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BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1 Peran Orang Tua dalam Pendidikan Karakter Anak 

2.1.1 Pengertian Peran Orang Tua 

Sebelum melihat bagaimana peran orang tua dalam membentuk 

karakter anak maka terlebih  dahulu mengetahui apa pengertian dari peran. 

Peran dalam KBBI adalah perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh 

orang yang berkedudukan di masyarakat. Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan (2003:854). 

Syaful (2010:117) peran adalah kemampuan atau kesiapan yang di 

miliki seorang untuk mempengarui, mendorong mengajak orang lain agar 

menerima pengaruh itu sendiri. Selanjutnya berbuat sesuatu yang akan 

membantu pencapaian suatu maksut dan tujuan tertentu. 

Jadi dapat diketahui bahwa peran merupakan suatu wujud perilaku yang 

di harapkan dalam kerangka sosial tertentu atau suatu wujud dari pelaksana 

orang tua dalam mengajak, berpartisipasi atau bertugas sebagai orang tua 

yang memiliki tanggung jawab terhadap anaknya agar membantu mencapai 

tujuan yang diinginkan. 

Orang tua adalah ayah atau ibu yang menjadi pendidik utama dan 

pertama bagi anak-anaknya, karena dari orang tua mereka mula-mula merima 

pendidikan. Orang tua memegang peranan penting untuk baik buruknya 

seorang anak. Orang tua adalah pembina pribadi yang pertama dalam hidup 

anak, Zakiyah (2003:35). Kepribadian orang tua tentunya menjadi pusat 

perhatianyang pertama bagi seorang anak, karena anak akan meniru perilaku 
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kedua orang tuanya, sehingga orang tua harus memberikan contoh atau 

teladan yang baik. 

Menurut Rahmawati dalam (Silvia Aggreni, 2020) peran orang tua 

adalah sebagai pendidik utama bagi anaknya karena orang tua merupakan 

pengaruh yang paling besar dalam mendidik anak, mulai anak dilahirkan ke 

dunia orang tua sudah mulai bertanggung jawab membentuk tingkah laku 

mereka sesuai dengan ajaran agama, dari masa kanak-kanak ini orang tua 

menanamkan tingkah laku yang baik mulai dari menanamkan nilai-nilai 

keagamaan, sopan santun,sikap menghormati,dan saling menghargai sesama 

yang lain. 

Orang tua merupakan pendidik pertama dan utama bagi anaknya. 

Karena sebelum orang lain yang mendidik anak ini, kedua orang tuanyalah 

yang mendidik terlebih dahulu. Kedua orang tua yang memberikan pengaruh 

yang kuat terhadap anaknya termasuk masa depannya. Orang tua 

memberikan pendidikan yang dapat dilakukan dengan cara menanamkan 

kepada anaknya tentang kedisiplinan dan pendidikan agama sejak anak masih 

kecil sehingga anak mengerti dan memahami akan arti pendidikan. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bakhtiar bahwa peran orang 

tua dalam menumbuhkan karakter anak saleh baik. Akan tetapi adanya media 

pembelajaran seperti televisi, radio, ponsel, internet sebagai sumber belajar 

juga mendukung keberhasilan pengembangan karakter anak-anak yang saleh. 

Bakhtiar (2015).  
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2.1.2 Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak 

Selain mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, merawat dan 

membesarkan anak, orang tua juga memiliki tugas untuk mendidik dan 

membimbing anaknya untuk menjadi manusia yang baik. Setiap orang tua 

dalam menjalani kehidupan berumah tangga tentu berkewajiban dan 

bertanggung jawab dalam melaksanakan perannya, diantara peran orang tua 

yaitu mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Salmaniah 

(2013). 

Dalam teori tabularasa (John Locke) mengatakan bahwa anak yang 

dilahirkan itu keadaannya masih bersih, tidak mengandung apa-apa, 

diumpamakan seperti sehelai kertas putih bersih yang masih kosong. Akan 

ditulis apa dan digambar bagaimana terserah kepada pendidik (Sokhibul, 

2019:34), jika kertas tersebut diisi dan ditulis dengan karya-karya yang indah 

maka ia akan kelihatan indah dan mendapatkan kemuliaan dan jika kertas 

putih tersebut diisi dengan sesuatu yang kotor maka kertas tersebut dengan 

sendirinya akan dijauhi. Begitu juga dengan anak yang baru lahir jika 

diarahkan dengan nilai-nilai keislaman dengan pembiasaan dan contoh-

contoh  teladan yang baik maka akan terbentuklah kepribadian yang baik 

bagi anak untuk kehidupannya yang akan datang.Ini terlihat jelas bahwa 

orang tua menjadi faktor penentu bagi masa depan anak. Sebagaimana 

Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut: 

ِِن َأبُو َسلَ  ْىرِّيِ كَاَل أَْخََبَ ََن يُووُُس َعْن الزُّ ِ َأْخََبَ ََن َعْبُد اَّللَّ ثَنَا َعْبَداُن َأْخََبَ َمَة ْبُن َعْبِد َحدَّ

َ َما مِ  ُ عَلَْيِو َوَسَّلَّ ِ َصَّلَّ اَّللَّ ُ َعْنُو كَاَل كَاَل َرُسوُل اَّللَّ ِن َأنَّ َأََب ُىَرْيَرَة َرِِضَ اَّللَّ ْْحَ ْن َمْولُوٍد الرَّ

َساِهِو  اِهِو َأْو يَُمّجِ َ َداِهِو َأْو يُنَّّصِ َّلَّ يُوََلُ عَََّل الِْفْطَرِة فَأَبََواُه ُُيَّوِ
ِ
َعاَءَىْل ا ميًَة ََجْ ميَُة ََبِ مََكَ تُنْتَُج الََْبِ
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 ِ َِِّت فََطَر النَّاَس عَلهَْيَا ََّل تَْبِديَل ِلَخلِْق اَّللَّ ِ ال وَن ِفهيَا ِمْن َجْدعَاَء ُُثَّ يَُلوُل } ِفْطَرَة اَّللَّ سُّ  ُُتِ

} ُ يُن الَْلّّيِ )رواه البخاري( َذِِلَ اَّلِ  

Artinya: 

“Telah menceritakan kepada kami („Abdan) telah mengabarkan kepada 

kami (Abdullah) telah mengabarkan kepada kami (Yunus) dari (al- Zuhri) 

dia berkata; telah mengabarkan kepadaku [Abu Salamah bin Abduraahman] 

bahwa [Abu Huraira r.a] berkata; Rasulullah saw bersabda; “Seorang bayi 

tidak dilahirkan (ke dunia ini) melainkan ia dalam keadaan kesucian (fitrah). 

Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, 

Nasrani, ataupun Majusi sebagaimana hewan yang dilahirkan dalam 

keadaan selamat tanpa cacat. Maka apakah kalian merasakan adanya cacat? 

“kemudi an beliau  membaca firman Allah yang berbunyi : “....tetaplah atas 

fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak 

ada perubahan pada ciptaan Allah. (itulah) agama yang lurus…(HR. 

Bukhari) (Al-Bukhari, 2002: 264). 

 

Dari hadist ini dapat pahami bahwa begitu pentingnya orang tua dalam 

mendidik karakter anak, memberikan pemahaman pada anak bahwa Allah 

selamanya mendengar bisikan dari pembicaraannya, melihat setiap gerak 

geriknya, serta mengetahui apa yang dirasakan dan di sembunyikannya.  

Sebagai pendidik dalam sebuah keluarga, peran orang tua sangat menentukan 

akhlak anak dalam perubahan dan perkembangan hidupnya. Oleh karena itu, 

orang tua langsung berhubungan dengan anak dan mengawasinya, dalam 

waktu yang terbatas. Kesempatan ini dapat dilakukan dirumah atau di tempat 

yang lain dimana orang tua sedang bersama dengan anaknya. Enelia(2019) 

Ada tiga peran utama yang dapat dilakukan oleh ayah dan ibu dalam 

mengembangkan karakter anak, (Zubaedi, 2011:145) diantaranya yaitu: 

pertama, berkewajiban menciptakan suasana yang hangat dan tentram; 

kedua, menjadi panutan yang positif bagi anak; ketiga, mendidik anak. 

Maksudnya, mengajarkan karakter yang baik dan mendisiplinkan anak 

agar berperilaku sesuai dengan apa yang telah diajarkannya. 

 

Bentuk-bentuk peran orang tua dalam membentuk karakter anak antara 

lain: Pertama, mengajarkan aqidah yang benar. Hamad Hasan Ruqaith 

mengatakan bahwa sangat penting untuk menanamkan keyakinan dan 
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kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya hendaknya lebih didahulukan. Kedua, 

menanamkan dan mengajarkan rukun iman. Iman kepada malaikat, kitab-kitab 

Allah, para Rasul, qodha dan qodar, hari akhir, surga dan neraka. Selain 

masalah aqidah, seorang anak harus diajarkan untuk mendirikan shalat pada 

usia tujuh tahun. Usia ini merupakan awal jenjang anak menerima 

pendidikan.Ketiga, memilihkan lingkungan dan teman pergaulan yang baik 

bagi anak. Manfaat memilihkan teman bagi anak-anak kita adalah untuk 

menjaga mereka agar tidak terperosok pada kejahatan dan terselamatkan dari 

lingkungan yang rusak. M. Hidayat (2013). 

Keempat, mendidik dengan keteladanan, untuk mendidik anak agar 

menjadi anak yang shalih maka orang tua harus terlebih dahulu menjadi orang 

shalih, memberikan teladan atau contoh yang baik terhadap anak, sehingga 

anak mampu untuk meniru apa yang dilakukan oleh orang tua.contohnya 

mencontohkan anak untuk selalu melaksanakan sholat tepat waktu, kemudian 

menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya.. Kelima, 

mendidik dengan memberikansanksi atau hukuman.Hukuman, sekalipun 

terkesan angker, tetap dibutuhkan dalam mendidik anak. Hukuman 

diperlukan, saat nasihat dan peringatan tak lagi berguna bagi anak-anak. 

Namun, hukuman yang diberikan orang tua, semestinya sebagai suatu metode 

atau cara mendidik yang terpaksa dilakukan sebagai bentuk rasa kasih sayang 

orang tua dalam mendidik anak. Ambarwati (2019). 

Setiap orang tua dan semua guru ingin membina anak agar  menjadi 

orang yang baik, mempunyai kepribadian yang kuat dan sikap mental yang 

sehat dan akhlak yang terpuji. Semua itu dapat diusahakan melalui 
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pendidikan, baik yang formal (di sekolah) maupun yang informal (di rumah 

oleh orang tua). Zakiyah (2003:66). 

Terlepas dari strategi yang digunakan orang tua dalam mendidik 

karakter anak, pendidikan orang tua juga mempengaruhi cara dan pengetahuan 

orang tua mendidik anak. Orang tua yang berpendidikan rendah cenderung 

lebih mementingkan pekerjaan daripada mendidik karakter anak. 

2.2 Konsep Pendidikan Karakter 

2.2.1 Pengertian Pendidikan Karakter 

Menurut Abdul dan Handayani dalam (Tia Indrianti, 2020) karakter 

adalah watak, sifat, atau hal-hal yang memang sangat mendasar yang ada pada 

diri seseorang. Hal-hal yang sangat abstrak yang ada pada diri seseorang. 

Sering orang menyebutnya dengan tabiat atau perangai.  

Pendidikan karakter adalah gerakan nasional menciptakan sekolah yang 

membina etika, bertanggung jawab dan merawat orang-orang muda 

dengan pemodelan dan mengajarkan karakter baik melalui penekanan 

pada nilai-nilai yang kita yakini dengan melibatkan aspek pengetahuan 

(cognitive), perasaan (feelings), dan tindakan (action). Damayanti (2014: 

11).  

