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ABSTRAK

PENDIDIKAN KARAKTER ANAK DI KELUARGA MUSLIM DUSUN 
DWI DARAMA RT 41 DESA NEGARARATU KECAMATAN 

NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Oleh:
Wahidatun Fitriyani

Latar belakang penulisan skripsi ini adalah bahwa anak merupakan amanah 
Allah SWT kepada orang tua yang harus dididik menjadi manusia yang beriman dan 
beribadah kepada-Nya serta memiliki akhlak yang baik. Akan tetapi anak-anak Dusun 
Dwi Darma masih banyak di antara mereka yang tidak memiliki Karakter yang baik.
Hal ini salah satunya menandakan ada sesuatu yang kurang dalam pendidikan 
karakter yang dilakukan oleh orang tua di rumah. Yang menjadi tujuan dalam 
penelitian ini adalah Pendidikan Karater Anak di Dusun Dwi Darma RT 41 Desa 
Negararatu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
deskriptif.Dalam pengumpulan data menggunakan teknik Observasi dan wawancara
mendalam.Lokasi penelitian di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.
Subjek dalam penlitian ini adalah 6 orang tua yang memiliki anak. 6 orang tua 
tersebut, mewakili dari keseluruhan orang tua yang berada di Kecamatan Natar 
Kabupaten Lampung Selatan.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Masih banyak 
orang tua yang belum maksimal dalam menanamkan karakter anak dikarenakan 
minimnya pengetahuan mereka dalam mendidik karakter anak, dan kesibukan orang 
tua dalam mencari nafkah sehingga tidak memperhatikan pedidikan karakter anaknya 
di rumah.

Kata Kunci: Pendidikan
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MOTTO

                                  

                   

Artinya: “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. At-Tahrim (66): 6).1

                                                          
1 Departemen Agama RI, AL-qur’an dan Terjemahnya, ( Bandung: Syamil Cipta Media, 

2012), h. 560.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul ini, penulis jelaskan 

maksud dari judul “ Pendidikan karakter anak di keluarga muslim” sebagai berikut:

1. Pendidikan karakter 

Pendidikan adalah sebuah proses yang membantu menumbuhkan, 

mengembangkan, mendewasakan, menata, mengarahkan.1 Jadi pendidikan 

karakter disini adalah berbagai upaya yang dilakukan orang tua untuk 

mewujudkan karakter tertentu kepada putra-putrinya agar memiliki karakter 

tertentu sesuai perkembangannya.

2. Anak 
Anak menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah keturunan yang 

dilahirkan.2 Menurut Istilah anak adalah suatu individu yang sedang tumbuh baik 

secara fisik, psikologis, sosial, dalam mengarungi khidupan di dunia dan di 

akhirat.3  Anak yang dimaksud dalam penelitian ini, adalah anak usia 6-12 tahun, 

yang mana dalam usia ini anak mulai mengalami  perkembangan baik secara 

fisik, psikis, sosial maupun spiritual sehingga sangat membutuhkan bimbingan 

dan pengarahan dari orang tuanya, dan pada usia ini anak mulai mengenal dunia 

                                                          
1 Yahya, Pendidikan Karakter Berbasisi Potensi Diri Mendongkrang Kualitas 

Pendidikan,(Semarang: Pelangi Publishing, 2010), h. 1.
2 Nur Islah Aunilah, Panduan Menerapkan Pendidikan Karakter Di Sekolah, (Jakarta: 

Laksana, 2011), h. 19.
3 Abdul Mujib, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2006),h. 104.
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luar atau dunia sekolah yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan  

karakter anak.  

3. Di Keluarga Muslim 

Keluarga adalah orang tua (ibu/bapak) yang berkualifikasi sebagai pendidik 

kodrati, yaitu pendidik yang melaksanakan tugas dan fungsi kependidikannya 

karena kodratnya sebagai orang tua.4 Dalam pengertian keluarga di atas jika 

dikaitkan dengan muslim, bahwa muslim itu adalah penganut Agama Islam, jadi

yang dimaksud keluarga muslim adalah orang tua yang bertugas untuk 

membentukan  karkater anak  sesuai  ajaran-ajaran agama Islam yang dibawa 

oleh Nabi Muhammad Saw selaku utusan Allah SWT.

Berdasarkan uraian penegasan judul di atas maka judul skripsi ini berarti: 

merupakan suatu penelitian yang dilaksanakan untuk mengetahui pendidikan 

karakter anak di keluarga muslim.

B. Alasan Memilih Judul

Penulis memilih judul skripsi ini dengan alasan sebagai berikut: 

1. Karena pendidikan karakter sangat penting di tanamkan sejak anak masih 

kecil, serta orang tua memiliki peran sebagai lembaga pendidikan informal, 

dimana keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar dan  bertanggung 

jawab terhadap pembentukan karakter anak yang kelak akan berkontribusi

kontribusi positif pada lingkungannya.

                                                          
4 Amirullah Syarbini, Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga, (Jogjakarta: Ar-Rusmedia, 

2016), h. 145.
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2. Mengetahui bagaimana cara membentuk karakter anak yang baik dan benar. 

3. Dengan membahas judul skripsi ini, peneliti mengetahui tetang pendidikan 

karakter anak di keluarga muslim.

C. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber alam dan sumber daya

manusia (SDM). Kekayaan alam negara kita meliputi ribuan pulau yang terbentang

dari Pulau We sampai Pulau Rote dengan berbagai kandungan yang ada baik dari

dalam tanah maupun yang ada di luarnya. Adapun kekayaan sumber daya

manusianya terbukti dengan besarnya jumlah penduduk yang menduduki urutan

kelima terbesar di dunia. Jika dua kekayaan itu di-manage dengan baik dan optimal,

maka Indonesia akan menjadi negara besar, kaya, makmur, dan bermartabat yang bisa 

bersaing dengan negara-negara besar lainnya.

Akan tetapi fakta yang ada sekarang adalah bahwa Indonesia dihadapkan pada 

berbagai masalah misalnya menurut Machful Indra Kurniawan, pergeseran nilai-nilai 

dalam masyarakat mulai sering terjadi.5 Hal-hal yang dulunya dianggap tabu, saat ini 

menjadi hal biasa. Kasus korupsi, fenomena penampilan para remaja dengan pakaian 

ketat dan mininya, gaya pacaran yang berlebihan, sampai tragedi hamil di luar nikah. 

Di sekolah pun terjadi aksi contek dimana hasil yang ditonjolkan dan proses 

diabaikan. Pada saat ini terjadi split of personality (kepribadian yang terpecah) 

dimana individu belum mampu menyatukan antara perkataan dengan perbuatan. 

                                                          
5  Machful Indra Kurniawan, “Tri Pusat Pendidikan Sebagai Sarana Pendidikan Karakter 

Anak Sekolah Dasar”, Journal Pedagogia , Volume. 4, Nomor. 1, Tahun 2015, h. 47-48.
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Budaya malu tampaknya sudah mulai terkikis.6 Inilah permasalahan karakter yang 

melanda sebagian besar dari bangsa kita. Masih banyak karakter (negatif) lain yang 

sekarang berkembang bahkan menjadi budaya di tengah-tengah masyarakat kita yang 

semakin memperparah problem bangsa dan negara. Berbagai permasalahan bangsa 

dan negara seperti di atas akan teratasi bila sumber daya manusia (SDM) yang 

dimiliki benar-benar berkualitas dan memiliki karakter yang baik. Untuk 

meningkatkan kualitas SDM serta memperbaiki karakter bangsa kita, maka melalui 

pendidikan karakterlah bangsa kita akan berkembang dan tumbuh menjadi manusia 

yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, berilmu, sehat dan berakhlak (berkarakter)

mulia. Melalui pendidikan karakter inilah, Indonesia mampu menghasilkan kulitas 

SDM terbaik dan mencegah tindakan negatif pada diri seseorang. Pendidikan 

karakter merupakan misi sekunder para rasul yang diutus Allah di muka bumi. Nabi 

Muhammad SAW diutus Allah SWT untuk menyempurnakan karakter (akhlak). Hal 

ini terlihat pada sabda Rasulullah SAW:

نما بعثت ألتمم مكا ر م األ خال قإ 

Artinya: “Sesungguhnya aku (Muhammad) diutus oleh Allah hanyalah untuk

menyempurnakan keluhuran akhlaq”. (HR.Bukhori)7

Karena Rasulullah Saw memiliki sifat-sifat terpuji yang harus dicontoh dan 

dijadikan panduan bagi umatnya. Dalam Al-qur’an disebutkan:

                                                          
6  Agusta.Kurniati, “Kontribusi Pola Asuh Orang Tua Dalam Pendidikan Karakter Anak”, 

Pendidikan Dasar PerKhasa, Volume 2, Nomor 2 tahun 2016, h. 212.
7 Husein Bahresi, Himpunan Hadits Shahih Bukhari, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1981), hlm. 55.
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Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah”. (Q.S Al-

Ahzab: 21).8

Akhlak menurut Imam Abu Hamid Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh 

Abudin Nata yang ditulis Heri Gunawan, mengatakan bahwa akhlak adalah “sifat 

yang tertanam dalam jiwa yang darinya menimbulkan perbuatan-perbuatan yang 

gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan (perenungan) 

terlebih dahulu”.9 Sedangkan pengertian akhlak mulia banyak dikaitkan dengan 

karakter.10 Membicarakan karakter merupakan hal yang sangat penting dan mendasar. 

Karakter adalah mustika hidup yang membedakan manusia dengan binatang. Manusia 

tanpa karakter adalah manusia yang sudah ‘membinatang’. Orang yang berkarakter 

kuat dan baik secara individual maupun sosial ialah mereka yang memiliki akhlak, 

moral, dan budi pekerti yang baik.  Karakter menurut kamus besar bahasa Indonesia 

berarti sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang  membedakan seseorang 

dari yang lain. Adapun berkarakter adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, 

bertabiat, dan berwatak. Sedangkan menurut istilah sebagaimana yang telah 

                                                          
8 Departemen Agama RI, AL-qur’an dan Terjemahnya, ( Bandung: Syamil Cipta Media, 

2012), h 420.
9 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasinya, (Bandung: Al-Fabeta, 

2012), h.5
10 Ibid., h. 3.
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dikemukakan oleh Doni Koesoema, memahami karakter sama dengan kepribadian. 

Kepribadian dianggap sebagai ciri karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri 

seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan.11

Jadi karakter adalah tabiat atau kepribadian yang merupakan  keseluruhan 

disposisi yang telah dikuasai secara stabil yang mendefinisikan seorang individu 

dalam keseluruhan tata perilaku psikisnya yang menjadikannya tipikal dalam cara 

berfikir dan bertindak. Karakter sesorang yang positif atau mulia akan mengangkat 

status derajat yang tinggi dan mulia bagi dirinya. Karena Kemuliaan seseorang 

terletak pada karakternya.

Daniel Goleman menyebutkan dalam bukunya yang terkenal multiple 

intelligence, dan emosional intelligence , seperti yang ditulis oleh Sutarjo Adisusilo,

pendidikan karakter adalah pendidikan nilai, yang mencakup Sembilan nilai dasar 

yang saling terkait yaitu:

1. Responsibility yaitu tanggung jawab
2. Respect yaitu rasa hormat
3. Fairness yaitu keadilan
4. Courage yaitu keberanian
5. Honesty yaitu kejujuran
6. Citizenship yaitu rasa kebangsaan
7. Self-discipline yaitu disiplin diri
8. Caring yaitu peduli
9. Perserverence yaitu ketekunan.12

                                                          
11 Ulil Amri Syafri, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur’an, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 

h. 104.
12  Sutarjo Adisusilo, Pembelajaran Nilai Karakter, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2013) h.  

77-80
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Jika pendidikan nilai berhasil menginternalisasikan kesembilan nilai dasar 

tersebut dalam diri anak, maka dalam  pandangan Daniel Goleman akan  

terbentuknya seorang pribadi yang berkarakter, atau pribadi yang berwatak. 

Berdasarkan penjelasan di atas penulis mengartikan bahwa dalam istilah watak atau 

karakter itu terkandung makna adanya sifat baik yang melekat pada diri seseorang 

sehingga tercermin dalam pola pikir dan pola tingkah lakunya. Watak seseorang 

dapat dibentuk dan dapat dikembangkan dengan pendidikan nilai.

Jadi tanpa karakter yang baik, apa yang dicita-citakan dalam pendidikan 

negara ini tidak akan berhasil.13 Atau dapat dikatakan bahwa individu yang 

berkarakter baik adalah seseorang yang berusaha melakukan hal-hal yang terbaik 

terhadap Allah SWT.14 Mengingat betapa urgennya karakter, maka Tiga pusat 

pendidikan atau biasa dikenal dengan Tripusat Pendidikan, mengakui adanya pusat-

pusat pendidikan yang mempengaruhi proses tumbuh kembangnya seorang anak, tiga 

pusat pendidikan tersebut, yaitu; 1) Pendidikan dalam lingkungan keluarga, 2) 

Pendidikan dalam lingkungan sekolah, dan 3) Pendidikan dalam lingkungan 

kemasyarakatan.15 Dalam konteks ini peneliti ingin melihat pendidikan dalam 

lingkungan keluarga muslim terhadap pendidikan karakter anak. Karena keluarga 

merupakan tempat utama anak-anak dapat menumbuhkan dan mengembangkan 

karakter positif. Pembentukan karakter positif dapat dikembangkan melalui 

pembiasaan nilai-nilai, baik nilai sosial maupun agama yang diinternalisasikan 

                                                          
13 Ibid., h. 6-7.
14 Ulil Amri Syafri), Op.Cit., h. 7.
15 Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 170-172
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melalui interaksi sosial. Usaha pengembangan karakter di keluarga selalu menjadi 

peran utama orang tua. Karakter yang telah terbentuk  tersebut  diharapkan kelak 

dapat mengakar kuat dan menjadi prinsip hidup dalam kehidupan anak. 

Dalam membentuk karakternya penting sekali orang tua harus 

mempertimbangan usia anak. Anak usia 6-12 Tahun adalah masa usia anak sekolah 

dasar bagi anak yang normal.  Masa kanak-kanak adalah masa bermain, dimana yang 

ada difikirannya hanya bermain dan bersenang-senang dengan teman-temanya. Atau 

masa kanak-kanak disebut juga usia meniru, seperti meniru pembicaraan atau 

tindakan orang lain.16 Pada masa itu Perkembangan anak masih sangat dipengaruhi 

oleh lingkungan keluarga. Sebab keluarga adalah tempat pertama anak memproleh 

pendidikan dan berhasil atau tidaknya pendidikan formal bergantung pada pendidikan 

dalam keluarga.

Pendidikan yang diterima dalam keluarga inilah yang akan digunakan oleh 

anak sebagai dasar bersosialisasi dalam masyarakat. Sebab pendidikan dalam 

keluarga memiliki tujuan yaitu untuk membina dan membentuk anggota keluarga 

(anak) yang beriman kepada Allah, berakhlak mulia, cerdas, terampil, sehat, 

bertanggung jawab, sehingga ia dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai 

khalifah Allah dimuka bumi.17 Oleh karena itu Orang tua yang memegang peranan 

penting dalam mendidik anak. Seperti dalam firman Allah SWT,”

                                                          
16 Elizabeth B Hurlock, Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Retang 

Kehidupan, (Jakarta: Erlangga, 1998), h. 108-109.
17 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter Konsep dan Aplikasinya dalam Lembaga, (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 155 
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Artinya: “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”.18

Jadi keluarga mempunyai tanggung jawab besar terhadap keberhasilan anak 

baik dalam keluarga ataupun di lingkungan masyarakat. Sebab keluarga merupakan 

lingkungan budaya yang pertama dan utama dalam menanamkan norma dan 

mengembangkan berbagai kebiasaan dan perilaku yang penting bagi kehidupan 

pribadi, keluarga dan masyarakat. Orang tua hendaknya memberikan latihan-latihan 

atau pembiasaan, teladan serta pengawasan terhadap perilaku anak-anaknya, Sebab 

jika anak kurang latihan seperti keagamaan sejak kecil, kurang teladan dan kontrol 

langsung dari orang tua, anak tidak akan terbiasa menjalankan ajaran agamanya, tidak 

bertanggungu jawab, tidak disiplin, tidak memiliki rasa hormat, dan lain-lain. Hal itu 

disebabkan karena kurang tertanam dalam jiwa si anak nilai-nilai karakter yang baik.

Oleh karena itu, Keluarga harus memiliki kesadaran bahwa karakter bangsa sangat 

tergantung pada pendidikan karakter anak di rumah.

Sebagaimana wawancara yang peneliti lakukan kepada beberapa anggota 

atau warga masyarakat terkait karakter anak di Dusun Dwi Darma.

                                                          
18Departemen Agama RI, AL-qur’an dan Terjemahnya, ( Bandung: Syamil Cipta Media, 

2012), h. 560.
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Berdasarkan wawancara kepada tokoh agama  dusun Dwi Darma RT 41 desa 

Negararatu kecamatan Natar Kabupaten Lampng Selatan: 

Bapak cecep mengatakan:

“anak-anak di Dusun Dwi Darma RT 41 masih banyak anak-anak yang 
kurang menyadari pentingnya sholat, hal ini terlihat dari kedasaran mereka untuk 
pergi kemasjid, dan karakter atau akhlak yang tidak baik seperti tidak disiplin ketika 
melakukan kegiatan di masjid (terlambat),  berbohong kepada orang tua, berangkat 
dari rumah izin pergi kemasjid, ternyata bolos mengaji, kurangnya rasa hormat 
mereka kepada yang lebih tua”.19

Menurut keterangan bapak Andra yang berprofesi sebagai pedagang somay  

mengatakan bahwa :

“karakter anak disana masih banyak yang tidak memiliki karakter yang baik. 
Contoh seperti kurangnya kejujuran mereka ketika sedang membeli, tidak membayar, 
kurangnya rasa peduli mereka terhadap orang disekeliling contoh mengganggu para 
pedagang yang berjualan, kurangnya sopan santun kepada yang lebih yang tua, hal itu 
terlihat ketika mereka berkomunikasi dengan yang lebih tua, mereka berbicara 
dengan suara yang lebih keras”.20

Adapun Menurut keterangan bapak Dika mengatakan bahwa:

“karakter anak disana, masih banyak anak yang tidak memiliki karkater yang 

baik, seperti kurangnya rasa peduli mereka terhadap pendatang baru, kuranya rasa 

hormat mereka terhadap orang tua ketika berbicara mereka cenderung mengeraskan 

suaranya, dan kepada anak yang lebih muda mereka itu bersifat menjajah”.21

Menurut ibu Lena “karakter atau akhlak di Dusun Dwi Darma RT 41 tidak 

memiliki karakter yang baik seperti kurangnya rasa peduli terhadap lingkungan 

                                                          
19 Cecep, Tokoh Agama, Wawancara pada 26 Mei 2016
20 Andra, Masyarakat, Wawancara pada  28 feberuari 2017
21 Dika, Masyarakat, Wawancara pada 28 Feberuari 2017



11

sekitar, hal itu terlihat ketika di malam hari banyak anak-anak yang menggangu 

masyarakat ketika malam hari dengan bermain gitar”.22

Menurut Ibu Majid “karakter atau akhlak di Dusun Dwi Darma RT 41 banyak 
anak-anak yang memiliki karakter yang kurang baik seperti kurangnya rasa hormat 
terhadap orang tua hal itu terlihat manakala menyakiti orang tuanyanya ketika 
diingatkan untuk pergi kemasjid, menonton TV ketika azan magrib, kurangya rasa
peduli terhadap teman sebayanya dan sekitarnya yang menyebabkan mereka sering 
berkelahi”.

Adapun berdasarkan  observasi peneliti terhadap karakter anak di Dusun 
Dwi Darma RT 41.  

Tabel.1.1
Data Nama Anak Yang Berkarakter Buruk Di Dusun Dwi Darma RT 41 Kecamatan 

Natar Kabupaten Lampung Selatan

No Nama

Jumlah Poin Perindikator Karakter
Jumlah 
Total

Kriteria 
karakter

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Baik Buruk

1. Tiara 1 3 0 1 3 0 2 3 2 15 

2. Ilyas 1 3 0 0 2 1 4 2 1 14 

3. Salam 1 2 0 0 2 1 3 2 0 11 

4. Olivia 1 2 1 0 3 1 2 2 1 13 

5. Danang 1 2 0 0 1 1 3 1 1 10 

6. Syihabudin 1 4 1 0 1 1 3 2 2 15 

7. Ishab 3 6 1 1 3 1 4 4 3 26 

8. Lisa Vania 0 2 0 0 1 1 4 1 0 10 

9. Arya 3 6 1 1 3 2 6 4 3 29 

10. Duwiastuti 2 4 0 0 2 1 3 2 2 16 

Sumber: Hasil observasi tentang karakter anak  di Dusun Dwi Darma RT 41 Kecamatan 
Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Keterangan:

No Karakter Sub Indikator
1 Tanggung  Jawab 3
2 Rasa Hormat 6

                                                          
22 Lena, Orang Tua (KK), Wawancara pada 24 Mei 2016
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3 Keadilan 1
4 Keberanian 1
5 Kejujuran 3
6 Rasa Kebangsaan 2
7 Disiplin Diri 7
8 Peduli 4
9 Ketekunan 3

Berdasarkan tabel di atas, terlihat jelas bahwa karakter atau akhlak anak di

Dusun Dwi Darma RT 41 masih banyak anak yang memiliki karakter atau akhlak 

yang kurang  baik. Hal itu terlihat dari 10 anak yang yang diteliti terkait karakter 

anak, hanya 4 orang yang memiliki karakter yang baik, 6 orang lainnya memiliki 

karakter yang buruk. seperti kurangnya rasa tanggung jawab anak, kurangnya rasa 

hormat anak terhadap orang tua, kurangnya kejujuran anak, tidak disiplin diri, 

kurangnya rasa peduli anak terhadap lingkungan sekitarnya, kurangnya rasa 

kebangsaan anak, dan kurangnya kerajinan anak dalam belajar.

