suryani, sebagai 

berikut: 

Dengan mengajari pelajaran tentang keagamaan yang paling penting, 

contohnya: sholat, mengaji. Karena dengan sholat dan mengaji anak akan 

dekat dengan Tuhan-Nya. Selain itu dengan sholat dan mengaji akan 

memunculkan kedisiplinan pada ana
23

 

 

Pelajaran keagamaan merupakan tiang dari kehidupan manusia. 

Sehingga menanamkan nilai keagamaan sejak dini merupakan langkah 

pertama yang paling tepat. Membimbing anak lebih sulit dari pada 

membalikkan telapak tangan. Sehingga sebagai orang tua harus butuh 

tenaga ekstra dan ketelatenan, serta kesabaran yang ekstra. Karena 

dengan kesabaran anak akan lebih cepat mengerti apa yang kita 

ajarkan. Selain itu menghindari sikap marah-marah saat membimbing 

anak, karena jika kita dalam membimbing mudah marah anak akan 

menjadi takut dan apa yang kita ajarrkan tidak akan terserap oleh anak. 

Anak perlu pelajaran yang langsung dalam pembelajaran 

keagamaan, contohnya dengan kita mengajak sholat berjamaah, 

mengaji. Namun kita harus ikut serta dalam sholat tersebut tidak hanya 

dengan menyuruh-nyuruh anak saja. 
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Selain itu pendidikan keagamaan juga tidak lepas dari peran 

guru Pendidikan Agama Islam di SDN 1 Singgahan. Upaya–upaya 

yang dilakukan oleh pihak sekolah adalah sebagai berikut, seperti yang 

diungkapkan oleh Bapak Jemanun selaku Guru Pendidikan Agama 

Islam, sebagai berikut: 

Pertama, dengan/melalui kebiasaan-kebiasaan yang berkaitan dengan 

akhlakul karimah. Kedua, kebiasaan-kebiasaan masalah ibadah, terutama 

sholat. Ketiga, masalah yang berkaitan dengan teman sejawat, 

mengucapkan salam ketika berjumpa, pembiasaan menyapa dengan 

salam.
24

 

 

b. Membimbing anak tentang tanggung jawab  

Tanggung jawab merupakan suatu sikap atau perilaku 

seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, sebagaimana 

yang seharusnya ia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, serta 

lingkungan. Bahwa orang tua memiliki tanggung jawab dalam 

membentuk serta membina anak-anaknya baik dari segi psikologi 

maupun fisiologis. Kedua orang tua dituntut untuk dapat mengarahkan 

dan mendidik anaknya agar dapat menjadi generasi-generasi yang 

sesuai dengan tujuan hidup manusia. Mengajari anak sikap tanggung 

jawab pada anak contohnya jika ada PR dari sekolah mengerjakan 

sendiri tidak mencontek temannya. 

c. Mengajari anak tentang sikap disiplin 

Disiplin merupakan tindakan yang menunjukkan perilaku tertib 

dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Keterlibatan orang 
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tua dalam melatih disiplin anak sangatlah diperlukan. selain bimbingan 

yang diberikan pada anak perlu juga suatu sanksi atau hukuman yang 

diajarkan dalam melatih disiplin anak. Namun dalam memberikan 

hukuman atau sanksi orang tua harus berhati-hati, jangan sampai 

menyakiti fisik atau jiwa anak.  Dalam melatih disiplin anak orang tua 

haruslah tegas. Selain itu orang tua harus konsisten (tidak berubah), 

yaitu dengan adanya kesepakatan antara ayah dan ibu sehingga setiap 

tindakan dalam menanamkan kedisiplinan tidak berubah-ubah. 

