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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah suatu proses penting yang tidak saja diperoleh di 

lingkungan sekolah, melainkan didapatkan melalui pola asuh orang tua, 

lingkungan sekitar serta teman sebaya. Pendidikan adalah komponen yang sangat 

penting yang digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan potensi dan 

wawasan anak. Oleh karena itu pendidikan harus terus menerus dibangun dan 

dikembangkan agar proses pelaksanaannya menghasilkan generasi yang 

diharapkan (Hasanah, 2016). 

Salah satu sarana pendidikan yaitu keluarga, keluarga merupakan tempat 

pertama anak dalam bersosialisasi, dan berinteraksi serta mendapat pendidikan 

karakter. Dalam keluarga anak juga mendapatkan bekal dalam kehidupan 

bermasyarakat. Pembinaan pendidikan karakter anak dapat dilakukan oleh tripusat 

pendidikan yakni, lingkungan keluarga (informal), lingkungan sekolah (formal), 

dan lingkungan masyarakat (non formal). Namun tempat pertama dan paling 

utama untuk membentuk karakter anak adalah di rumah tangga dan pendidiknya 

adalah kedua orang tua terutama ibu (Munirah, 2014). 

Keluarga juga merupakan bagian yang tidak biasa dipisahkan dari 

kehidupan. Dimana  menjadi tempat pertama seseorang menjalani dan memulai 

konsep hidupnya, keluarga juga membentuk hubungan yang sangat erat antara 

orang tua dan anak. Dan hubungan itu akan terjadi pada anggota keluarga yang 

saling berinteraksi satu sama lain.  
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Menurut pakar pendidikan Wiliam Bennet dalam Zubaedi (2011) 

menyatakan bahwa keluarga merupakan tempat paling awal dan efektif untuk 

menjalankan fungsi pendidikan dan kesejahteraan, apabila keluarga gagal untuk 

mengajarkan kejujuran, semangat, keinginan untuk menjadi yang terbaik, maka 

akan sulit sekali bagi institusi lain untuk memperbaiki kegagalannya. Sejatinya, 

peran keluarga sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan dan perkembangan serta 

pembentukan karakter anak, dimana keluarga diharapkan dapat menciptakan 

karakter yang taat agama dan sesuai dengan norma masyarakat.  

Sosok ibu yang tentunya menjadi prioritas utama dalam mendidik anak di 

dalam keluarga, karena setiap keluarga mengharapkan memiliki anak yang 

berakhlak baik dan menjadi shaleh dan shaleha. Pengasuhan yang diberikan orang 

tua terutama ibu dalam mendidik anak menjadi hal yang penting untuk membantu 

anak ketika berinteraksi dengan masyarakat nantinya. Sehingga anak-anaknya 

dapat tumbuh menjadi manusia yang berkarakter (Nabilla, 2019). 

Ibu memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter 

anak. Hal ini dikarenakan dominannya peran ibu dibanding ayah. Dimana ibu 

adalah orang yang paling banyak menghabiskan waktu dengan anaknya, bahkan 

pengaruh ibu terhadap anak berlangsung sejak anak itu di dalam kandungan. 

Dengan demikian keberhasilan mendidik anak tidak bisa lepas dari peran seorang 

ibu dalam keluarga. Ibu sebagai pendamping suami mempunyai tugas utama yaitu 

mengurus rumah tangga dan mengasuh anak-anaknya (Perwira, 2014). 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arismantoro yang 

dikutip dalam penelitian Rahmah (2020) mengenai keberhasilan pola asuh orang 

tua dalam mendidik anak, disimpulkan bahwa dari 100 % orang tua hanya 20 % 

atau 30 % yang memiliki kapasitas dalam mendidik anak. Banyak kasus 

kerusakan moral dan perilaku anak yang terjadi akibat efek buruk dari pengasuhan 

ayah dan ibu yang tidak tepat. Selain itu, tantangan kehidupan modern ditandai 

oleh fenomena seperti kedua orang tua (ayah dan ibu) yang bekerja atau mencari 

nafkah, aliran informasi digital dan elektronik yang hampir tanpa kita seleksi 

diduga juga menjadi penyebab terhadap rusaknya karakter anak. 