Hal itu didukung oleh Lingkungan Dusun Dwi Darma yang merupakan bagian 

dari kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, seluruh warga Dusun Dwi Darma 

sebagaian besar dari penduduknya berprofesi sebagai pedagang dan buruh. Profesi ini 

banyak diminati lantaran kebutuhan hidup yang sangat banyak. Profesi sebagai 

pedagang dan buruh banyak menyita waktu dan perhatian sehingga dapat mengurangi 

perhatian orang tua terhadap pendidikan karakter anak di rumah. berikut data warga 

yang berkerja sebagai pedagang dilihat dari tahapan pendidikannya.



13

Tabel.1.2

Data Jumlah Pendidikan Orang Tua Berprofesi Pedagang Dan Buruh Di Dusun 
Dwi Darma Rt 41 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

No Pekerjaan Pendidikan Jumlah
1 Buruh SD 15 Orang
2 Buruh SMP 6 Orang
3 Buruh SMA/SMK 4 Orang
4 Pedagang SD 23 Orang
5 Pedagang SMP 12 Orang
6 pedangan SMA 8 Orang

Data diambil pada tanggal 1 Januari 2017 

Berdasarkan data di atas, dapat jelas terlihat waktu para pekerja, salah 

satunya pedagang dan buruh yang banyak dihabiskan oleh pekerjaan, hal itu 

disebabkan waktu bekerja para buruh memiliki sift time atau waktu yang tidak 

menentu, mereka bekerja sesuai jadwal perusahaan Sehingga mereka tidak dapat 

berkumpul bersama anak-anaknya. Waktu bekerja sift pertama yaitu dari jam 07.00 

pagi sampi jam 16.00 sore lalu untuk sift kedua dari jam 14.00 siang sampai jam 

22.00 malam. Sehingga orang tua kurang memberikan perhatian kepada anak 

khususnya dalam hal pendidikan karakter anak di rumah. Adapun pendidikan orang 

tua di Dusun Dwi Darma mayoritas mengenyam sampai SD dan SMP. sedangkan 

menurut teori faktor pembentukan karakter di pengaruhi oleh pendidikan orang tua  

dan mata pencaharian. Namun demikian, ada beberapa keluarga yang meskipun 

disibukan dengan perkerjanya atau hanya mengenyam pendidikan sampai SD, 

mereka bisa mendidik anak mereka dengan baik.

Seperti yang dipaparkan di atas oleh peneliti, bahwa pendidikan karakter 

merupakan kewajiban bagi seluruh orang tua untuk mengajarkan kepada anak-
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anaknya dikarenakan pendidikan karakter yang diberikan orang tua kepada anaknya 

adalah hak anak. Oleh karena itu, peneliti ingin mencari tahu bagaimana pendidikan 

karakter anak di keluarga muslim Dusun Dwi Darma RT 41. Dimana anak diharapkan 

memiliki karakter mental yang kokoh, yang senantiasa menjadikan nilai-nilai sebagai 

pegangan dan prinsip hidup, tidak hanya sekedar tahu tapi juga mampu untuk 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneneliti tertarik untuk meneliti 

lebih jauh dan peneliti beri judul Pendidikan Karakter Anak di Keluarga Muslim 

Dusun Dwi Darma RT 41 Desa Negararatu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung 

Selatan. 

D. Identifikasi Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dengan mempertimbangan efektifitas dan 

efisiensi maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Banyaknya perilaku anak yang tidak jujur.

2. Tidak tekun dalam menjalankan tugasnya.

3. Tidak memiliki rasa hormat terhadap orang yang lebih tua ataupun 

sebayannya.

4. Tidak disiplin diri.

5. Tidak peduli terhadap lingkugan sekitar.

6. Kurangnya rasa tanggung jawab anak.
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E. Batasan Masalah

Mengingat terlalu luasnya masalah upaya pendidikan karakter anak di 

lingkungan keluarga muslim, serta keterbatasan peneliti untuk membahas secara 

menyeluruh point intensifikasi maka penulis membatasi permasalahan ini meliputi: 

1. Adapun orang tua yang dimaksud dalam penetilian ini adalah orang tua yang 

memiliki anak usia 6-12 tahun.

2. Peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi kepada 6

keluarga.

3. Pendidikan karakter anak di keluarga muslim Dusun Darma RT 41 Desa 

Negara ratu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. 

F. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang  masalah maka penulis merumuskan masalah 

penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana Pendidikan Karakter Anak Di Keluarga 

Muslim Dusun Dwi Darma RT 41 Desa Negararatu Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan.

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Ingin mengetahui Bagaimana Pendidikan Karakter Anak Di Keluarga 

Muslim Dusun Dwi Darma RT 41 Desa Negararatu Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan.

b. Menyelesaikan permasalahan yang terjadi terkait Pendidikan karakter 

anak di tempat penelitian yang dilaksanakan.
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2. Kegunaan penelitian:

a. Sebagai bahan informasi dan bahan pemikiran yang positif bagi orang tua, 

pentingnya mendidik dan menanamkan nilai-nilia akhlak atau karakter 

kepada anak khususnya di Dusun Dwi Darma RT 41  Desa Negararatu  

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

b. Bagi anak: dengan penelitian ini diharapkan agar anak dapat memahami 

ajaran Islam dan memperbaiki perilakunya menjadi lebih baik lagi dalam 

kehidupan sehari-hari agar menjadi insan yang kamil.

c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangsih pemikiran khazanah 

keilmuan Islam khususnya tentang pendidikan karakter anak di

lingkungan Keluarga Muslim.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendidikan Karakter

1. Pengertian Karakter 

Secara Etimologis, karakter berasal dari bahasa latin kharakter yang berarti 

memberi tanda (to mark), atau bahasa Prancis carakter, yang berarti membuat tajam 

atau membuat dalam. Dalam bahasa Inggris Character, memiliki arti: watak, 

karakter, sifat, peran, dan huruf. Karakter juga diberi arti tanda yang membedakan 

seseorang dengan yang lain. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, karakkter 

diartikan sebagai tabiat, watak, sifat-sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti 

yang membedakan seseorang dari pada yang lain. Doni Koesoma memahami karakter  

sama  dengan kepribadian, yaitu ciri atau karakteristik, atau gaya, sifat khas dari diri 

seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, 

misalnya keluarga pada masa kecil. 1

Berdasarkan penjelasan di atas  dapat ditarik benang merah, karakter adalah 

sifat yang mantap, stabil, dan khusus yang melekat dalam diri seseorang yang 

membuatnya bersikap dan bertindak secara otomatis, tidak dapat dipengaruhi oleh 

keadaan, dan tanpa memerlukan pemikiran/pertimbangan terlebih dahulu. Pengertian 

karakter seperti ini sama dengan definisi akhlak dalam Islam, yaitu perbuatan yang 

                                                          
1 Amirullah Syarbini, Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga Studi Tentang Model 

Pendidikan Karakter Dalam Keluarga Perspektif Islam, (Yogyakarta: Ar-Ruzzmedia, 2016), h. 27-28
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telah telah menyatu dalam jiwa/diri seseorang, atau spontanitas manusia dalam 

bersikap sehingga ketika muncul tidak perlu dipikirkan lagi.2

2. Definisi Pendidikan Karakter 

Pendidikan merupakan sebuah proses yang membantu, menumbuhkan 

mendewasakan, menata, dan mengarahkan. Sedangkan pendidikan karakter sebuah 

usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan 

mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka dapat memberikan 

kontribusi positif pada lingkungannya.3 Adapun dalam Rencana Aksi Nasional 

Pendidikan Karakter (2010), Pendidikan Karakter disebutkan sebagai pendidikan  

nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, dan pendidikan watak yang 

bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan 

baik buruk, memlihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan 

sehari-hari dengan sepenuh hati. Atas dasar itu pendidikan karkter bukan sekedar 

mengajarkan mana yang baik dan mana yang salah, lebih dari itu, pendidikan karkater 

menanamkan kebiasaan (habituation) tentang hal yang baik sehingga peserta didik 

menjadi paham (kognitif) tentang mana yang benar dan salah, mampu merasakan 

(afektif) nilai yang baik, dan biasa melakukannya (psikomotorik). Dengan kata lain, 

pendidikan karakter yang baik harus melibatkan bukan saja aspek pengetahuan yang 

baik (moral knowing), akan tetapi juga merasakan yang baik (moral feeling), dan 

perilaku yang baik (moral action). Pendidikan karakter lebih menekankan pada habi 

                                                          
2 Ibid., h. 30.
3 Ibid., h. 40.
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atau kebiasaan yang terus di praktikan dan dilakukan.4 Menurut Aan Hasanah, 

pendidikan karakter adalah upaya sistematis untuk menanamkan sekaligus 

mengembangkan secara konsisten dan terus menerus kualitas-kualitas karakter yang 

berbasis pada nilai agama, budaya, dan falsafah negara yang diinternalisasi oleh 

peserta didik di rumah, sekolah, dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari 

sehingga akan membentuk perilaku karakter. Adapun menurut T. Ramli, pendidikan 

karkater memiliki esensi yang sama dan makna yang sama dengan pendidikan 

moral/nilai dan pendidikan akhlak.5

3. Tujuan Pendidikan Karakter 

Mohammad Haitami Salim berpendapat, tujuan pendidikan karakter adalah 

membangun kepribadian dan budi pekerti yang luhur sebagai modal dasar dalam 

berkehidupan di tengah-tengah masyarakat, baik sebagai umat beragama maupun 

dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Lawrence Kohlberg (pakar 

perkembangan moral Amerika) berpendapat, tujuan pendidikan karakter yaitu 

meningkatkan kemampuan peserta didik untuk membedakan dan mengintegrasikan 

perspektif diri dan lainnya dalam pengambilan keputusan moral. Adapun Aan 

Hasanah mengatakan Tujuan pendidikan karakter adalah terciptanya manusia sebagai 

khalifah fi al-ardhi yang memiliki kualitas karakter untuk menjalankan fungsi 

kekhalifahannya, kualitas karakter yang dimiliki tidak hanya untuk kehidupan di 

dunia semata, tetapi untuk kehidupan akhirat. Dalam konteks keluarga, menurut 

                                                          
4 Ibid., h. 40.
5 Ibid., h. 41.
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Mohammad Mukti,  tujuan pendidikan karater mengarah pada pembentukan karakter 

dan akhlak mulia anak secara utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai dengan harapan 

dan cita-cita orang tua. Jadi secara khusus, tujuan pendidikan karakter dalam keluarga 

adalah membentuk karakter positif atau akhlak terpuji pada diri anak. Adapun tujuan 

pendidikan karakter secara umum dalam keluarga adalah untuk membina anak-anak 

agar menjadi pribadi yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, berbakti kepada orang 

tuanya, bermanfaat untuk masyarakat, dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsanya. 

Dengan pendidikan karakter yang di laksanakan dalam keluarga diharapkan anak 

mampu memahami nilai-nilai positif/terpuji dan menginternalisasikannya dalam 

perilaku sehari-hari.

Sejalan dengan pandangan di atas, Ali Firdaus menyatakan, hakikat 

pendidikan karakter dalam keluarga bertujuan menciptakan anak-anak yang shaleh 

dan shalehah  sesuai dambaan setiap orang tua, yaitu anak-anak yang mampu 

beribadah dengan benar, hormat dan berbakti kepada orang tua,berakhlak mulia 

kepada sesama, dan dapat mengharumkan keluarga, dan masyarakat sekitarnya 

dengan perilaku dan akhlak terpuji.6 Dari berbagai pendapat di atas peneliti 

menyimpulkan bahwa tujuan pendidikan karakter dalam keluarga secara khusus yaitu 

membina dan mengarahkan anak-anak agar memiliki karakter yang baik atau akhlak 

yang terpuji. Adapun secara umum, tujuan pendidikan karkater dalam keluarga 

adalah untuk menyiapkan anak-anak agar dapat hidup optimal dan bermanfaat, baik 

bagi dirinya, keluarganya, masyarakat, maupun agama dan bangsanya.
                                                          

6
Ibid., h. 109-111.
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4. Nilai Pendidikan Karakter 

Secara umum nilai-nilai karakter atau akhlak menggambar sikap dan perilaku 

yang berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan sekitar. 

Menurut  Zubaedi, ia mengatakan pendidikan karakter di Indonesia saat ini 

didasarkan pada sembilan pilar karakter dasar, yaitu: 

a. Cinta kepada Allah dan semesta beserta isinya
b. Tanggung jawab, disiplin dan mandiri
c. Jujur
d. Hormat dan santun
e. Kasih sayang, peduli dan kerjasama
f. Percaya diri, kreatif, kerja keras dan pantang menyerah
g. Keadilan dan kepemimpinan
h. Baik dan rendah hati
i. Toleransi, cinta damai dan persatuan.7

Sejajar dengan itu, pendapat Daniel Goleman menyebutkan dalam bukunya 

yang terkenal multiple intelligence, dan emosional intelligence, seperti yang ditulis 

oleh Sutarjo Adisusilo, pendidikan karakter adalah pendidikan nilai, yang mencakup 

Sembilan nilai dasar yang saling terkait yaitu:

a) Responsibility yaitu tanggung jawab 
b) Respect yaitu rasa hormat
c) Fairness yaitu keadilan
d) Courage yaitu keberanian
e) Honesty yaitu kejujuran
f) Citizenship yaitu rasa kebangsaan
g) Self-discipline yaitu disiplin diri
h) Caring yaitu peduli
i) Perserverence yaitu ketekunan.8

                                                          
7 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter, Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga 

Pendidikan, (Jakarta : Kencana Renanda Media Group, 2012), h. 72.
8 Sutarjo Adisusilo, Pembelajaran Nilai Karakter, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2013) h.  

77-80.
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Jika pendidikan nilai berhasil menginternalisasikan kesembilan nilai 

dasar tersebut dalam diri peserta didik, maka dalam pandangan Daniel 

Goleman akan terbentuknya seorang pribadi yang berkarakter, atau pribadi 

yang berwatak. 

5. Faktor Pembentukan Karakter

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terbentuknya sebuah karakter. 

Dari sekian banyak faktor tersebut, para ahli menggolongkannya kedalam dua bagian, 

yaitu faktor intern dan faktor ekstern.

a. Faktor Intern 

Terdapat banyak hal yang mempengaruhi faktor internal ini, diantaranya 

adalah: 

1) Insting atau Naluri 

Insting adalah suatu sifat yang dapat menumbuhkan perbuatan yang 

menyampaikan pada tujuan dengan berfikir lebih dahulu kearah tujuan itu 

dan tidak didahului latihan perbuatan itu. Setiap perbuatan manusia lahir 

dari suatu kehendak yang digerakan oleh naluri (insting). Naluri 

merupakan tabiat yang dibawa sejak lahir yang merupakan suatu 

pembawaan yang asli.

2) Adat atau Kebiasaan 

Salah satu faktor penting dalam tingkah laku manusia adalah 

kebiasaan, karena sikap dan perilaku yang menjadi akhlak (karakter) 

sangat erat sekali dengan kebiasaan, yang dimaksud dengan kebiasaan 
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adalah perbuatan yang selalu diulang-ulang sehingga mudah untuk 

dikerjakan. Maka hendaknya manusia memaksakan diri untuk 

mengulang-ulang perbuatan yang baik sehingga menjadi kebiasaan dan 

terbentuklah akhlak (karakter) yang baik padanya.

3) Kehendak atau Kemauan (Iradah)

Kemauan ialah keinginan untuk melangsungkan segala ide dan segala 

yang dimaksud, walau disertai dengan berbagai rintangan dan kesukaran-

kesukaran, namun sekali-kali tidak mau tunduk pada rintangan-rintangan 

tersebut. Salah satu kekuatan yang berlindung dibalik tingkah laku adalah 

kehendak atau kemauan keras (azam). Itulah yang menggerakkan dan 

merupakan kekuatan yang mendorong manusia dengan sungguh-sungguh 

untuk berprilaku (berakhlak), sebab dari kehendak itulah menjelma suatu 

niat yang baik dan buruk dan tanpa kemauan pula semua ide, keyakinan 

kepercayaan pengetahuan menjadi pasif tak akan ada artinya atau 

pengaruhnya bagi kehidupan.

4) Suara Hati atau Suara Batin

Di dalam diri manusia terdapat suatu kekuatan yang sewaktu-waktu 

memberikan peringatan (isyarat) jika tingkah laku mausia berada 

diambang bahaya dan keburukan, kekuatan tersebut adalah suara batin 

atau suara hati (dlamir). Suatu batin berfungsi memperingatkan 

bahayanya perbuatan buruk dan berusaha untuk mencegahnya, di samping 
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mendorong untuk melakukan perbuatan baik. Suara hati dapat terus di 

didik dan di tuntut akan menaiki jenjang kekuatan rohani.

5) Hereditas atau Keturunan 

Keturuna merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi 

perbuatan manusia dalam kehidupan kita dapat melihat anak-anak yang 

berperilku menyerupai orang tuanya bahkan nenek moyangnya, sekalipun 

sudha jauh sifat yang diturunkan itu pada garis besarnya ada 2 macam 

yaitu:

a. Sifat jasmaniyah, yakni kekuatan dan kelemahan otot-otot dan

urat saraf orang tua yang dapat diwariskan kepada anaknya.

b. Sifat ruhaniyah, yakni lemah dan kuatnya suatu naluri dapat 

diturunkan pula oleh orang tua yang kelak mempengaruhi perilaku 

anak cucunya.  

b. Faktor Ekstern 

Selain faktor intern (yang bersifat dari dalam) yang dapat mempengaruhi 

karakter, juga terdapat faktor ekstern (yang bersifat dari luar) diantaranya 

adalah sebagai berikut:

1) Pendidikan 

Pendidikan adalah  usaha meningkatkan diri dalam segala aspeknya. 

Pendidikan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pembetukan 

karkater, akhlak, dan etika seseorang sehingga baik dan buruknya akhlak 

seseorang tergantung pada pendidikan. Pendidikan ikut mematangkan 
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kepribadian manusia sehingga tingkah lakunya sesuai dengan pendidikan 

yang telah diterima oleh seseorang baik pendidikan formal, informal 

maupun nonformal. Betapa pentingnya faktor pendidikan itu, karena 

naluri yang terdapat seseorang dapat dibangun dengan baik dan terarah. 

Oleh karena itu, pendidikan karakter perlu dimanifestasikan melalui 

berbagai media baik pendidikan formal di sekolah, pendidikan informal di 

lingkungan keluarga, dan pendidikan non formal yang ada pada 

masyarakat. 

2) Lingkungan 

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 dua bagian: 

a. Lingkungan yang bersifat kebendaan

Alam yang ada disekitar manusia merupakan faktor yang 

mempengaruhi dan menentukan tingkah laku manusia. Lingkungan 

alam ini dapat mematahkan atau mematangkan pertumbuhan bakat 

yang dibawa seseorang. Itu semua dapat terjadi tergantung 

bagaimanaag seseorang dalam menyikapinya. 

b. Lingkungan pergaulan yang bersifat kerohanian 

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 
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tidak mendukung dalam proses pendidikan karakter maka setidaknya 

dia akan terbawa atau terpengaruh oleh lingkungan tersebut.9

Adapun menurut Zubaedi faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan 

karakter antara lain:

1. Faktor insting 

Insting merupakan seperangkat tabiat yang dibawa menusia sejak lahir. Para 

psikolog menjelaskan bahwa insting (naluri) berfungsi sebagai motivator 

penggerak yang mendorong laihrnya tingkah laku. Menurut Zubaedi, Para ahli 

psikologi membagi insting manusia sebagai pendorong tingkah laku kedalam 

beberapa bagian diantaranya:

a. Naluri makan, begitu manusia lahir telah membawa suatu hasrat makan 

tanpa di dorong oleh orang lain, buktinya begitu bayi lahir ia dapat 

mencari puting ibunya dan menghisap air susu tanpa di ajari lagi.

b. Berjodoh, yang di tandai denga laki-laki ingin berjodoh dengan wanita 

dan wanita juga sebaliknnya 

c. Naluri berjuang, yang ditandai dengan tabiat manusia yang cenderung 

mempertahankan diri dari ganguan dan tantangan. 

d. Dan naluri ber-Tuhan yang di andai dengan tabiat manusia mencari dan 

merindukan Penciptanya. Yang mengatur dan memberikan rahmat 

kepadanya naluri ini disalurkan dalam hidup bergama.10

                                                          
9 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter konsep dan implementasinya,(Bandung: Alfabeta, 

2012), h. 19-22.
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Pengaruh naluri pada diri seseorang sangat tergantung pada penyalurannya. 

Naluri dapat menjerumuskan manusia kepada kehinaan (degradasi), jika 

naluri disalurkan kepada hal yang baik dengan tuntunan kebenaran. 

2. Adat/ Kebiasaan

Adat atau kebisaan adalah setiap tindakan perbuatan seseoran gyang 

dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehngga menjadi 

kebiasaan seperti berpakaian, makan, tidur, dan olah raga. Menurut Abu 

Bakar Zikri berpendapat: 

اإل تیان جه سه سهال مسي عا د ةالعمل إذتكرر حىت صار 

Artinya” Perbuatan manusia, apabila dikerjkan secara berulang-ulang 

sehingga menjadi mudah melakukannya , itu dinamakan adat kebiasaan .”

3. Keturunan 

Secara langsung atau tidak langsung sangat mempengaruhi pembentukan 

karakter atau sikap seseorang. Secara konseptual warisan adalah:

ا نتفا ر اخلصا نصى من األ صول إىل اافروع هو ما یسمى با 

لوراثة

Arinya: “ berpindahnya sifat-sifat tertentu dari  pokok (orang tua) kepada 

cabang (anak keturunan) itu dinamakan (wirotsah)”.
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4. Lingkungan 

Lingkungan (milieu) terbagi menjadi 2 yaitu lingkungan alam dan lingkungan 

pergaulan11

Beberapa faktor Keluarga yang mempengaruhi pembentukan Karakter 
Anak.