Contohnya: waktunya sholat harus tepat waktu, waktunya berangkat 

sekolah juga waktunya bangun tidur. 

d. Mengajari anak tentang tata krama 

Tata krama merupakan suatu kebiasaan yang diajarkan sejak 

nenek moyang kita dahulu. Contohnya dalam berbahasa kepada orang 

tua haruslah memakai bahasa yang halus dan sopan, ketika berjumpa 

dengan orang lain kita harus menyapa. Seperti yang diungkapkan oleh 

Ibu Rimbawati:  

Upayanya untuk mendidik karakter anak misalkan dengan cara 

membiasakan anak dengan berbahasa jawa halus dan mengajarkan anak 

tentang sopan santun sesuai dengan tradisi bangsa dan leluhur kita. Karena 

jika membiasakan anak tidak dimulai dari anak masih kecil maka akan lebih 

sulit lagi tertanam pada anak.
25

 

 

Dari upaya-upaya yang telah dijabarkan di atas ada berbagai 

cara untuk mengetahui hasil dari pendidikan karakter anak, yaitu 

sebagai berikut: (1) Dengan cara melihat dari perubahan tingkah laku 
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anak sedikit demi sedikit, seperti yang diungkapkan oleh Bapak 

Supriyanto: 

Ada perubahan tingkah laku sedikit demi sedikit. Karena perubahan pada 

anak tidat mungkin langsung berubah secara seratus persen. Perubahannya 

berlangsung secara berangsur-angsur
26

 

 

(2) Memantau pergaulan anak, waktu sholat, bangun pagi dan waktu 

belajar.  

(3) Selain itu juga dari tutur sapa anak sehari-hari baik dengan orang 

yang lebih tua atau teman sebayanya. 

 

 

2. Proses Pelaksanaan Metode yang Dilakukan Orang Tua Dalam  

Meningkatkan Pendidikan Karakter Siswa di SDN 1 Singgahan 

 Dalam meningkatkan pendidikan karakter pada anak tidak semudah 

membalikkan telapak tangan kita. Orang tua membutuhkan suatu cara atau 

metode yang digunakan dalam usahanya tersebut guna  meningkatkan 

pendidikan karakter anak. Adapun cara-cara atau metode yang dilakukan 

oleh orang tua antara lain sebagai berikut: 

1) Dengan cara peneladanan atau contoh langsung 

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Laila, sebagai berikut: 

Mengembangkan karakter pada anak yaitu dengan cara memberikan 

mencontohkan langsung kepada anak, bukan hanya sekedar dengan 

menyuruh anak saja. Karena dengan cara begitu anak akan lebih mengerti 

dan memahami apa yang harus mereka lakukan.
27

 

 

Orangtua yang biasa menunjukkan teladan baik di 

lingkungannya, sikapnya akan ditiru oleh anak-anaknya. Hal ini secara 

positif akan mengembangkan pola perilaku anak dalam pergaulannya. 
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Tidaklah berlebihan jika Imam Al-Ghazali pernah mengibaratkan 

bahwa orangtua itu seperti cermin bagi anak-anaknya. Sebab, dalam 

diri anak-anak terdapat kecenderungan suka meniru. Karena itu 

keteladanan moral orangtua sangat penting bagi pendidikan moral 

anak. Bahkan hal tersebut lebih bermakna daripada sekedar nasihat. 
28

 

Contoh: Untuk penanaman rasa hormat kepada orangtua diupayakan 

melalui penjelasan dan nasihat mengenai pentingnnya nilai-nilai 

akhlakul karimah melalui pembiasaan dan contoh teladan dilakukan 

oranngtua melalui ucapan, sikap, dan penampilan orang tua dalam 

kehidupan sehari-hari yang secara langsung bisa diamati dan dirasakan 

oleh anak-anak. Sikap hormat kepada suami atau istri dan terhadap 

orang lain yang ada di rumah, merupakan pembinaan dan pendidikan 

yang efektif dalam menumbuhkan nilai ketaatan dan kepatuhan 

terhadap orang lain.
29

 

Selain itu kita mencontohkan langsung pada anak tidak hanya 

menyuruh dan marah-marah saja. Dalam melatih anak  pengendalian 

emosi orangtua sangatlah penting, karena melatih anak membutuhkan 

kesabaran dan ketelatenan sehingga hasil yang diperoleh dapat 

memuaskan. 