 

Pendidikan karakter adalah proses upaya secara sadar dan terencana 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak didik serta mengembangkan 

perilaku agar memiliki kompetensi intelektual, karakter, dan keterampilan 

menarik. (Yahya, 2010: 34). 

Menurut Maksudin dalam (Afton, 2018) Karakter adalah ciri khas 

setiap individu berkenaan dengan jati dirinya yang merupakan saripati kualitas 

batiniah atau rohaniah, cara berikir, cara berperilaku hidup seseorang dan 

kerjasama baik dalam keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. 

Pengertian karakter ini banyak dikaitkan dengan pengertian budi pekerti, 
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akhlak mulia, moral, dan bahkan dengan kecerdasan ganda, budi pekerti dan 

akhlak mulia lebih terkait dengan pilar-pilar cinta Tuhan dan segenap 

ciptaanya, hormat dan santun, dermawan, suka tolong menolong, baik dan 

rendah hati. Itusebabnya, ada yang menyebutkan bahwa pembentukan 

karakter adalah pembentukan budi pekerti atau akhlak mulia. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan bertujuaan agar manusia mampu membangun harmonisasi dengan 

alam dan masyarakat, memiliki kepribadian yang beradab dan nilai-nilai 

budaya serta agama yang dapat diterapkan dalam lingkungan masyarakat. 

Sedangkan karakter adalah perilaku manusia yang berhubungan dengan Allah 

swt., diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan yang terwujud 

di dalam sikap, perkataan dan perbuatan seseorang. 

2.2.2 Tujuan Pendidikan Karakter 

Tujuan Pendidikan Nasional pada dasarnya identik dengan rumusan 

Tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab II pasal 3, yaitu: “Pendidikan Nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab (Rahman, 2011). 
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Menurut Najib dalam (Dwi Purwanti, 2017) mendeskripsikan tujuan 

pendidikan karakter antara lain:  

2.2.2.1 Membentuk peserta didik yang memiliki kecerdasan emosional dan 

kecerdasan spiritual. 

2.2.2.2 Mengoreksi berbagai perilaku negatif yang ditampilkan oleh peserta 

didik ketika berada di lingkungan sekolah maupun lingkungan 

keluarga. 

Sedangkan menurut GBHN tujuan pendidikan adalah: Pendidikan 

Nasional bersumber atas pancasila serta bertujuan untuk meningkatkan 

ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, 

mempertinggi budi pekerti, memperkuat karakter serta mempertebal semangat 

kebangsaan agar manusia membangun diri sendiri serta bersama-sama 

bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. (Farida, 2016, h. 201-202). 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, penulis menyimpulkan 

bahwa tujuan pendidikan karakter adalah mengembangkan potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

2.2.3 Manfaat Pendidikan Karakter 

Manfaat pendidikan karakter ialah menjadikan manusia agar kembali 

kepada fitrahnya, yaitu selalu menghiasi kehidupannya dengan nilai-nilai 

kebajikan yang telah digariskan oleh-Nya (Fadillah dan Lilif, 2013:26). 

Kemudian membentuk peserta didik  yang memiliki karakter dan kompetensi 

masa depan, meliputi: olah pikir, yakni Individu yang memiliki keunggulan 
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akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajar sepanjang hayat; olah 

hati, yakni Individu yang memiliki kerohanian mendalam, beriman dan 

bertakwa;  olah rasa dan karsa, yakni  Individu yang memiliki integritas 

moral, rasa berkesenian dan berkebudayaan, serta olah raga, yakni Individu 

yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. 

Dengan adanya pendidikan karakter ini diharapkan degradasi moral 

yang dialami bangsa ini dapat berkurang, tentu hal ini tidaklah mudah, 

membutuhkan perjuangan dan kerja keras dari semua pihak. Pendidikan 

karakter pada anak usia dinimerupakan salah satu wujud nyata 

mempersiapkan generasi-generasi berkarakter yang akan membawa kemajuan 

dan kemakmuran bangsa Indonesia. 

Pendidikan karakter mengemban misi untuk meningkatkan watak-

watak dasar yang sepatutnya dimiliki oleh peserta didik. Pendidikan karakter 

pada dasarnya merupakan pengembangan nilai-nilai yang berasal dari 

pandangan hidup ataupun ideologi bangsa Indonesia, agama, budaya, dan 

nilai-nilai yang terumuskan dalam tujuan pendidikan nasional. (Zubaedi, 

2011, h. 73). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manfaat pendidikan 

karakter yaitu untuk membentuk watak, sikap seorang anak untuk menjadi 

manusia yang baik, menjadi individu yang matang, bertanggung jawab dan 

produktif.  

2.2.4 Nilai-Nilai Pendidikan Karakter 

Nilai-nilai pendidikan karakter untuk pendidikan budaya dan bangsa 

antara lain religius, jujur, toleransi, disiplin, kreatif, mandiri, rasa ingin 
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tahu,semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, peduli 

linkungan,bersahabat, cinta damai, peduli sosial, dan bertanggung jawab. 

Listyarti (2012).Menurut Richard Eyre & Linda (dalam Gunawan 2014, h. 31) 

nilai yang benar dan diterima secara universal adalah nilai yang menghasilkan 

suatu perilaku dan perilaku itu berdampak positif bagi yang menjalankan 

maupun orang lain. Inilah prinsip yang memungkinkan tercapainya 

ketentraman atau tercegahnya kerugian atau kesusahan. Ini sesuatu yang 

membuuat orang lain senang atau tercegahnya orang lain sakit hati.(Gunawan, 

2014, h. 42). 

Pendidikan karakter memuat nilai-nilai yang perlu dikembangkan 

kepada peserta didik. Nilai-nilai tersebut adalah nilai dasar, nilai 

kemasyarakatan, dan nilai kenegaraan. Nilai dasar yaitu nilai yang 

terkandung dalam dasar dan falsafah negara, Pancasila, dan UUD 1945. 