1. Tingkat Ekonomi
2. Broken Home dan Quasi Broken Home
3. Keadaan Atau Jumalah Anak Kurang Menguntungkan
4. Pola Pengasuhan
5. Pengaruh Sikap Orang Tua Terhadap Hubungan Keluarga.12

B. Anak dan Keluarga Muslim

1. Definisi Pengertian Anak 

Anak menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah keturunan yang 

dilahirkan.13 Secara terminologi anak adalah orang yang lahir dalam rahim ibu, baik 

laki-laki ataupun Perempuan sebagai hasil dari persetubuhan antara dua lawan jenis. 

Secara status, seorang anak adalah hasil pernikahan yang sah antara suami istri, 

karena pernikahan adalah satu-satunya tanggung jawab terhadap keturunan, baik 

ditinjau dari segi nafkah yang wajib, bimbingan, pendidikan maupun warisan.

2. Fase Perkembangan Karakter Anak

Fase Perkembangan Karakter Anak berdasarkan Islam yaitu: 

a. Tauhid (usia 0-2 tahun) 
b. Adab (usia 5-6 tahun) 

                                                          
11 Zubaedi, Op.cit., h. 177-184.
12 Elizabeth Hurlock, Perkembangan Anak, (Jakarta: Erlangga, 1978), h. 205
13 Nur Islah Aunilah, Panduan Menerapkan Pendidikan Karakter Di Sekolah, (Jakarta: 

Laksana, 2011), h. 19 .
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c. Tanggung Jawab (7-8 tahun) 
d. Caring/Peduli (9-10 tahun) 
e. Kemandirian (11-12 tahun) 
f. Bermasyarakat (13 Tahun) 

Berdasarkan klasifikasi tersebut maka pendidikan karakter harus disesuaikan 

dengan tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan anak. 

a. Tauhid (usia 0-2 tahun) 

Manusia dilahirkan ke dunia dalam kondisi fitrah, maknanya dianugrahi

potensi tauhid, yaitu mengesakan Allah dan berusaha terus untuk mencari ketauhidan 

tersebut. Pada saat bayi lahir sangat penting untuk memperdengarkan kalimat-kalimat 

tauhid ini dalam rangka tetap menjaga ketauhidan, sampai bayi menginjak usia 2 

tahun sudah diberi kemampuan untuk berbicara, maka kata-kata yang akan keluar 

dari mulutnya adalah kata-kata tauhid/kalimat thayyibah sebagaimana yang sering 

diperdengarkan kepadanya. 

b. Adab (usia 5-6 tahun) 

Pada fase ini anak dididik budi pekerti, terutama yang berkaitan dengan nilai-

nilai karakter jujur (tidak berbohong), mengenal yang baik-buruk, benar-salah, yang 

diperintahkan-yang dilarang. 

c. Tanggung Jawab (7-8 tahun)

Berdasarkan hadits tentang perintah shalat pada usia tujuh tahun 

menggambarkan bahwa pada fase ini anak dididik untuk bertanggung jawab. Jika 

perintah shalat itu tidak dikerjakan maka akan mendapat sanski, dipukul (pada usia 

sepuluh tahun).
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d. Caring/Peduli (9-10 tahun) 

Setelah anak memiliki rasa tanggung jawab, maka akan muncul sifat 

kepedulian, baik kepedulian terhadap lingkungan maupun kepedulian terhadap 

sesama. Bila bercermin kepada tarikh Rasulullah SAW bahwa pada usia 9 tahun Rasul 

menggembalakan kambing. Pekerjaan menggembala kambing merupakan wujud 

kepedulian rasul terhadap kondisi kehidupan ekonomi pamannya, yang pada saat itu 

mengurusnya setelah kematian kakeknya. 

e. Kemandirian (11-12 tahun) 

Pada usia ini anak telah memiliki kemandirian. Kemandirian ini ditandai 

dengan siap menerima resiko jika tidak mentaati peraturan. Contoh kemandirian pada 

pribadi rasul adalah saat beliau mengikuti pamannya untuk berniaga ke negeri Syam. 

Pada saat itu Rasulullah telah memiliki kemandirian yang hebat, tidak cengeng, 

kokoh, sampai mau mengikuti perjalanan yang jauh dengan pamannya tersebut, 

hingga pada saat itu seorang pendeta Bukhaira menemukan tanda-tanda kenabian 

pada beliau. 

f. Bermasyarakat (13 Tahun) 

Pada fase ini anak sudah mulai memiliki kemampuan untuk bermasyarakat 

dengan berbekal pengalaman-pengalaman yang didapat pada fase-fase sebelumnya. 

Kehidupan dalam masyarakat lebih kompleks dari kehidupan keluarga, anak anak 

mengenal banyak karakter manusia selain karakter orang-orang yang dia temui di 

dalam keluarganya. Jika merujuk kepada klasifikasi perkembangan karakter tersebut, 
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anak usia SD ada pada fase tanggung jawab (7-8), peduli (9-10), dan kemandirian 

(11-12). Pada usia 7-8 diawali dengan perkenalan anak pada lingkungan baru di 

sekolah, yang sebelumnya anak hanya mengenal lingkungan rumah, maka pada fase 

ini anak harus mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, anak mulai memiliki rasa 

tanggung jawab terhadap tugas barunya yaitu belajar dan mengenal lingkungan baru. 

Pada usia 9-10 tahun memasuki fase peduli, karena pada fase sebelumnya anak sudah 

mulai mengenal lingkungan barunya, maka mereka bertemu dengan banyak orang 

dan menemukan berbagai peristiwa di lingkungan, muncullah rasa kepedulian baik 

terhadap sesama maupun kepedulian terhadap lingkungan. Pada usia 11-12 anak 

sudah mulai mandiri, jika dilihat dari usia sekolah pada fase ini merupakan persiapan 

anak untuk memasuki jenjang pendidikan berikutnya (SMP).14

Adapun Fase Perkembangan menurut Elizabeth B.Hurlock 

a. Tahap 1=  fase Prenatal (sebelum lahir) mulai sampai masa konsepsi sampai 
kelahiran. Yaitu sekiar 9 bulan.

b. Tahai 2= Infancy (orok) mulai lahir sampai usia 10-14 hari.
c. Tahap 3= babyhoof (bayi) mulai dari minggu sampai 2 tahun.
d. Tahap 4= Childhold (kanak-kanak) mulai dari 2 tahun sampai remaja. Masa 

kanak-kanak  dibagi menjadi 2 yatu: masa kanak-kanak awal (2-6 tahun) masa 
kanak-kanak akhir (6-10-12 tahun).

e. Tahap 5= Puberty. mulai usia 10, 12-18 tahun.
f. Tahap 6= dewasa. Dibagi menjadi dewasa dini (18-40 tahun), dewasa madya 

(40-60 tahun), dewasa lanjut (60 sampai kematian).
g. Tahap 7= Usia Pertengahan. Dimulai dari usia 40 sampai 60 tahun.
h. Tahap 8=Masa usia atau usia lanjut. Dimulai dari usia 60 tahun sampai 

meninggal.15

                                                          
14  Ani Nur Aeni, Pendidikan Karakter Untuk Siswa Sd Dalam Perspektif Islam, Mimbar 

Sekolah Dasar, Volume 1 Nomor 1, 2014, h. 57-58.
15 Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan (Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang 

Kehidupan), (Jakarta: Erlangga), h. 14
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3. Tugas Perkembangan Anak

Sementara Havighurst dalam Desmita tugas perkembangan anak usia 6-12 

tahun meliputi: 

a. Menguasai keterampilan fisik yang diperlihatkan dalam permainan dan 
aktivitas fisik. 

b. Membina hidup sehat.
c. Belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok. 
d. Belajar menjalankan peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin. 
e. Memperoleh sejumlah konsep yang diperlukan untuk berfikir efektif. 
f. Mengembangkan kata hati, moral, dan nilai-nilai. Kedelapan, Mencapai 

kemandirian pribadi.16

4. DEFINISI KELUARGA MUSLIM

Menurut Ibrahim Amini “keluarga adalah orang-orang yang secara terus 

menerus atau sering tinggal bersama si anak, seperti ayah, ibu, kakek, nenek, saudara 

laki-laki dan saudara perempuan dan bahkan pembantu rumah tangga diantara 

mereka disebabkan mempunyai tanggung jawab menjaga dan memelihara si anak 

yang menyebabkan si anak terlahir di dunia, mempunyai peranan yang sangat penting

dan kewajiban yang lebih besar bagi pendidikan si anak”. 17 Dalam bentuknya yang 

sederhana, keluarga terbagi menjadi ayah, ibu dan anak. Sebagaimana firman Allah 

dalam (QS. Ar-Rum: 21)

                                  

             

                                                          
16Ibid., h. 10
17 Ibrahim Amini, Agar Tak Salah Mendidik, (Jakarta: Al-Huda, 2006),h. 107
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Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum 
yang berfikir.

Dalam pengertian keluarga di atas jika dikaitkan dengan Muslim, bahwa 

muslim itu adalah penganut Agama Islam, maka keluarga muslim dapat diartikan 

suatu kesatuan yang di dalamnya terdapat ayah, ibu dan anak yang menganut agama

Islam. 

5. Peran dan Fungsi Keluarga

Keluaraga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mendidik 

karakter anak. perawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tetang 

nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya yang diberikanya merupakan 

faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi yang sehat. 

Moehammad Isa Soelaeman mengemukakan, keluarga hendaknya berperan sebagai 

pelindung dan pendidik anggota keluarganya, sebagai penghubung mereka dengan 

masyarakat, sebagai pencukup kebutuhan ekonominya, sebagai pembina religiusnya, 

sebagai penyelenggara rekreasi keluarga dan pencipta suasana yang khususnya bagi 

suami dan istri sebagai tempat memenuhi kebutuhan biologisnya.18 Fungsi Pokok 

Keluarga19 adalah:

a. Fungsi Biologis

Keluarga merupakan tempat lahirnya anak, fungsi biologis orang tua adalah 

                                                          
18 Amirullah Syarbini,Op.cit. h., 75
19 Khairudin, “Sosiologi Keluarga”. (Yogyakarta: liberty, 

2002), hal. 48
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melahirkan anak, fungsi ini merupakan dasar kelangsungan hidup manusia.

b. Fungsi Afeksi

Hubungan yang bersifat sosial penuh dengan rasa cinta kasih, dari hubungan 

cinta kasih ini lahirlah hubungan persaudaraan, persahabatan, persamaan pandangan 

tentang nilia-nilai kebiasaan. Dasar cinta kasih ini merupakan  faktor penting bagi 

pertumbuhan kepribadian anak.

c. Fungsi sosialisasi

Melalui interaksi sosial dalam keluarga, anak mempelajari pola tingkah laku, 

sikap, keyakinan, cita-cita, nilai-nilai, norma dalam masyarakat dalam rangka 

pembentukan kepribadiannya.

6. Tujuan Pendidikan karakter Anak di dalam keluarga

Pendidikan karakter hendaknya diutamakan dan dimulai sejak anak berada di 

lingkungan yang kecil yaitu keluarga. Sebab keluarga berkualifikasi sebagai pendidik 

kodrati yaitu melaksanakan tugas dan fungsi kependidikannya sebagai orang tua.20

Orang tua juga memiliki tanggung jawab pokok terhadap anaknya antara lain:

1) Menerima kehadiran anak sebagai amanah dari Allah;
2) Mendidik anak dengan cara yang baik; 
3) Memberikan cinta dan kasih sayang kepada anak; 
4) Bersikap dermawan kepada anak; 
5) Tidak membeda-bedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan

dalam hal kasih sayang dan pemberian harta;
6) Mewaspadai segala sesuatu yang

mungkin memengaruhi pembentukan dan pembinaan anak
7) Tidak menyumpahi anak;
8) Menanamkan akhlak mulia kepada anak.21

                                                          
20 Amirullah, Op.Cit, h. 145
21 Marzuki, Prinsip Dasar Akhlak Mulia, ( Jakarta: Amzah, 2009), h. 244-250
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Jadi Orang tua dan orang-orang disekitar rumah harus mendemonstrasikan 

karakter positif dan keimanan seperti berdoa, berbagi, berkata sopan dan jujur. 

Selanjutnya di realisasikan dalam kehidupan sehari-hari mengajarkan doa sebelum 

tidur. Kebiasaan positif seperti ini lambat laun akan menjadi bagian dari 

pembentukan karakter anak.

Fungsi orang tua dalam pengembangan karakter anak adalah sebagai model 

peranan. Orang tua memainkan peran penting dalam penanaman berbagai macam 

nilai kehidupan yang dapat diterima anak. Anak lebih banyak meniru dan meneladani 

orang tua, entah itu dari cara bicara, cara berpakaian, cara bertindak, dan lain-lain. 

Orang tua tetap menjadi pedoman bagi pembentukan nilai-nilai pada pola tingkah 

laku yang diakui sisi oleh anak dalam masa awal perkembangan hidupnya.22 Hal ini 

sesuai dengan Syarbini yang menyatakan sebagai institusi pendidikan dan 

keagamaan, keluarga merupakan lembaga pendidikan yang utama dan pertama bagi 

pembentukan karakter anak. Adapun tujuan pendidikan karakter aak di dalam 

keluarga yaitu untuk menciptakan anak-anak yang shaleh dan shalehah sesuai 

dambaan setiap orang tua, yaitu anak-anak yang mampu beribadah dengan benar, 

hormat dan berbakti kepada orang tua, berakhlak mualia terhadap sesama, dan dapat 

mengharumkan keluarga dan masyarakat sekitarnya dengan perilaku dan akhlak 

terpuji.23

                                                          
22 Doni koesoma, Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak Di Jaman Global, (Jakarta: 

Grasindo, 2012), h. 148
23 Amirullah., Op.Cit, h. 109-111
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Dalam keluargalah seorang anak dibentuk watak, budi perketi, dan 

kepribadiannya.24 Untuk itu, pendidikan karakter tidak terlepas dari peran serta orang 

tua walaupun anak telah memasuki jenjang pendidikan. Sebab, anak lebih banyak 

menghabiskan sebagian besar waktunya bersama orang tua.

Al-Ghazali juga memberi nasihat kepada orang tua dengan empat hal, yaitu:

1. Hendaknya anak-anak dibiasakan dengan karakter yang terpuji dan 

perbuatan yang baik serta dijauhkan dari perbuatan yang buruk dan rendah. 

Hendaklah ditanamkan dalam diri anak-anak tersebut sifat-sifat pemberani, 

sabar, dan rendah hati, menghormati teman dan orang yang lebih tua, 

sedikit bicara, suka mendengarkan hal-hal yang baik, taat kepada kedua 

orang tua dan kepada guru serta pendidikannya. Di samping itu, hendaklah 

diajarkan pada anak-anak agar menjauhi perkataan yang tak berguna dan 

kotor, congkak terhadap teman-teman mereka, atau melakukan suatu

perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh kedua orang tua.

2. Hendaknya karakter baik dan perbuatan yang baik anak didorong untuk 

berkembang dan ia selalu dimotivasi untuk berani berbuat baik dan 

berkarakter mulia. Dalam hubungan ini al-Ghazali menegaskan, bila dalam 

diri anak itu tampak jelas karakter dan perbuatan terpuji, maka hendaklah 

ia dipuji dan diberi hadiah (rewards) yang menyenangkannya serta 

disanjung di hadapan orang banyak

                                                          
24 AmirullahSyarbini, Op.cit., h. 64
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3. Hendaknya jangan mencela anak dan hendaknya membuat jera berbuat 

kesalahan (dosa). Al-Ghazali menegaskan, jangan banyak berbicara 

terhadap anak dengan umpatan dan celaan karena itu akan menyebabkan ia 

meremehkan bila mendengar celaan dan menganggap remeh perbuatan 

buruk yang dilakukannya serta menyebabkan hatinya kebal terhadap 

ucapan atau meremehkannya, akan tetapi hendaknya orang tua menjaga 

wibawanya dalam berbicara dengannya dan janganlah sekali-kali 

mengahardiknya. Ibunya hendaknya jangan menakut-nakuti dengan

kemarahan ayahnya, tetapi menjauhkan dari keburukan perbuatannya.25

C. Upaya Pendidikan Karakter Anak di lingkungan Keluarga Muslim 

Menurut Amirullah Syarbini upaya pembentukan karakter anak yang di lakukan 

orang tua, antara lain:  

1. Pengajaran

Pengajaran dalam konteks pendidikan karakter di keluarga adalah upaya yang 

dilakukan orang tua untuk memberikan pengetahuan kepada anak tentang nilai-nilai 

karakter tertentu, dan membimbing serta mendorongnya untuk mengaplikasikan nilai-

nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan pengajaran dapat tejadi dengan 

direncanakan dan dapat pula terjadi tanpa arahan. Pengajaran karakter yang 

direncanakan adalah aktivitas pengajaran secara sadar dirancang untuk membantu 

peserta didik dalam mengembangkan pengtahuan tentang nilai-nilai karakter yang 

                                                          
25 Al-Jumbulati, Ali dan At-Tuwaanisi, Abdul Futuh. Perbandingan Pendidikan

Islam. Terj. oleh M. Arifin. (Jakarta: RIneka Cipta, 2002) h. 152-154.
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berikutnya diwujudkan dalam sikap dan perilaku keseharian. Sementara pengajaran 

yang tidak direncanakan yaitu fenomena yang berupa peristiwa kehidupan tanpa 

disengaja atau direncanakan, namun dampaknya dapat memengaruhi, mengubah dan 

mengembangkan karakter serta kepribadian anak. dalam konteks kehidupan rumah 

tangga, aktivitas pengajaran tampaknya lebih banyak tanpa direncanakan, yaitu 

berbagai peristiwa yang terjadi dapat memengaruhi karakter anak.

2. Pemotivasian

Menurut Glen dk, motivasi terbagi menjadi 2 macam. Pertama motivasi 

internal yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang. Misalnya seorang anak 

mau melakukan shalat tanpa disuruh orang tuanya karena ia menyadari bahwa shalat 

kewajiban setiap muslim yang sudah aqil baligh, di samping ia telah merasakan 

manfaat dari shalatnya, seperti ketenangan batin atau kesahatan jiwa. Kedua, motivasi 

eksternal, yaitu motivasi yang berasal dari luar pribadi seseorang. Misalnya seorang 

anak mau melakukan shalat, karena ia diperintah oleh orang tuanya, atau ia akan 

mendapatkan hadiah setelah melakukan shalat, maka perintah orang tua dan 

mendapat hadiah merupakan motivasi eksternal yang medorong seorang anak 

melakukan shalat. Berdasarkan paparan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa 

pemotivasian adalah proses mendorong dan menggerakan seseorang agar mau 

melakukan perbuatan tertentu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam konteks 

pendidikan karakter di keluarga, pemotivasian dapat dimaknai sebagai upaya 

menggerakan atau mendorong anak untuk mengaplikasian nilai-nilai karakter. 
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3. Peneladanan 

Keteladanan dalam mendidik sangatlah penting, sebab keteladanan adalah 

sarana penting dalam pembentukan karakter anak seseorang. Sebagaimana Allah juga 

memberikan contoh-contoh Nabi atau orang yang bisa kita jadikan teladan dalam 

kehidupan atau peringatan agar kita tidak menirunya. Sebagai mana firman Allah

                                       

Artinya: 
Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 
kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.

Oleh karena itu, keteladanan dalam mendidik karakter anak  adalah sangat 

penting, apalagi kita sebagai orang tua yang diamanahi Allah berupa anak, maka kita 

harus menjadi teladan yang baik buat mereka. Jadi jika kita ingin anak kita mencintai 

Allah dan Rasul-Nya,  kita sendiri sebagai orang tua harus mencintai Allah dan 

rasulnya pula sehingga kecintaan itu akan terlihat oleh anak. 

4. Pembiasaan 

Anak dilahirkan dalam keadaan suci dan bersih, dalam keadaan seperti ini 

anak akan mudah menerima kebaikan dan keburukan, karena pada dasarnya anak 

mempunyai potensi menerima kebaikan dan keburukan. Hal ini dijelaskan Allah 

dalam firmanNya:
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Artinya: Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya) (7)  Maka Allah 
mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya.(8), 
Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu (9),  dan Sesungguhnya 
merugilah orang yang mengotorinya (10).

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap manusia mempunyai kesempatan yang 

sama untuk membentuk karakternya,  apakah dengan pembiasaan yang baik atau 

yang buruk. Pembiasaan yang dilakukan sejak dini/ sejak kecil akan membawa 

kegemaran dan kebiasaan tersebut menjadi semacam adat kebiasaan sehingga 

menjadi bagian tidak terpisahkan dari kepribadiannya. Pola pembiasaan akan semakin 

penting kalau kita mengatahui psikologi anak. Dalam masa pencarian indentitas diri 

penting bagi orang tua untuk mengenal dan memahami jiwa anak secara mendalam 

agar dapat mendidik, membimbing, dan mengarahkan karakternya menuju jalan yang 

benar dan ridhai  Allah. Karakter positif perlu dikembangan orang tua seperti ketaatan 

beribadah, berperilaku baik, hormat kepada orang tua, memiliki sifat ikhlas, tawadhu, 

dan lainnya secara perlahan-lahan akan terinternalisasi pada diri setiap anak sehingga 

akhirnya berdampak positif  bagi kehidupan mental dan spritualnya sehingga dapat 

memberikan kekuatan yang positif bagi anak dalam menjalani proses hidup dan dapat 

menyikapi dampak negatif yang diakibatkan oleh virus-virus kemajuan zaman.

Dari uraian di atas dapat diambil benang merah, bahwa kebiasaan memainkan 

peranan penting bagi kehidupan seorang anak. dari kebiasaan-kebiasaan itu kita dapat 
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lihat bagaimana kemungkinan kehidupan seorang anak dimasa depan. Kalau seorang 

anak memilki kebiasaan yang baik tentu akan mengantarkan kepada kehidupan yang 

baik dan bahagia, tetapi ketika seorang anak memiliki kebiasaan yang buruk 

kemungkinan besar kehidupan yang bersangkutan kedepan tidak akan sesuai dengan 

yang dia harapkan. 