2) Dengan cara pembiasaan 

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Rimbawati, yaitu: 
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Upayanya untuk mendidik karakter anak misalkan dengan cara 

membiasakan anak dengan berbahasa jawa halus dan mengajarkan anak 

tentang sopan santun sesuai dengan tradisi bangsa dan leluhur kita. Karena 

jika membiasakan anak tidak dimulai dari anak masih kecil maka akan 

lebih sulit lagi tertanam pada anak.
30

 

 

Pembiasaan pada anak dilakukan supaya anak tersebut terbiasa 

maka hal tersebut akan menjadi sebuah kebiasaan pada  anak tersebut. 

Kebiasaan yang dilakukan seseorang tanpa didahului oleh proses yang 

mendalam, ia seperti gerak refleks dari tubuh manusia yang sangat 

cepat. Namun dalam proses pembentukannya sesungguhnya 

membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu ketika kebiasaan-

kebiasaan tersebut membekas menjadi karakter yang melekat pada 

jiwa seseorang. Contohnya: anak yang dibiasakan untuk berbicara 

yang halus dan sopan meka sifat tersebut akan selalu terbawa seiring 

dia dalam berkata, begitu juga jika seorang anak yang dibiasakan 

dengan bahasa yang kasar dan senonoh maka itu juga yang akan 

selalun tertanam pada anak. 

Sehingga perlunya akan kesadaran orang tua dalam 

menanamkan kebiasaan-kebiasaan pada anak, kebiasaan yang sesuai 

dengan nilai leluhur kita juga yang sesuai dengan agama yang kita 

anut. 

3) Dengan cara membangun komunikasi yang bersifat edukatif. 

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Suwarti, yaitu: 

Selain itu dalam meningkatkan pendidikan karakter anak perlu adanya 

komunikasi yang bersifat mendidik yang dilakukan oleh orangtua dengan 

anaknya. Sehingga tidak ada kecanggungan atau kerenggangan antara 
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orangtua dan anak. Maka membangun komunikasi dengan anak lebih baik 

dibangun sejak dini supaya anak nantinya sudah terbiasa.
31

 

Komunikasi merupakan suatu cara yang harus dilakukan orang 

tua dalam meningkatkan pendidikan karakter anak. Komunikasi yang 

dimaksud disini yaitu komunikasi yang bersifat mendidik anak. 

Contohnya saling bertukar pengalaman dengan anak, informasi-

informasi yang diberikan oleh orang tua tersebut bisa digunakan anak 

sebagai pelajaran bagi anak.  

Selain itu,  komunikasi orang tua dan anak harus dibangun atas 

dasar kasih sayang anatar kedua belah pihak. Komunikasi ini dapat 

diaplikasikan setiap saat sepanjang komunikasi efektif bagi keduanya. 

Situasi dan kondisi yang efektif untuk membangun komunikasi antara 

orang tua dan anak antara lain: saat makan bersama, saat berlibur 

bersama, & saat berkumpul dirumah. 

Dalam proses pelaksanaan metode di atas, terdapat kendala-

kendala yang mereka alami, antara lain: 

1) Pergaulan dan Lingkungan Anak 

Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Lailatul, sebagai 

berikut: 

Pelaksanaannya cukup sulit, karena pergaulan mereka dan lingkungan yang 

cepat mereka ikuti, tetapi kalau orang tua kadang malah dibantah
32

. 

 

Pergaulan yang tercipta dikalangan remaja dan anak-anak 

sekarang sudah tercemar oleh budaya asing. Diadopsi budaya asing 

yang sangat cepat terserap oleh anak-anak sehingga menghanguskan 
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budaya sendiri. Sehingga sebagai orang tua perlu pengontrolan kepada 

anak. semua yang dilakukan oleh anak harus selalu ada kontrol dari 

orang tua. Selain pergaulan, ini juga sangat mempengaruhi anak yaitu 

lingkungan sekitar anak. Anak akan mudah terpengaruh lingkungan-

lingkungan yang negatif yang merugikan mereka juga keluarga. 

