
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Deskripsi Teori 

2.1.1 Kerjasama Sekolah dan Orang Tua 

2.1.1.1 Pengertian Kerjasama  

Kerjasama merupakan salah satu wujud interaksi sosial. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa kerjasama berasal dari dua kata yaitu 

kerja dan sama. Di mana kerja adalah kegiatan melakukan sesuatu, sedangkan 

kata sama adalah serupa, tidak berlainan. Jadi kerjasama adalah kegiatan atau 

usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. 

(https://kbbi.kemdikbud.go.id). Kerjasama adalah suatu proses sosial, dimana di 

dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan 

bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. 

(Huda, 2018, h. 22).  

Poerwono (dalam Sari, 2013, h. 310)  mengemukakan bahwa kerjasama 

merupakam kondisi dimana terdapat orang yang bekerja bersama-sama dalam 

organisasi untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Ia merupakan suatu 

proses sosial yang paling dasar. Umumnya kerjasama melibatkan pembagian 

tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan 

tanggung jawab demi tercapainya tujuan bersama.  

Menurut Arikunto (dalam Sari, 2013, h. 310) menyatakan bahwa 

kerjasama dapat memberikan keuntungan untuk sutau organisasi serta pengaruh 

baik untuk para anggotanya, kerjasama juga bisa mempertinggi produktivitas 

dibandingkan apabila bekerja sendiri-sendiri. Dengan kerjasama dapat diciptakan 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/
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keselarasan hubungan antar manusia, antar kelompok serta antar organisasi. Dan 

dengan kerjasama yang baik maka dapat memberikan manfaat bagi semua 

anggota organisasi.  

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kerjasama adalah 

melakukan suatu aktivitas yang sama ataupun tidak berbeda, secara bersama-sama 

ataupun berkelompok untuk mencapai tujuan yang telah dibuat bersama. 

Kerjasama itu sendiri sama halnya dengan saling membantu yang dilakukan oleh 

banyak orang ataupun lebih dari satu orang untuk mencapai tujuan yang telah 

dibuat serta ditetapkan bersama, dengan bekerjasama pekerjaan seseorang akan 

lebih mudah dan ringan karena dilakukan secara bersama-sama. 

 

2.1.1.2 Sekolah  

Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pembelajaran 

peserta didik dibawah pengawasan pendidik (guru) dalam upaya menciptakan 

peserta didik. Agar dapat memahami kemajuan setelah melalui proses 

pembelajaran. Sekolah adalah organisasi yang komplek dan unik, sehingga di 

dalamnya diperlukan tingkat koordinasi yang tinggi.  

Menurut Sagala yang dikutip oleh Sari (2013, h. 308)  mengatakan bahwa 

institusi pendidikan sekolah merupakan suatu sistem tempat proses pendidikan 

berlangsung yang memiliki berbagai perangkat, unsur-unsur yang saling terkait 

(guru, pegawai, orang tua, dan anggota komunnitas lainnya). Sekolah adalah 

lembaga pendidikan yang sangat penting sesudah keluarga, karena semakin besar 

kebutuhan anak, maka orang tua menyerahkan tanggung jawabnya sebagian 

kepada lembaga sekolah. Sekolah berfungsi sebagai pembantu keluarga dalam 

mendidik anak. Sekolah memberikan pendidikan kepada anak mengenai apa yang 
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tidak mereka dapat di dalam lingkungan keluarga. Sekolah sebagai lembaga 

pendidikan formal secara sistematis melaksanakan program bimbingan, 

pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu siswa agar mampu 

mengembangkan potensinya baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, 

intelektual, emosional, maupun sosial. 

 

2.1.1.3 Orang Tua 

Orang tua adalah ayah dan ibu kandung, suami istri (seorang laki-laki dan 

perempuan) yang terikat dalam tali pernikahan, kemudian melahrikan beberapa 

seorang anak, maka suami istri tersebut adalah orang tua bagi anak-anak mereka. 

(Maifani, 2016, h. 6). Orang tua adalah orang dewasa pertama yang memikul 

tanggung jawab pendidikan, sebab secaraa alami anak pada masa-masa awal 

kehidupannya berada ditengah-tengah ibu dan ayahnya. Dari kedua orang tualah 

anak mulai mengenal pendidikannya, dasar-dasar pandangan hidupnya dan 

keterampilan tertanaman sejak anak berada dalam lingkungan orang tuanya. 

(Handayani, Permatasari, dan Hamzah, 2019, h. 42). Sedangkan menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi V orang tua adalah ayah atau ibu kandung, 

atau orang yang dianggap orang tua atau yang dituakan (cerdik, pandai, ahli, dan 

sebagainya) atau orang yang dihormati dan disegani di kampung, dengan 

demikian orang tua adalah ayah dan ibu atau anggota masyarakat secara 

keseluruhan. (https://kbbi.kemdikbud.go.id/)  

Orang tua adalah guru pertama bagi anak-anaknya, apabila anak telah 

masuk sekolah, orang tua adalah mitra kerja yang utama bagi guru anaknya. 

Bahkan sebagai orang tua, mereka mepunyai berbagai peran pilihan yaitu, orang 

tua sebagai pelajar, orang tua sebagai relawan, orang tua sebagai pembuat 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/
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keputusan, orang tua sebagai anggota tim kerjasama antara guru dan orang tua. 

Dalam peran tersebut memungkinkan orang tua dapat membantu dalam 

meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan anak-anak mereka. Orang tua 

tidak hanya sekedar memberikan kasih sayang, fasilitas yang cukup serta 

memberikan nafkah akan tetapi orang tua juga sebagai guru untuk anak-anaknya, 

karena pendidikan yang diterima oleh anak dari lahir hingga dewasa pada awalnya 

adalah dari orang tua sendiri. (Oktariani, 2017, h. 14). Berdasarkan penjelasan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa orang tua merupakan ayah dan ibu yang 

mempunyai tanggung jawab yang besar untuk anaknya dan menjadi panutan 

karena anak akan mencontoh semua baik dan buruk yang ada pada diri orang 

tuanya. 

 

2.1.1.4 Hubungan Antara Sekolah dan Orang Tua 

Manusia selaku makhluk sosial tidak mampu melaksanakam segala 

kegiatan di dalam kehidupan tanpa interaksi serta dorongan dari pihak lain. Disisi 

lain, manusia merupakan makhluk sosial, maka pada dasarnya manusia tidak bisa 

hidup sendiri di dunia ini baik sendiri dalam konteks fisik ataupun dalam konteks 

sosial budaya. (Bungin, 2006, h. 25). Demikian pula dalam dunia pendidikan, 

sekolah tidak dapat berdiri sendiri dalam melaksanakan seluruh aktivitasnya. 