5. Penegak Aturan

Bentuk usaha lain yang dapat diterapkan untuk membentuk karakter anak 

dalam keluarga adalah penegak aturan. Esensi penegak aturan adalah memberikan 

batasan yang tegas dan jelas mana yang harus dan tidak harus dilakukan, serta mana 

yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Penegak aturan dalam mendorong anak untuk 

melakukan kebaikan dan mencegah dari melakukan kesalahan. Tujuan penegak atuan 

dalam keluarga yaitu menanamkan kesadaran kepada anak penting tentang  

pentingnya sebuah kebaikan. Contoh, anak perlu tahu mengapa ia harus membuang 

sampah ditempatnya. Anak juga perlu tahu mengapa ia harus membenci perilaku 

malas membuang sampah atau membuang sampah sembarang.

Langkah awal untuk mewujudkan penegak aturan dalam keluarga yaitu 

dengan membuat peraturan yang disepakati bersama dan dapat mengikat semua pihak 

di rumah, tak terkecuali orang tua. Peraturan keluarga berfungsi untuk mengatur 

kelancaran dan kenyamanan hidup berumah tangga sekaligus membantu membentuk 

karakter anak. dalam konteks ini, orang tua wajib memberikan pemahaman kepada  

anak mengenai pentingnya penegak disiplin dalam keluarga. Hal tersebut 

sebagaimana dikatakan psikologi EB Surbakti, banyak orang tua lemah dalam
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penegak disiplin, baik terhadap dirinya sendiri. Ketidak tegasan menegakan  aturan 

mengakibatkan banyaknya pelanggaran kesepakatan dan dan menciptakan ruang 

toleransi yanng berlebihan sehingga mendorong suasana rumah tangga jauh dari 

keteratuan. Olehkarena itu kewajiban penghuni rumah untuk menciptakan peratuaran  

yang jelas dan menegakkan.26

Adapun menurut Iman Abdul Mukmin S’aduddin dalam bukunya yang 

berjudul Meneladani Akhlak Nabi Membangun Kepribadian Muslim, mengatakan 

bahwa upaya orang tua untuk membentuk akhlak atau karakter anak, hal-hal yang 

dilakukan orang tua meliputi:

a. Memberikan pelajaran atau nasihat

Memberikan pelajaran atau nasihat memilik pengaruh yang cukup besar 

dalam membuka mata anak-anak kesadaran akan hakikat sesuatu, mendorong 

mereka menuju harkat dan martabat yang luhur, menghiasinya dengan akhlak 

yang mulia, serta membekalinya dengan prinsip-prinsip Islam.27 Manusia itu 

pasti akan menerima setiap perkataan yang disampaikan dengan cara 

berulang-ulang (terus-menerus). Dan pelajaran yang bagus akan masuk 

kepada diri melalui pintu hati, sangat menggugah dan membuka rahasia-

rahasia terpendamnya dalam sekejap. Pelajaran itu merupakan kebutuhan 

pokok. Sebab pada diri manusia terdapat dorongan-dorongan yang secara 

                                                          
26

Amirullah Syarbini, Op.cit., h. 113-1131
27 Abdullah Nasih Ulwan, Abdullah Nasih Ulwan, Pendidikan Anak dalam Islam, (Jakarta: 

pustaka Amani, 1999), h. 209. 
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fitrah memerlukan petunjuk kepada yang benar serta membawanya kepada 

akhlak yang mulia, baik pada anak kecil ataupun anak dewasa.28

b. Membiasakan akhlak yang baik

Pembiasaan mengulangi kegiatan tertentu berkali-kali agar menjadi bagian 

hidup manusia seperti puasa dan shalat. Oleh karena itu Islam mengharuskan 

agar semua kegiatan itu dibarengi niat. Supaya dihitung sebagai kebaikan. 

Dalam riwayat Umar ra. Rasulullah SAW. Bersabda:”sesungguhnya setiap 

amal itu tergantung niat, dan sesunggugnya setiap orang memperoleh apa 

yang diniatkan”.29

c. Memilihkan teman yang baik

Kita sering menyaksikan orang-orang yang baik jatuh tergelincir 

disebabkan teman yang jahat memperdayanya. Karena itu merupakan tugas 

untuk memulai hidup ini dari memilih teman yang baik. Sebab teman itu 

menunjukan tentang orang yang ditemaninya, karena setiap orang mempunyai  

kecocokan suka saling tertarik pada apa-apa diantara mereka.30

Adapun menurut Ridwan Abdullah Sani Muhammad Kadri dalam bukunya 

yang judul pendidikan karakter mengembangkan karakter anak yang Islami, 

mengatakan bahwa kecermatan memilih teman akan berpengaruh terhadap 

pembentukan karakter anak. Karena ada teman yang mengajak kepada kebaikan, 

                                                          
28 Iman Abdul Mukmin S’aduddin, Meneladani Akhlak Nabi Membangun Kepribadian 

Muslim, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), h. 64.
29 Ibid.,, h.  68.
30 Ibid., h. 72.
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membawa keberkahan, rezeki, dan kebahagiaan. Akan tetapi, ada pula teman yang 

mengajak kepada keburukan. Oleh karena itu orang tua perlu berhati-hati dan 

memantau sifat teman sebaya anak karena banyak pula orang rusak dan sengsara 

akibat salah memilih teman.31

d. Memberikan penghargaan atau sanksi

Memberikan penghargaan dan sanksi (hadiah dan hukuman) merupakan 

metode untuk mendidik anak, yang dipandang sebagai metode yang aman 

dengan catatan  tidak berlebihan.32

e. Memberikan keteladanan yang baik.33

Keteladanan dalam pendidikan, khususnya pendidikan Islam merupakan 

cara yang paling efektif dan paling baik dalam membentuk karakter anak. 

sebab anak secara sengaja ataupun tidak sengaja akan meniru dan mengikuti 

tingkah laku dari pendidikanya, seperti meniru akhlak, penampilan, bahkan 

perkataan baik yang disadari ataupun tidak. Oleh karena itu orang tua harus 

memberikan keteladanan yang baik kepada anaknya.34 Adapun menurut 

Marzuki dalam bukunya yang berjudul pendidikan karakter Islam mengatakan 

bahwa dalam membentuk karakter anak, sangat dibutuhkan keteladanan, 

                                                          
31 Ridwan Abdullah Sani Muhammad Kadri, Pendidikan Karakter Mengembangkan Karater 

Anak Yang Islami, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 151-152.
32 Iman Abdul Mukmin S’aduddin., Op.Cit, h. 82.
33Ibid., h. 59.
34 Ridwan Abdullah Sani Muhammad Kadri., Op.Cit, h. 140-141.
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pelatihan dan pembiasaan yang dilakukan orang tua kepada anaknya agar 

terbentuk karakter mulia dalam jiwa anak.35

Sejajar dengan itu, pendapat Muhammad Quthb menyebutkan dalam 

bukunya tarbiyah Islamiyah, seperti yang ditulis oleh Romlah, menyatakan bahwa 

metode pendidikan Islam itu ada 8 macam yaitu:

1. pendidikan melalui keteladanan 

pendidikan melalui keteladanan adalah salah satu metode pendidikan yang 

efektif dan sukses. Dimana orang tua memberikan contoh yang baik kepada 

anak mereka.

2. Pendidikan melalui nasihat

Orang tua dalam membentuk karakter anak dapat menggunakan metode 

nasihat yang dilakukan secara berulang-ulang. 

3. Pendidikan melalui hukuman

Apabila teladan dan nasihat tidak mampu membentuk karakter anak, maka 

orang tua diperbolehkan menggunakan hukuman akan tetapi dalam 

menggunakan hukuman, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan.

Menurut M. Athiyah Al-Abrasyi ada 3 syarat yaitu: 

a. Sebelum anak berumur 10 tahun tidak boleh dipukul.

b. Pukulan tidak boleh lebih dari 3 kali.

c. Anak diberi kesempatan untuk tobat, tanpa menggunakan pukulan.

4. Pendidikan melalui cerita
                                                          

35 Marzuki, Pendidikan Karakter Islam,Op.Cit., h. 70.
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Metode ini dapat menjadi daya tarik yang menyentuh anak sehingga 

mempengaruhi kehidupan mereka. Karena melalui cerita seorang anak akan 

menghayalkan bahwa mereka berada dipihak itu dan ini, yang 

mengakibatkan ia senang, benci dan kagum.

5. Pendidikan melalui kebiasaan

Pembiasaan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya mempunyai 

peranan penting dalam kehidupannya, karena hal itu sudah menjadi 

kebiasaan yang melekat dan spontan di lakukan. 

6. Menyalurkan kekuatan

Diantara banyak metode dalam membentuk karakte anak dan juga 

memperbaikinya adalah mengaktifkan kekuatan-kekuatan yang tersimpan 

dalam jiwa, tumbuh dari diri  dan tidak memendamnya kecuali bila potensi-

potensi itu memang tertumpu untuk lepas. Kekuatan itu adalah kekuatan 

enegik dan netral yang dapat baik dan buruk serta menghancurkan.

7. Mengisi kekosongan

Islam sangat tidak menyukai pada kekosongan karena kekosongan dapat 

merusak jiwai. Kerusakan yang ditimbulkan akibat Kekosongan adalah 

habisnya kekuatan potensial untk mengisi tersebut. Akibatnya orang tersebut 

terbiasa mengisi kekosongannya dengan sikap buruk. Jadi Islam ingin sekali 
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memfungsikan manusia secara baik semenjak ia bangun tidur, sehingga 

orang  tersebut tidak akan mengeluh atas kekosonongan yang dideritanya.36

Sedangkan menurut Muhammad Suwaid, di dalam bukunya yang berjudul 

mendidik anak bersama Nabi bisa dilakukan dengan cara:

1. Menampilkan suri teladan yang baik 

Suri teladan yang baik memiliki dapak yang besar pada pembentukan 

karakter anak, mayoritas yang ditiru anak berasal dari kedua orang 

tuanya. Bahkan dipastikan pengaruh paling dominan  berasal dari kedua 

orang tuanya sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw:

“kedua orang tuanyalah yang menjadikan Yahudi, Majusi, atau Nasrani”

Rasulullah Saw memerintahkan kepada kedua orang tuanya untuk 

menjadi suri teladan yang baik dalam bersikap dan berprilaku jujur 

dalam berhubungan dengan anak. Karena anak selalu memerhatikan  

dan meneladani sikap orang tua. Apabila mereka melihat kedua orang 

tua berperilaku jujur, mereka akan tumbuh dalam kejujuran.

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah ra: 

“Rasulullah Saw bersabda,” Barang siapa mengatakan kepada anak 

kecil, ‘kemarilah aku beri sesuatu.’Namun dia tidak memberinya, maka 

itu adalah suatu kedustaan.” 

2. Mencari Waktu Yang Tepat Untuk Memberi Pengarahan

                                                          
36 Romlah, Ilmu Pendidikan Islam, ( Bandar Lampung: Fakta Press, 2009), h. 82-86.
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Pemilihan waktu yang tepat dalam memberikan nasihat kepada anak, 

akan memberikan pengaruh besar terhadap anak, sehingga apa yang 

disampaiakan orang tua akan mudah diserap anak. Rasulullah pun dalam 

memberikan pengarahan dan nasihat dalam meluruskan perilaku anak 

yang keliru beliau memilih waktu yang tepat yaitu waktu berwisata, 

ketika dalam perjalanan dan ketika diatas kendaraan, Waktu makan, dan 

Ketika anak sedang sakit.

3. Bersikap adil dan sama terhadap anak

Adil dan bersikap sama rata terhadap anak, memiliki pengaruh yang 

besar agar anak mau berbakti dan patuh kepada orang tua. Karen ketika 

oran tua tidak adil dan pandang bulu terhadap ana-anaknya akan 

menimbulkan keirian sehingga orang tua tidak mampu berbuat apa-apa. 

Sebagaimana kisah yusuf yang dibuang kedalam sumur karena ayahnya 

lebih condong kepada yusuf.

4. Memenuhi hak anak

Bagi anak, saling memberi dan menerima hak dengan orang tua akan 

menanamkan di dalam jiwanya perasaan yang positif dalam menghadapi 

kehidupan. Ia akan belajar bahwa hidup itu adalah menerima dan 

memberi. Dan hal itu akan menjadi pelajaran bagi anak agar tunduk 

kepada kebenaran karen ia melihat teladan yang baik di hadapannya.

a. Membawakan kisah
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Kisah bisa memainkan peranan penting dalam penarik perhatian, 

kesadaran pikiran dan akal anak. Nabi Saw membawakan kisah di 

hadapan para sahabat yang muda dan tua.  Dengan menceritakan kisah 

mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, akan tetapi para orang 

tua dalam memnceritakan kisah harus berdasarkan fakta riil seperti kisa 

Nabi Ibrahim dan Ismail, kisah Al- Kifl danlain-lain yang akan menjadi 

santapan pendidikan bagi anak-anak mereka.

b. Berbicara Langsung

Berbicara secara langsung tanpa basa basi kepada anak, akan 

memberikan kemudahan kepada anak untuk menerima pesan yang 

disampaikan orang tua. Rasulullah mengajarkan kepada para orang tua 

agar berbicara secara langsung dan terus terang serta jelas kepada anak 

dalam berbagai kesempatan.

c. Berbicara kepada anak sesuai dengan kapasitas akalnya

Seorang anak memiliki keterbatasan  yang tidak bisa dilampauinya. 

Akal dan pikirna masih dalam tahap perkembangan dan perluasan. 

Pengetahuan oran tua mengenai tingkat perkembangan anak akan 

memudahkan mereka memecahkan sekian banyak persoalan. Sebab 

mereka mengetahui kapan mereka harus berbicara kepada anak, kata-

kata apa yang digunakan, dan bagaimana cara mereka menyampaikan 

kepada anaknya.

d. Metode pengalaman praktis
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Melatih indera anak akan menghasilkan pengetahuan dan ilmu. Ketika 

ia mulai tumbuh dan bisa memfungsikan kedua tangannya untuk 

melakukan suatu pekerjaan, maka ketika itu pula akalnya mulai 

berfungsi sebagaimana mestinya.

e. Memotivasi anak

Memotivasi yang bersifat materi dan maknawi sangatlah baik. Hal itu 

merupakan unsur penting dalam pendidikan Islam, namun jangan 

sampai berlebihan. Memotivasi anak bisa dilakukan orang tua dengan 

membelikan buku-buku yang bermanfaat seperti buku yang berkaitan 

akhlak Rasulullah Saw.

f. Pujian dan sanjungan

Memberikan pujian dan sanjungan kepada anak memiliki pengaruh 

sangant besar terhadap dirinya, sehingga akan menggerakan perasaan 

dan inderanya. Dengan demikian, seorang anak akan bergegas 

meluruskan perilaku dan perbuatannya.  

g. Targhib dan tarhib (memotivasi dan menakut-nakuti)

Targhib dan tarhib adalah metode kejiwaan yang sangat menentukan 

dalam meluruskan perilaku anak. Nabi Saw sering menggunakan 

metode ini untuk menyelesaikan masalah anak. misalnya masalah 

berbakti kepada orang tua serta menakut-nakutinya dari berbuat durhaka 

kepada keduannya. Hal itu bertujuan agar mereka bisa memperbaiki diri 

dan perilakunnya.
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h. Meluruskan kesalahan anak

Anak lebihnya tidak tahu daripada tahu. Jika ia mengetahui perbuatan 

baik, maka ia akan berjalan dengan langkah yang terpuji. Sebagaimana 

Nabi Saw dalam melurukan kesalahan anak dengan meluruskan pola 

pikir anak tersebut jika ia keliru. Hal itu beliau lakukan dengan berbagai 

cara lembut dan penuh kasih sayang. 

i. Memberikan hukuman kepada anak

Jika anak belum bisa diluruskna melalui pola pikirnya dan praktik nyata, 

ia tetap saja melakukan kesalahan, maka memberikan pelajaran menjadi 

sesuatu yang diharuskan dengan langkah-langkah:

a) Memperlihatkan cemeti kepada anak

b) Menjewer telinga anak

c) Memukul sesuai aturan syariat yaitu: 

a. Memukul baru dimulai ketika anak berumur 10 tahun

b. Batasan maksimal memukul adalah 10 kali

c. Penggunaan alat pukul, cara memukul dan tempat yang boleh 

dipukul: alat yang boleh digunakan untuk memukul yaitu 

cemeti dan tongkat. Cara memukul anak tidak boleh hanya di 

satu tempat, harus ada jeda antara pukulan pertama dan yang 

berikutnya, memukul tidak boleh mengangkat kedua hastanya 

sampai terlihat ketiaknya. Tempat yang tidak boleh dipukul 

adalah wajah, kemaluan, dan kepala.



52

d. Tidak boleh memukul disertai amarah

e. Berhenti memukul jika anak menyebut nama Allah37

Berdasarkan uraian di atas, penulis simpulkan bahwa dari beberapa pendapat 

ahli memang terdapat beberapa persamaan. Persamaan pendapat dilihat dari sisi 

relevansi, substansi dan makna yang sama. Beberapa persamaan yang penulis 

dapatkan dari perbandingan 4 teori yaitu Ulil Syafri, Heri Gunawan, Muhammad 

Qutbh, dan Muhammad Suwaid terdiri dari beberapa poin yaitu motivasi, menakuti, 

menceritakan kisah, memberikan teladan, menasehati, dan membiasakan. Pendapat 

dari 3 ahli ini sepakat dalam hal memberikan memotivasi, menasehati, melalui 

pembiasaan, keteladanan, dan menakut-nakuti. Adapun perbedaan pendapat yang ada 

diantara teori, penulis berpendapat, itu semua  saling melengkapi antara satu sama 

lainya. 

Untuk membentuk karakter yang telah disebutkan di atas maka orang tua 

harus menyeseuaikan dengan perkembangan karakter anak. Menurut Endang 

Mulyaningsih contoh yang tepat untuk membentuk karakter anak di atas seperti:

Tabel 1.3

No Karakter Upaya Pembentukan Karakter Anak 

1. tanggung 

jawab

Orang tua dalam membentuk karakter anak bisa dilakukan 

dengan cara mengajarkan anak untuk sholat

Mengajarkan anak berbakti kepada orang tua.38

                                                          
37

Muhammad Suwaid, Mendidik Anak Bersama Nabi, (Surakarta: Pestaka Arafah, 2003), h. 
457-553

38 Abu Amr Ahmad Sulaiman, Panduan Mendidik Anak Muslim Usia Sekolah, (Jakarta: Darul 
Haq), .h.  103
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Menghukum anaknya jika tidak menjaga amanah yang 

diberikan seperti menjewernya.39

Orang tua memberikan contoh kepada anaknya untuk 

Membereskan alat bekas mainannya, kemudian membiasakan 

untuk melakukanya sendiri, memberikan sanjungan jika anak 

melakukannya dengan baik. 

Membiasakan anak untuk membereskan tempat tidurnya. 

orang tua memberikan contoh untuk mengerjakan pekerjaan 

rumah, kemudian membiasakan anak mengerjakan pekerjaan 

rumah sendiri, dan memberikan pujian jika melakukannya 

dengan baik.40

2. Rasa 

Hormat

Membiasakan anak untuk mengucapkan salam ketika akan 

masuk rumah atau ketika bertemu orang lain dimana saja. 

Memberikan teladan kepada anak untuk bersikap sopan dan 

santun dalam berkata.

Membiasakan kepada anak untuk mengucapkan kata tolong 

ketika hendak meminta bantuan orang lain, kemudian 

mengucapkan terima kasih sebelum atau sesudahnya.

Membiasakan anak dan memberikan contoh untuk  

mengucapkan salam, dan mencium tangan orang tua.41

Melarang anak memanggil nama orang tuanya atau orang 

yang lebih tua dengan sebutan nama.

Menasihati anaknya agar tidak berjalan di depan orang tuanya, 

akan tetapi berjalanlah di samping orang tuannya.

Membiasakan anak dan memberikan contoh untuk tawadhu 

                                                          
39 Muhammad Suwaid, Op.Cit, h. 246.
40 Rahmat Rosyadi, Pendidikan Islam Dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini (Konsep 

Dan Praktik PAUD Islami), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013),.h. 75
41Ibid., h. 54-56
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kepada orang tuanya atau yang lebih tua darinya.

Mengajarkan anak untuk menghormati yang lebih tua dan 

menyayangi yang muda.

Mengajarkan anak untuk mendahulukan yang lebih tua seperti 

ketika akan mengambil makanan.

Membiasakan mengambil makanan dengan tangan kanan dan 

mengucapkan basmala

Membiasakan anak untuk tidak memandanag makanan terus 

menerus dan melarangnya melihat orang yang sedang makan.

Menasihati anaknya agar selalu mendengarkan orang yang 

sedang berbicara.

Membiasakan anak untuk mengambil makanan yang lebih 

dekat dengan mereka

3. Keadilan Untuk membentuk karakter adil kepada anak, orang tua harus 

memperlakukananaknya secara adil, seperti: membagi tugas 

pekerjaan rumah di antara anak-anak secara merata.

Memberi kesempatan yang sama di antara anak-anak untuk 

mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi.

Tidak memperlakukan yang berbeda terhadap anak, kalau ada 

yang berbuat salah diberi teguran dan sebaliknya bila berbuat 

baik diberi pujian.42

Atau orang tua bisa memberikan contoh dan membiasakannya 

untuk berbagi kepada temannya seperti berbagi makanan dan 

hadiah dengan jumlah yang sama kepada saudara/teman.

4. Keberanian Untuk membentuk karakter berani pada anak, orang tua bisa 

mengajak anak bernyayi, mengaji, atau mengikuti acara 

perlombaan.43

                                                          
42 Ibid., h. 69
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Atau orang tua bisa mengarahkan anaknya untuk mencoba 

berbagai alat permainan yang menantang.

5. Kejujuran Orang tua memberikan contoh kepada anaknya untuk 

berperilaku jujur.

Membiasakan anaknya untuk berperilaku jujur

Memberikan hukuman kepada anaknya jika berbohong.44

Orang tua menasihati anaknya untuk tidak boleh mengambil 

barang milik orang.