2) Pengaruh Ilmu Teknologi Negatif 

Ilmu teknologi juga merupakan suatu kendala yang dirasakan 

oleh orang tua dalam pelaksanaan metode yang mereka lakukan dalam 

meningkatkan pendidikan karakter. Seperti yang telah diungkapkan 

Bapak Supriyanto, sebagai berikut: 

Adanya ilmu teknologi yang negatif dan pergaulan yang tidak baik sebagai 

kendalanya. Karena anak sekarang telah terpengaruh dengan perputaran 

kemajuan zaman, salah satunya yaitu ilmu teknologi yang negatif. Ilmu 

teknologi yang datang kepada mereka seperti air hujan yang turun. sehingga 

tidak bisa memanfaatkan dengan baik dan mereka tidak bisa untuk 

menyaring semua itu.
33

 

  

Ilmu teknologi sekarang sudah meracuni fikiran bahkan 

kehidupan anak. Mereka lebih asyik menggunakan teknologi-

teknologi yang datang dan mereka akan lupa akan kewajiban-

kewajiban yang mereka punyai.  
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BAB IV 

ANALISI DATA 

 

A. Upaya-upaya yang Dilakukan Orang Tua Dalam Meningkatkan 

Pendidikan Karakter Siswa di SDN 1 Singgahan Pulung Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2014-2015  

Pendidikan karakter merupakan suatu proses pendidikan secara 

holistik yang menghubungkan dimensi moral dengan ranah sosial dalam 

kehidupan peserta didik  sebagai fondasi bagi terbentuknya generasi yang 

berkualitas yang mampu hidup mandiri dan memiliki prinsip suatu  kebenaran 

yang dapat dipertanggung jawabkan. 
34

 

Pada tahun 2010 lalu, pemerintah telah membuat dan menetapkan 

Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025. Tujuan 

dari kebijakan ini adalah “ Membina dan mengembangkan karakter warga 

negara sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang ber-Ketuhanan Yang 

Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradap, berjiwa persatuan 

Indonesia, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang 

dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia.” 

Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa memiliki tiga 

fungsi utama, yaitu: (1) Pengembangan potensi dasar, agar berhati baik, 

berpikiran baik dan berperilaku baik, (2) Perbaikan perilaku yang kurang baik 
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dan penguatan perilaku yang sudah baik, dan (3) Penyaring budaya yang 

kurang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. 

Adapun ruang lingkup pembangunan karakter bangsa mencangkup: 

keluarga, satuan pendidikan, pemerintah, masyarakat sipil, masyarakat politik, 

dunia usaha dan industri, dan media massa. Dalam hal ini semua elemen 

masyarakat diminta berpartisipasi  dalam gerakan pembangunan bangsa.
35

 

Sekolah dalam melaksanankan pendidikan karakter tidak dapat 

berjalan dengan maksimal tanpa ada dorongan atau kemitraan dengan pihak 

lain. Sehingga dalam menjalankan pendidikan karakter siswa perlu adanya 

kerjasama, contohnya kerjasama dengan orang tua siswa.  

Sedangkan langkah praktis untuk melibatkan orang tua siswa dalam 

peningkatan pendidikan karakter, antara lain sebagai berikut: (a) Tegaskan 

bahwa keluarga merupakan pendidik karakter utama; (b) Meminta orang tua 

siswa untuk berpartisispasi; (c) menyelenggarakan program bimbingan orang 

tua siswa (parenting); (d) melibatkan orang tua siswa dalam perencanaan 

program pendidikan karakter di sekolah dan lain sebagainya.  
36

 

Orang tua adalah orang yang sudah di kodrat-Nya yang terdiri dari 

ayah dan ibu untuk memberikan tanggung jawab kepada anaknya. Bahwa 

orang tua memiliki tanggung jawab dalam membentuk serta membina anak-

anaknya baik dari segi psikologi maupun pisiologis. Kedua orang tua dituntut 

untuk dapat mengarahkan dan mendidikm anaknya agar dapat menjadi 
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generasi-generasi  yang sesuai  dengan tujuan hidup manusia. Peranan orang 

tua dalam pendidikan keluarga adalah membutuhkan suasana kondusif untuk 

tumbuh kembang anak atas kebebasannya dalam mencapai kemandirian.  