Fakta di masyarakat pada saat ini sudah banyak perempuan yang bekerja 

di ruang publik. Peran wanita  bukan lagi menjadi ibu rumah tangga yang tinggal 

di rumah, tetapi peran wanita saat ini sudah semakin berkembang seiring 

berkembangnya zaman. Sehingga kondisi ini membuat wanita yang sudah 

menikah serta memiliki anak kemudian bekerja dan memiliki peran ganda 

(Nabilla, 2019). 

Dengan demikian pekerja wanita yang memiliki peran ganda datang dari 

berbagai jenis pekerjaan salah satunya guru. Saat ini sangat banyak wanita yang 

memilih profesi sebagai guru dengan alasan bahwa profesi guru dianggap sebagai 

profesi yang memilki fleksibel waktu, namun seiring berjalannya waktu, tuntutan 

akan kualitas guru semakin tinggi. Sehingga menyebabkan semakin bertambah 

tanggung jawab yang dimilikinya (Firdausya, 2018). 
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MAN 2 Kolaka merupakan salah satu sekolah yang berada di Kecamatan 

Wolo-Iwoimendaa Kabupaten Kolaka, Berdasarkan observasi awal yang 

dilakukan peneliti dengan mewawancarai guru berinisial SN pada tanggal 27 

januari 2021. Ia mengatakan bahwa di MAN 2 Kolaka jumlah guru perempuan 

lebih banyak daripada guru laki-laki, dan banyak diantaranya  memiliki anak yang  

masih usia dini atau dalam tahap perkembangan. Adapun data yang di dapatkan 

mengenai jumlah guru di MAN 2 Kolaka adalah sebagai berikut : 

Jumlah Guru 

Guru Perempuan 32 

Guru Laki-Laki 22 

Guru Perempuan yang mempunyai 

anak  
12 

Tabel 1.1. Jumlah guru di MAN 2 kolaka 

Berdasarkan Tabel 1.1. di atas dapat dilihat bahwa jumlah guru yang ada 

di MAN 2 Kolaka lebih dominan perempuan daripada laki-laki, dan juga 

menunjukkan beberapa jumlah guru yang mempunyai anak dalam tahap 

perkembangan. 

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan pada salah satu guru di 

MAN 2 Kolaka berinisial DA pada tanggal 10 Mei 2021 ia mengatakan bahwa 

runititas yang ia jalani setiap hari yaitu berangkat ke sekolah pukul 6:50 dan ia 

mempunyai 2 orang anak. Setiap hari ketika berangkat ke sekolah ia 

menyelesaikan pekerjaan rumah terlebih dahulu kemudian berangkat ke sekolah. 

Kemudian anaknya tinggal dirumah dan terkadang di titipkan pada neneknya. 
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Karena rutinitas pulang sekolah jam 14:30 sehingga ia tidak ada waktu untuk 

mendampingi anaknya dirumah, ditambah lagi di masa pandemi yang 

mengharuskan sang anak belajar tidak tatap muka. Sehingga ia tidak sempat 

mendampingi anaknya pada saat belajar dan hanya bisa membantu ketika pulang 

dari sekolah atau pada saat malam hari. 

Demikian senada yang dirasakan oleh guru yang berinisial D wawancara 

dilakukan pada tanggal 10 Mei 2021. Ia mengatakan bahwa dengan rutinitas ia 

jalani setiap hari yang berangkat pagi dan pulang pada waktu menjelang sore 

sehingga terkadang menitipkan anaknya ke neneknya. Dan dalam mendampingi 

anak belajar ia hanya bisa lakukan ketika pulang sekolah. 

Berdasarkan data observasi awal yang ditemukan menunjukkan bahwa ibu 

yang memiliki peran ganda mempunyai dua tanggung jawab, yaitu dirana publik 

dan rana  domsetik. Sehingga ia harus mampu membagi waktu secara profesional 

antara pekerjaan dan keluarga. Dengan demikian banyaknya tanggung jawab yang 

dimiliki oleh ibu dengan peran ganda, sehingga menyita waktu kebersamaan 

dengan keluarga dan anak. Untuk itu dibutuhkan strategi ibu yang memiliki peran 

ganda sehingga tetap sukses dalam membentuk karakter anak-anaknya. 

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merasa 

penting untuk melakukan penelitian mengenai “Strategi Pembentukan 

Karakter Anak pada Ibu yang Memiliki Peran Ganda di Man 2 Kolaka pada 

masa pandemi COVID-19”. 
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1.2. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berfokus pada strategi 

pembentukan karakter anak pada ibu yang memiliki peran ganda di MAN 2 

Kolaka pada masa pandemi COVID-19. 

