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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu pilar yang ikut menopang berdirinya 

sebuah peradaban yang disebut dengan bangsa. Eksistensi suatu bangsa sangat 

ditentukan oleh karakter yang dimilikinya. Bangsa yang memiliki karakter kuat  

dapat menjadi bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa lain di seluruh 

dunia. Rosa (2013:480). 

Berangkat dari hal tersebut, dunia pendidikan sekarang ini dinilai hanya 

mampu melahirkan lulusan-lulusan manusia dengan tingkat intelektual yang 

memadai. Banyak dari lulusan sekolah yang memiliki nilai tinggi (terkadang 

diperoleh dengan cara yang tidak murni), berotak cerdas, brilian, serta mampu 

menyelesaikan berbagai soal mata pelajaran dengan waktu yang sangat cepat. 

Sayangnya, tidak sedikit pula diantara mereka yang cerdas itu, justru tidak 

memiliki perilaku cerdas dan sikap yang brilian, serta kurang mempunyai mental 

kepribadian yang baik, sebagaimana nilai akademik yang telah mereka raih 

dibangku sekolah. Silvia (2020). 

Era informasi menyebabkan lingkungan sosial semakin meluas karena 

disatukan oleh teknologi dibidang komunikasi. Namun, lajunya teknologi yang 

semakin berkembang dan meningkat membuat turunnya rasa tanggung jawab 

anak terhadap tugas dan kewajibannya. Peranan media elektronika yang demikian 

besar juga akan menggeser agen-agen sosialisasi yang tradisional, seperti orang 

tua, guru, pemuka agama, pemerintah dan sebagainya.Suatu permasalahan yang 

sering muncul di masyarakat adalah berkisar pada masalah yang sangat kompleks, 

salah satu masalah tersebut adalah semakin menurunnya tatakrama kehidupan 
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sosial dan etika remaja dalam praktik kehidupan, baik di rumah, sekolah, maupun 

lingkungan sekitarnya. Indikator lain yang mengkhawatirkan juga terlihat pada 

sikap kasar anak-anak, mereka semakin kurang hormat terhadap orang tua, guru, 

dan sosok-sosok lain yang berwenang, kekerasan yang bertambah, kecurangan 

yang meluas dan kebohongan yang semakin lumrah. 

Fenomena tersebut jelas menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi 

banyak kalangan. Padahal, pada hakikatnya pendidikan dilaksanakan tidak hanya 

untuk mengejar nilai-nilai melainkan memberikan pengarahan kepada setiap 

orang agar dapat bertindak dan bersikap benar sesuai dengan kaidah-

kaidahkeilmuan yang dipelajari. Oleh karena itu, penanaman pendidikan karakter 

tidak cukup hanya diajarkan di sekolah saja, tetapi di lingkunagan keluarga dan 

lingkungan masyarakat juga perlu adanya pendidikan karakter. 

Ihsan (2003) menyatakan bahwa peranan pendidik yang sangat penting 

dalam proses pendidikan adalah keluarga yang merupakan lembaga pendidikan 

pertama dan utama dalam masyarakat, karena dalam keluargalah manusia 

dilahirkan dan berkembang secara dewasa. Tugas dan tanggung jawab orang tua 

terhadap pendidikan anaknya lebih bersifat pembentukan watak dan budi pekerti, 

latihan keterampilan, pendidikan sosial, penanaman sikap dan nilai hidup, 

pengembangan bakat dan minat serta pembinaan kepribadian, 

kemudianpenanaman nilai-nilai pancasila, nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai 

kepercayaan pada TuhanYang Maha Esa.  

M. Hidayat (2013) Anak merupakan suatu amanah Allah SWT atas kedua 

orang tua. Untuk itu, orang tua berkewajban menjaga dan mendidik anaknya agar 

selamat dunia dan akhirat. Oleh karena itu, orang tua harus bertanggung jawab 
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dalam mendidik anak yang harus dimulai semenjak dia kecil, karena dari 

merekalah anak pertama kalimendapat pendidikan. Apabila orang tua lalai dalam 

mendidik anak semenjak kecil, maka akan membawa dampak buruk bagi 

perkembangan anak di masa yang akan datang. 