Orang tua yang ingin anaknya memiliki karakter yang baik harus 

melakukan upaya-upaya untuk menuju keberhasilan. Ia harus menyediakan 

waktu, energi, pikiran bahkan mugkin materi untuk mewujudkannya. 
37

 

Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan oleh orang tua siswa antara 

lain sebagai berikut: upaya-upaya yang dilakukan orang tua dalam 

meningkatkan pendidikan karakter anak dengan cara menanamkan nilai 

keagamaan, tanggung jawab, disiplin, serta  sopan santun pada anak mulai dari 

kecil
38

. 

Membimbing anak tentang pelajaran keagamaan, orangtua harus 

menanamkan keimanan dalam hati anak sehingga  ia tumbuh menjadi mukmin 

yang taat. Termasuk dalam pendidikan keimanan adalah menciptakan suasana 

beribadah dalam keluarga, sehingga anak dapat mengenal  Allah, mencintai 

Nabi-Nya, dan mencintai AL-Quran sebagai Wahyu-Nya yang suci. 

Membimbing anak tentang tanggung jawab, tanggung jawab 

merupakan suatu sikap atau perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya, sebagaimana yang seharusnya ia lakukan terhadap diri sendiri, 

masyarakat, serta lingkungan. Bahwa orang tua memiliki tanggung jawab 

dalam membentuk serta membina anak-anaknya baik dari segi psikologi 

maupun fisiologis. Kedua orang tua dituntut untuk dapat mengarahkan dan 
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mendidik anaknya agar dapat menjadi generasi-generasi yang sesuai dengan 

tujuan hidup manusia. Memberikan kesempatan kepada anak untuk 

memutuskan keinginannya. Dengan memberikan kesempatan untuk memilih 

keinginannya, anak akan bangga terhadap pilihannya sendiri. dengan cara 

demikian, orang tua juga mengajarkan tanggung jawab kepada anak terhadap 

sesuatu yang mereka miliki. Selain itu, mengajari anak sikap tanggung jawab 

pada anak contohnya jika ada PR dari sekolah mengerjakan sendiri tidak 

mencontek temannya 

Mengajari anak tentang sikap disiplin, disiplin merupakan tindakan 

yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan 

peraturan. Keterlibatan orang tua dalam melatih disiplin anak sangatlah 

diperlukan. Selain bimbingan yang diberikan pada anak perlu juga suatu 

sanksi atau hukuman yang diajarkan dalam melatih disiplin anak. Namun 

dalam memberikan hukuman atau snaksi pada anak jangan sampai menyakiti 

fisik maupun jiwa anak.  Dalam melatih disiplin anak orang tua haruslah 

tegas. Namun oarang tua juga harus konsisten, yaitu dengan adanya 

kesepakatan antara kedua orang tua sehingga setiap tindakan dalam 

menanamkan kedisiplinan tidak berubah-ubah. Contohnya: waktunya sholat 

harus tepat waktu, waktunya berangkat sekolah juga waktunya bangun tidur. 

Mengajari anak tentang tata krama, tata krama merupakan suatu 

kebiasaan yang diajarkan sejak nenek moyang kita dahulu. contohnya dalam 

berbahasa kepada orang tua haruslah memakai bahasa yang halus dan sopan, 

ketika berjumpa dengan orang lain kita harus menyapa. Upayanya untuk 
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mendidik karakter anak misalkan dengan mengajak anak sholat jamaah, PR 

dari sekolah dikerjakan setelah pulang sekolah dan membiasakan bahasa jawa 

halus dan sopan
39

 

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa upaya-

upaya yang dilakukan oleh orangtua siswa dalam meningkatkan pendidikan 

karakter siswa di SDN 1 Singgahan. Karena proses pendidikan karakter tidak 

hanya didapat di sekolah saja, namun pendidikan dari orangtua juga sangat 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

 

B. Proses Pelaksanaan Metode yang Dilakukan Orang Tua Dalam 

Meningkatkan Pendidikan Karakter Siswa Di SDN 1 Singgahan 

Menurut Ngalim Purwanto, menyatakan bahwa orang tua adalah orang 

yang sudah di kodrat-Nya yang terdiri dari ayah dan ibu untuk memberikan 

tanggung jawab kepada anaknya. Oleh karena itu kasih sayang orang tua 

terhadap anak-anak hendaknya kasih sayang sejati  dan tulus. Yang berarti 

pula orang tua mengutamakan kepentingan dan kebutuhan anak.
40

 

Jadi pengertian orang tua adalah ayah dan ibu yang sudah memberikan 

semua tanggung jawabnya kepada anaknya demi masa depannya.  