6. Rasa 

kebangsaan

Untuk menanamkan jiwa kebangsaan kepada anak, orang tua 

dapat mengajak anak mengunjungi tempat-tempat bersejarah 

atau mengikuti upacara ziarah ke makam Pahlawan.

Mengikuti atau menghadiri upara bendera 17 agustus atau 

hari-hari besar nasional.

Mengenalkan dan menyanyikan lagu kebangsaan, seperti: 

garuda pancasila, padamu negeri, halo-halo bandung, dan 

sebagainya.

Mengajarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar di rumah, 

selain juga bahasa asing lainya.

Membeli dan menggunakan produksi dalam negeri, kalau ada 

produksi dalam masyarakat sendiri.

Menceritakan kisah kepahlawanan atau cerita rakyat daerah.

7. Disiplin diri Mengajarkan anaknya untuk shalat tepat waktu.

Membiasakan anaknya untuk meletakkan sesuatu pada 

tempatnya seperti baju, sepatu, buku, peralatan, dan mainan.

Memberikan contoh dan membiasakan anak agar bangun tepat 

waktu pukul 05.00 Wib, membereskan tempat tidur, pulang 

                                                                                                                                                                     
43 Ibid., h. 83
44 Muhammad Suwaid, Op.Cit, h. 244.
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sekolah tepat waktu.45

8. Peduli Untuk membentuk sikap kepedulian pada anak di rumah, 

orang tua bisa meminta kakaknya untuk membantu adiknya 

dalam mengerjakan PR. 

Orang tua juga bisa mengajak anak-anak untuk 

mengumpulkan pakaian bekas layak pakai atau makanan 

untuk dibagikan kepada tetangga, teman atau panti sosial yang 

ada.46

Orang tua bisa membiasakan anaknya untuk membolehkan 

alat permainannya dipinjam teman.

9. Ketekunan Untuk menumbuhkan perilaku rajin kepada anak orang tua 

bisa membiasakan anak bermain, menari, membaca cerita 

bergambar dengan jadwal yang rutin.47

Membiaasakan anak meyelesaikan PR sebelum pergi ke 

sekolah, bangun tidur tepat waktu pukul 05.00, dan mengaji 

yang dilakukan secara rutin, dan sebagainya.

Disini penulis menambahkan beberapa cara yang dilakukan oleh orang tua 

untuk membentuk karakter anak dengan menambahkan beberapa referensi dari buku 

untuk melengkapi jurnal tersebut.

                                                          
45 Abu Amr Ahmad Sulaiman, Op.Cit., h.  110
46 Rahmat Rosyadi, Op.Cit., h. 52
47 Endang Mulyatiningsih, Analisis Model-Model Pendidikan Karakter Untuk Usia Anak-

Anak, Remaja dan Dewasa, Yogyakarta: UNY, dari htt:// staf. Uny.ac.id/sites/ di akses  pada tanggal
14, 03, 2017, h. 15-16.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian berasal dari kata Method yang artinya”cara yang tepat 

untuk melakukan sesuatu; dan logos artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metode  

artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk 

mencapai suatu tujuan.1Sedangkan penelitian adalah terjemahan dari bahasa Inggris 

yaitu ”research”, yang berarti usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang 

dilakukan dengan suatu metode tertentu dan dengan cara hati-hati, sistematis serta 

sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan 

atau menjawab problemnya.

Jadi, yang dimaksud metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk 

memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Dalam suatu 

penelitian membutuhkan cara untuk penulisan yang baik dan tepat agar mencapai 

tujuan yang diinginkan, maka harus digunakan metode yang sesuai dengan masalah 

yang dikemukakan dalam judul agar penelitiannya dapat tersusun dengan sistematis.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan atau 

Field research. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data-data 

berkaitan dengan pembahasan dalam Skripsi ini. Dengan demikian penulis 

                                                          
1Cholid Narbuko, Abu Ahmad, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara 1997), h. 1.
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mengambil dan mengangkat data yang ada di lapangan yaitu di Desa Dwi Darma RT 

41 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. 

Ditinjau dari segi sifat-sifat data, maka termasuk dalam penelitian kualitatif, 

yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan 

kewajaran atau sebagai mana adanya dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol atau 

bilangan. Selain itu, juga akan dapat menggambarkan fenomena yang diperoleh dan 

menganalisisnya dalam bentuk kata-kata guna memperoleh suatu kesimpulan. 

Dengan metode ini akan dapat mendeskripsikan secara lebih teliti mengenai 

Pendidikan Karakter Anak di Lingkungan Keluarga Muslim muslim.

2. Sumber data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. 

Penentuan sampelnya dengan menggunakan tehnik purposive sampling yaitu teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.2 Peneliti dalam melakukan 

penelitian mempertimbangan orang tua yang memiliki anak.

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data 

sekunder. 

                                                          
2 Sugiyono, Metode Peneltian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,

(Bandung: Alfabeta, 2012), h. 124.
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1. Sumber data primer 

yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung yaitu informan di 

lapangan melalui wawancara mendalam (indept interview). Wawancara 

mendalam yaitu mewawancarai narasumber yang dianggap peneliti cocok 

dengan penelitian tersebut. Informan adalah orang yang dianggap mengetahui 

dengan baik terhadap masalah yang diteliti dan bersedia untuk memberikan 

informasi kepada peneliti. Informan merupakan tumpuan pengumpulan data 

bagi peneliti dalam mengungkap masalah penelitian. Adapun informan dalam 

penelitian ini adalah: orang tua yang memiliki anak berusia 6-12 tahun yang 

dijadikan sebagai sumber informasi dan buku-buku yang membahas langsung 

tentang pendidikan karakter anak di lingkungan keluarga muslim.

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak 

langsung dari informan di lapangan. Informan dalam penelitian ini 

diantaranya: tokoh agama, tokoh masyarakat dan para orang tua. Sedangkan 

data primer, dibagi menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder.

a) Data primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek 

penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan 

data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data 

primer dalam penelitian ini ialah upaya pendidikan karakter anak di 

lingkungan keluarga muslim serta karakter anak Dusun Dwi Darma.
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b) Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak 

langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitian. Data sekunder ini 

disebut juga dengan data tangan kedua. Data sekunder yang digunakan 

dalam penelitian ini ialah Dokumen atau arsip tetang sejarah singkat 

Dusun Dwi Darma, struktur organisasi, keadaan Dusun Dwi Darma, 

keadaan sarana dan prasana Dusun Dwi Darma Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian, yaitu pengumpulan data yang dilakukan 

untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan 

penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu :

a. Observasi 

Observasi dapat juga disebut dengan pengamatan. Metode observasi yaitu, 

metode pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung. Jenis teknik observasi yang lazim di 

gunakan untuk alat pengumpulan data ialah.3 Peneliti datang langsung ke 

Dusun Dwi Darma. Adapun dalam pelaksanaan tehnik informasi pada 

penelitian ini adalah menggunakan observasi non partisipan, artinya peneliti 

                                                          
3Cholid Narbuko, Op.Cit, h. 72



61

tidak ikut serta dalam kegiatan, tetapi hanya mengamati kegiatan tersebut. 

Metode penelitian ini penulis menggunakan observasi sistematis yaitu: 

dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen 

pengamatan dalam pengumpulan data dan observasi tentang upaya pendidian 

karakter anak di lingkungan keluarga muslim Dusun Dwi Darma RT 41 

kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

b. Metode Interview (wawancara)

Dalam pengumpulan data lewat teknik wawancara, peneliti menggunakan 

teknik Interview bebas terpimpin. Metode ini dilakukan untuk memperoleh 

informasi yang diinginkan secara lebih efektif sesuai dengan kisi-kisi pedoman 

dalam melakukan wawancara. Melakukan wawancara hendaknya 

memeprsiapkan perekam suara bila diizinkan oleh informan, tetapi jika tidak 

diizinkan peneliti hanya mencatat dan kemudian menyimpulkan. Metode 

wawancara ini merupakan metode pokok untuk data-data dan informasi 

tambahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan 

wawancara bebas terpimpin untuk mendapatkan data yang berada di lapangan 

tentang upaya pendidikan karakter anak di lingkungan keluarga muslim Dusun 

Dwi Darma RT 41 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.  

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data dengan melakukan 

wawancara langsung kepada kepala RT 41, tokoh agama, tokoh masyarakat, 

orang tua, atau pihak yang diperlukan dalam pengumpulan data.
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c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, 

transkrip, buku, surat, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger dan sebagainya.4

Dokumentasi juga dapat diartikan sebagai, “tehnik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, 

gambar ataupun elektronik”.5 Pada sebuah penelitian, teknik dokumentasi 

gunakan sebagai sumber data pendukung. Disamping itu data dokumentasi 

diperlukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan 

observasi. 

Dalam hal ini metode dokumentasi dilakukan untuk memperoleh sumber 

data mengenai gambaran umum Dusun Dwi Darma RT 41 Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan. Adapun yang didapat dalam tehnik pengumpulan 

data dokumen yaitu, struktur organisasi, Keadaan Dusun Dwi Darma, dan 

Keadaan sarana dan prasana Dusun Dwi Darma RT 41 Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung selatan.

d. Uji Keabsahan Data

1) Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang 

                                                          
4SuharsimiArikunto, Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta :Rajawali press, 2001), h. 

202.
5Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2010), h. 221.
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telah ada. Jika peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka 

peneliti peneliti mengumpulan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, 

yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data 

dan berbagai sumber data.

a) Triangulasi teknik yaitu peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang 

sama: dalam penelitian ini peneliti menggunakan tekni Observasi dan 

wawancara.

b) Triangulasi sumber yaitu peneliti untuk mendapatkan data dari 

sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.6

Triangulasi sumber dilakukan peneliti dengan menggali informasi 

kepada ibu lalu triangulasi kepada ayah serta melebar ke anak. data 

dari sumber-sumber tersebut dideskripsikan, dikategorisasikan, mana 

yang memiliki padangan sama, berbeda, dan mana yang spesifik. 

Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data 

hasil observasi, wawancara,  dan dokumentasi dari sumber yang sama 

yaitu orang tua jika hasil kroscek ketiganya saling terkait maka data 

dapat dipercaya kebenarannya. Berikut 2 gambar triangulasi sumber 

data dan triangulasi teknik. 

                                                          
6Sugiono, Op.Cit., h. 330.
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Ibu bapak

        Anak

Gambar 1. Triangulasi dengan 3 Sumber Data

Wawancara               Observasi

                       Dokumentasi

Gambar 2. Triangulasi dengan 3 Teknik pengumpulan Data7

e. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul melalui metode pengumpulan data, maka data perlu 

dianalisis guna memperoleh data yang valid atau yang sebenarnya. Menurut 

Sugiono  analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi.8 Dalam penelitian ini penulis menggunakan model analisis 

Menurut Miles dan Hiberman, yaitu bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

                                                          
7Ibid., h. 372.
8Sugiono, Op.Cit, h. 331.
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sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, 

yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi data.9

Gambar 3. Proses Analisis data

a) Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi 

data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi, dengan kara lain 

proses reduksi data menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang 

diperoleh dari hasil penggalian data. Lalu data-data tersebut 

                                                          
9Ibid, h. 337.

Penyajian Data
Pengumpulan Data

Reduksi Data
Kesimpulan-kesimpulan 

penarikan/verifikasi
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disederhanakan sehingga dalam memilih data hanya data-data yang ada 

yang kaitanya dengan penelitian.10

b) Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan 

alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian biasanya 

berbentuk narati, sehingga membutuhkan penyederhanaan tanpa 

mengurangi isinya.11

c) Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dari proses analisa data. 

Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang 

telah diperoleh. kegiatan ini untuk mencari makna data yang dikumpulkan 

dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan. Penarikan 

kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian 

pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan 

konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut. Peneliti dalam membuat 

kesimpulan berdasar analisa isi data yang dikupas dan diiringi pola 

penalaran deduktif, mengambil kesimpulan dari premis umum ke premis 

khusus. Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode reduksi 

data sebagai proses analisis data, hal itu dikarenakan peneliti hanya 

                                                          
10Sugiono, Op.Cit., h. 338
11Ibid
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mengambil data yang dibutuhkan dalam peneltian saja, sebagai konsep 

dasar sehingga tahapan reduksilah yang paling tepat digunakan.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISA DATA

A. Kondisi Objektif Dusun Dwi Darma

1. Sejarah Singkat Dusun Dwi Darma Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan

Pada zaman dahulu kala, dusun Dwi Darma adalah sebuah tanah perkebunan 

karet kayadipa yang di kontrak  oleh Belanda, namun setelah masa kontraknya 

abis, maka tanah tersebut dikembalikan kepada pemerintah daerah, pada waktu 

itu yang memiliki tanah adalah jendral Asnawi, dan beliau memerintahkan agar 

tanah tersebut dibagikan kepada korem tersebut untuk dibagikan kepada 

anggotanya sekitar 2 hektar. Kemudian setelah tahun 1973 di kembalikan kepada 

masyarakat yaitu masyarakat tertentu seperti anggota korem yang memiliki 

pangkat kolonel atau jendral, bapak Romli diminta untuk menggurus tanah milik 

jendral Sutomo sebanyak 7 hektar pada tahun 1977, dan pada tahun 1972 bapak 

Romli menetap di Dusun Dwi, pada mulanya nama daerah ini adalah Umbul Dwi 

Darma, namun setelah banyak banyak masyarakat yang menetap di daerah 

tersebut pada tahun 1995 barulah Umbul Dwi  Darma diganti menjadi Dusun 

Dwi Darma, pada saat itu masjid hanya 1 di itupun masjidnya sangat kecil, 

kemudian pada tahun 1994 dibuatlah Pondok pesantren Al-Fatah, dan sekarang 
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penduduk Dusun Dwi Darma berjumlah kurang lebih 200 KK, dan sekarang 

Dusun Dwi Darma sudah berjalan 42 tahun.1

2. Kondisi Geografis Dusun Dwi Darma

Kondisi geografis Dusun  Dwi Darma adalah sebagai berikut:

No Uraian Keterangan
1 Luas Wilayah : 850 Ha/M2

2 Batas Wilayah 
a. Utara         : Purwosari
b. Selatan : Muhajirun
c. Barat : PTP
d. Timur : Negarartau 2

3 Kondisi Geografis :
a. Tefografi                 : Daratan rendah
b. Ketinggian dari laut  :175 Mdpl

4 Luas lahan pemakaman        : 2 h
5 Orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan)

a. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan   : 1.5 km
b. Jarak dari kantor kabupaten/kota :  100 km
c. Jarak dari pusat pemerintahan provinsi       : 20 km
d. Jarak dari ibu kota negara                            : 24 jam

Sumber : Dokumentasi Dusun Dwi Darma Desa Negararatu Kecamatan Natar 
Kabupaten Lampung Selatan.

3. Susunan Pemerintahan Dusun Dwi Darma

Pemerintahan Dusun Dwi Darma beserta staf pendukung pelaksanaan 
pemerintahan Dusun Dwi Darma sebagai berikut:

a. Struktur  Pemerintahan 
1) Camat : Setiawansyah, A. P., M. Si
2) Lurah : Heri Putra MM
3) Skretaris : Sapturi
4) Kasi Pemerintahan : Abdullah WA
5) Kasi Trantib : Supiyono
6) Kasi Pemberdayaan : Marlina
7) Kasi Pembangunan : Asep Budiman

                                                          
1 Romli, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pada Tanggal 14 Juni 2017
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8) Staf Pemerintahan : Dudung WA
b. Kepala Lingkungan 

1) Lingkungan  I : Tumiran
2) Lingkungan II : Mushobari
3) Lingkungan III : Supono

c. Kelembagaan
1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat : Marlina
2) PKK dan Darma Wanita : Stiah Supriasih

4. Keadaan Penduduk

Jumlah Penduduk di 
Dusun Dwi Darma RT 41

Jumlah KK yang 
Mempunyai Anak 
Usia 7-12 Tahun

Jumlah Anak Usia 7-12 
Tahun

J.KK J.Jw J. L J.P 36 45
92 371 194 177

Dokumentasi: Dusun Dwi Darma RT 41 Desa Negararatu Kecamatan Natar 
Kabupaten Lampung Selatan.

Penduduk di Dusun Dwi Darma Desa Negararatu Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan berjumlah 371 jiwa, jumlah KK 92 jiwa. Dari jumlah 

tersebut laki-laki berjumlah 194 jiwa dan perempuan berjumlah 177 jiwa. Adapun 

daftar nama orang tua yang memiliki anak usia 7-12 tahun adalah:

Tabel 1.4

Daftar Nama Kepala Keluarga yang Mempunyai Anak Usia 6-12 Tahun di 

Dusun Dwi Darma RT 41 

No Nama Kepala 
Keluarga

Nama Anak Usia 7-12 Tahun jumlah

1 Edi Susanto
Sumiyati

Salsabila Qurota A’yun
Ilyas Sohibul Iman

2 Orang

2 Asep Supriyadi
Nurlayla

Salam Maulana Akbar
Olivia Nabila
Muhammad Rasyid Arrafiq

3orang

3 Andre Santoso
Siti Khadijah

Syihabudin Ahmad 
Almubarok

1 Orang
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4 Diat Munajat Halim
Nurlayla Sari

Wahyudin
Nadiya Istiqomah 
Rohma Aziz

3 Orang

5 Sugiono
Darsini

Ishab Fadilah
M. Faqihul Huda

2 Orang

6 Faisol
Qurniawati

Muhammad Rohim
Muratus Sholihati

2 Orang

7 Slamet
Mutmainnah

Muslimah 1 Orang

8 Ferry 
Sukasih

Randi Ramadhani 1 Orang

9 Hasan Basri
Siti Aisyah

Alfan Ali Prayoga 1 Orang

10 Rudi Andrean
Umi Khoiriyah Zahroh

Hafiz Alif Akbar 1 orang 

11 Warso
Salmah

Yudi Prayoga 1 Orang

12 Paryaqun
Puji Astuti

Zeliqo Nuraidah 1 Orang

13 Yulianto
Farida Gusti

Auliya Meilinda 1 Orang

14 Sayuti 
Suliyati

Nabila Auliya Nanda 1 Orang

15 Eka Prawipto
Susilawati

Abagus Reno Saputra 1 Orang

16 Suyatno
Sumini

Murizki 1 Orang

17 Darmawan
Lusia Dewi

Hendar Azhari 1 Orang

18 Narman Witarman
Ida Nawati

Dina Soimatus Saqdiyah 1 Orang

19 Saprulloh
Wagiati

Seni S.N 1 Orang

20 Santo Utomo
Mutmainnah

Alendra Budi Utama
Intan Nilam Sari

2 Orang

21 Badjiyo
Endang Sriwahyuni

Hesnatu Syara Fauziyah 1 Orang

22 Sutrisno
Anis Priyani

Yofi Ananta 1 Orang

23 Mugiman 
Darmi

Ayus Tias Ningrum 1 Orang

24 Faisol Izaz Daya Nayotama 1 Orang
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Susinovita Sari
25 Ahmad Mudakir

Yunani
Dinda Yunita Sari
Riyan Mardiyansyah

2 Orang

26 Ghafar
Menis Mujiati

Anggun Aprilyani 1 Orang

27 Salim Munandar
Trias Harti

Tiaara Saharti 1 Orang

28 Suwondo
Warsini

Eka Prasetyo 1 Orang

29 Supriyadi
Heti Duwiarni

Rizki Dawi Ramadhan 1 Orang

30 Muslim
Sunariah

Yuliah
Ajat

2 Orang

31 Swardi
Dariah

Duwiastuti 1 Orang

32 Sugiono
Tuwiah Yuni

Desi Novita 1 Orang

33 Karyanto
Mimin Sriwahyuni

Wahyu Tirta Wardana 1 Orang

34 Dedi Susanto
Sunarni

Doni Pratama 1 Orang

35 Rambat Wahyudi
Tiah Supriasih 

Arya Tunjung Seto 1 Orang

36 Widayanto
Rosmalina

Dina Saputra 1 Orang

Dokumentasi: Dusun Dwi Darma RT 41 Desa Negararatu Kecamatan Natar 
Kabupaten Lampung Selatan.

Bedasarkan data di atas dapat diketahui bahwa penduduk Dusun Dwi Darma 

RT 41 Desa Negararatu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan semuanya 

pemeluk agama Islam.

5. Keadaan Mata Pencaharian

Berbagai macam profesi yang terdapat di Dusun Dwi Darma RT 41 Desa 

Negararatu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Ada yang berprofesi 

Buruh, , pedagang, pegawai negri sipil, dan petani.
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No Uraian Jumlah
1 Buruh 25 orang

  2 Pedagang 43 orang
  3 Petani 21 orang
  5 Penjahit 2 orang
  6 Pensiunan 1 orang
  7 TNI/Polri 6 orang

Dokumentasi: Dusun Dwi Darma RT 41 Desa Negararatu Kecamatan Natar 
Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui mata pencaharian masyarakat di 

Dusun Dwi Darma sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai buruh dan 

pedagang yang terdiri dari 280 jiwa.

6. Keadaan Sarana Prasarana

No Uraian Jumlah
1 Gedung Paud 1
2 Ponpes 1
3 Posyandu 1
4 Balai Pengobatan 2
5 Masjid 2
6 Mushola 1

Dokumentasi: Dusun Dwi Darma RT 41 Desa Negararatu Kecamatan Natar 
Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan tabel di atas keadaan sarana prasarana di Dusun Dwi Darma 

sudah memenuhi kriteria Dusun sehingga memudahkan masyarakat dalam menjalani 

aktiifitasnya.