Sekolah membutuhkan adanya partisipasi dari masyarakat guna menunjang 

pelaksanaan program-programnya. Tanpa keterlibatan ataupun partisipasi dari 

masyarakat (orang tua), sudah tentu program-program sekolah yang sudah 

tersusun dengan baik tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana, yang berujung 

pada ketidak tercapaian program pendidikan. 
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Keluarga mempunyai peranan penting dalam pendidikan, baik dalam 

lingkungan masyarakat Islam maupun non Islam. Karena keluarga merupakan 

tempat pertumbuhan anak yang pertama, di mana anak mendapatkan pengaruh 

dari anggota keluarganya pada masa yang sangat penting dalam pendidikan anak, 

yaitu tahun-tahun pertama dalam kehidupannya (usia pra-sekolah). Sebab pada 

masa tersebut apa yang ditanamkan dalam diri anak akan sangat membekas, 

sehingga tak mudah hilang atau berubah sesudahnya. Orang tua anak meletakkan 

dasar-dasar pendidikan di rumah terutama dalam segi pembentukan kepribadian, 

nilai-nilai luhur moral dan agama sejak kelahirannya. Kemudian dilanjutkan dan 

dikembangkan dengan berbagai materi pendidikan berupa ilmu dan keterampilan 

yang dilakukan oleh sekolah. Orang tua anak menilai dan mengawasi hasil 

didikan sekolah ini dalam kehidupan sehari-hari. (Ihsan, 2008, h. 90).  

Sekolah dan masyarakat (orang tua) adalah lingkungan hidup yang tidak 

dapat dipisahkan. Sekolah merupakan satuan pendidikan yang melaksanakan 

pendidikan formal yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan 

potensi individu baik potensi fisik maupun psikis. Keberhasilan sekolah dalam 

menyelengarakan pendidikan ditentukan oleh berbagai faktor serta kerjasama 

berbagai pihak seperti pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Hubungan yang 

harmonis dapat terbina dengan baik jika komunikasi antara sekolah dan orang tua 

berjalan dengan lancar. Dengan komunikasi yang baik tersebut merupakan salah 

satu kunci keberhasilan dalam hubungan kerjasama antara sekolah dan masyarakat 

(orang tua). (Afriansyah, 2019, h. 1).  

Berdasarkan pengertian tersebut maka hubungan antara sekolah dan 

orang tua sangat berkaitan erat dalam dunia pendidikan, sebab dengan adanya 
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hubungan tersebut orang tua dapat mengetahui sifat anaknya disekolah maupun 

sebaliknya, sehingga dengan adanya kerjasama yang baik antara kedua pihak akan 

meningkatkan mutu pendidikan kedepannya. 

 

2.1.1.5 Bentuk Kerjasama antara Guru dan Orang Tua 

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, 

dan pemerintah. Sekolah merupakan pembantu kelanjutan pendidikan dalam 

keluarga sebab pendidikan yang pertama dan utama diperoleh anak adalah dalam 

keluarga. Peralihan bentuk pendidikan jalur luar sekolah ke jalur pendidikan 

sekolah (formal) memerlukan “kerja sama” antara orang tua serta sekolah. 

(Hasbullah, 2009, h. 90). Perilaku anak tehadap sekolah paling utama akan 

dipengaruhi oleh perilaku orang tuanya. Begitu pula sangat dibutuhkan 

kepercayaan orang tua terhadap pihak sekolah yang sangat penting untuk 

diperhatikan, mengingat akhir-akhir ini sering terjadi tindakan kurang terpuji yang 

dilakukan oleh siswa, sedangkan orang tua seakan tidak mau tahu, bahkan 

cenderung menimpakan kesalahan kepada sekolah. 

Orang tua harus memperhatikan sekolah anaknya, yaitu dengan 

memperhatikan pengalaman-pengalamannya serta menghargai seluruh usahanya. 

Begitu pula dengan orang tua harus menunjukkan kerjasamanya dalam 

mengarahkan cara anak belajar di rumah, membuat pekerjaan rumahnya, tidak 

disita waktu anak dengan mengerjakan pekerjaan rumah tangga, orang tua wajib 

berupaya memotivasi serta membimbing anak dalam belajar. Institusi keluarga 

dan sekolah semestinya secara sinkron dan intergrated dalam memberikan 

pengaruh-pengaruh pendidikan kepada anak. Karena alasan sibuk, tidak jarang 

keluarga merasa cukup menyerahkan pendidikan kepada sekolah. Di sekolah 
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anak-anak diajari untuk melaksanakan ibadah, namun sesampainya di rumah, 

karena kesibukan orang tuanya anak tidak sempat mendapatkan contoh ataupun 

teladan dari orang tua mereka, yang lebih parah adalah ketika anak sudah mulai 

tertarik untuk menerapkan ajaran agama namun, orang tua tidak hanya 

menyambut kemajuan ini, tetapi malah mematahkannya dengan perilaku orangtua 

yang tidak taat beribadah. (Barsihanor, 2015, h. 56). Pada dasarnya cukup banyak 

cara yang dapat ditempuh untuk menjalin kerjasama antara orang tua dengan 

sekolah. Berikut ini beberapa bentuk kerjasama sekolah dan orang tua. 

1. Adanya kunjungan ke rumah anak didik 

 Mengunjungi rumah anak didik merupakan salah satu cara yang dapat 

dilakukan guru dalam rangka menjalin hubungan kerjasama dengan orang tua. 

Kunjungan melahirkan perasaan pada anak didik bahwa sekolahnya selalu 

memperhatikan dan mengawasinya, kunjungan tersebut memberikan 

kesempatan kepada pendidik untuk melihat sendiri dan mengobservasi 

langsung cara anak didik belajar, latar belakang hidupnya, dan tentang 

masalah-masalah yang dihadapinya dalam keluarga. Dengan adanya 

kunjungan pendidik berkesempatan untuk memberikan penerangan kepada 

orang tua siswa tentang pendidikan yang baik, cara-cara menghadapi masalah-

masalah yang sedang dialami anaknya (kalau anaknya bermasalah) dan dapat 

memberikan motivasi kepada orang tua siswa untuk lebih terbuka dan dapat 

bekerjasama dalam upaya memajukan pendidikan anaknya. 

 Barsihanor (2015, h. 56-57) mengemukakan bahwa kunjungan ke rumah 

orang tua peserta didik itu dilakukan bilamana diperlukan, misalnya untuk 

membicarakan kesulitan-kesulitan yang di alami di sekolah terhadap anak-
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anaknya atau mengunjjungi siswa yang sembh dari sakitnya untuk sekedar 

memberi hiburan. Umumnya orang tua merasa senang atas kunjungan guru itu 

karena ia merasa bahwa anaknya sangat diperhatikan oleh gurunya. 