Bahwa orang tua memiliki tanggung jawab dalam membentuk serta 

membina anak-anaknya baik dari segi psikologi maupun fisiologis. Kedua 

orang tua di tuntut untuk dapat mengarahkan dan mendidik anaknya agar 

dapat menjadi generasi-generasi  yang sesuai  dengan tujuan hidup manusia.   
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Peranan orang tua dalam pendidikan keluarga adalah membutuhkan 

suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak atas kebebasannya dalam 

mencapai kemandirian. 

Menurut Gunadi, 
41

ada tiga peran utama yang dapat dilakukan ayah-

ibu dalam mengembangkan karakter anak, salah satunya yaitu: Mendidik 

anak, artinya mengajarkan karakter yang baik dan mendisiplinkan anak agar 

berperilaku sesuai dengan apa yang telah diajarkan. 

Dalam mendidik anak, orang tua harus menggunakan berbagai cara 

atau metode untuk meningkatkan pendidikan karakter anak  

Menurut Taryan dan Rinaldi,
42

  bahwa karakter terbentuk dari proses 

meniru, yaitu melalui proses melihat, mendengar dan mengikuti. untuk itu, 

seorang anak dapat memiliki karakter yang baik atu juga karakter buruk, 

tergantung pada sumber yaang dia pelajari, salah satunya yang paling utama 

melalui pendidikan karakter pada lingkungan keluarga.  

Sedangkan cara atau metode yang digunakan oleh orang tua dalam 

meningkatkan pendidikan karakter anak antara lain sebagai berikut: 

Dengan cara peneladanan atau contoh langsung. Orangtua yang biasa 

menunjukkan teladan baik di lingkungannya, sikapnya akan ditiru oleh anak-

anaknya. Hal ini secara positif akan mengembangkan pola perilaku anak 

dalam pergaulannya. Tidaklah berlebihan jika Imam Al-Ghazali pernah 

mengibaratkan bahwa orangtua itu seperti cermin bagi anak-anaknya. Sebab, 
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dalam diri anak-anak terdapat kecenderungan suka meniru. Karena itu 

keteladanan moral orangtua sangat penting bagi pendidikan moral anak. 

Bahkan hal tersebut lebih bermakna daripada sekedar nasihat. 
43

 Contoh: 

Untuk penanaman rasa hormat kepada orangtua diupayakan melalui 

penjelasan dan nasihat mengenai pentingnnya nilai-nilai akhlakul karimah 

melalui pembiasaan dan contoh teladan dilakukan oranngtua melalui ucapan, 

sikap, dan penampilan orang tua dalam kehidupan sehari-hari yang secara 

langsung bisa diamati dan dirasakan oleh anak-anak. Sikap hormat kepada 

suami atau istri dan terhadap orang lain yang ada di rumah, merupakan 

pembinaan dan pendidikan yang efektif dalam menumbuhkan nilai ketaatan 

dan kepatuhan terhadap orang lain.
44

 

Selain itu kita mencontohkan langsung pada anak tidak hanya 

menyuruh dan marah-marah saja. Dalam melatih anak  pengendalian emosi 

orangtua sangatlah penting, karena melatih anak membutuhkan kesabaran dan 

ketelatenan sehingga hasil yang diperoleh dapat memuaskan. Dengan cara 

pembiasaan, pembiasaan pada anak dilakukan supaya anak tersebut terbiasa 

maka hal tersebut akan menjadi sebuah kebiasaan pada  anak tersebut. 

Kebiasaan yang dilakukan seseorang tanpa didahului oleh proses yang 

mendalam, ia seperti gerak refleks dari tubuh manusia yang sangat cepat. 

