
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hal yang sangat esensial dalam pembentukan 

karakter, peradaban dan kemajuan bangsa yang akan datang. Pendidikan adalah 

usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi 

dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam 

arti mental. 

Di dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 

disebutkan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya utuk memiliki kekuatan spritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara. (Hasbullah, 2009, h. 304-305). 

 

Berdasarkan pengertian tersebut pendidikan adalah usaha sadar yang 

dilakukan seseorang melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan yang 

berlangsung di sekolah maupun di luar sekolah sepanjang hayat untuk 

mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai 

lingkungan hidup secara tepat pada masa yang akan datang. 

Purwanto (2004, h. 13) menjelaskan bahwa sesuai dengan asas pendidikan 

yang dianut oleh pemerintah dan bangsa Indonesia, yakni pendidikan seumur 

hidup (long life education), maka pendidikan merupakan tanggung jawab bersama 

antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Dalam pembentukan karakter anak 

keluarga memiliki peranan yang sangat besar sebagaimana yang dijelasakan oleh 

Hasbullah (2009, h. 13) “Tugas utama keluarga bagi pendidikan anak ialah 
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sebagai peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. 

Sifat dan tabiat anak sebagian besar diambil dari kedua orang tuanya dan dari 

anggota keluarga yang lain”.  

M. Alisuf Sabri mengatakan bahwa: 

Keluarga disebut sebagai lingkungan pertama karena dalam keluarga 

inilah anak pertama kalinya mendapatkan pendidikan dan bimbingan. Dan 

keluarga disebut sebagai lingkungan pendidikan yang utama karena 

sebagian besar hidup anak berada dalam keluarga, maka pendidikan yang 

palling banyak diterima oleh anak adalah di dalam keluarga. (Sabri, 1999, 

h. 15). 

 

Imam Al-Ghazali berkata anak adalah amanat bagi orang tuanya, hatinya 

bersih, suci dan polos. Kosong dari segala ukiran dan gambaran. Anak akan selalu 

menerima ukiran yang diukirnya, dan akan cenderung  terhadap apa saja yang 

mempengaruhinya. Maka apabila ia dibiasakan dan diajarkan untuk melakukan 

kebaikan, niscaya akan seperti itulah anak terbentuk. Namun apabila anak 

dibiasakan untuk melakukan kejahatan dan ditelantarkan bagaikan binatang liar, 

sengsara dan celakalah ia. 

Rasulullah SAW bersabda: 

َرانِِو  َدانِِو َويُنَّصِ َماِمْن َمْىلُىٍد إَِّلا يُىلَُد َعلَى اْلِفْطَرِة فَأَ بََىاهُ يَُهىا

َسا نِوِ   َويَُمجا

Artinya: “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci bersih, dan 

sesungguhnya kedua orang tuanyalah yang menjadikannya sebagai orang 

yahudi atau nasrani atau majusi” (H.R. Muslim). (Al-Nasaburi, 2007, h. 

2047). 

 

Dari hadits tersebut kita dapat mengetahui bahwa setiap manusia yang 

terlahir di dunia ini adalah suci, lingkungan keluargalah yang dapat membentuk 

karakter anak, karakter yang terbentuk dalam anak dapat berupa yang positif 
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maupun negatif. Sebab semua pembentukan karakter tersebut tergantung dengan 

keluarga itu sendiri. Hadits Nabi tersebut menjelaskan bahwa orang tua 

memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan karakter anak serta 

keberhasilan pendidikan anak-anaknya. Orang tua selaku pendidik utama 

hendaknya selalu memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya, sehingga 

anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang berkarakter. 

Selain keluarga, pendidikan di sekolah memiliki peranan yang hampir 

sama dalam pembentukan karakter anak. “Pada dasarnya pendidikan di sekolah 

merupakan bagian dari pendidikan dalam keluarga, yang sekaligus juga 

merupakan lanjutan dari pendidikan dalam keluarga. Selain itu kehidupan di 

sekolah adalah jembatan bagi anak yang menghubungkan kehidupan dalam 

keluarga dengan kehidupan dalam masyarakat”. (Hasbullah, 2009, h. 46). 

Dalam hal ini lembaga pendidikan tidak mampu berdiri sendiri dalam 

mengaktualisasikan dan mengontrol karater peserta didik, sehingga diperlukannya 

kerjasama antara sekolah dan orang tua dalam pembentukan karakter peserta didik 

tersebut. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang bisa membangkitkan dan 

meningkatkan rasa keterlibatan, tanggung jawab, serta kepedulian antara kedua 

belah pihak yang akan saling memberi dukungan dalam pendidikan seoarang 

anak.  

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di SD Negeri 1 Pangi-

Pangi Kec. Poli-Polia Kab. Kolaka Timur, terungkap bahwa adanya kerjasama 

antara sekolah dan orang tua dalam pembentukan karakter, salah satu contoh 

kerjasama yang dilakukan di sekolah tersebut yaitu dilibatkanya orang tua dalam 

kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan siswa dalam sekolah maupun diluar 
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sekolah. Sementara kerjasama yang berhubungan dengan karakter siswa yaitu 

pihak sekolah dan orang tua dapat memberikan pembiasaan atau contoh yang 

dapat meningkatkan karakter siswa seperti membiasakan anak untuk berkata jujur, 

bertanggung jawab serta melakukan kegiatan keagamaan, dan kegiatan tersebut 

harus dipantau oleh orang tua dan pihak sekolah.  