Kedua, nilai kemasyarakatan yaitu berupa nilai moral dan etika yang 

berlaku dalam masyarakat setempat. Ketiga, nilai kenegaraan adalah 

nilai yang menyangkut kecintaan terhadap tanah air dan bangsanya. 

Damayanti (2014: 42). 

 

M. Arfin (2017) Pemerintah telah mengidentifikasi 18nilai yang 

bersumberpadaagama, budaya, falsafah Negara, dan tujuan pendidikan 

nasional yaitu: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, 

demokrasi, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai 

prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli 

sosial, tanggungjawab. 

Menurut UU No 20 tahun 2003 pasal 3 menyebutkan pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter 

bangsa yang bermartabat. Indonesia Heritage Foundation merumuskan ada 

sembilan karakter dasar yang menjadi tujuan pendidikan berkarakter, 

diantaranya adalah: (1) Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya; (2) tanggung 
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jawab, kedisiplinan dan kemandirian;  (3) jujur/amanah dan kearifan; (4) 

hormat dan santun; (5) dermawan, suka menolong dan gotong 

royong/kerjasama; (6) percaya diri, kreatif dan bekerja keras; (7) 

kepemimpinan dan keadilan; (8) baik dan rendah hati; (9) toleransi 

kedamaian. (Majid,A dan Andayani 2017, h. 42). 

Sementara Character Counts di Amerika mengidentifikasikan bahwa 

karakter-karakter yang menjadi pilar yaitu; (1) Dapat dipercaya 

(trustworthiness) perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya 

orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan; 

(2) Rasa hormat dan perhatian (respect), menunjukkan rasa hormat yang 

tinggi atas kewajiban orang lain, diri sendiri, dan negara. Ancaman kepada 

orang lain diterima sebagai ancaman kepada diri sendiri juga, memahami 

bahwa semua orang memiliki nilai kemanusiaan yang sama; (3) Tanggung 

jawab (responsibility), maksudnya mampu mempertanggungjawabkan serta 

memiliki perasaan untuk memenuhi tugas dan dapat dipercaya, mandiri dan 

berkomitmen; (4) Keadilan (fairness), melaksanakan keadilan sosial, 

kewajaran dan persamaan, bekerja sama dengan orang lain, memahami 

keunikan dan niali-nilai dari setiap individu di dalam masyarakat; (5) Peduli 

(caring),kemampuan menunjukkan pemahaman terhadap orang lain dengan 

memperlakukannya secara baik, dengan belas kasih, dan semangat 

memaafkan; (6) Kewarganegaraan (citizenship), kemampuan untuk mematuhi 

hukum dan terlibat dalam pelayanan kepala sekolah, masyarakat, dan negara; 

(7) Ketulusan (honesty), kemampuan menyampaikan kebenaran, mengakui 

kesalahan, dan dapat dipercaya; (8) Berani (courage), bertindak secara benar 
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pada saat menghadapi kesulitan dan mengikuti hati nurani daripada pendapat 

orang banyak; (9) Tekun (diligence), memiliki kemampuan mencapai sesuatu 

dengan menentukan nilai-nilai objektif disertau deng kesabaran dan 

keberanian di saat menghadapi kegagalan; (10) Integritas, adanya suatu 

ketegasan di dalam menaati suatu nilai-nilai moral, sehingga menjadi jujur, 

dapat dipercaya dan penuh kehormatan. (Zubaedi, 2011:77) 

Secara garis besar nilai-nilai karakter tersebut yang diajarkan kepada 

anak dapat dikurangi atau ditambah sesuai dengan kebutuhan masing-masing 

mata pelajaran di sekolah. Nilai-nilai tersebut ditanamkan kepada anak untuk 

dijadikan sebagai benteng dan pedoman bagi anak dalam bertindak.Adapun 

karakter siswa yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Pertama, karakter 

religius dimana karakter religius merupakan langkah awal dalam 

menumbuhkan sifat, sikap serta perilaku seorang siswa. Kedua, karakter cinta 

lingkungan dan kebersihan, penanaman cinta kebersihan terhadap lingkungan 

dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan sekolah dan diterapkan juga 

dalam lingkungan keluarga. Ketiga, sikap jujur dapat memberikan dampak 

positif terhadap berbagai kehidupan siswa baik di masa sekarang maupun 

yang akan datang. Dengan membiasakan siswa untuk selalu berbuat jujur 

maka akan memberikan hubungan yang harmonis dan komunikasi yang baik 

terhadap orang lain. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada 

beberapa nilai karakter yang harus ada didalam diri seorang anak diantaranya 

sopan santun,jujur, saling menghormati, memiliki tanggung jawab pada tugas 

yang diberikan, baik hati, ramah, dan menaati peraturan dan cinta damai. 
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2.2.5 Faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan Karakter 

Menurut Abdul M dan Dian (dalam Tia Indriani) Dalam literature islam 

di temukan bahwa faktor gan/keturunan diakui sebagai salah satu faktor yang 

mempengarui pembentukan karakter. Namun di temukan faktor yang paling 

penting berdampak pada karakter anak disamping gen ada faktor lainya seperti 

makanan, teman, orang tua, dan tujuan merupakan faktor terkuat dalam 

mewarnai karakter seseorang. Tia Indriani(2020) 

Karakter itu dapat dibentuk. Orang tualah yang menjadi faktor utama 

yang mempengarui. Dalam membentuk karakter seorang anak, orang tua 

banyak menemui hambatan maupun dukungan. Hal ini sesuai dengan 

penjelasan dibawah ini.  

Faktor penghambat bagi orang tua dalam membentuk karakter anak 

yaitu: kurangnya orang tua untuk memberikan perhatian dukungan dan 

kasih sayang kepada anaknya, pigur orang tua yang tidak mampu 

memberikan keteladanan pada anak, orang tua tidak bias memberikan 

rasa aman kepada anak, tuntutan oran tua yang terlalu tinggi, orang tua 

yang tidak bias memberikan kepercayaan kepada anak, orang tua yang 

tidak bisa menumbuhkan inisiatif dan kreaktifitas kepada anak.Muhsin 

A. (2017) 

 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya karakter. 