Namun dalam proses pembentukannya sesungguhnya membutuhkan waktu 

yang cukup lama, yaitu ketika kebiasaan-kebiasaan tersebut membekas 
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menjadi karakter yang melekat pada jiwa seseorang. Contohnya: anak yang 

dibiasakan untuk berbicara yang halus dan sopan meka sifat tersebut akan 

selalu terbawa seiring dia dalam berkata, begitu juga jika seorang anak yang 

dibiasakan dengan bahasa yang kasar dan senonoh maka itu juga yang akan 

selalun tertanam pada anak. 

Sehingga perlunya akan kesadaran orang tua dalam menanamkan 

kebiasaan-kebiasaan pada anak, kebiasaan yang sesuai dengan nilai leluhur 

kita juga yang sesuai dengan agama yang kita anut. 

Dalam melaksanakan metode di atas, orang tua mengalami 

kendala-kendala yang menghambatnya, antara lain: 

Pergaulan dan lingkungan anak, pergaulan yang tercipta dikalangan 

remaja dan anak-anak sekarang sudah tercemar oleh budaya asing. Adopsi 

budaya asing yang sangat cepat terserap oleh anak-anak sehingga 

menghanguskan budaya sendiri. Sehingga sebagai orang tua perlu 

pengontrolan kepada anak. semua yang dilakukan oleh anak harus selalu ada 

kontrol dari orang tua. Selain pergaulan, ini juga sangat mempengaruhi anak 

yaitu lingkungan sekitar anak. Anak akan mudah terpengaruh lingkungan-

lingkungan yang negatif yang merugikan mereka juga keluarga. 

Pengaruh Ilmu teknologi negatif, Iptek juga merupakan suatu kendala 

yang dirasakan oleh orang tua dalam pelaksanaan bimbingan yang mereka 

lakukan. Ilmu Teknologi sekarang sudah meracuni fikiran bahkan kehidupan 

anak. mereka lebih asyik menggunakan teknologi-teknologi yang datang dan 

mereka akan lupa akan kewajiban-kewajiban yang mereka punyai.  
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Dari pernyatakan di atas dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan 

metode yang dilakukan oleh orang tua dalam meningkatkan pendidikan 

karakter siswa di SDN 1 Singgahan Pulung Ponorogo yaitu: peneladanan atau 

contoh langsung, pembiasaan dan dengan komunikasi yang bersifat edukatif. 

Sedangkan kendala-kendala yang mereka alami, antara lain: pergaulan dan 

pengaruh lingkungan serta pengaruh lmu teknologi negatif. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Upaya yang dilakukan orangtua dalam meningkatkan pendidikan karakter 

siswa di SDN 1 Singgahan Pulung Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015 

antara lain: membimbing anak tentang pelajaran keagamaan, membimbing 

anak tentang tanggung jawab, mengajari anak tentang disiplin dan 

mengajari anak tentang tat krama dan sopan santun. 

2. Proses pelaksanaan metode atau cara yang dilakukan orangtua dalam 

meningkatkan pendidikan karakter siswa di SDN 1 Singgahan, yaitu: 

Pertama, dengan cara mencontohkan langsung atau peneladanan kepada 

anak. Kedua, dengan cara pembiasaan. Ketiga, dengan cara komunikasi 

yang edukatif.  
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B. Saran 

1. Bagi Lembaga 

Perlu peningkatan kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak orang 

tua siswa dalam pelaksanaan proses pendidikan karakter siswa di SDN 

1 Singgahan supaya hasil yang diperoleh lebih maksimal 

2. Bagi Guru-guru SDN 1 Singgahan 

Perlu diterkaitkan antara pendidikan karakter dengan pendidikan 

umum yang diajarkan kepada sisiwa supaya siswa lebih mendalami 

pendidikan karakter 

3. Bagi Orangtua Siswa 

Jangan bosan-bosan dalam mendidik anak dan kesabaran dan 

ketelatenan adalah kunci utama, orang tua harus pro aktif untuk 

menjalin hubungan dengan pihak sekolah dan anaknya 

 