Peran orang tua sangatlah besar untuk membentuk pribadi anak yang budi 

pekerti, berkarakter baik dan berakhlak baik. Orang tua sebagai pendidik utama 

tidak pernah lepas dari tanggung jawabnya yaitu mendidik kepribadian dan 

karakter. Ada tiga peran utama yang dapat dilakuan ayah dan ibu dalam 

membentuk karakter anak, seperti: Berkewajiban menciptakan suasana yang 

hangat dan tentram. menjadi panutan yang positif bagi anak sebab anak belajar 

terbanyak dari apa yang dilihat karena karakter orang tua yang diperlihatkan 

melalui prilaku nyata merupakan bahan pelajaran yang akan diserap anak, 

mendidik anak artinya mengajarkan karakter yang baik dan mendisiplinkan anak 

agar berprilaku sesuai dengan dengan apa yang telah diajarkan. Zubaedi 

(2011:144-145). 

Kemendiknas menyatakan karakter adalahwatak, tabiat, akhlak atau juga 

kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan 

yang diyakini dan mendasari cara pandang, berpikir, sikap dan cara bertindak 

orang tersebut. Kebajikan tersebut terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma 

jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, dan hormat kepada orang lain. Machful 

(2015). 

Pendidikan karakter perlu dimulai dengan penanaman pengetahuan dan 

kesadaran kepada anak akan bagaimana bertindak sesuai nilai-nilai moralitas, 

sebab jika anak tidak tahu bagaimana bertindak, perkembangan moral mereka 
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akan terganggu. Dengan meningkatkan kecerdasan moral anak, diharapkan 

mereka tidak hanya berpikir dengan benar, tetapi juga bertindak benar dan 

diharapkan juga akanterbangunnya karakter yang kuat. Kemudian mengajarkan 

anak untuk mencontoh Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang memiliki 

sifat dan karakter mulia. 

Di Desa Unaasi Jayapenulis menemukan fakta di lapangan bahwa masih 

terdapat anak-anak yang memiliki sifat atau karakter yang tidak baik, tidak sopan 

dalam berbicara, tidak hormat terhadap orang yang lebih tua, suka berkelahi antar 

teman, suka mengganggu teman hingga menangis dan perilaku bullying tehadap 

temannya. Dalam hal ini, peran orang tua dalam pendidikan karakter anak di Desa 

Unaasi Jaya sebahagian masih kurang maksimal salah satunya dalam hal 

pengawasan, orang tua tidak memperhatikan kegiatan anaknya, kurang 

memperhatikan pendidikan anak dan hanya fokus dengan kehidupan sehari-hari 

yang serba pas-pasan. Tak jarang pula setelah beranjak lebih besar anak-anak 

sudah melakukan tindakan-tindakan kekerasan (berkelahi) antar teman, mencurui 

dan masih terdapat anak usiasekolah dasar putus sekolah karena tidak memiliki 

motivasi belajar. 

Berdasarkan wawancara kepada Kepala Desa Unaasi Jaya, mengatakan 

bahwa: 

“Salah satu penyebab anak berperilaku tidak baik adalah kuranganya 

didikan, dan perhatian orang tua terhadap anaknya sehingga anak 

melakukan suatu hal semaunya. Di Desa Unaasi Jaya  anak yang berusia 

6-13 tahun sebanyak 64 orang, anak-anak yang memiliki karakter yang 

kurang baik yaitu  sekitar 7 orang, anak-anak yang suka berkata kasar 

ataupun perkataan kotor bahkan terdapat anak yang putus sekolah pada 

jenjang sekolah dasar (SD)”.  
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Anak-anak yang berperilaku tidak baik di Desa Unaasi jaya ini sekitar 7 