7. Keadaan Pendidikan 

No Uraian Jumlah
1 Tidak tamat SD 18 orang 
2 SD 40orang
4 SMP 17orang
5 SMA 14 orang 
7 S1 2 orang 
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Dokumentasi: Dusun Dwi Darma RT 41 Desa Negararatu Kecamatan Natar 
Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan tabel di atas mayoritas orang tua di Dusun Dwi Darma mengenyam 

pendidikan sampai tamat SD dan SMP

B. Penyajian Data

1. Karakter Anak di Dusun Dwi Darma RT 41 Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel 1.5
Data Nama Anak Yang Berkarakter Buruk Di Dusun Dwi Darma RT 41 Kecamatan 

Natar Kabupaten Lampung Selatan

No Nama

Jumlah Poin Perindikator Karakter
Jumlah 
Total

Kriteria 
karakter

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Baik Buruk

1. Tiara 1 3 0 1 3 0 2 3 2 15 

2. Ilyas 1 3 0 0 2 1 4 2 1 14 

3. Salam 1 2 0 0 2 1 3 2 0 11 

4. Olivia 1 2 1 0 3 1 2 2 1 13 

5. Danang 1 2 0 0 1 1 3 1 1 10 

6. Syihabudin 1 4 1 0 1 1 3 2 2 15 

7. Ishab 3 6 1 1 3 1 4 4 3 26 

8. Lisa Vania 0 2 0 0 1 1 4 1 0 10 

9. Arya 3 6 1 1 3 2 6 4 3 29 

10. Duwiastuti 2 4 0 0 2 1 3 2 2 16 

11
Endang 1 2 0 0 1 1 3 1 1 13 

12
Mimin 1 2 0 1 1 1 3 1 1 14 

13
Umi 1 3 0 1 1 1 4 1 1 15 

14
Eka 1 2 0 0 1 1 3 1 1 13 

15
Rizki 1 3 0 1 1 1 4 1 1 15 

Sumber: Hasil observasi tentang karakter anak  di Dusun Dwi Darma RT 41 Kecamatan 
Natar Kabupaten Lampung Selatan.
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Keterangan:

No Karakter Sub Indikator
1 Tanggung  Jawab 3
2 Rasa Hormat 6
3 Keadilan 1

4 Keberanian 1
5 Kejujuran 3
6 Rasa Kebangsaan 2
7 Disiplin Diri 7
8 Peduli 4
9 Ketekunan 3

Berdasarkan tabel di atas, terlihat jelas bahwa karakter atau akhlak anak di 

Dusun Dwi Darma RT 41 masih banyak anak yang memiliki karakter atau akhlak 

yang kurang  baik hal itu terlihat dari 15 anak yang diteliti terkait karakter anak di 

Dusun Dwi Darma, hanya 3 orang yang memiliki karakter yang baik, 12 orang 

lainnya memiliki karakter yang buruk. seperti kurangnya rasa tanggung jawab anak, 

kurangnya rasa hormat anak terhadap orang tua, kurangnya kejujuran anak, tidak 

disiplin diri, kurangnya rasa peduli anak terhadap lingkungan sekitarnya, kurangnya 

rasa kebangsaan anak, dan kurangnya kerajinan dalam belajar.

2. Upaya Pendidikan Karakter Anak Di Lingkungan Keluarga Muslim di 

Dusun Dwi Darma RT 41 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung 

Selatan.

Upaya orang tua dalam menanamkan karakter tanggung jawab, karakter 

tanggung jawab adalah mengetahui serta melakukan tugas yang diamanatkan 

kepada seseorang. Menurut Rahmat Rosyadi, upaya orang tua dalam mendidik 

anak agar  bertanggung jawab, yaitu bisa dilakukan dengan memberikan tugas 

atau pekerjaan sesuai dengan kemampuannya, misalnya merapihkan tempat tidur, 
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menyapu halaman rumah dan merapihkan alat permainan yang telah dipakai di 

tempatnya.2

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan di RT 41 

Dusun Dwi Darma, dalam proses pendidikan karakter anak di keluarga, diperoleh 

data bahwa orang tua telah telah memberikan pendidikan karakter kepada 

anaknya, akan tetapi ada beberapa keluarga yang jarang bahkan tidak 

memberikan pendidikan karakter kepada anaknya. Hal ini sesuai dengan hasil 

wawancara dan observasi yang penulis lakukan kepada ibu Diah sebagai berikut 

“Saya selalu menyuruh anak untuk mengerjakan pekerjaan rumah sejak kecil 
mba ida, seperti membersihkan halaman rumah ketika hari minggu, merapihkan 
alat permainannya, menyuruhnya untuk mencuci sepatu sekolahnya, karena kalau 
tidak dilakukan sejak kecil, akan susah merubahnya ketika dewasa mba ida dan 
jika anak melaksanakan tugasnya dengan baik saya kadang memujinya agar arya 
lebih semangat”.3

Keluarga Ibu Ningsih, mengatakan bahwa:

“Saya selalu menyuruh anak-anak untuk mengerjakan pekerjaan rumah mba
ida, meskipun pada ahirnya, saya juga mba yang menyelesaikan pekerjaan 
rumah, karena anak saya yang perempuan selalu mengeluh dan ngomel mba ida, 
jadi saya kerjaan sendiri pekejaan rumah, kalau untuk anak laki-laki tidak terlalu 
saya paksakan, yang penting saya sudah menyuruhnya  mba”.4

Keluarga ibu Rohmana, mengatakan bahwa:

“Iya mba ida, mengajarkan anak untuk bertanggung jawab itu sangat penting,
upaya saya yaitu dengan memberikan tugas ringan, seperti membersihkan 
halaman rumah, mencuci, kaos kakinya, merapihkan alat permainanya, dan jika 
anak melakukan tugasnya dengan baik kadang saya memberikan hadiah untuk 
memtivasinya agar lebih bersemangat ”.5

                                                          
2 Rahmat Rosyadi, Pendidikan Islam Dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini Konsep 

Dan Praktik PAUD Islam, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2013), h. 74-75.
3 Diah, Orang Tua (KK), Wawancara Pada tanggal 13 Juni 2017
4 Ningsih, Orang Tua (KK), Wawancara pada tanggal 13 Juni 2017
5 Rohmana, Orang Tua (KK), Wawancara Pada tanggal 7 Juli 2017
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Adapun ibu Siti Muryanah, mengatakan bahwa:
“Mengajarkan anak bertanggung jawab itu penting mba ida, tapi karena saya 

jarang di rumah mba ida, jadi saya hanya menyuruh anak-ana untuk 
mengerjarkan tugas rumah seperti menyapu, merapihkan alat permainannya tapi  
itupun kalau dia mau, kalau tidak saya tidak memaksa anak-anak mba ida.”6

Ibu sumiyati, mengatakan bahwa:

“Mengarjakan tanggung jawab itu penting bu seperti mengerjakan PR di 

rumah, tapi karena saya sibuk kerja, jadi ketika malam hari sudah lelah sekali, 

sehingga saya hanya bisa memerintahkan anak belajar. Meskipun kadang anak-

anak saya malas mengerjakan atau bahkan tidak mengerjakan PR.”7

Ibu Lena, mengatakan bahwa:

“Mendidik anak untuk bertanggung jawab itu penting mba, tapi karena saya 

jarang dirumah, sibuk bekerja di pasar, saya hanya bisa memerintahkan anak-

anak untuk mengerjakan pekerjaan rumah mba ida, meskipun pada ahirnya, saya 

juga mba yang menyelesaikan pekerjaan rumah.”8

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan orang tua anak, dapat 

dikatakan bahwa, upaya yang dilakukan dalam menanamakan karakter tanggung 

jawab para orang tua yaitu Ibu Diah dan Rohmana adalah dengan membiasakan 

membersihkan halaman rumah ketika hari minggu, merapihkan alat 

permainannya, mencuci sepatu sekolah, serta  sholat sejak kecil agar terbiasa.

Adapun ibu Ningsih, Ibu Siti Muryanah, Ibu Sumiyati, dan Ibu Lena yaitu 

dengan memberikan tugas kepada anak-anaknya tetapi beliau memberikan

                                                          
6 Siti Muryanah, Orang Tua (KK), Wawancara Pada Tanggal 4 Juli 2017
7 Sumiyati, Orang Tua (KK), Wawancara pada tanggal 8 Juli 2017
8 Lena, Orang Tua (KK), Wawancara pada tanggal 8 Juli 2017
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kebebasan pada anaknya (tidak tegas), sehingga anak tidak mengerjakan tugas

yang diberikan orang tua dan itu sangat berpengaruh terhadap pembentukan 

karakter anak.

Kemudian dalam menanamkan karakter rasa hormat, rasa hormat adalah 

perilaku yang sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai agama. Untuk 

menumbuhkan sikap sopan santun dalam diri anak, maka orang tua harus 

mengajarkan anak-anaknya agar bersikap sopan santun terhadap orang lain 

dengan kesediaan menghargai, menghormati orang lain, berperilaku sesuai 

dengan norma-norma dan nilai-nilai agama. Upaya orang tua dalam 

menumbuhkan sikap sopan santun kepada anak bisa dilakukan dengan cara 

membiasakan anak mengucapkan salam ketika bertemu dengan seseorang dijalan 

atau ketika hendak masuk dan keluar rumah, membiasakan anak bersikap sopan 

santun dalam berperilaku dan santun dalam berbicara supaya anak-anak 

menirukan, membiasakan anak untuk meminta izin atau pamit ketika hendak 

pergi, dan membiasakan mengucapkan kata terimakasih dan tolong ketika 

meminta bantuan orang lain.9

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan di RT 41 

Dusun Dwi Darma, dalam proses pendidikan karakter anak di keluarga, diperoleh 

data bahwa orang tua telah telah memberikan pendidikan karakter kepada 

anaknya, akan tetapi ada beberapa keluarga yang jarang bahkan tidak 

                                                          
9 Ibid., h. 54-55



80

memberikan pendidikan karakter kepada anaknya. Hal ini sesuai dengan hasil 

wawancara dan observasi yang penulis lakukan kepada ibu Diah sebagai berikut 

“Sopan santun itu harus diajarkan sejak anak-anak masih kecil mba ida, 

upaya saya yaitu dengan membiasakan anak untuk berkata sopan, mencium 

tangan, ketika hendak berangkat sekolah, membiasakan anak untuk selalu salam 

ketika masuk rumah dan keluar rumah, sayapun mencontohkannya kepada anak-

anak mba ida”.10

Adapun keluarga Ningsih, mengatakan bahwa:

“Sopan santun itu penting mba ida, saya terapkan pada anak untuk cium 
tangan ketika akan berangkat ke sekolah, tapi ya namanya anak-anak sering lupa 
mba ida, kadang-kadang saya juga menyuruh anak-anak untuk mengucapkan 
salam ketika mau masuk rumah, tapi karena tidak pernah mencontohkannya mba 
ida, jadi anak-anak juga tidak pernah salam ketika mau masuk rumah”.11

Keluarga ibu Rohmana, mengatakan bahwa:

“Ya mba ida, sopan santun itu sangat penting di ajarkan sejak kecil, upaya 
saya yaitu dengan mengajarkan anak untuk sopan terhadap orang yang lebih tua,  
dan mencium tanggannya, kemudian membiasakan anak untuk mengucapkan 
salam ketika hendak masuk dan keluar rumah, serta mencontohkannya dalam 
kehidupan sehari-hari.”12

Adapun ibu Siti Muryanah, mengatakan bahwa:

“ Upaya saya mba, yaitu dengan menyuruh anak berkata sopan, tapi karena 
lingkungan yang tidak  mendukung, akhirnya anak-anak saya terbawa dengan 
teman-temannya mba, meskipun saya sudah meminta anak saya menjauhi teman-
temannya yang nakal, anak saya tetap berteman dengan mereka, kemudian 
menyuruh anak-anak mengucapkan salam ketika masuk rumah, tapi ya begitu 
mba ida mereka sering lupa, yahh lingkungan disini juga tidak mendukung mba 
ida karena orang-orang disini tidak pernah mengucapkan salam, saya juga 

                                                          
10  Diah, Orang Tua (KK), Wawancara Pada tanggal 13 Juni 2017
11 Ningsih, Orang Tua (KK), Wawancara pada tanggal 13 Juni 2017
12 Rohmana, Orang Tua (KK), Wawancara Pada tanggal 7 Juli 2017
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membiasakan anak-anak mencium tangan ketika akan berangkat sekolah, tapi itu 
juga kadang-kadang mereka lakukan”.13

Adapun ibu Sumiyati, mengatakan bahwa:

“Mengajarkan anak untuk sopan dan santun pada pada orang tua dan orang 

lain sangat penting mba, tapi karena saya jarang di rumah sibuk bekerja di pasar, 

saya kurang memperhatikan anak-anak, sehingga mereka salah memilih teman, 

seperti berkata jorok, ketika saya tanya, dia mendengar dari teman-temannya”14

Kemudian Ibu Lena, mengatakan bahwa:

“Sopan santun itu penting mba ida, saya terapkan pada anak untuk 

mengucapkan salam ketika mau masuk rumah, tapi karena saya tidak pernah 

mencontohkannya mba ida, jadi anak-anak juga tidak pernah salam ketika mau 

masuk rumah”.15

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, upaya yang dilakukan ibu Diah

dan Rohmana yaitu dengan menyuruh dan membiasakan serta mencontohkan 

anak untuk berkata sopan, mencium tangan, ketika hendak berangkat sekolah, 

membiasakan anak untuk selalu salam ketika masuk rumah dan keluar rumah. 

Sedangkan ibu Siti Muryanah, ibu Ningsih, Ibu Sumiyati dan Ibu Lena hanya

dengan menyuruh anak-anaknya tanpa mencontohkannya dan membiasakannya

seperti mengucapkan salam ketika masuk dan rumah. 

                                                          
13 Siti Muryanah, Orang Tua (KK), Wawancara Pada tanggal 7 Juli 2017
14 Sumiyati, Orang tua (KK), Wawancara pada tanggal 8 Juli 2017
15 Lena, Orang Tua (KK), Wawancara pada tanggal 8 Juli 2017
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Kemudian dalam menanamkan karakter keadilan, keadilan adalah 

memperlakukan orang lain dengan sikap tidak memihak secara proporsional.

Orang yang adil dicirikan dengan: kemampuan seseorang untuk memperlakukan 

orang lain secara wajar dan proposional seperti kita ingin diperlakukan oleh 

orang lain, berpihak pada kebenarandan tidak pilih kasih terhadap sesama. 

Dengan adanya keadilan di antara kita akan menimbukan keharmonisan hidup 

dalam keluarga maupun masyarakat. Kesetaraan dan keadilan jender saat ini 

perlu ditumbuhkan. Penumbuhan sikap adil dalam kehidupan kehidupan 

keluarga, berkaitan dengan kemampuan orang tua untuk memperlakukan anak-

anaknya secara adil, memberi kesempatan yang sama diantara anak-anak dan 

selalu berpihak pada kebenaran. Orang tua sebaikya sering bicara tentang 

keadilan terhadap anak-anaknya sambil mempraktikannya dalam kehidupan 

sehari-hari dalam hal: membagi tugas atau pekerjaan di rumah diantara anak-

anak secara merata; memberi kesempatan yang sama di antara anak untuk 

mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi; tidak memperlakukan yang berbeda 

terhadap anak-anak, kalau ada yang berbuat salah diberi teguran dan sebaliknya 

bila berbuat baik diberi pujian16

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan di RT 41 

Dusun Dwi Darma, dalam proses pendidikan karakter anak di keluarga, diperoleh 

data bahwa orang tua telah telah memberikan pendidikan karakter kepada 

anaknya, akan tetapi ada beberapa keluarga yang jarang bahkan tidak 
                                                          

16 Ibid., h. 68-70
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memberikan pendidikan karakter kepada anaknya. Hal ini sesuai dengan hasil 

wawancara dan observasi yang penulis lakukan kepada ibu Diah sebagai berikut 

“Untuk membentuk karakter adil pada anak mba ida, pertama saya 
mencontohkannya terlebih dahulu seperti membagi pekerjaan rumah secara adil, 
berbagi makanan secara adil, dan menegur anak saya jika salah mba ida, tidak 
ada yang saya beda-bedakan jika mereka salah pasti saya tegur mba, karena 
anak-anak pertama kali akan mencontoh orang tuanya mba ida”.17

Keluarga Ningsih mengatakan bahwa:

“Cara saya mengajarkan anak saya untuk adil mba ida yaitu dengan 
memberikan tugas pekerjaan rumah secara adil mba meskipun kata anak 
perempuan saya itu tidak adil bagi dia, dan akhirnya anak saya mengeluh, tapi ya 
terserah dia mba ida, kalau mau dikerjain yang terserah kalau tidak saya yang 
mengerjakannya”.18

Selanjutnya Ibu Rohmana, mengatakan bahwa:

“ Mengajarkan anak untuk bersikap adil itu sangat penting mba ida, upaya 
saya yaitu dengan mencontohkan kepada anak, seperti membagi uang saku 
mereka sesuai kebutuhan mereka, dan membagi tugas pekerjaaan rumah secara 
adil, agar tidak ada kecemburuan diantara anak-anak, dan kalau ada makanan 
saya juga membagikan secara adil kepada anak-anak mba ida, agar tidak ada 
kecemburuan diantara anak-anak.”19

Adapun ibu Siti Muryanah, mengatakan bahwa:

“Upaya saya dalam menanamkan karakter adil pada anak mba yaitu dengan 

membagi tugas rumah mba, tapi karena saya jarang di rumah mba, untuk masalah 

pekerjaan rumah, saya selalu memberikan tugasnya kepada anak perempuannya 

saya mba, karena anak laki-laki saya susah kalau diperintah mba ida.”20

Adapun Keluarga Ibu Sumiyati, mengatakan bahwa:

                                                          
17 Diah, Orang Tua (KK), Wawancara pada tanggal 13 Juni 2017
18 Ningsih, Orang Tua (KK), Wawancara pada tanggal 13 Juni 2017
19 Rohmana, Orang Tua (KK), Wawancara Pada tanggal 7 Juli 2017
20 Siti Muryanah, Orang Tua (KK), Wawancara Pada tanggal 7 Juli 2017
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“Cara saya mengajarkan anak saya untuk adil mba ida yaitu dengan 
memberikan tugas pekerjaan rumah secara adil mba, meskipun kata anak 
perempuan saya itu tidak adil bagi dia, dan akhirnya anak saya mengeluh, tapi ya 
terserah dia mba ida, kalau mau dikerjain yang terserah kalau tidak saya yang 
mengerjakannya”.21

Kemudian keluarga Ibu Lena, mengatakan bahwa:
“Mengajarkaan anak untuk adil penting, tapi karena saya jarang di rumah, jadi 

saya hanya memerintahkan anak-anak mengerjakan pekerjaan rumah dan semua 
itu sudah saya bagi secara  adil, meskipun anak saya sering curhat, bahwa 
kakaknya tidak pernah mengerjakan tugasnya, dan selalu adiknya”.22  
  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam, terdapat perbedaan 

antara ibu Diah dan ibu Ningsih dalam menanamkan karakter keadilan, yaitu ibu 

Diah dan Rohamana yaitu dengan mencontohkannya terlebih dahulu serta 

membiasakannyaa dan jika anak berbuat salah maka beliau akan menegurnya

seperti membagi uang saku mereka sesuai kebutuhan mereka, dan membagi tugas 

pekerjaaan rumah secara adil, membiasaan anak-anak berbagi makanan secara 

adil, menegur anak jika salah  tanpa membeda-bedakan. Sedangkan ibu Ningsih, 

Ibu Siti Muryanah, Ibu Sumiyati dan Ibu Lena yaitu tidak mengajarkan anaknya 

untuk bersikap adil, karena beliau hanya memerintah anak perempuannya saja 

dalam menyelesaikan pekerjaan rumah serta memberikan kebebasan kepada anak 

untuk melaksanakan tugasnya atau tidak.

Kemudian dalam menanamkan karakter keberanian, karakter keberanian 

yaitu kebebasan berbuat secara mandiri dengan mempertimbangkan dan 

memutuskan sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Untuk menanamkan 

                                                          
21Sumiyati, Orang Tua (KK), Wawancara pada tanggal 8 Juli 2017
22 Lena, Orang Tua (KK), Wawancara pada tanggal 8 Juli 2017
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karakter keberanian pada anak, maka orang tua harus memiliki kemampuan 

untuk menanamkan sifat kemandirian anak dalam berbuat, bertindak, 

mengungkapkan dengan mempetimbangan dan memutuskan tanpa bergantung 

kepada orang lain. Upaya yang bisa dilakukan orang tua, bisa dengan mengajak 

anak mengaji bersama, bernyayi, dan ngobrol bersama. Bisa juga orang tua 

mengajak anak bergabung dengan kelompok bermain untuk belajar berani tampil 

beda dengan cara mengarahkan atau membiarkan anak mengikuti kegiatan atau 

melakukan apa saja sesukannya yang dianggap baik. orang tua sebaiknya juga 

memotivasi anaknya agar berani tampil dalam dalam setiap kesempatan. Berikan 

peran yang jelas pada anak-anak, ketika ada acara seremonial atau acara lainnya 

dalam kegiatan di rumah atau masyarakat, misalnya masjid, karang taruna dan 

lainya 23

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan di RT 41 

Dusun Dwi Darma, dalam proses pendidikan karakter anak di keluarga, diperoleh 

data bahwa orang tua telah telah memberikan pendidikan karakter kepada 

anaknya, akan tetapi ada beberapa keluarga yang jarang bahkan tidak 

memberikan pendidikan karakter kepada anaknya. Hal ini sesuai dengan hasil 

wawancara dan observasi yang penulis lakukan kepada ibu Diah sebagai berikut:

“Upaya saya dalam menanamkan rasa keberanian pada anak, dengan 

mengajak anak mengaji bersama ketika mereka libur mba ida, serta mengajarkan 

                                                          
23 Ibid., h. 82-84



86

anak-anak bernyayi karena itu dapat menumbuhkan keberanian pada diri anak 

mba ida”.24

Keluarga Ibu Ningsih, mengatakan bahwa:

“Menanamkan keberanian sangat penting mba ida, upaya saya kalau ada acara 
perlombaan yang diadakan di sekolah atau di desa, saya selalu meminta anak-
anak saya untuk mengikutinya mba ida, tapi anak saya gak pernah mau, katanya 
malu, jadi semenjak itu saya gak pernah suruh lagi, kecuali jika itu keinginan 
mereka mba, tapi sebelumnyaa saya nasehatin dulu mba, kalau kalah jangan 
sedih.”25

Selanjutnya upaya yang dilakukan oleh ibu Rohmana yaitu:

“Menanamkan karakter keberanian itu sangat penting mba ida, karena dapat 

melatih anak untuk percaya diri, upaya saya mba yaitu dengan mengajak anak 

mengaji bersama sehabis sholat magrib, dan mengajarkan anak bernyanyi seperti 

lagu Siti Masyitoh anak saya sangat menyukainya.”26

Adapun ibu Siti Muryanah, mengatakan bahwa:

“Mengajarkan anak untuk berani itu sangat penting mba ida, tapi karena saya 

jarang d rumah, jadi saya hanya sekedar menyuruh anak-anak ikut perlombaan di 

kelasnya seperti baca puisi mba ida, tapi anak-anak saya itu pemalu mba, jadi 

kalau di suruh, tidak pernah mau”.27

Kemudian keluarga Ibu Sumiyati, mengatakan bahwa:

“Mengajarkan anak untuk berani itu sangat penting mba ida, tai karena saya 

jarang di rumah, sibuk bekerja di pasar, dan  ketika malam saya juga sudah lelah, 

                                                          
24 Ningsih, Orang Tua (KK), Wawancara pada tanggal 13 Juni 2017
25 Diah, Orang Tua (KK), Wawancara pada tanggal 13 Juni 2017
26 Rohmana, Orang Tua (KK), Wawancara Pada tanggal 7 Juli 2017
27 Siti Muryanah, Orang Tua (KK), Wawancara Pada tanggal 7 Juli 2017
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jadi hanya bisa memerintahkan anak saya untuk mengaji sehabis sholat magrib

itupun kalau dia mau, kalau tidak mau, saya tidak bisa memaksakannya mba.”28

Selanjutnya keluarga Ibu Lena, mengatakan bahwa:

“Menanamkan keberanian sangat penting mba ida, tapi karena saya jarang di 

rumah mba ida, jadi kalau ada acara perlombaan yang diadakan di sekolah atau 

di desa, saya selalu memerintahkan anak-anak saya untuk mengikutinya mba 

ida”.29

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam terdapat perbedaan 

antara ibu Diah dan Rohmana dalam menanaman karakter keberanian yaitu 

selain mengajak juga mengajarkan anak-anaknya mengaji  atau bernyayi 

bersama, sedangkan Ibu Ningsih, Ibu Situ Muryanah, Ibu Sumiyati dan Ibu Lena, 

upaya yang beliau lakukan yaitu memerintahkan anaknya mengikuti perlombaan 

akan tetapi beliau memberikan kebebasan apa anak-anaknya untuk mengikuti 

atau tidak.