Namun demikian walaupun sekolah sudah menerapkan dan menjalankan 

kerjasama dengan orang tua serta masyarakat akan tetapi, sekolah dan orang tua 

masih memiliki kendala tersendiri dalam pembentukan karakter siswa. Hal ini 

terlihat di SD Negeri 1 Pangi-Pangi Kec. Poli-Polia Kab. Kolaka Timur masih 

terdapat siswa yang memiliki tingkah laku yang kurang baik seperti datang 

terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan tugas sekolah, bertutur kata yang kurang 

sopan, tidak jujur terhadap orang dan kurang rasa hormat dengan yang lebih tua.  

Beberapa penelitian mengenai kerjasama sekolah dan orang tua dalam 

pembentukan karakter siswa telah dilakukan. Penelitian tersebut antara lain 

Maifani (2016) dengan temuaanya menanmkan nilai-nilai karakter yang baik 

kepada anak sejak dini akan menjadikan anak yang tangguh, bertanggungjawab, 

jujur, mandiri, sopan, dan bertingkah laku yang baik. Cara membentuk karakter 

yaitu dengan membiasakan anak melakukan hal-hal yang baik dan memberikan 

contoh teladan yang baik. Selanjutnya penelitian yang dilakukan  oleh Tasuran 

Amma (2020) dengan temuannya dalam menumbuhkan karakter siswa yaitu 

dengan mengadakan rapat dengan orang tua di  sekolah, melakukan kunnjungan 

rumah/home visit, menerima kunjungan orang tua peserta didik, serta melibatkan 

oran tua dalam pembentukan karakter siswa. 



5 
 

Dari kasus diatas yang telah dipaparkan tersebut peneliti merasa terttarik 

meneliti mengenai “Kerjasama Sekolah dan Orang Tua dalam Pembentukan 

Karakter Siswa Di  SD Negeri 1 Pangi-Pangi Kec. Poli-Polia Kab. Kolaka 

Timur”. 

 

1.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah pada kerjasama sekolah dan orang tua dalam 

pembentukan karakter siswa di SD Negeri 1 Pangi-Pangi Kec. Poli-Polia Kab. 

Kolaka Timur, yang meliputi: 

1. Bentuk kerjasama sekolah dan orang tua dalam pembentukan karakter siswa di 

SD Negeri 1 Pangi-Pangi Kec. Poli-Polia Kab Kolaka Timur. 

2. Kendala kerjasama sekolah dan orang tua dalam pembentukan karakter siswa 

di SD Negeri 1 Pangi-Pangi Kec. Poli-Polia Kab Kolaka Timur. 

3. Bagaimana upaya sekolah dan orang tua dalam pembentukan karakter siswa di 

SD Negeri 1 Pangi-Pangi Kec. Poli-Polia Kab. Kolaka Timur. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut:  

1. Apa saja bentuk kerjasama sekolah dan orang tua dalam pembentukan 

karakter siswa di SD Negeri 1 Pangi-Pangi Kec. Poli-Polia Kab. Kolaka 

Timur ? 

2. Apa kendala kerjasama sekolah dan orang tua dalam pembentukan karakter 

siswa di SDN 1 Pangi-Pangi Kec. Poli-Polia Kab. Kolaka Timur ? 
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3. Bagaimana upaya sekolah dan orang tua dalam pembentukan karakter siswa di 

SD Negeri 1 Pangi-Pangi Kec. Poli-Polia Kab. Kolaka Timur ? 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

1. Mengkaji bentuk kerjasama sekolah dan orang tua dalam pembentukan 

karakter siswa di SD Negeri 1 Pangi-Pangi Kec. Poli-Polia Kab. Kolaka 

Timur. 

2. Mengkaji kendala kerjasama sekolah dan orang tua dalam pembentukan 

karakter siswa di SD Negeri 1 Pangi-Pangi Kec. Poli-Polia Kab. Kolaka 

Timur. 

3. Mengkaji upaya sekolah dan orang tua dalam pembentukan karakter siswa di 

SD Negeri 1 Pangi-Pangi Kec. Poli-Polia Kab. Kolaka Timur. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dalam 

upaya menambah wawasan serta pengetahuan tentang kerjasama sekolah dan 

orang tua dalam pembentukan karakter siswa di SD 1 Pangi-Pangi Kec. Poli-

Polia Kab. Kolaka Timur. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis merupakan wahana untuk menambah wawasan keilmuan 

dan pemikiran, khusunya yang berkaitan dengan  kerjasama sekolah dan 

orang tua dalam pembentukan karakter siswa. 
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b. Bagi pembaca sebagai penambah wawasan dan pengetahuan baru 

mengenai kerjasama sekolah dan orang tua dalam pembentukan karakter 

siswa. 

c. Bagi masyarakat (orang tua) sebagai acuan untuk mengetahui bentuk-

bentuk kerjasama sekolah dalam pembentukan karakter siswa. 

d. Bagi IAIN Kendari khususnya mahasiswa Fakultas Tarbiya dan Ilmu 

keguruan untuk menambah khazanah kepustakaan guna pengembangan 

karya-karya ilmiah lebih lanjut. 

1.6 Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami istilah-

istilah yang peneliti bahas dalam judul penelitian ini, maka peneliti menguraikan 

definisi operasional dari variabel-variabel objek yang akan diteliti yaitu: 

1. Kerjasama orang tua dan sekolah 

 Kerjasama yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan hubungan yang 

terjalin antara sekolah dan orang tua dalam rangka pembentukan karakter 

siswa.  

2. Pembentukan Karakter 

 Pembentukan karakter yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pembentukan nilai-nilai karakter yang harus dibentuk pada diri siswa yang 

tercermin dalam kehidupan sehari-hari. 
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