Beberapa ahli perpendapat bahwa faktor pembentuk karakter terdiri dari dua 

macam, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. (Heri, 2012: 19).  

Pertama, Faktor Intern. Terdapat banyak hal yang mempengaruhi 

faktor internal ini diantaranya adalah; (1). Insting adalah sifat yang dapat 

menumbuhkan perbuatan yang menyampaikan pada tujuan dengan berpikir 

lebih dahulu ke arah tujuan itu dan tidak didahului perbuatan itu. (Gunawan, 

2014, h. 20). Pengaruh naluri pada diri seseorang sangat tergantung pada 

penyalurannya.(2). Adat atau kebiasaan (Habit)yang dimaksud dengan 
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kebiasaan adalah perbatan yang selalu diulang-ulang sehingga mudah untuk di 

kerjakan.(3). Kehendak/kemauan (Iradah) ialah kemauan untuk 

melangsungkan segala ide dan segala yang dimaksud, walau disertai dengan 

berbagai rintangan dan kesukaran-kesukaran, namun sekali-kali tidak mau 

tunduk kepada rintangan-rintangan tersebut. Keempat , keturunanmerupakan 

suatu faktor yang dapt mempengaruhi perbuatan manusia. Dalam kehidupan 

kita dapat melihat anak-anak yang berperilaku menyerupai orang tuanya. 

Kedua, Faktor Ekstern.Pada Faktor ekstern terdapat hal yang 

mempengaruhi faktor eksternal:(1). Pendidikan. Pendidikan mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam pembentukan karakter seseorang sehigga 

baik dan buruknya seseorang sangat tergantung pada pendidikannya. 

Choifatul (2019). (2). Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar 

kita, baik berupa tumbuhan, keadaan tanah, udara, dan pergaulan manusia 

dengan alam sekitar. Adapun lingkungan dapat di bagi menjadi beberapa 

macam yaitu Lingkungan yang bersifat kebendaan, alam yang ada disekitar 

manusia merupakan faktor yang mempengaruhi dan menentukan tingkah laku 

manusia. Kemudian lingkungan pergaulan, seorang yang hidup dalam 

lingkungan yang baik secara langsung atau tidak dapat membentuk 

kepribadian manusia menjadi baik, begitu pula sebaliknya jika seseorang yang 

hidup dalam lingkungan yang tidak mendukung dalam proses pembentukan 

karakter maka setidaknya dia akan terbawa atau terpengaruh oleh lingkungan 

tersebut. Selanjutnya lingkungan keluarga, anak adalah amanat dari Allah 

SWT yang dititipkan kepada kedua orang tua. Didikan orang tua juga sangat 
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berpengaruh terhadap perkembangan perilaku seorang anak. (Gunawan, 2014: 

22). 

Berdasarkan penjelasan diatas jelas bahwa faktor-faktor yang yang 

mempengarui karakter anak yang paling utama yaitu, orang tua. Faktor-faktor 

lainya yaitu lingkungan, pendidikan serta tekanan emosional yang ada pada 

diri seorang anak. 

2.2.6 Proses Pembentukan Karakter 

Menurut abdul M dan Andayani dalam (Ainna K. 2018) Pembinaan 

akhlak dimulai individu. Hakikat akhlak itu memang individual, meskipun ia 

dapat berlaku dalam konteks yang tidak individual. Karenanya, pembinaan 

akhlak dimulai dari sebuah gerakan individual, yang kemudian diproyeksikan 

menyebar ke individu-individu lainnya, lalu setelah jumlah individu yang 

tercerahkan secara akhlak menjadi banyak, sendirinya akan mewarnai 

kehidupan masyarakat. Pembinaan akhlak selanjutnya dilakukan dalam 

lingkungan keluarga dan harus dilakukan sedini mungkin sehingga 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Melalui pembinaan 

akhlak pada setiap individu dan keluarga akan tercipta peradaban masyarakat 

yang tentram dan sejahtera.  Dalam Islam, akhlak menempati kedudukan 

penting dan dianggap memiliki fungsi yang penting dalam memandu 

kehidupan masyarakat. 

Salah satu surah yang menjelaskan tentang Proses pemebentukan 

karakter yaitu terdapat pada QS. Lukman ayat 13, yang menjelaskan bahwa 

Lukman mengajarkan kepada anaknya, bahwa hanya Allah yang paatut untuk 

disembah, tiada Tuhan selain-Nya. 
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ـْرَك لَُظلْــٌم  ـُٰن َِّلبِْنٖو َوُھَو يَِعُظُو يُٰبنَـيَّ ََّل تُْشـِرْك َِبهلِلۗ  ِانَّ الّشِ َوِٳْذ كَاَل لُْلَم

 َعِظّْيٌ 

Terjemahnya: 

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia 

memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 

mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) 

adalah benar-benar kezaliman yang besar”. (Qur‟an 31:13)(Departemen 

Agama RI, 2018) 

 

Syeikh Nawawi Al-Bantani menuturkan bahwa pada saat itu anak 

Luqman yang bernama Saran belum mengenal akidah, namun ia mengajarkan 

akidah tersebut dengan cara yang baik, dengan kasih sayang. Luqman terus 

menerus memberikan nasehat dan mengajari anaknya sehingga anaknya mau 

memeluk Islam. Afton (2018). 

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa akidah adalah pondasi yang 

seharusnya ada pada umat Islam. Akidah seseorang akan benar dan lurus 

apabila keyakinan pada Allah juga benar dan lurus. Karena barang siapa yang 

mengenal Tuhan-Nya, seperti ajakan Luqman kepada anaknya untuk hijrah 

kepada Islam. Manusia akan mudah berperilaku baik dalam segala hal. 