2. Diundangnya Orang Tua ke Sekolah 

 Bentuk kerjasama selanjutnya yang dapat dilakukan oleh sekolah yaitu 

dengan mengundang orang tua ke sekolah. Sekolah dapat mengundang orang 

tua dalam rangka menghadiri berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak 

sekolah. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud umpamanya class meeting yang 

berisi perlombaan-perlombaan yang mendemonstrasikan kebolehan anak 

dalam berbagai bidang, pameran hasil kerjainan tangan anak, pemutaran film 

pendidikan, dan sebagainya.  

M. Ngalim Purwanto mengatakan bahwa: 

Kesempatan itu dapat digunakan oleh kepala sekolah dan guru-guru 

untuk mengadakan pertemuan dengan para orang tua murid. Selain pada 

waktu pendaftaran, yang dapat juga digunakan untuk menanyakan segala 

sesuatu tentang anak-anaknya oleh kepala sekolah, lebih baik pula jika 

pada hari pertama masuk sekolah para orang tua diminta datang untuk 

mengadakan pertemuan dengan guru-guru. (Purwanto, 2004, h. 129).  

 

3. Case Conference 

Dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik pihak 

sekolah perlu mengadakan Case Conference dengan orang tua. Sebagaimana 

Hasbullah menjelaskan bahwa: 

Case Conference merupakan rapat atau konferensi tentang kasus. 

Biasanya digunakan dalam bimbingan konseling. Peserta konferensi 

ialah orang yang betul-betul mau ikut membicarakan masalah anak didik 

secara terbuka dan sukarela, seperti orang tua anak didik, guru-guru, 

petugas bimbingan yang lain, dan para ahli yang ada sangkut pautnya 

dengan bimbingan seperti social worker dan sebagainya.  
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Dengan diadakannya kegiatan Case Conference dengan orang tua siswa 

maka pihak sekolah akan mencari jalan yang paling tepat agar masalah anak 

didik dapat diatasi dengan baik. Biasanya hasil konferensi akan lebih baik 

karena data dikumpulkan oleh beberapa orang, serta interpretasi, analisis dan 

penentuan diagnosis suatu masalah dilakukan denga sistem musyawarah 

mufakat. 

4. Badan Pembantu Sekolah 

 Badan pembantu sekolah atau yang sering disebut dengan komite 

sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam 

rangka meningkatkan mutu, pemerata, dan efisiensi pengelolaan pendidikan 

disatuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan 

sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah (Kepmendiknas nomor: 

044/U/2002). 

 Hasbullah menyatakan bahwa: 

Sampai sekarang, organisasi ini telah beberapa kali mengalami 

perubahan nama karena disesuaikan dengan perkembangan situasi 

pendidikan dan masyarakat pada mulanya organisasi ini bernama 

Perkembangan Orang tua Murid dan Guru (POMG), kemudian berubah 

menjadi Persatuan Orang Tua Murid (POM), Badan Pembantu 

Penyelenggaraan Pendidikan (BP3), dan sekarang dikenal dengan istilah 

Komite Sekolah. (Hasbullah, 2009, h. 93). 

Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan 

orang tua wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang 

peduli pendidikan. 

5. Mengadakan Surat Menyurat antara Sekolah dan Keluarga  

 Surat-menyurat ini diperlukan terutama pada waktu-waktu yang sangat 

diperlukan bagi perbaikan pendidikan anak didik, seperti surat peringatan dari 



17 
 

guru kepada orang tua jika anaknya perlu lebih giat, sering membolos, sering 

berbuat keributan, dan sebagainya. (Barsihanor, 2015, h. 56). 

6. Adanya Daftar Nilai atau Raport 

 Raport yang biasanya diberikan setiap catur wulan kepada para murid ini 

dapat dipakai sebagai penghubung antara sekolah dengan orang tua. Sekolah 

dapat memberi surat peringatan atau meminta bantuan orang tua bila hasil 

raport anaknya kurang baik, atau sebaliknya jika anaknya mempunyai 

keistimewaan dalam sautu mata pelajaran, agar dapat lebih giat 

mengembangkan bakatnya atau minimal mampu mempertahankan apa yang 

sudah dapat diraihnya. (Barsihanor, 2015, h. 56). Dengan demikian, kerjasama 

antar pihak sekolah dengan orang tua turut menentukan keberhasilan 

pendidikan anak, artinya anak tidak hanya membutuhkan dukungan dari guru 

namun dukungan orang tua sangat mereka butuhkan. Dengan adanya 

kerjasama yang baik antara sekolah dan orang tua dapat memberikan efek 

positif bagi perkembangan karakter anak. 

 

2.1.1.6 Tujuan Kerjasama antara Guru dan Orang Tua 

Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara sekolah (guru), 

orang tua siswa, masyarakat, dan pemerintah. Dengan demikian, semua pihak 

yang terkait harus senantiasa menjalin hubungan kerjasama dan interaksi dalam 

rangka menciptakan kondisi belajar yang baik bagi para siswa. Interaksi semua 

pihak yang terkait akan mendorong siswa untuk senantiasa melaksanakan 

tugasnya sebagai pelajar. (https://sditalinayah.wordpress.com). Secara umum 

kerjasama yang dijalin antara guru dan orang tua memiliki tujuan yang ingin 

dicapai yakni berkaitan dengan kesuksesan program dan peningkatan mutu 

https://sditalinayah.wordpress.com/
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pendidikan itu sendiri, sehingga orang tua dapat merasakan dampak langsung dari 

kemajuan tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rohiat (2010, h. 28) 

hubungan sekolah dan masyarakat dilakukan untuk menjembatani kebutuhan yang 

dibutuhkan oleh sekolah dan masyarakat itu sendiri.  

Dengan adanya kerjasama antara guru dan orang tua maka akan 

memberikan pertukaran informasi sekitar kehidupan siswa baik dalam lingkungan 

sekolah, keluarga, maupun masyarakat yang merupakan suatu titik nadi kehidupan 

yang perlu diperhatikan oleh guru dan orang tua dalam rangka mengawasi 

aktivitas keseharian siswa, khususnya dalam kegiatan belajaranya. Kerjasama 

antara guru dan orang tua tersebut dimaksudkan agar aktivitas keseharian tiap 

siswa tidak larut dalam aktivitas yang dapat mengganggu aktivitas belajarnya. 

(Handayani, Permatasari, Hamzah, 2019, h. 42)  

Melalui kerjasama tersebut orang tua dapat memperoleh pengetahuan 

serta pengalaman tentang tingkatan keberhasilan anaknya dalam mengikuti 

aktivitas di sekolah. Di samping itu orang tua juga akan mengetahui kesulitan-

kesulitan apa yang sering dihadapi anak-anaknya di sekolah, juga dapat 

memperoleh informasi tentang kondisi anak-anaknya dalam menerima pelajaran, 

tingkat kerajinan, malas ataupun etikanya dalam pergaulannya. Sebaliknya, guru 

dapat pula mendapatkan informasi tentang kondisi kejiwaan siswanya yang 

dipengaruhi oleh lingkungan keluarganya, dan keadaan murid dalam 

kehidupannya ditengah-tengah masyarakat dan sebagainya.  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

kerjasama antara guru dan orang tua diperlukan untuk memperoleh pegetahuan 

dan pengalaman dari guru dalam hal mendidik anak-anaknya. Sebaliknya para 
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guru dapat pula memperoleh keterangan-keterangan dari orang tua tentang 

kehidupan dan karakter siswanya, serta kerjasama antara guru dan orang tua 

diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan akademik siswa. 