Kemudian dalam menanamkan karakter kejujuran, karakter kejujuran yaitu 

memperoleh kepercayaan dari orang lain dengan melaporkan dan menyampaikan 

sesuatu apa adanya. Kejujuran harus bersifat utuh, tidak bisa sebagian atau 

sementara. Dalam sikap kejujuran tidak ada plus–minus; kurang jujur atau terlalu 

jujur. Untuk menanam kejujuran pada anak-anak, suatu saat kita dapat 

mempercayakan kepada anak-anak untuk membeli sesuatu dengan lebih dari 

                                                          
28 Sumiyati, Orang tua (KK), Wawancara pada tanggal 8 Juli 2017
29 Lena, Orang Tua (KK), Wawancara pada tanggal 8 Juli 2017
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harga yang diperkirakan. Kemudian sisa uangnya agar dikembalikan lagi. Kita 

dapat membiarkan beberapa saat, apakah sisa uangnya dikembalikan lagi atau 

tidak. Atau orang tua bisa bertanya tentang perilaku agamanya yang berkenaan 

dengan sholat lima waktu.30

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan di RT 41 

Dusun Dwi Darma, dalam proses pendidikan karakter anak di keluarga, diperoleh 

data bahwa orang tua telah telah memberikan pendidikan karakter kepada 

anaknya, akan tetapi ada beberapa keluarga yang jarang bahkan tidak 

memberikan pendidikan karakter kepada anaknya. Hal ini sesuai dengan hasil 

wawancara dan observasi yang penulis lakukan kepada ibu Diah sebagai berikut 

“Saya selalu mengajarkan anak saya untuk selalu jujur mba ida, misalnya 
dengan menanyakan apakah kamu sudah sholat nak?, jika dia berbohong maka 
saya akan menasehatinya, atau memberi hukuman pada anak saya mba ida, atau  
menyuruhnya ke warung membeli sesuatu dengan uang lebih mba, kemudian sisa 
uangnya agar dikembalikan lagi, dari situ saya melihat apakah anak saya ini jujur 
atau tidak, jika anak saya tidak jujur maka saya akan menegurnya dan 
menasehatinya mba ida.”31

Adapun keluarga Ningsih, mengatakan bahwa:

“Mengajarkan anak untuk jujur itu penting mba ida, cara saya mengajarkan 
anak untuk jujur dengan memberikan hukuman ketika melakukan kesalahan, 
seperti waktu itu anak saya pernah mencuri uang saya mba ida, yang diletakan di 
dalam kamar saya, ternyata uang hilang dan di ambil anak saya, oleh karena itu 
saya menghukum anak saya, dengan menjewernya kupingnya serta tidak saya
berikan uang saku selama beberapa hari”32

                                                          
30 Ibid., h. 41-42
31 Diah, Orang Tua (KK), Wawancara pada tanggal 13 Juni 2017
32Ningsih, Orang Tua (KK), Wawancara pada tanggal 13 Juni 2017
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Selanjutnya Ibu Rohmana, mengatakan bahwa:

“Menanamkan kejujuran pada anak sangat penting mba ida, dan harus 
diterapkan sejak kecil. Upaya saya dalam menanamkan kejujuran pada anak yaitu 
dengan membiasakan anak berkata jujur seperti menyuruhnya ke warung 
membeli sesuatu dengan uang lebih mba, kemudian sisa uangnya agar 
dikembalikan lagi, jika anak saya tidak mengembalikan sisa uangnya maka saya 
menegurnya dan menasehatinya bahwa perbuatan yang dia lakukan salah. Suatu 
ketika anak saya pernah minta izin mau bermain kerumah temanya, dia bilang 
tidak akan jauh, ternyata dia bermain sangat jauh bersama temannya, karena dia 
berbohong maka saya menghukumnya dengan tidak memberi uang saku selama 
1 minggu”.33

Adapun ibu Siti Muryanah, mengatakan bahwa:

“Menanamkan kejujuran pada anak sangat penting mba ida, dan harus 
diajarkan sejak kecil. Upaya saya yaitu dengan menghukum anak jika anak saya 
berbohong. Suatu hari anak saya pernah mengambil uang yang saya letakkan di 
lemari, kemudian saya memukulnya dengan sapu lantai hingga sapunya patah 
mba, ada rasa penyesalan setelah memukulnya, tapi karena saya takut dia 
mengulanginya jadi saya tidak pikir panjang mba” 34

Kemudian keluarga Ibu Sumiyati,mengatakan bahwa:

“Mengajarkan anak untuk jujur itu penting mba ida, cara saya mengajarkan 
anak untuk jujur dengan memberikan hukuman ketika  melakukan kesalahan, 
seperti waktu itu anak saya pernah mencuri uang saya mba ida, yang diletakan di 
dalam kamar saya, ternyata uang hilang dan di ambil anak saya, oleh karena itu 
saya menghukum anak saya, dengan menjewernya kupingnya serta tidak saya 
berikan uang saku selama beberapa hari”35

Adapun Keluarga Ibu Lena, mengatakan bahwa:

“Menanamkan kejujuran pada anak sangat penting mba ida, dan harus 
diajarkan sejak kecil, tapi karena saya jarang di rumah sibuk bekerja, jadi kalau 
ada uang saya yang hilang di dalam lemari, maka saya akan menghukum anak-
anak dengan tidak memberikan uang saku selama 1 minggu”.36

                                                          
33 Rohmana, Orang Tua (KK), Wawancara Pada tanggal 7 Juli 2017
34 Siti Muryanah, Orang Tua (KK), Wawancara Pada tanggal 7 Juli 2017
35 Sumiyati, Orang Tua (KK), Wawancara Pada Tanggal 8 Juli 2017
36 Lena, Orang Tua (KK), Wawancara Pada Tanggal 8 Juli 2017
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam terdapat perbedaan 

antara ibu Diah dan Ibu Rohmana dalam menanaman karakter kejujuran yaitu 

selain mengajarkan beliau juga membiasakan, menasehati dan menghukum 

anaknya jika berbohong. Sedangkan ibu Ningsih, Ibu Siti Muryanah, Ibu 

Sumiyati dan Ibu Lena, upaya yang beliau lakukan adalah dengan memberikan 

hukuman ketika anak-anak mereka berbohong tanpa memberikan teguran dan 

nasihat. 

Kemudian dalam menanamkan karakter rasa kebangsaan, karakter 

kebangsaan adalah kesadaran diri sebagai warga negara Indonesia yang harus 

menjujung tinggi harkat dan martabat bangsa. Menanamkan jiwa kebangsaan 

dalam kehidupan keluarga berhubungan dengan kemampuan orang tua dan anak-

anak untuk menghargai nilai-nilai sejarah kepahlawanan, mencintai produksi 

dalam negeri dan menyadari adanya pengaruh globalisasi terhadap kehidupan.

Untuk menanamkan jiwa kebangsaan kepada anak, orang tua bisa mengajak 

anak-anaknya untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah atau mengikuti 

upacara ziarah kemakam pahlawan; mengikuti atau menghadiri upacara bendera 

17 agustus atau hari-hari besar nasional lainnya; mengenalkan atau menyanyikan 

lagu kebangsaan, seperti garuda pancasila, padamu Negeri, Halo-halo Bandung, 

dan sebagainya; mengajarkan anak berbahasa Indonesia yang baik dan benar di 
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rumah; membeli dan menggunakan produksi dalam Negeri kalau ada produksi 

masyarakat sekitar; menceritakan kepahlawanan atau cerita rakyat daerah37

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan di RT 41 

Dusun Dwi Darma, dalam proses pendidikan karakter anak di keluarga, diperoleh 

data bahwa orang tua telah telah memberikan pendidikan karakter kepada 

anaknya, akan tetapi ada beberapa keluarga yang jarang bahkan tidak 

memberikan pendidikan karakter kepada anaknya. Hal ini sesuai dengan hasil 

wawancara dan observasi yang penulis lakukan kepada ibu Diah sebagai berikut 

“Dalam menanamkan rasa kebangasaan kepada anak mba ida, saya selalu 

mengajarkan anak-anak lagu-lagu seperti lagu padamu negri mba ida serta ketika 

ada luang saya menceritakan kisah-kisah pahlwanan pada anak-anak agar mereka 

termotivasi mba ida”38

Adapun keluarga ibu Ningsih, beliau mengatakan bahwa:

“Menanamkan karater kebangsaan pada anak sangat penting mba ida, dan itu 

harus dilakukan sejak anak masih kecil, upaya yang  saya lakukan yaitu dengan 

mengajarkan lagu-lagu kebangsaan seperti padamu Negeri dan Halo-halo 

Bandung”.39

Adapun keluarga ibu Rohmana, mengatakan bahwa:

“Menanamkan karakter kebangsaan pada anak sangat penting mba ida, karena 

dapat menumbuhkan jiwa nasionalismenya, upaya yang saya lakukan adalah 

                                                          
37 Ibid., h. 64-66
38 Diah, Orang Tua (KK), Wawancara pada tanggal 13 Juni 2017
39 Ningsih, Orang Tua (KK), Wawancara pada tanggal 13 Juni 2017
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dengan mengajarkan anak-anak lagu kebangsaan seperti padamu negri

alhamdulillah anak saya sangat menyukainya.”40

Adapun ibu Siti Muryanah, beliau mengatakan bahwa:

“Menanamkan karater kebangsaan pada anak sangat penting mba ida, dan itu 

harus dilakukan sejak anak masih kecil. Upaya yang  saya lakukan yaitu dengan 

mengajarkan lagu-lagu kebangsaan seperti padamu negri”.41

Selanjutnya Ibu Sumiyati,mengatakan bahwa:

“Menanamkan karater kebangsaan pada anak sangat penting mba ida, dan itu 

harus dilakukan sejak anak masih kecil. Upaya yang  saya lakukan yaitu dengan 

mengajarkan lagu-lagu kebangsaan seperti padamu negri”.42

Adapun Keluarga Ibu Lena, mengatakan bahwa:

“Menanamkan karater kebangsaan pada anak sangat penting mba ida, dan itu 

harus dilakukan sejak anak masih kecil. Upaya yang  saya lakukan yaitu dengan 

mengajarkan lagu-lagu kebangsaan seperti padamu negri”.43

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam antara ibu Diah dan 

ibu Rohmana  dalam menanaman karakter kebangsaan yaitu dengan mengajarkan 

anak lagu kebangsaan serta menceritakan kisah pahlawan pada anak. sedangkan

ibu Ningsih, ibu Siti Muryanah dan Ibu Lena dalam menanaman karakter 

kebangsaan yaitu hanya dengan mengajarkan lagu-lagu kebangsaan.

                                                          
40Rohmana, Orang Tua (KK), Wawancara Pada tanggal 7 Juli 2017
41 Siti Muryanah, Orang Tua (KK), Wawancara Pada tanggal 7 Juli 2017
42 Sumiyati, , Orang Tua (KK), Wawancara Pada tanggal 8 Juli 2017
43 Lena, , Orang Tua (KK), Wawancara Pada tanggal 8 Juli 2017
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Kemudian dalam menanamkan karakter disiplin diri, karakter disiplin diri 

adalah menepati waktu, mematuhi aturan yang telah disepakati. Disiplin adalah 

sikap yang harus tertanam dalam pribadi seseorang. Orang tua seyogyanya 

menerapkan disiplin ini sejak anak masih kecil, agar anak terbiasa hidup disiplin 

dimana saja dan kapan, pencerminan sikap disiplin dalam keluarga, berhubungan 

dengan ketetapan dan keteraturan kita dalam memanfaatkan waktu, tidak 

melanggar aturan sesuai kesepakatan. Islam mengajarkan sikap disiplin melalui 

perilaku beribadah. Misalnya sholat tepat waktu, untuk menerapkan 

menanamkan sikap disiplin di rumah, orang tua bersama anak-anak bisa 

melakukan sholat berjamaah tepat waktu, atau mempunyai jadwal rutin taklim di 

masjid setiap hari jumat, membersihkan halaman rumah setiap hari minggu.44

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan di RT 41 

Dusun Dwi Darma, dalam proses pendidikan karakter anak di keluarga, diperoleh 

data bahwa orang tua telah telah memberikan pendidikan karakter kepada 

anaknya, akan tetapi ada beberapa keluarga yang jarang bahkan tidak 

memberikan pendidikan karakter kepada anaknya. Hal ini sesuai dengan hasil 

wawancara dan observasi yang penulis lakukan kepada ibu Diah sebagai berikut: 

“Kalau masalah disiplin mba ida, saya yakin harus dibiasakan sejak kecil, 
karena kalau udah besar susah diajarinya mba, jadi sedari kecil udah saya 
biasakan, seperti sholat tepat waktu, merapihkan tempat tidur, bangun pagi tepat 
waktu, kemudian meletakkan sesuatu pada tempatnya seperti baju kotor, sepatu, 
buku-buku dan mainan dan setiap hari minggu anak laki-laki saya Arya, selalu 
saya biasakan untuk membersihkan halaman rumah”45

                                                          
44 Ibid., h., 53-54
45 Diah, Orang Tua (KK), Wawancara pada tanggal 13 Juni 2017
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Berdasarkan hasil wawancara di atas, karakter disiplin  juga di tanamkan oleh 

keluarga Ningsih, hal ini berdasarkan hasil wawancara:

“Disiplin itu sagat penting mba ida, tapi kembali kepada anak-anaknya, saya 
selalu menyuruh anak-anak untuk bangun pagi-pagi tapi ya namanya anak-anak 
kadang bangun jam 05.00 kadang bangun jam 06.00, jadi sholat subuhnya 
kadang gak tepat  mba ida, tapi saya juga gak pernah sholat berjamaah sih mba 
bersama keluarga,  kemudian kalau anak sudah besar gitu, saya gak pernah 
suruh-suruh lagi, biarkan mereka sadar sendiri”.46

Selanjutnya keluarga ibu Rohmana, mengatakan bahwa:

“ Menerapkan kedisiplinan pada anak sangat penting mba ida, upaya yang 
saya adalah dengan membiasakan dan mencohtohkannya seperti bangun pagi
tepat waktu pukul 05.00 WIB, menasihati anak saya agar selalu membereskan 
alat permainannya,  serta meletak sepatu dan baju kotor pada tempatnya, pulang 
sekolah tepat waktu, serta mengganti seragam dengan pakaian bermain”47

Adapun ibu Siti Muryanah, mengatakan bahwa:

“Mengajarkan anak-anak untuk disiplin itu sangat penting mba ida, tapi 

karena saya jarang di rumah, jadi saya hanya menyuruh anak-anak untuk bangun 

pagi tepat waktu, meletakkan sesuatu pada tempatnya pada tempatnya.”48

Selanjutnya keluarga Ibu Sumiyati, mengatakan bahwa:

“Disiplin itu penting mba, tapi karena pagi saya harus ada di pasar, jadi saya 

memerintahkan anak-anak untuk bangun pagi, merapikan tempat tidur agar 

terlihat rapi dan bersih, dan ketika saya pulang bekerja, kamar-kamar anak masih 

berantakan, akhirnya saya juga yang merapihkannya.”49

                                                          
46 Ningsih, Orang Tua (KK), Wawancara pada tanggal 13 Juni 2017
47 Rohmana, Orang Tua (KK), Wawancara Pada tanggal 7 Juli 2017
48 Siti Muryanah, Orang Tua (KK), Wawancara Pada tanggal 7 Juli 2017
49 Sumiyati, Orang Tua (KK), Wawancara Pada Tanggal 8 Juli 2017.
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Adapun keluarga Ibu Lena, mengatakan bahwa:

“Mengajarkan anak-anak untuk disiplin itu sangat penting mba ida, tapi 

karena saya jarang di rumah, jadi saya hanya menyuruh anak-anak untuk bangun 

pagi tepat waktu, meletakkan sesuatu pada tempatnya pada tempatnya”.50

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam terdapat perbedaan 

antara ibu Diah dan  ibu Rohmana dalam menanaman karakter disiplin diri  yaitu 

dengan memerintahkan, membiasakan serta mencontohkannya kepada anak. 

Sedangkan ibu Ningsih, Ibu Siti Muryanah, Ibu Sumiyati dan Ibu Lena yaitu 

beliau mengajaran anak-anak disiplin, tetapi tidak mencontohkannya serta 

memberikan kebebasan pada anak untuk melaksanakannya atau tidak.

Kemudian dalam menanamkan karakter peduli, karakter peduli adalah 

menangapi perasaan dan pengalaman orang lain. Kepedulian adalah dicirikan 

dengan: mengakui keberadaan dan merasakan penderitaan orang lain untuk 

memberikan bantuan tanpa membedakan suku, agama dan perbedaan gender.

Upaya yang bisa dilakukan orang tua dalam menanamkan karakter peduli yaitu 

dengan meminta kakak  mengajari adiknya mengerjakan PR, atau bisa dengan 

mengajak anak-anak untuk menyumbangan baju atau makanan kepada tetangga, 

teman, atau panti sosial.51

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan di RT 41 

Dusun Dwi Darma, dalam proses pendidikan karakter anak di keluarga, diperoleh 

                                                          
50 Lena, Orang Tua (KK), Wawancara Pada Tanggal 8 Juli 2017.
51 Ibid., h. 51-52
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data bahwa orang tua telah telah memberikan pendidikan karakter kepada 

anaknya, akan tetapi ada beberapa keluarga yang jarang bahkan tidak 

memberikan pendidikan karakter kepada anaknya. Hal ini sesuai dengan hasil 

wawancara dan observasi yang penulis lakukan kepada ibu Diah sebagai berikut: 

“Menanamkan sikap peduli terhadap kepada anak sangat penting mba ida, dan 

harus diajarkan sejak kecil, misalnya jika saya membuat makanan lebih saya 

meminta anak-anak membagikan makanan kepada tetangga terdekat, 

alhamdulillah anak saya semangat sekali mba ida.”52

Selanjutnya keluarga ibu Ningsih, mengatakan bahwa:

“Penting si mba mengajarkan anak untuk peduli, tapi karena saya jarang di 

rumah jadi jika ada makanan dari tetanga seperti berkat, saya meminta anak-

anak untuk berbagi dengan saudaranya tidak boleh dimakan sendiri, tapi tetap 

saja ada anak  saya yang bilang tidak diberi dengan saudaranya.”53

Selanjutnya keluarga ibu Rohmana, mengatakan bahwa:

“Menanamkan sikap peduli terhadap sesama kepada anak sangat penting mba 
ida dan harus diajarkan sejak kecil, misalnya bulan puasa saya selalu mengajak 
anak-anak saya untuk sedekah makanan ke masjid, anak saya bersemangaat 
sekali mengantarkan makanan ke masjid mba ida atau seragam  sekolah  yang 
sudah kecil dan tidak dipakai lagi saya meminta anak untuk memberikannya 
kepada temannya atau saudara yang tidak mampu membeli seragam sekolah mba 
ida.” 54

                                                          
52 Diah, Orang Tua (KK), Wawancara pada tanggal 13 Juni 2017
53 Ningsih, Orang Tua (KK), Wawancara pada tanggal 13 Juni 2017
54 Rohmana, Orang Tua (KK), Wawancara Pada tanggal 7 Juli 2017
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Adapun ibu Siti Muryanah, mengatakan bahwa:

“Mengajarkan untuk peduli terhadap sesama itu sipenting si mba, tapi karena 

saya jarang di rumah  jadi kalau ada makanan dari tetanga seperti berkat atau 

kue, saya suruh anak-anak untuk berbagi dengan saudaranya tapi tetap saja ada 

anak saya yang tidak mau berbagi dengan saudaranya”55

Selanjutnya keluarga Ibu Sumiyati, mengatakan bahwa:

“Saling menyayangi antar anggota keluarga terutama adik yang paling kecil, 

dengan mengalah misalnya, tidak berebut mainan.”56

Adapun Ibu Lena, mengatakan bahwa:

“Penting si mba mengajarkan anak untuk peduli, tapi karena saya jarang di 

rumah jadi jika ada makanan dari tetanga seperti berkat, saya meminta anak-

anak untuk berbagi dengan saudaranya tidak boleh dimakan sendiri, tapi tetap 

saja ada anak  saya yang bilang tidak diberi dengan saudaranya.”57

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam terdapat perbedaan 

antara ibu Diah dan ibu Rohmana dalam menanaman karakter peduli yaitu 

memerintahkan, membiasakan serta mencontohkannya kepada anak untuk 

berbagi makanan dan pakaian kepada tetangga ataupun sanak saudara.  