Luqman mengajarkan akidah Islam dalam dua sisi, pertama dia mengajarkan 

Islam dari sisi bahwa dia adalah ayah dari anak-anaknya (keluarganya). 

Kedua, Luqman mengajarkan akidah sebagai syi‟ar Islam kepada sesama 

manusia.  

Penelitian Ditha dan Dinda (2018) menemukan bahwa proses 

pembentukan karakter anak usia dini, diawali dari keluarga, kemudian 

dilanjutkan dengan sekolah, dan komunias yang diikuti anak tersebut. 
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Komunitas ini meliputi komunitas bermain, komunitas les atau lembaga 

kursus pengembangan bakat yang diikuti anak tersebut. Tetapi faktor utama 

yang menentukan adalah keluarga sebagai komunitas terkecil dan pertama 

bagi para anak. 

Dari penjelasan tersebut jelas bahwa pondasi awal terbentuknya 

karakter sudah terbangun sejak kecil dan orang tua lah yang menjadi pendidik 

utamanya. Faktor yang mendukung terbentuknya karakter anak adalah 

lingkungan sekolah dan masyarakat. Dan berbagai sumber lainya menambah 

pengetahuan yang akan mengantarkan seseorang memiliki kemampuan yang 

sangat besar. Hal ini sesuai dengan penjelasan dibawah ini bahwa proses 

pembentukan karakter dapat melalui keluarga, sekolahan dan lingkungan 

masyarakat.Karakter akan terbentuk karena kebiasaan yang dilakukan, sikap 

yang diambil dalam mengambil keadaan, dan kata-kata yang diucapkan 

kepada orang lain. Karakter akan terbentuk karena kebiasaan. Karakter ini 

pada akhirnya akan menjadi sesuatu yang menempel pada seseorang.   

Kebiasaan terbentuk dari tindakan yang dilakukan berulang-ulang. 

Tindakan-tindakan tersebut pada awalnya disadari atau disengaja, tetapi karna 

begitu seringnya tindakan yang sama dilakukan maka pada akhirnya 

kebiasaan tersebut menjadi refleks yang tidak disadari oleh orang yang 

bersangkutan.  

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan berikut, karakter seseorang 

terbentuk karena kebiasaan yang dilakukan, sikap yang diambil dalam 

menanggapi keadaan, dan kata-kata yang diucapkan kepada orang lain, dan 

akhirnya akan menjadi sesuatu yang menempel pada diri anak tersebut. Orang 
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melakukan tindakan karena mengingikan untuk melakukan tindakan tersebut. 

Dari keinginan yang terus menerus akhirnya apa yang diinginkan tersebut 

dilakukan. Ada banyak yang dapat memicu pikiran yang informasinya datang 

dari panca indra, misalnyakarena melihat sesuatu, maka anak berfikir, dan 

karena mendengar sesuatu maka berpikir. Hal tersebut sesuai dengan 

penjelasan berikut: Proses pembentukan karakter, dimulai dari pikiran 

kemudian keinginan, perbuatan lalu kebiasaan dan terciptalah karakter. 

Syamsul (2004: 29-30). 

2.2.7 Karakteristik Anak 

2.2.7.1 Perkembangan Kognitif Anak Usia Sekolah Dasar 

Menurut Santrock dalam (Rima Trianingsih, 2016) Teori 

perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Piaget menyatakan bahwa 

anak usia Sekolah Dasar pada umumnya berada pada tahap operasional 

konkret untuk anak dengan rentang usia 7 sampai 11 tahun. Tahap operasional 

konkret merupakan tahap ketiga dari tahap-tahap perkembangan kognitif 

menurut Piaget. Pada tahap ini,anak sudah dapat melakukan penalaran secara 

logis untuk hal-hal yang bersifat konkret, sedangkan untuk hal-hal yang 

bersifat abstrak masih belum mampu. Anak sudah mampu mengklasifikasikan 

objek konkret ke dalam kelompok yang berbeda. 

Selama masa SD terjadi perkembangan kognitif yang pesat pada anak. 

Anak mulai belajar membentuk sebuah konsep, melihat hubungan, dan 

memecahkan masalah pada situasi yang melibatkan objek konkret dan situasi 

yang tidak asing lagi bagi dirinya. Anak juga sudah mulai bergeser dari 

pemikiran egosentris ke pemikiran yang objektif (Slavin, 2011, h.50-51). 
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Menurut Suparno dalam (Rima Trianingsih, 2016) Anak mampu mengerti 

adanya perpindahan pada hal yang konkret serta sudah memahami persoalan 

sebab akibat. Anak mampu memaknai suatu tindakan dianggap baik atau buruk 

dari akibat yang ditimbulkan. 

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

anak usia SD membutuhkan objek konkret dan situasi yang nyata/kebiasaan 

ketika belajar. 

2.2.7.2 Perkembangan Psikososial Anak Usia Sekolah Dasar 

Perkembangan psikososial dalam teori Erikson memberikan 

pandangan bahwa manusia dalam perkembangan psikososialnya mengalami 

perubahan-perubahan sepanjang hidupnya.Pandangan Erikson terhadap 

perkembangan psikososial anak usia SD menekankan pada proses-proses sadar 

yang dialami anak ketika berinteraksi sosial. Trianingsih R. (2016) 

Anak usia SD pada tahap ini telah menyadari bahwa dirinya memiliki 

keunikan dan kemampuan yang berbeda dengan temannya. Anak mulai 

membentuk konsep diri sebagai anggota kelompok sosial di luar keluarga. 

Ketergantungan anak terhadap keluarga menjadi berkurang. Hubungan anak 

dengan orang dewasa di luar keluarga memberikan pengaruh penting dalam 

pengembangan kepercayaan diri dan kerentanan terhadap pengaruh sosial 

(Bastable, 2002: 110). Anak mencoba mencari perhatian dan penghargaan atas 

karyanya. Anak mulai bertanggung jawab serta gemar belajar bersama. Timbul 

ketidakpercayaan diri pada anak jika tidak mampu mengerjakan tugas seperti 

temannya (Sunaryo, 2004: 51). 
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Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

pada tahap ini anak telah menyadari bahwa dirinya memiliki keunikan dan 

kemampuan, sehingga anak mencoba mencari perhatian dan penghargaan atas 

karyanya. 