 

2.1.2 Pendidikan Karakter 

2.1.2.1 Pengertian Pendidikan Karakter 

Pendidikan dalam bahasa Latin disebut educare, secara konotatif 

bermakna melatih. Dalam dunia pertanian dikenal istilah educare yang berarti 

menyuburkan, mengolah tanah menjadi subur agar tanaman dapat tumbuh dengan 

baik dan menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian dapat 

dipahami bahwa pendidikan sebagai usaha mempersiapkan peserta didik agar 

dapat tumbuh kembang secara baik dan mampu beradaptasi dengan berbagai 

situasi dan kondisi yang dihadapi dalam menjalani kehidupannya. (Ali, 2018, h. 

9). 

 Ki Hadjar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan adalah upaya untuk 

memajukan budi pekerti, pikiran dan jasmani anak agar selaras dengan alam dan 

masyarakatnya. Sementara itu D. Marimba dalam (Ali, 2018, h. 10) menyatakan 

bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik 

terhadap perkembangan jasmani serta rohani anak didik menuju terbentuknya 

kepribadian yang utama. Berbeda dengan kedua definisi tersebut Doni Koesoema 

mengartikan pendidikan sebagai proses internalisasi budaya ke dalam diri individu 

dan masyarakat menjadi beradab.  

Karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti “to mark” ataupun 

mencirikan atau memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam 

bentuk tindakan ataupun tingkah laku. Oleh karena itu, orang yang berperilaku 
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tidak jujur, kejam, rakus serta sikap kurang baik lainnya dikatakan orang 

berkarakter kurang baik. Sebaliknya, orang yang berperilaku sesuai dengan kaidah 

moral disebut dengan berkarakter mulia. (Farida, 2016, h. 200). Sedangkan Imam 

Ghozali menganggap bahwa karakter lebih dekat dengan akhlaq, yaitu spontanitas 

manusia dalam  bersikap, ataupun melaksanakan perbuatan yang sudah menyatu 

dalan diri manusia sehingga ketika muncul tidak perlu dipikirkan lagi. (Gunawan, 

2014, h. 3). Karakter secara umum, sering seseorang mengasosiasikan istilahnya 

dengan kata tempramen yang menekankan pada faktor psikososial yang sangat 

berkaitan dengan pendidikan dan lingkungan. Serta dapat dipahami karakter itu 

dari sudut pandang yang berbeda seperti sudut pandang behavioral yang 

menekankan pada faktor somatopsikis yang dimiliki oleh individu sejak lahir. 

(Safutra, 2019, h. 26).  Karakter di dalam kamus besar bahasa indonesia sebagai 

adat, tabiat, akhlak, sifat, watak yang membedakan dengan orang lain. 

S.M. Dunadi dalam Sutarjo Adisusilo menjelaskan bahwa: 

Watak atau karakter berasal dari kata Yunani “charessein”, yang berarti 

barang atau alat untuk menggores, yang dikemudian hari dipahami 

sebagai stempel/cap. Jadi karakter itu sebagai stempel atau cap, sifat-

sifat yang melekat pada seseorang. Watak sebagai sifat sesorang dapat 

dibentuk, artinya watak seseorang dapat berubah, kendati watak 

mengandung unsur bawaan (potensi internal), yang setiap orang dapat 

berbeda. Namun, watak amat dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu 

keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan pergaulan, dan lain-lain. 

(Adisusilo, 2014, h. 76). 

 

Karakter merupakan hal esensial dalam berbangsa dan bernegara, 

hilangnya karakter akan menyebabkan hilangnya generasi penerus bangsa. 

Karakter seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti lingkungan 

keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat, ketiga hal tersebut sangat berperan 

penting dalam pembentukan karakter seseorang. Sementara pendidikan karakter 
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sendiri dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai karakter 

peserta didik sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai dirinya sendiri, 

menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan dirinya, dalam anggota masyarakat dan 

sebagai warga negara yang religius, produktif dan kreatif. Pendidikan karakter 

juga merupakan sebuah usaha yang terencana dalam penanaman nilai-nilai 

karakter kepada anak didik melalui kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, seperti 

yang dijelaskan oleh Novan Ardy Wiyani bahwa: 

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter 

kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran 

atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, 

baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama lingkungan, 

maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia Insan Kamil. (Wiyani, 

2012, h. 191).   

 

Pendidikan karakter adalah pilar integrasi ke dalam setiap pembelajaran 

di sekolah. Demikian dengan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas yang 

mengamanatkan pendidikan berkarakter. Menyadari begitu besar peran 

pendidikan karakter di sekolah dan madrasah berupaya menanamkan dan 

menumbuhkembangkan pendidikan karakter yang kuat dengan memberikan 

keleluasaan bagi peserta didik untuk berani mengambil inisiatif dengan tetap 

menekankan rasa tanggung jawab.  

Menurut David Elkind & Freddy Sweet Ph.D, character education is the 

deliberate effort to help people understand, care about, and act upon core ethical 

value (pendidikan karakter adalah usaha sengaja (sadar) untuk membantu manusia 

memahami, peduli, dan melaksanakan nilai-nilai etika inti). pendidikan karakter 

adalah mengajar peserta didik tentang nilai-nilai dasar kemanusian termasuk 

kejujuran, kebaikan, kemurahan hati, keberanian, kebebasan, kesetaraan, dan 

penghargaan kepada orang lain. Tujuannya adalah untuk mendidik anak-anak 
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menjadi bertanggung jawab secara moral dan warga negara yang disiplin. (Yaumi, 

2014, h. 10). Pendidikan sebagai proses pembentukan karakter peserta didik 

setidaknya melibatkan aspek pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling), dan 

tindakan (action). Ketiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang bersinergi 

secara utuh. Jika salah satu aspek tersebut tidak ada maka pendidikan karakter 

tidak akan berjalan dengan efektif. Dari proses kesadaran seseorang mengetahui 

tentang nilai-nilai yang baik, lalu merasakan dan mencintai kebaikan sehingga 

tertanam dalam jiwanya yang akhirnya menjadi karakter kuat untuk melakukan 

kebaikan. (Toriqul, 2017, h. 28). 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan bertujuaan agar manusia dapat serta mampu membangun harmonisasi 

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

budaya dan 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. Orang yang berperilaku baik 

atau sesuai dengan norma-norma yang ada di lingkungannya tersebut maka dapat 

dikatakan berkarakter mulia.  