1.3. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi 

permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini yaitu banyaknya tanggung 

jawab yang dimiliki oleh ibu yang memiliki peran ganda baik itu dalam hal 

pekerjaan maupun rumah tangga sehingga peneliti ingin mengetahui mengenai 

strategi ibu yang memiliki  peran ganda dalam membentuk karakter anak. 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka dapat diketahui rumusan masalah 

1. Bagaimana gambaran ibu dengan peran ganda di MAN 2 Kolaka pada 

masa pandemi COVID-19? 

2. Bagaimana strategi ibu yang melakukan peran ganda dalam membentuk 

karakter anak di MAN 2 Kolaka pada masa pandemi COVID-19? 

1.5. Tujuan Penelitian 

Merujuk dari rumusan masalah yang ada, maka yang menjadi tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui gambaran ibu dengan peran ganda dalam di MAN 2 

Kolaka pada masa pandemi COVID-19. 
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2. Untuk mengetahui strategi ibu dengan peran ganda dalam membentuk 

karakter anak di MAN 2 Kolaka pada masa pandemi COVID-19. 

1.6. Manfaat Penelitian 

Penelitian Strategi pembentukan karakter anak pada ibu yang memiliki 

peran ganda di MAN 2 Kolaka pada masa pandemi COVID-19, diharapkan 

memiliki manfaat secara teoritis  maupun praktis.  

1. Manfaat Secara Teoritis   

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

salah satu pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya 

yang berhubungan dengan strategi pembentukan karakter anak pada ibu 

yang memiliki peran ganda. 

2. Manfaat Secara Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada 

masyarakat pada umumnya dan orang tua pada khususnya mengenai 

strategi pembentukan karakter anak pada ibu yang memilki peran ganda. 

1.7. Definisi Operasional 

Untuk menghindari salah persepsi mengenai istilah-istilah dalam 

penelitian ini, maka penulis perlu memberikan definisi operasional yaitu 

sebagai berikut : 

1. Strategi merupakan suatu garis besar dalam sebuah haluan bertindak untuk 

mencapai suatu tujuan atau sasaran yang telah di tentukan. 

Jadi strategi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu rencana 

yang berkaitan dengan kegiatan untuk mencapai sasaran, dalam hal ini 
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yaitu strategi ibu yang memiliki peran ganda dalam membentuk karakter 

anak. 

2. Pembentukan karakter, Menurut Departemen Pendidikan Nasional (Fajar, 

2017) mengatakan bahwa pembentukan berasal dari kata “bentuk” yang 

artinya wujud yang ditampilkan dan pengertian pembentukan sendiri 

adalah proses, cara dan perbuatan membentuk. Sedangkan karakter adalah 

bawaan hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, 

tabiat, tempramen dan watak. 

Jadi pembentukan karakter yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah cara atau perbuatan yang dilakukan oleh ibu yang memiliki peran 

ganda di MAN 2 Kolaka untuk membentuk karakter anak. 

3. Peran ganda menurut Kartini dalam Salaa (2015) mengatakan bahwa peran 

perempuan terbagi menjadi dua bentuk yaitu, yang pertama berperan 

sebagai domestik, yang dimaksud domestik yaitu perempuan yang hanya 

bekerja sebagai ibu rumah tangga saja. Kedua perempuan karir, yaitu ia 

bekerja diluar maupun bekerja secara profesional karena ilmu yang didapat 

atau karena keterampilannya. 

Ibu dengan peran ganda yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah ibu yang memiliki dua peran dalam waktu yang sama yaitu sebagai 

ibu rumah tangga yang memilki peran publik seperti guru dan juga 

memiliki anak usia 0-14 tahun.  Dalam penelitian ini terfokus pada guru di 

MAN 2 KOLAKA. 
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4. Anak adalah bayi yang baru lahir (usia 0-14 tahun). Seorang individu yang 

sudah berusia diatas 14 tahun bukan termasuk kategori anak. Anak dalam 

perspektif psikologi adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap 

rangsangan-rangsangan dari lingkungan (Khusni, 2018).  

Anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak yang berusia 

0-14 tahun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