orang, namun walupun hanya sekitar 7 orang anak tetapi sangat meresahkan 

masyarakat setempat karena perilaku anak tersebut yang menganggu. Dalam hal 

ini peran orang tua terhadap pendidikan anak terutama pendidikan karakter anak 

sangatlah penting, bagaimana orang tua menerapkan peraturan dan konsekuensi 

terhadap anak di rumah,  memberikan pengetahuan apa dan bagaimana perilaku 

yang diharapkan dan bagaimana orang tua dapat menyentuh emosi anak dan 

memberikan informasi yang tepat  tentang sikap atau  perilaku anak sampai 

informasi tersebut akan menetap dalam hidup anak. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian tentang “Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Karakter Anak Di Desa 

Unaasi  Jaya Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe”. 

1.2 Fokus Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas serta keterbatasan 

peneliti, maka pada penelitian ini peneliti hanya memfokuskan penelitian pada 

peran orang tua dalam pendidikan karakter anak di Desa Unaasi Jaya Kecamatan 

Abuki Kabupaten Konawe. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas dapat dirumuskan 

masalah yaitu: 

1.3.1 Bagaimana peran orang tua terhadap  pendidikan karakter anak di Desa 

Unaasi Jaya Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe? 

1.3.2 Bagaimana karakter anak di Desa Unaasi Jaya Kecamatan Abuki 

Kabupaten Konawe? 
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1.3.3 Apa saja faktor pendukung dan penghambat pendidikan karakter anak 

di Desa Unaasi Jaya Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Untuk mengetahui peran orang tua terhadap  pendidikan karakter anak 

di Desa Unaasi Jaya Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe. 

1.4.2 Untuk mengetahui karakter anak di Desa Unaasi Jaya Kecamatan 

Abuki Kabupaten Konawe? 

1.4.3 Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pendidikan 

karakter anak di Desa Unaasi Jaya Kecamatan Abuki Kabupaten 

Konawe. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat memperluas khazanah ilmu pengetahuan 

tentang peran orang tua terhadap pendidikan karakter anak di Desa Unaasi 

Jaya Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe. Selain itu penelitian ini dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan kajian lebih lanjut kepada peneliti terhadap 

pendidikan karakter anak khususnya pada bidang pendidikan. 

1.5.2 Secara Praktis 

1.5.2.1 Bagi anak penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bentuk masukan 

agar dapat digunakan dalam peningkatan kualitas dalam 

pembentukan karakter anak. 

1.5.2.2 Bagi orang tua penelitian ini agar orang tua memperoleh 

pengetahuan tentang pendidikan karakter anak. 
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1.5.2.3 Bagi penulispenelitian ini dimanfaatkan sebagai sumber belajar 

bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana seharusnya pendidikan 

karakter anak yang benar dan efektif.  

1.6  Definisi Operasional 

Agar dalam pembahasan skripsi ini lebih mengarah dan terfokus pada 

permasalahan yang akan dibahas, maka perlu adanya penjelasan mengenai 

definisi operasional. 

1.6.1 Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sesuatu yang menjadi 

bagian dan berpengaruh dalam pendidikan karakter anak di Desa 

Unaasi Jaya Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe. 

1.6.2 Orang Tuayang dimaksud dalam penelitian ini adalah ayah/ibu kandung 

yang berpengaruh terhadap pendidikan karakter anak-anak mereka di 

Desa Unaasi Jaya Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe. 

1.6.3 Karakter yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendidikan tentang 

pembentukan nilai-nilai kebajikan yaitureligius, 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. 

1.6.4 Anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak usia (6-13 tahun) 

di Desa Unaasi Jaya Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe. 

1.6.5 Faktor pendukung dan penghambat yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah hal-hal yang mendukung dan menghambat terlaksananya 
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implementasi pendidikan karakter baik di lingkungan keluarga, sekolah 

maupun masyarakat.  