 

2.1.2.2 Pentingnya Pendidikan Karakter 

Manusia dapat dikatakan sebagai insan kamil ketika manusia tersebut 

mengenali tentang dirinya sendiri, tentang hubungannya dengan pencipta serta 

dengan sesama manusia. Namun seiring dengan perubahan zaman pemahaman ini 

sedikit demi sedikit mulai mengalami pemudaran. Banyak anak yang tidak 

memahami hakikat penciptanya, terpengaruh oleh pergaulan yang cenderung 
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kebarat-baratan, berpakaian tidak sesuai dengan Syariah, serta pudarnya rasa kasih 

sayang diantara sesamanya. 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).  

Pendidikan karakter akan berjalan dengan efektif dan utuh jika 

melibatkan tiga unsur, yaitu keluarga, sekolah, serta masyarakat. Pendidikan 

karakter tidak akan berjalan dengan baik jika kita mengabaikan salah satu unsur, 

terutama keluarga. Pendidikan informal dalam keluarga memiliki peran yang 

sangat penting dalam proses pembentukan karakter seseorang. Hal itu disebabkan 

keluarga merupakan lingkungan tumbuh dan berkembangnya anak sejak mulai 

usia dini hingga mereka menjadi dewasa. Melalui pendidikan dalam keluarga 

karakter seorang anak akan dibentuk. (Syarbini, 2014, h. 3). Ada tujuh alasan 

mengapa pendidikan karakter itu harus ditanamkan dalam pendidikan yaitu, 

pertama, cara terbaik untuk menjamin anak-anak (siswa) memiliki kepribadian 

yang baik dalam kehidupannya. Kedua, cara untuk meningkatkan prestasi 

akademik. Ketiga, sebagian siswa tidak dapat membentuk karakter yang kuat bagi 

dirinya di tempat lain. Keempat, persiapan siswa untuk menghormati pihak atau 

orang lain dan dapat hidup dalam masyarakat yang beragam. Kelima, berangkat 

dari akar masalah yang berkaitan dengan problem moral-sosial, seperti 

ketidaksopanan, ketidakjujuran, kekerasan, pelanggaran kegiatan seksual, dan etos 

kerja (belajar) yang rendah. Keenam, persiapan terbaik untuk menyongsong 
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perilaku di tempat kerja. Ketujuh, pembelajaran nilai-nilai budaya yang 

merupakan bagian dari kerja peradaban. (Syamsunardi dan syam, 2019, h.7).   

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pentingnya pendidikan 

karakter tersebut merupakan pondasi yang bisa mengokohkan peradaban bangsa 

serta sebagai bekal kebahagiaan hidup di dunia serta akhirat, karakter begitu 

penting diterapkan dalam kehidupan seorang anak agar dapat tabah menghadapi 

cobaan, menjadi individu yang matang, bertanggung jawab dan produktif. Oleh 

sebab itu, pendidikan karakter mesti diterapkan sejak dini terhadap anak. Orang 

tua serta sekolah harus melaksanakan kerjasama dalam menumbuhkan karakter 

kepada anak. Pendidikan karakter tidak hanya mendidik tetapi 

menginternalisasikan nilai-nilai tersebut dalam diri sehingga dapat terbentuk 

sebuah karakter atau kepribadian yang khas. 

 

2.1.2.3 Tujuan Pendidikan Karakter 

Tujuan pendidikan karakter secara umum adalah meningkatkan mutu 

penyelenggara serta hasil pendidikan di sekolah melalui pembentukan karakter 

peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai standar kompetensi 

lulusan. (Sapitri, 2020, h. 43). Tujuan pendidikan karakter tidak terlepas dari 

tujuan pendidikan nasional pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga Negara yang 

demokratis serta bertangggung jawab. 
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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). Novan Ardy Wiyani 

mengatakan bahwa tujuan pendidikan karakter di sekolah adalah mengoreksi 

perilaku peserta didik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di 

sekolah. Seperti yang dikatakan Mardiadmatdja dalam Abdul Majis dan Dian 

Andayani bahwa pendidikan karakter sebagai ruh pendidikan dalam 

memanusiakan manusia. Pendidikan karakter pada intinya bertujuan membentuk 

bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, 

bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu 

pengetahuan serta teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada 

Tuhan yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. (Gunawan, 2014, h. 30).  

Pendidikan karakter memiliki lima tujuan. Pertama, mengembangkan 

potensi kalbu/nurani peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang 

memiliki nilai-nilai karakter bangsa. Kedua, mengembangkan kebiasaan dan 

perilaku peserta didik yang sejalan dengan nilai-nilai tradisi budaya bangsa dan 

religius. Ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan mengembangkan 

kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan 

berwawasan kebangsaan. Kelima, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah 

sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas, dan dengan rasa 

kebangsaan yang tinggi. Berdasarkan uraian tersebut tujuan pendidikan yang telah 
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ditetapkan pemerintah tersebut harus ditaati dan diikuti. Dengan kata lain, tujuan 

pendidikan tidak boleh menyimpang dengan tujuan pendidikan yang ada. Dengan 

demikian dapat dipahami bahwa pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk 

manusia menjadi insan yang memiliki pengetahuan dan spiritual yang lebih baik 

dalam berbangsa dan bernegara. 

 

2.1.2.4 Nilai-Nilai Pendidikan Karakter 

Nilai-nilai karakter yang ditanamkan kepada anak harus bisa menjadi 

benteng bagi anak dalam bertindak di dalam lingkungan masyarakat serta dalam 

menghadapi perubahan zaman. Hakikat dari pendidikan karakter dalam 

pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai 

luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri serta nilai-nilai dari 

ajaran agama, dalam rangka membina generasi muda.  Dalam pendidikan karakter 

anak sengaja dibangun karakternya agar mempunyai kebaikan sekaligus 

mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. (Maifani, 2016, h. 17).  

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 membuat orang lain senang atau 

tercegahnya orang lain sakit hati.  

Di dalam UU No 20 tahun 2003 pasal 3 menyebutkan pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter bangsa 

yang bermartabat. Indonesia Heritage Foundation (dalam Majid, 2013, h. 42) 

merumuskan ada sembilan karakter dasar yang menjadi tujuan pendidikan 



27 
 

berkarakter, diantaranya adalah: (1) Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya; (2) 

tanggung 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.  

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 pada saat 

menghadapi kesulitan dan mengikuti hati nurani daripada pendapat orang banyak; 
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(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, h. 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.  