2.2.7.3 Perkembangan Moral Anak Usia Sekolah Dasar 

Menurut Santrock terdapat tiga domain utama dalam perkembangan 

moral yaitu pemikiran, tingkah laku dan perasaan. Gunarsa (2008: 23).  

Menurut Santrock dalam (Rima Trianingsih, 2016) Tahapan-tahapan 

perkembangan moral Piaget membagi tahap perkembangan moral menjadi dua, 

yaitu moralitas heteronom dan moralitas otonom. Moralitas heteronom (usia 4 

sampai 7 tahun) yaitu tahap di mana anak memahami keadilan dan peraturan 

sebagai sesuatu yang berada di luar kendali manusia sehingga tidak dapat 

diubah atau bersifat tetap sehingga dalam menilai dari suatu tindakan hanya 

melihat pada konsekuensinya. Moralitas otonom (usia 10 tahun ke atas) yaitu 

tahap di mana anak sadar bahwa peraturan dibuat oleh manusia sehingga dalam 

menilai suatu tindakan harus mempertimbangkan niat pelaku dan 

konsekuensinya. Anak usia SD antara 7 sampai 10 tahun berada pada masa 

transisi moralitas heteronom ke moralitas otonom sehingga pada moralitas 

anak akan ditemukan kedua karakteristik perilaku pada kedua tahap tersebut. 

 Berbeda dengan Piaget, Kohlberg membagi moralitas menjadi tiga 

tingkatan dan setiap tingkatan terdapat tahapan. Pertama, tingkat prakonvensi 

terdiri dari tahap 1 orientasi hukum dan ketaatan dan tahap 2 orientasi relativis 

instrumental. Kedua, tingkat konvensi terdiri dari tahap 3 orientasi anak baik 

dan tahap 4 orientasi hukuman dan keteraturan. Ketiga, tingkat pascakonvensi 



 

29 
 

terdiri dari tahap 5 orientasi kontrak sosial dan tahap 6 orientasi prinsip etika 

universal.  Anak usia SD berada pada tingkat konvensi di mana moralitas 

dinilai berdasarkan interaksi dengan teman sebaya seperti pada tahap otonom 

Piaget. Pada tingkat konvensi, anak mampu mempertimbangkan perasaan 

orang lain ketika mengambil keputusan moral (Slavin, 2011: 71-72). 

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

pada tahap ini anak mulai memahami peraturan dan mulai berpikir ketika 

dihadapkan dengan suatu persoalan. 

2.2.7.4 Perkembangan Fisik dan Motorik Anak Usia Sekolah Dasar 

Orang yang sehat secara fisik akan dapat melakukan aktivitas dengan 

baik sehingga perkembangan motoriknya berjalan dengan baik. Perkembangan 

motorik merupakan proses perkembangan kemampuan gerak seseorang baik 

itu motorik kasar maupun motorik halus (Hidayati, 2010: 61). Motorik kasar 

adalah gerakan yang menggunakan hampir seluruh otot besar anggota tubuh. 

Sedangkan motorik halus adalah gerakan yang menggunakan otot kecil serta 

koordinasi mata dengan tangan (Decaprio, 2013: 19-20). 

Anak SD umumnya berada pada fase tenang, di mana perkembangan 

fisik pada masa ini terbilang lambat namun konsisten (Budiyartati, 2014: 72). 

Ciri-ciri perkembangan fisik yang mendasar pada anak SD usia 7 hingga usia 9 

tahun, anak perempuan lazimnya lebih pendek dan ringan daripada anak laki-

laki. Pada usia 9 sampai 10 tahun, anak perempuan lazimnya memiliki tinggi 

dan berat badan yang sama dengan anak laki-laki. Pada usia sekitar 11 tahun 

anak perempuan lebih tinggi dan berat dibandingkan anak laki-laki. Di usia SD 

ini, anak banyak mengembangkan kemampuan motorik dasar yang digunakan 
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untuk menyeimbangkan badan, berlari, melompat, dan melempar (Slavin, 

2011: 100). 

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

pertumbuhun fisik dan motorik anak pada tahap ini merupakan periode yang 

lambat, pada umumnya anak wanita lebih cepat pubertas daripada anak laki-

laki. 

2.2.8 Faktor Pendukung dan Penghambat Pendidikan Karakter 

Pertama, Faktor Pendukung. Menurut Zubaedi (2011:177-184) faktor-

faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan karakter yaitu: insting, 

adat atau kebiasaan, keturunan, dan lingkungan atau milieu. (1) Insting yaitu 

tindakan atau perbuatan manusia yang dikehendaki. Insting ini merupakan 

bawaan sejak lahir. Insting berfungsi sebagai motivator penggerak yang 

mendorong lahirnya tinkgkah laku. (2) Kebiasaan yaitu tindakan dan perbuatan 

seseorang yang dilkukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama 

sehingga menjadi kebiasaan. (3) Lingkungan. Seseorang mempunyai tingkah 

laku baik atau buruk dipengaruhi oleh lingkungan disekitarnya. Lingkungan 

masyarakat yang baik menjadi salah satu faktor pendukung implementasi 

pendidikan karakter.(4). Pendidikan, pendidikan yang diberikan oleh orangtua 

merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan anak, jenjang 

pendidikan yang dimiliki oleh orangtua merupakan salah satu pendukung 

pengetahuan seorang anak. 