 

2.1.2.5 Karakter Siswa 

Karakter adalah ciri khas perilaku seseorang yang membedakannya 

dengan orang lain. Karakter merupakan hasil interaksi antara seseorang dengan 

lingkungannya. Karakter yang melekat pada siswa tentu dipengaruhi oleh 

interaksi antara siswa satu dengan yang lainnya, antara siswa dan guru, antara 

siswa dan lingkungan sekolah. Karakter yang dikembangkan dalam pendidikan 
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budaya dan karakter bangsa Indonesia secara khusus diidentifikasi dari empat 

sumber yaitu, agama, pancasila, budaya dan tujuan pendidikan. Karakter yang 

ditanamkan dan dikembangkan pada sekolah-sekolah di Indonesia sangat banyak. 

Adapun karakter siswa yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Nilai Religius 

Nilai religius adalah suatu bentuk hubungan manusia dengan 

penciptanya melalui ajaran agama yang sudah terinternalisasi dalam diri 

seorang yang tercermin dalam sikap dan perilakunya dalam sehari-hari. 

Religius sebagai salah satu bentuk nilai dalam pendidikan karakter 

dideskripsikan oleh kemendiknas bahwa sebagai sikap dan perilaku yang 

patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap 

pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 

Menurut Akhmad Muhaimin Azzet yang dikutip oleh Sapitri 

mengatakan bahwa: 

Hal yang semestinya dikembangkan dalam diri siswa adalah 

terbangunnya pikiran, perkataan, dan tindakan siswa yang diupayakan 

berdasarkan nilai-nilai ketuhanan atau yang bersumber dari ajaran 

agama yang dianutnya oleh karena itu diharapkan siswa benar-benar 

memahami dan mengamalkan ajaran dalam kehidupan sehari-hari. 

(Sapitri, 2020, h. 32).   

 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai religius 

merupakan nilai yang bersumber dari ajaran agama yang dianut oleh sesorang 

yang diupayakan dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dan 

berkaitan dengan nilai ini, pikiran, perkataan dan tindakan seseorang yang 

diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan atau ajaran 

agamanya. 
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b. Kedisiplinan 

Disiplin berasal dari bahasa latin “discipulus” yang berarti 

“pembelajaran”. Jadi, disiplin yaitu difokuskan pada pengajaran, Menurut 

Ariesan disiplin adalah proses melatih pikiran dan karakter anak secara 

bertahap sehingga menjadi seseorang yang memiliki kontrol diri dan berguna 

bagi masyarakat. Sedangkan menurut Gunawan (2014, h. 33) disiplin 

merupakan suatu tindakan yang menunnjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan. Menurut Samani dalam Gunawan (2020) 

memaknai bahwa karakter disiplin merupakan sikap dan perilaku yang muncul 

sebagai akibat dari pelatihan atau kebiasaan menaati aturan, hukum atau 

perintah. (h. 27). Tujuan disiplin adalah untuk membentuk perilaku 

sedemikian rupa sehingga sesuai dengan peran yang ditetapkan oleh kelompok 

budaya, tempat individu itu diidentifikasikan. Berdasarkan penjelasan tersebut 

maka karakter disiplin merupakan perilaku yang dilakukan oleh seseorang 

dalam rangka untuk mematuhi aturan yang ada. 

c. Bersahabat/Komunikatif 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia bersahabat adalah 

berteman atau berkawan yang menyenangkan dalam pergaulan. Sedangkan 

komunikatif adalah keadaan saling berhubungan, bahasanya mudah dipahami 

sehingga pesan yang disampaikan mudah diterima dengan baik. Karakter 

sikap bersahabat/komuniaktif menunjukkan kemampuan seseorang dalam 

menyampaikan ide-idenya atau sebuah pikirannya kepada orang lain. Karakter 

ini menjadi modal penting dalam kehidupan mereka di masyarakat. 

Menurut Elfindri yang dikutip oleh (Sapitri, 2020 h. 36) bahwa orang 

bersahabat/komunikatif adalah orang yang mudah bergaul dengan orang 
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lain dan biasanya selain mampu menyampaikan, juga mampu 

mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain untuk kemudian 

dirsepon dengan cara yang tepat. Orang lain bersahabat/komunikatif 

biasanya dapat dengan mudah diterima dilingkungannya.  

 

d. Bertanggung Jawab 

Tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dia 

lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dann 

budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa. (Gunawan, 2014, h. 33).  

Tanggung jawab merupakan nilai moral yang sangat penting dalam kehidupan 

masyarakat yang perlu ditanamkan pada diri siswa. Seseorang siswa harus 

bertanggung jawab kepada guru, orang tua, dan diri sendiri. Sikap tanggung 

jawab sangat diperlukan siswa dalam proses pembelajaran, sehingga siswa 

dapat menyadari dan melaksanakan apa yang sudah ditugaskan kepadanya 

dengan sebaik-baiknya agar mencapai hasil yang maksimal. Selain itu 

tanggung jawab juga harus diterapkan orang tua kepada anaknya dalam 

kehidupan sehari-harinya, agar anak terbiasa bertanggung jawab baik di 

lingkungan keluarga, masyarakat, maupun dilingkungan sekolah. Berdasarkan 

penjelasan tersebut tentang karakter yang akan diterapkan dalam kehidupan 

siswa tersebut kemungkinan besar akan berkurang maupun bertambah dengan 

adanya penelitian yang akan dilakukan di lokasi tersebut. 

e. Peduli Lingkungan/Kebersihan 

Hamzah menyatakan bahwa karakter peduli lingkungan bukanlah 

sepenuhnya talenta maupun instink bawaan, akan tetapi juga merupakan hasil 

dari suatu proses pendidikan dalam arti lusa. Salah asuh atau salah didik 

terhadap seorang individu bisa jadi akan menghasilkan karakter yang kurang 
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terpuji terhadap lingkungan. Karena itu karakter yang baik haruslah dibentuk 

kepada sertiap individu, sehingga setiap individu dapat menjiwai setiap 

tindakan dan perilakunya. 

Naziyah, S., Akhwani, A., Nafiah, N., & Hartatik bahwa karakter peduli 

lingkungan di sekolah dilaksanakan melalui pembiasaan rutin, spontan, 

keteladanan, pengkondisian, budaya sekolah, dan kesehatan lingkungan. 

Untuk menyadarkan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan yang 

baik dapat dilakukan dengan memberi pengetahuan dan menanamkan karakter 

melalui pendidikan, baik itu pendidikan di rumah maupun di sekolah. 

f. Sopan Santun 

Sopan santun adalah kebiasaan yang baik dan disepakati dalam 

lingkungan pergaulan antar manusia setempat, sopan santun terdiri atas 

“sopan” dan “santun” yang berarti adat, aturan, norma, peraturan. Santun 

berarti normal, bahasa yang taklim (sangat hormat), kelakuan, tindakan, 

perbuatan. Jadi sopan santun dapat diartikan adat kesopanan, kebiasaan sopan 

atau tata sopan santun. 

Menurut Ridhani (dalam Masruroh) sopan santun menunjukkan 

perilaku interpersonal yang sesuai dengan tatanan norma dan adat istiadat 

setempat. Perilaku sopan santun yaitu untuk menghargai norma dan adat 

istiadat yang berlaku. Selain itu sopan santun juga dapat diwujudkan dengan 

menghormati yang lebih tua, memberikan salam kepada guru, orang tua dan 

teman, serta mengucapkan terima kasih ketika diberi kebaikan oleh orang lain. 
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2.1.2.6 Peran Orang Tua dalam Pendidikan Karakter 

Pengembangan karakter anak merupakan upaya yang perlu melibatkan 

semua pihak, baik keluarga, sekolah, masyarakat, maupun pemerintah. Oleh 

karena itu, keempat koridor (keluarga, sekolah, masyarakat, ataupun pemerintah) 

ini harus berjalan secara terintegritasi. Anak-anak akan tumbuh menjadi individu 

atau pribadi yang berkarakter jika ia tumbuh pada lingkungan yang berkarakter 

juga. Dengan begitu, fitrah setiap anak yang dilahirkan suci dapat berkembang 

secara optimal. Keluaraga merupakan lingkungan pertama bagi seorang anak, di 

lingkungan keluarga pertama-tama anak mendapatkan pengaruh sadar. Karena itu 

keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua yang bersifat informal dan 

kodrati, karena antara orang tua sebagai pendidik dan anak sebagai terdidik 

terdapat hubungan darah. Karena itu kewenangannyapun bersifat kodrati pula. 

Sifat yang demikian membawa hubungan antara pendidik dan terdidik menjadi 

sangat erat. Oleh karena itu lingkungan keluarga merupakan pendidikan pertama 

yang sangat penting dalam menumbuhkan pola kepribadian seorang anak. Karena 

dalam lingkungan keluarga, anak pertama kali berkenalan dengan nilai dan 

normal. (Ihsan, 2008, h. 17) 

Pendidikan dalam keluarga memiliki tujuan sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Rehani bahwa tujuan pendidikan keluarga adalah untuk 

membina dan membentuk anggota keluaraga (anak) yang beriman kepada Allah, 

berakhlak mulia, cerdas, terampil, sehat, bertanggung jawab sehingga ia bisa 

melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam kehidupan sehari-hari. (Lickona, 2013, 

h. 155). Orang tua adalah ibu, bapak, lawan anak kepala kaum keluarga. Islam 

memerintahkan orang tua agar berlaku sebagai kepala dan pemimpin dalam 
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keluarganya serta berkewajiban untuk memelihara keluarganya dari api neraka, 

Allah berfirman; 

ُس َواْلِحَجبَرةُ قُىُدَهب النَّبيَب أَيَُّهب الَِّذيَن آَمنُىا قُىا أَْنفَُسُكْم َوأَْهِليُكْم نَبًرا وَ 

ََ ئَِكةٌ ِغالٌظ ِشَداٌد ّلَّ َعلَْيَهب َملَ  َمُزو ْْ ََ َمب يُ َ َمب أََمَزُهْم َويَْفَْلُى ََ َّللَّ ُُى ْْ  يَ

(٦) 
 

Terjemahnya; Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan 

batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak 

mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka 

dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S 66:6). 

(Departemen Agama RI, 2018, h. 820) 

 

Berdasarkan ayat di atas bahwa bukan hanya untuk menjaga diri sendiri 

dari api neraka melainkan juga keluarga dari siksa neraka. Disinilah peran penting 

orang tua untuk mendidik anak-anaknya, memberikan pendidikan yang terbaik, 

menanamkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-harinya agar menjadi 

pribadi yang memiliki karakter yang dapat dicontoh dalam kehidupan masyarakat. 

Kesadaran akan tanggung jawab mendidik dan membina anak secara terus 

menerus perlu dikembangkan kepada setiap orang tua, mereka juga perlu dibekali 

teori-teori pendidikan modern sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan 

demikian tingkat dan kualitas materi pendidikan yang diberikan dapat digunakan 

anak untuk menghadapi lingkungan yang selalu berubah. Jika hal ini dapat 

dilakukan oleh setiap orang tua maka generasi mendatang telah mempunyai 

kekuatan mental dalam menghadapi perubahan dalam masyarakat. (Ihsan, 2008, h. 

64). 

Pendidikan akhlak ini akan terjadi ketika seoarang anak baru lahir hingga 

usia lanjut, tanpa kita sadari kita senantiasa belajar tentang akhlak dimanapun kita 

berada tanpa di sengaja. Perlu diketahui para ulama sepakat bahwa hukum berbuat 
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baik kepada orang tua hukumnya adalah wajib. Di dalam Al-Quran perintah 

berbakti kepada orang tua serta diiringi perintah kepada Allah yaitu pada Q.S 

Luqman ayat 14. 

بلُهُ فِي َعبَمْيِن  َُ هُ َوْهنًب َعلَى َوْهٍن َوفِ ََ بَِىاِلَدْيِه َحَملَتْهُ أُمُّ ْينَب اإلْنَسب َوَوصَّ

يُز ) ُِ َِ اْشُكْز ِلي َوِلَىاِلَدْيَك إِلَيَّ اْلَم  (٤١أَ
 

Terjemahnya: Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) 

kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam 

Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua 

tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, 

hanya kepada-Kulah kembalimu.(Q.S 31:14) (Departemen Agama RI, 

2018, h. 412) 
 

Adapun makna yang dapat diungkap dalam surah Luqman ayat 14 bahwa 

pendidikan Luqman tidak terbatas pada pendidikan yang dilakukan orang tua 

kepada anaknya dalam keluarga. Makna nilai pendidikan akhlak tentang berbakti 

kepada orang tua yaitu bersikap dan berperilaku yang menunjukkan ketaatan dan 

berbuat baik kepada orang tua dengan jalan bersyukur kepada Allah dan kedua 

orang tu dengan jalan berbuat baik kepada orang tua denan jalan sikap lemah 

lembut, menghindari kekerasan perilaku tutur kata, meringankan beban dan 

tanggung jawab. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa peran 

orang tua sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter seorang anak, karena 

orang tua merupakan pendidikan pertama bagi seorang anak sebelum ia 

melaksanakan pendidikannya ke jenjang yang formal (sekolah).  