Kedua, Faktor Penghambatpendidikan karakter yaitu: (1)Lingkungan 

keluarga. Sikap orang tua yang kurang memperhatikan perkembangan 

pendidikan karakter anak karena disibukkan dengan pekerjaan, dan orang tua 



 

31 
 

beranggapan bahwa pendidikan karakter hanya diajarkan di sekolah. (2) 

Lingkungan masyarakat. Sedikitnya informasi budaya dan kebiasaan dan 

budaya masyarakat yang jauh dari nilai-nilai akhlak akan mempengaruhi 

perkembangan psikologi anak didik. (3) Kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi (IPTEK). Kemajuan IPTEK telah menciptakan perubahan besar 

dalam kehidupan ini, televise atau media massa lain yang lahir dari kemajuan 

IPTEK telah banyak memberikan dampak yang negatif terhadap 

perkembangan anak, terutama pada perkembangan akhlak peserta didik. 

Hasnan S. (2017). 

Berdasarkan penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa faktor 

pendukung pada pendidikan karakter yaitu pembawaan, kepribadian, keluarga, 

pendidikan dan lingkungan. Sedangkan faktor penghambat dalam pendidikan 

karkter yaitu kesibukan dan sikap orang tua yang kurang memperhatikan 

pendidikan terhadap anak, selain pengaruh dari orang tua lingkungan dan 

media massa juga berpengaruh terhadap perkembangan karakter anak. 

2.3 Penelitian Relevan 

Penelitian Tri Wahyuni (2017) yang berjudul “Pola Asuh Orang Tua 

Dalam Menanamkan Karakter Islami Anak Pada Keluarga Pernikahan Dini di 

Dusun Jagir, Desa Dragan, Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali‟‟ 

menunjukkan bahwa pola asuh orang tua di Dusun Jagir, Desa Dragan, 

Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali dalam menanamkan karakter Islami anak 

dengan berbagai cara antara lain: pertama, pola asuh authoritarian yang memaksa 

dan orang tua bersikap keras dalam hal ibadah dan kedisiplinan.Kedua, pola asuh 

authoritatif yang cenderung memperhatikan kebutuhan dan kepentingan anak, hal 
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ini dimaksud agar anak tumbuh dengan karakter kedermawanan dan keikhlasan 

serta memiliki sifat jujur pada diri seseorang anak, sehingga menjadikan anak 

memliki karakter islami.  

Penelitian Septaningsih Reni (2020) yang yang berjudul “Peran Orang Tua 

Terhadap Pembentukan Karakter Anak: Telaah Hadis Tematik‟‟ mengatakan 

bahwa orang tua memiliki peran dalam mengajarkan pendidikan anak dalam 

Islam. Orang tua harus memberikan pendidikan yang tepat dalam pembentukan 

karakter anak sejak dini yang berlandaskan hadis-hadis Rasulullah SAW. 

Karakter anak dapat dibentuk oleh orang tua dengan mengajarkan dasar-dasar 

pendidikan Islam sejak dini, mencintai Allah dan Rasul-Nya. Pendidikan akidah 

merupakan pondasi utama bagi anak-anak untuk membentuk karakter yang baik. 

Faktor dalam pembentukan karakter yaitu faktor internal, faktor orang tua, faktor 

pendidikan dan faktor lingkungan.  

Penelitian Ni Kadek Santya Pratiwi (2018) yang berjudul “Pentingnya 

Peran Orang Tua dalam Pendidikan Karakter Anak Usia Sekolah Dasar‟‟ 

mengatakan bahwa keluarga adalah faktor yang penting dalam pendidikan 

seorang anak. Karakter seorang anak berasal dari keluarga. Dimana, sebagian 

besar anak-anak sampai usia 18 tahun menghabiskan waktunya 60-80   bersama 

keluarga. Sampai usia 18 tahun, mereka masih membutuhkan orang tua dan 

kehangatan dalam keluarga. Dari sini, sudah sepatutnya pendidikan karakter 

dimulai dari dalam keluarga,yang merupakan lingkungan pertama bagi 

pertumbuhan karakter anak. Setelah keluarga, di dunia pendidikan karakter ini 

sudah harus menjadi ajaran wajib sejak sekolah dasar. Anak SD masih dalam 

tahap perkembangan operasional konkret. Tahap dimana mulai berkembangnya 



 

33 
 

kecerdasan mereka untuk berpikir logis dan sistematis sehingga pendidikan 

karakter pada anak SD menjadi kunci dalam perubahan generasi muda yang lebih 

baik. 

Dari tiga penelitian tersebut relevansi yang sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti dengan penelitian di atas adalah sama-sama membahas 

mengenai peran orang tua dalam mendidik karakter anak. Perbedaannya 

adalahpada penelitian ini mengkaji peran orang tua dalam pendidikan karakter 

anak secara umum.  
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2.4 Kerangka Berpikir 

Penelitian ini memiliki fokus penelitian mengenai peran orang tua dalam 

pendidikan karakter anak di Desa Unaasi Jaya Kecamatan Abuki Kabupaten 

Konawe. Peran orang tua dalam mendidik karakter anak diharapkan dapat 

membentuk karakter religius, disiplin dan tanggung jawab bagi setiap anak. Untuk 

lebih jelasnya, dapat dilihat pada skema kerangka berpikir sebagai berikut: 

 

 

 

   

 

 

 

 

Tabel 2.1 Skema Kerangka Berpikir 

Berdasarkan skema di atas menjelaskan bahwa pentingnya peran orang tua 

dalam mendidik karakter anak dengan menanamkannilai-nilai kebajikan. Nilai-

nilai karakter yang ditanamkan pada anak adalahreligius, jujur, toleransi, disiplin, 

kerja keras, kreatif, mandiri, demokrasi, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, 

cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, 

peduli lingkungan, peduli sosial, tanggungjawab. Hal ini dilakukan agar anak 

tidak hanya memiliki bekal ilmu intelektual yang didapatkan dari sekolah tetapi 

juga memiliki karakter tingkah laku moral yang berbudi pekerti baik.  

Peran Orang Tua 

dalam Pendidikan 

Karakter Anak 

 

Penanaman Nilai Karakter 

pada Anak 

Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, 

demokrasi, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah 

air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar 

membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggungjawab 