2.2 Kajian Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Felia Maifani tahun 2016 dengan judul 

“Peranan Orang Tua dalam Pembentukan Karakter Anak Sejak Dini Di Desa 

Lampoh Tarom Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar”. Hasil 
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penelitian tersebut menunjukkan bahwa peranan orang tua dalam 

membentuk karakter anak sangatlah penting yang mana pembentukan 

karakter anak harus dimulai sedini mungkin bahkan sejak anak masih dalam 

kandungan. Menanamkan nilai-nilai karakter yang baik kepada anak sejak 

dini akan menjadikan anak yang tangguh, bertanggungjawab, jujur, mandiri, 

sopan, dan bertingkah laku sesuai dengan ajaran Islam dan memiliki 

kepribadian maupun akhlak yang baik. Cara membentuk karakter yaitu 

dengan membiasakan anak melakukan hal-hal yang baik, memberikan 

contoh teladan yang baik dan menggunakan bahasa yang sopan ketika 

sedang berbicara dihadapan anak. 

 Berdasarkan penelitian yang relevan terdapat persamaan dan 

perbedaan yang dilakukan oleh peneliti. Persamaan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Felia Maifani yaitu sama-sama membahas tentang 

pembentukan karakter anak. Namun yang membedakan dalam ppenelitian 

ini dengan sebelumnya yaitu pada penelitian Felia Maifani hanya membahas 

tentang peranan orang tua saja dalam pembentukan karakter, sedangkan 

dalam penelitian ini membahas tentang kerjasama sekolah dan orang tua 

dalam pembentukan karakter siswa. 

2. Penelitian yag dilakukan oleh Triwardhani, I. J., Trigartanti, W., 

Rachmawati, I., & Putra, R. P. Dengan judul “Strategi Guru dalam 

Membangun Komunikasi dengan Orang Tua Siswa di Sekolah” Jurnal 

Kajian Komunikasi, Volume 8, No. 1, Juni 2020, hlm. 99-113. Hasil 

penelitian menjelaskan bahwa pola komunikasi guru dalam membangun 

keterlibatan orang tua di sekolah terbentuk karena ketertarikan orang tua 
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terhadap berbagai program belajar dan kehadiran disekolah dengan 

semangat karena memang menarik, merasa nyaman dan adanya kebutuhan 

untuk mengikuti dan mendorong program belajar anak, bagi orang tua siswa 

membangun keterlibatan di sekolah melalui komunikasi dengan guru 

sekaligus menyelaraskan pola asuh di rumah dengan apa yang diperoleh 

anak di sekolah. Segala permasalahan termasuk kendala anak maupun 

kelebihan anak bisa dikomunikasikan dengan guru. Sehingga membangun 

kepribadian anak akan seiring dengan apa yang dilakukan di rumah dan di 

sekolah.  

 Berdasarkan penelitian relevan di atas terdapat perbedaan dalam 

penelitian ini. Perbedaannya yaitu dalam penelitian tersebut dibahas tentang 

bagaimana strategi guru dalam membangun komunikkasi dengan orang tua 

siswa di sekolah, sedangkan dalam peneltian ini dibahas tentang bentuk-

bentuk kerjasama apa saja yang dilakukan antara sekolah dan orang tua 

dalam pembentukan karakter siswa di sekolah. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Barsihanor tentang “Kerjasama antara 

Sekolah dan Keluarga dalam Pendidikan Karakter” Muallimuna jurnal 

Madrasah Ibtidaiyah, 1(1), 54-69 Oktober 2015. Hasil penelitian 

menjelaskan bahwa bentuk kerjasama yang dilakukan sekolah dengan 

keluarga dalam pendidikan karakter adalah melalui pertemuan awal ajaran 

baru, komite sekolah, Pertemuan orang tua murid dan guru (POMG), 

Paguyuban, home visit, via ponsel, konsultasi langsung, dwi bulanan dan 

buku penghubung. Model pendidikan karakter yang diterapkannya adalah 

keteladanan, pembiasaan, nasehat, disiplin, perhatian, pengawasan, hadiah 
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dan hukuman. Implikasi dari kerjasama tersebut meliputi pertukaran 

informasi, keterbukaan, dan pengawasan. 

 Berdasarkan penelitian relevan di atas terdapat persamaan dan 

perbedaan. Persamaan dengan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama 

membahas tentang pendidikan karakter anak. Namun perbedaan dalam 

penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian Barsihanor yaitu bentuk-

bentuk kerjasama yang ditemukan dalam peneltian tersebut sangat banyak 

sedangkan dalam penelitian ini hanya menemukan beberapa saja. 

4.  Penelitian yang dilakukan oleh Tasuran Amma pada tahun 2020 tentang 

“Implementasi Karakter Disiplin Peserta Didik Melalui Kerjasama Sekolah 

dan Orang Tua” Jurnal Pendidikan Islam Vol. 3, No. 2, September 2020. 

Hasil penelitian menjelaskan bahwa kerjasama bidang pendidikan 

merupakan bentuk kerjasama antara satuan pendidikan, keluaraga dan 

masyarakat yang dilandasi oleh prinsip gotong royong, saling percaya, 

menghormati serta bersedia berkorban membangun ekosistem pendidikan 

yang dapat menumbuhkan karakter serta prestasi siswa. Upaya yang 

dilakukan dalam menumbuhkan karakter disiplin yaitu mengadakan rapat 

dengan orang tua di sekolah, membuat kesepakatan tentang disiplin sekolah 

dengan orang tua siswa, melakukan kunjungan rumah/home visit, menerima 

kunjungan orang tua peserta didik, melibatkan orang tua dalam 

menunbuhkan karakter disiplin siswa. 

 Berdasarkan penelitian yang relevan terdapat persamaan dan 

perbedaan yang dilakukan oleh peneliti, persamaan dalam penelitian 

sebelumnya sama-sama membahas tentang pembentukan karakter anak. 
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Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu 

pada penelitian Tasuran Amma hanya membahaas pada implementasi 

karakter disiplin peserta didik melalui kerjasama sekolah dan orang tua, 

sedangkan dalam penelitian ini pembahasan tentang karakter anak bukan 

hanya tentang karakter disiplin saja yang dibahas, ada beberapa nilai-nilai 

karakter seperti religius, tanggung jawab, sopan santun. 

2.3 Kerangka Pikir 

Kerangka pikir diharapkan dapat mempermudah pemahaman tentang masalah 

yang dibahas, serta menunjang dan mengarahkan penelitian sehingga data yang 

diperoleh benar-benar valid. Penelitian ini akan difokuskan mengenai kerjasama 

sekolah dan orang tua dalam pembentukan karakter siswa di SD Negeri 1 Pangi-

Pangi Kec. Poli-Polia Kab. Kolaka Timur. Kerjasama sekolah dan orang tua 

dalam pembentukan karakter siswa diharapkan dapat membentuk karakter yang 

diharapakan atas kerjasama sekolah dan orang tua siswa. Untuk lebih jelasnya, 

dapat dilihat pada kerangka pikir berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerjasama Sekolah dan Orang Tua dalam 

Pembentukan Karakter Siswa di SD Negeri 1 

Pangi-Pangi Kec. Poli-Polia Kab. Kolaka Timur 

Bentuk Kerjasama 
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