Sedangkan ibu Ningsih, Ibu Siti Muryanah, Ibu Sumiyati dan Ibu Lena yaitu 

dengan memerintahkan anak untuk berbagi makanan dengan saudara yang 

                                                          
55 Siti Muryanah, Orang Tua (KK), Wawancara Pada tanggal 7 Juli 2017
56 Sumiyati, Orang Tua (KK), Wawancara Pada Tanggal 8 Juli 2017
57 Lena, Orang Tua (KK), Wawancara Pada Tanggal 8 Juli 2017
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lainnya tanpa memperhatikan anak-anaknya apakah melaksanakan amanat orang 

tuanya atau tidak.

Kemudian dalam menanamkan karakter ketekunan, karakter ketekunan 

adalah menyediaakan waktu dan tenaga dalam menyelesaikan tugas dengan 

berusaha untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Orang tua yang bijaksana akan 

memperhatikan kecenderungan sikap dan perilakunya, apakah anaknya rajin atau 

malas, bila anaknya pemalas, kewajiban orang tua adalah memotivasinya agar 

anak berperilaku rajin. orang  yang rajin dirikan dengan: melakukan tugas 

dengan baik dan benar, selalu menyediakan waktu untuk menyelesaikan tugas 

serta bertanggung jawab atas pekerjaan yang diamanahkan atau bukan. Misalnya 

menyelesaikan tugas sekolah, melaksanakan sholat saat masuk waktu shlat, 

belajar dan mengaji dilakukan secara rutin, bangun tidur tepat waktu pukul 

05.00, mengerjakan tugas di rumah  sebelum pergi kesekolah, dan olah raga pagi 

selama beberapa menit.58 Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang 

penulis lakukan di RT 41 Dusun Dwi Darma, dalam proses pendidikan karakter 

anak di keluarga, diperoleh data bahwa orang tua telah telah memberikan 

pendidikan karakter kepada anaknya, akan tetapi ada beberapa keluarga yang 

jarang bahkan tidak memberikan pendidikan karakter kepada anaknya. Hal ini 

sesuai dengan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan kepada ibu 

Diah sebagai berikut:59

                                                          
58 Ibid., h. 45-46.
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“Setiap selesai sholat maghrib saya selalu menyuruh anak –anak mengaji di 
masjid mba bersama teman-temannya, kemudian sehabis sholat isya saya selalu 
menannyakan kepada anak-anak ada PR gak? Kalau ada di kerjakan, tapi 
alhamdulillah anak-anak perempuan saya rajin-rajin mba ida, kecuali yang laki-
laki ini kadang sulit kalau disuruh belajar, kalau lagi susah gitu mba, biasanya 
saya katakan kepada anak-anak, rajin pangkal pandai, yang mau pintar harus 
rajin belajar, atau kalau kalian dapat peringkat 1,2 ata 3 ibu akan berikan hadiah, 
jadi anak-anak saya semangat belajar mba”.60

Selanjutnya Ibu Ningsih, mengatakan bahwa:

“Ketika anak pulang sekolah, saya selalu bertanya kepada anak saya mba ida, 
apakah dia punya PR, tapi dia selalu menjawab tidak ada, jadi saya tidak pernah
melihat dia belajar di rumah mba ida, dan ketika saya tanya perkalian dari 1-10, 
dia tidak tahu, itu yang membuat saya bingung mba ida, apa yang dia dapatkan 
dari sekolah”.61

Adapun keluaraga ibu Rohmana, mengatakan bahwa:

“Menanamkan karakter ketekunan sangat penting mba ida, dan harus

dibiasakan sejak kecil, saya selalu membiasakan anak-anak belajar setelah sholat 

Isya mba, karena sehabis sholat magrib, anak-anak mengaji bersama-sama

dengan teman-teman di masjid mba ida.” 62

Kemudian ibu Siti Muryanah, mengatakan bahwa:

“Mengajarkan anak agar rajin itu penting mba ida, tapi karena saya sibuk 

kerja, jadi kalau malam hari saya hanya bisa  mengingatkan anak-anak belajar 

mba ida kalau ada PR, tapi anak-anak saya selalu bilang tidak ada mba ida, ya 

namanya juga anak-anak mba susah kalau disuruh belajar.”63

Selanjutnya Ibu Sumiyati, mengatakan bahwa:

                                                          
60Diah, Orang Tua (KK), Wawancara pada tanggal 13 Juni 2017 
61 Ningsih, Orang Tua (KK), Wawancara pada tanggal 13 Juni 2017
62 Rohmana, Orang Tua (KK), Wawancara Pada tanggal 7 Juli 2017
63Siti Muryanah, Orang Tua (KK), Wawancara Pada tanggal 7 Juli 2017
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“Menanamkan karakter ketekunan itu penting mba, mereka kan sudah sekolah 

tentunya banyak pekerjaan rumah dari sekolah, jadi harus dikerjakan. Meskipun 

kadang anak-anak saya malas mengerjakan atau bahkan tidak mengerjakan 

PR”.64

Adapun Ibu Lena, mengatakan bahwa:

“Mengajarkan anak agar rajin itu penting mba ida, tapi karena saya sibuk 

kerja, jadi kalau malam hari saya hanya bisa  mengingatkan anak-anak belajar 

mba ida kalau ada PR, tapi anak saya selalu menjawab tidak PR mba”.65

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam upaya yang dilakukan 

ibu Diah dan  ibu Rohmana dalam menanaman karakter ketekunan yaitu dengan 

memerintahkan, membiasakan memotivasi serta memberikan hadiah kepada anak  

jika mendapat peringkat 1,2 atau 3 di kelas. berbeda dengan ibu Ningsih beliau 

hanya menyuruh anak-anaknya belajar tanpa memperhatikan anak-anaknya.

Selanjutnya Ibu Ningsih, ibu Siti Muryanah, Ibu Sumiyati dan Ibu Lena dalam 

menanaman karakter  ketekunan  yaitu dengan menyuruh anaknya tanpa 

memperhatikan anak-anaknya belajar atau tidak.

                                                          
64 Sumiyati, Orang Tua (KK), Wawancara Pada Tanggal 8 Juli 2017
65 Lena, Orang Tua (KK), Wawancara Pada Tanggal 8 Juli 2017
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C. Analisa Data

1. Hasil Upaya Pendidikan Karakter Anak Dalam Keluarga Di 

Lingkungan Keluarga Muslim Dusun Dwi Darma RT 41 Desa 

Negararatu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

Berdasarkan hasil data observasi, wawancara, dan dokumentasi selama

peneliti mengadakan penelitian pada orang tua yang memiliki anak berkarakter 

baik dan buruk diperoleh keterangan bahwa upaya pendidikan karakter anak di 

Dusun Dwi Darma RT 41 Desa Negararatu kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan adalah:

a. Upaya orang tua menanamkan karakter tanggung jawab pada anak:

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan dalam 

pendidikan karakter anak di RT 41 Dusun Dwi Darma bahwa orang tua yang 

memiliki anak berkarakter baik, upaya beliau dalam menanam karakter 

tanggung jawab yaitu dengan membiasakan dan  mencontohkan seperti 

membersihkan halaman rumah ketika hari minggu, merapihkan alat 

permainannya, mencuci sepatu sekolah, serta melaksanakan sholat sejak kecil 

agar terbiasa, jika anak melaksanakan denga baik, beliau memuji anaknya. 

Berbeda dengan orang tua yang memilliki anak berkarakter buruk upaya beliau 

dalam menanam karakter tanggung jawab yaitu hanya menyuruh anak-anak

untuk mengerjarkan tugas rumah seperti menyapu, merapihkan alat 

permainannya akan tetapi beliau memberikan kebebasan kepada anak untuk 



102

melakukannya atau tidak (tidak tegas). Sehingga anak tidak mengerjakan tugas 

yang diberikan orang tua. 

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mendidik anak, 

metode yang digunakan orang tua sangat berpengaruh terhadap pendidikan

karakter anak, seperti memberikan hadiah dan pujian. Dalam dunia pendidikan 

Memberikan pujian dan sanjungan kepada anak memiliki pengaruh sangat 

besar terhadap dirinya, sehingga akan menggerakan perasaan dan inderanya. 

Dengan demikian, seorang anak akan bergegas meluruskan perilaku dan 

perbuatannya. 

Oleh sebab itu masih terdapat karakter anak yang belum sesuai atau masih 

kurang baik. Hal ini disebabkan kurangnya wawasan danpengetahuan orang tua

dalam mendidik karakter anak, sehingga berpengaruh terhadap metode yang 

digunakan dalam mendidik karakter tanggung jawab pada anak, pola 

pengasuhan yang digunakan orang tua serta kesibukan orang tua sehingga tidak 

memiliki waktu yang cukup dalam memberikan perhatian pada anak.

b. Upaya orang tua menanamkan karakter rasa hormat pada anak:

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan dalam 

pendidikan karakter anak di RT 41 Dusun Dwi Darma bahwa orang tua yang 

memiliki anak berkarakter baik, upaya yang beliau lakukan  dalam menanam 

karakter rasa hormat yaitu mengajarkan, membiasakan dan mencontohkan pada 

anak-anak untuk untuk sopan terhadap orang yang lebih tua dan mencium 

tanggannya, dan membiaskaan  mencium tangan orang tua ketika hendak 
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berangkat sekolah, dan mengucapkan salam  ketika masuk rumah dan keluar 

rumah. Berbeda dengan orang tua yang memilliki anak berkarakter buruk 

upaya beliau dalam menanam karakter rasa hormat adalah hanya menyuruh 

anak-anak mengucapkan salam, mencium tangan tanpa mencontohkan dan  

membiasakan. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 

mendidik anak metode yang digunakan orang tua sangat berpengaruh terhadap 

pendidikan karakter anak, seperti memberikan keteladanan  dan membiasakan. 

Dalam dunia pendidikan, metode  pembiasaan yang dilakukan oleh orang tua 

kepada anaknya mempunyai peranan penting dalam kehidupannya, karena hal 

itu sudah menjadi kebiasaan yang melekat dan spontan di lakukan. Hal ini 

disebabkan kurangnya wawasan dan pengetahuan orang tua dalam mendidik 

karakter anak, sehingga berpengaruh terhadap metode yang digunakan, 

lingkungan sekitar serta kesibukan orang tua sehingga tidak memiliki waktu 

yang cukup memberikan perhatian pada anak. 

c. Upaya orang tua menanamkan karakter keadilan pada anak:

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan dalam 

pendidikan karakter anak di RT 41 Dusun Dwi Darma bahwa orang tua yang 

memiliki anak berkarakter baik, upaya yang beliau lakukan  dalam menanam 

karakter keadilan yaitu dengan mencontohkannya seperti membagi uang saku 

mereka sesuai kebutuhan mereka, dan membagi tugas pekerjaaan rumah secara 

adil, membiasaan anak-anak berbagi makanan secara adil, menegur anak jika 

salah  tanpa membeda-bedakan. Berbeda dengan orang tua yang memilliki 
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anak berkarakter buruk upaya beliau dalam menanam karakter keadilan yaitu

tidak mengajarkan anaknya untuk bersikap adil, karena beliau hanya 

memerintah anak perempuannya saja dalam menyelesaikan pekerjaan rumah 

serta memberikan kebebasan kepada anak untuk melaksanakan tugasnya atau 

tidak.  Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mendidik anak 

metode yang digunakan orang tua sangat berpengaruh terhadap pendidika 

karakter anak, seperti memberikan keteladanan dan membiasakan dalam dunia 

pendidikan, Pembiasaan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya 

mempunyai peranan penting dalam kehidupannya, karena hal itu sudah menjadi 

kebiasaan yang melekat dan spontan di lakukan. Hal ini disebabkan kuranya 

wawasan danpengetahuan orang tua dalam mendidik karakter anak, senhingga 

berpengaruh terhadap metode yang digunakan, serta kesibukan orang tua 

sehingga tidak memiliki waktu yang cukup memberikan perhatian serta 

pengawasan  pada anak. 

d. Upaya orang tua menanamkan karakter keberanian pada anak:

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan dalam 

pendidikan karakter anak di RT 41 Dusun Dwi Darma bahwa orang tua yang 

memiliki anak berkarakter baik, upaya beliau lakukan  dalam menanam 

karakter keberanian yaitu mengajarkan anak-anaknya mengaji  atau bernyayi 

bersama. Berbeda dengan orang tua yang memilliki anak berkarakter buruk,

upaya beliau dalam menanam karakter keberanian yaitu memerintahkan 

anaknya untuk mengikuti perlombaan dengan memberikan kebebasan pada 
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anak-anaknya untuk mengikuti atau tidak.  Dari pemaparan di atas dapat 

disimpulkan bahwa dalam mendidik anak metode yang digunakan orang tua 

sangat berpengaruh terhadap pendidika karakter anak, seperti memberikan 

pengajaran untuk membantu anak dalam mengembangkan pengtahuan tentang 

nilai-nilai karakter yang berikutnya diwujudkan dalam sikap dan perilaku 

keseharian. Hal ini disebabkan kurangnya wawasan dan pengetahuan orang tua 

yang berpengaruh terhadap metode yang digunakan dalam mendidik karakter 

keberanian pada anak, serta kesibukan orang tua sehingga tidak memiliki waktu 

yang cukup dalam memberikan perhatian pada anak. 

e. Upaya orang tua menanamkan karakter kejujuran pada anak:

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan dalam 

pendidikan karakter anak di RT 41 Dusun Dwi Darma bahwa orang tua yang 

memiliki anak berkarakter baik, upaya beliau lakukan  dalam menanam 

karakter kajujuran yaitu dengan mengajarkan, membiasakan, menasehati dan 

menghukum anaknya jika berbohong. Berbeda dengan orang tua yang 

memilliki anak berkarakter buruk upaya beliau dalam menanam karakter 

kejujuran yaitu memberikan hukuman seperti menjewernya dan tidak 

memberikan uang saku. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa 

dalam mendidik anak metode yang digunakan orang tua sangat berpengaruh 

terhadap pendidika karakter anak, seperti memberikan memberikan nasihat atau 

pelajaran memilik pengaruh yang cukup besar dalam membuka mata anak-anak 

kesadaran akan hakikat sesuatu, mendorong mereka menuju harkat dan 
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martabat yang luhur, menghiasinya dengan akhlak yang mulia, serta 

membekalinya dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini disebabkan kurangnya 

wawasan  dan pengetahuan  orang tua yang berpengaruh terhadap metode yang 

digunakan dalam mendidik karakter kejujuran pada anak, serta kesibukan orang 

tua sehingga tidak memiliki waktu yang cukup memberikan perhatian pada 

anak. 

f. Upaya orang tua menanamkan karakter rasa kebangsaan pada anak:

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan dalam 

pendidikan karakter anak di RT 41 Dusun Dwi Darma bahwa orang tua yang 

memiliki anak berkarakter baik, upaya beliau lakukan  dalam menanam 

karakter kebangsaan yaitu dengan mengajarkan anak lagu kebangsaan serta 

menceritakan kisah pahlawan pada anak.  Berbeda dengan orang tua yang 

memilliki anak berkarakter buruk upaya beliau dalam menanam karakter yaitu 

hanya mengajarkan anak-anaknya lagu kebangsaan. Dari pemaparan di atas 

dapat disimpulkan bahwa dalam mendidik anak, metode yang digunakan orang 

tua sangat berpengaruh terhadap pendidikan karakter anak, seperti metode  

bercerita dapat menjadi daya tarik yang menyentuh anak sehingga 

mempengaruhi kehidupan mereka. Hal ini disebabkan kurangnya wawasan dan 

pengetahuan orang tua yang mempengaruhi pengetahuan orang tua dalam 

mendidikr karakter anak, serta kesibukan orang tua yang tidak memiliki waktu 

untuk cukup memberikan perhatian pada anak. 
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g. Upaya orang tua menanamkan karakter disipin Diri pada anak:

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan dalam 

pendidikan karakter anak di RT 41 Dusun Dwi Darma bahwa orang tua yang 

memiliki anak berkarakter baik, upaya beliau dalam menanam karakter disipin 

yaitu dengan memerintahkan, membiasakan, mencontohkannya serta 

menasihati kepada anak untuk sholat tepat waktu, merapihkan tempat tidur, 

bangun pagi tepat waktu, kemudian meletakkan sesuatu pada tempatnya seperti 

baju kotor, sepatu, buku-buku dan mainan serta membersihkan halaman rumah. 

Berbeda dengan orang tua yang memilliki anak berkarakter buruk upaya beliau 

dalam menanam karakter  disiplin yaitu dengan mengajarkan anak-anak 

disiplin, tetapi tidak mencontohkannya serta memberikan kebebasan pada anak 

untuk melaksanakannya atau tidak. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan 

bahwa dalam mendidik anak metode yang digunakan orang tua sangat 

berpengaruh terhadap pendidika karakter anak, seperti memberikan 

memberikan nasihat atau pelajaran memilik pengaruh yang cukup besar dalam 

membuka mata anak-anak kesadaran akan hakikat sesuatu, mendorong mereka 

menuju harkat dan martabat yang luhur, menghiasinya dengan akhlak yang 

mulia, serta membekalinya dengan prinsip-prinsip Islam.

Hal ini disebabkan kurangnya wawasan dan pengetahuan orang tua yang 

berpengaruh terhadap metode yang digunakan dalam mendidik karakter disiplin 

pada anak, serta kesibukan orang tua sehingga tidak memiliki waktu yang 

cukup dalam memberikan perhatian pada anak.
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h. Upaya orang tua menanamkan karakter peduli pada anak:

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan dalam 

pendidikan karakter anak di RT 41 Dusun Dwi Darma bahwa orang tua yang 

memiliki anak berkarakter baik, upaya yang beliau lakukan dalam menanam 

karakter peduli yaitu dengan memerintahkan, membiasakan serta 

mencontohkannya kepada anak untuk berbagai makanan serti di bulan puasa 

yaitu kemasjid, kepada tetangga ataupun sanak saudara serta membagikan 

seragam sekolah atau pakaian yang sudah yang kecil, kepada saudara yang 

lebih membutuhkan. Berbeda dengan orang tua yang memilliki anak 

berkarakter buruk upaya beliau dalam menanam karakter peduli yaitu  dengan 

memerintahkan anak untuk berbagi makanan dengan saudara yang lainnya 

tanpa memperhatikan anak-anaknya apakah melaksanakan amanat orang tuanya 

atau tidak. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mendidik 

anak metode yang digunakan orang tua sangat berpengaruh terhadap 

pendidikan karakter anak, seperti memberikan keteladanan  dan membiasakan 

dalam dunia pendidikan merupakan Pembiasaan yang dilakukan oleh orang tua 

kepada anaknya mempunyai peranan penting dalam kehidupannya, karena hal 

itu sudah menjadi kebiasaan yang melekat dan spontan di lakukan. Hal ini 

disebabkan kurangya wawasan dan pengetahuan orang tua yang berpengaruh 

terhadap metode yang digunakan dalam mendidik karakter anak, serta 

kesibukan orang tua sehingga tidak memiliki waktu yang cukup dalam 

memberikan perhatian pada anak.
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i. Upaya orang tua menanamkan karakter ketekunan pada anak:

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan dalam 

pendidikan karakter anak di RT 41 Dusun Dwi Darma bahwa orang tua yang 

memiliki anak berkarakter baik, upaya beliau yang lakukan  dalam menanam 

karakter ketekunan yaitu dengan memerintahkan, membiasakan anak-anak 

untuk belajar sesuai jadwal yang telah dibuat serta  memotivasi dan 

memberikan hadiah kepada anak  jika mendapat peringkat 1,2 atau 3 di kelas. 

Berbeda dengan orang tua yang memilliki anak berkarakter buruk upaya beliau 

dalam menanam karakter ketekunan yaitu dengan menyuruh anaknya tanpa 

memperhatikan anak-anaknya belajar ayau tidak. Dari pemaparan di atas dapat 

disimpulkan bahwa dalam mendidik anak metode yang digunakan orang tua 

sangat berpengaruh terhadap pendidikan karakter anak, seperti metode  

memberikan penghargaan dan sanksi (hadiah dan hukuman) merupakan metode 

untuk mendidik anak, yang dipandang sebagai metode yang aman dengan 

catatan  tidak berlebihan. Hal ini disebabkan kurangnya wawasan dan 

pengetahuan orang tua yang berpengaruh terhadap metode yang digunakan 

orang tua dalam mendidik karakter anak, serta kesibukan orang tua sehingga 

tidak memiliki waktu yang cukup memberikan perhatian pada anak. 



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang peneliti lakukan maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan dari penelitian Upaya Pendidikan Karakter Anak Di 

Lingkungan Keluarga Muslim Dusun Dwi Darma RT 41 Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan sebagai berikut:

1. Orang tua belum maksimal dalam menanamkan karakter anak. Hal itu 

disebabkan karena kurangnya wawasan atau pengetahuannya dalam mendidik 

anak.

2. Mata pencaharian orang tua dalam mencari nafkah, sehingga kurang 

memperhatikan anak-anak mereka.
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti dapat memberikan 

saran sebagai berikut:

1. Bagi orang tua tentunya memahami bagaimana cara mendidik anak dengan 

baik. Karena pada dasarnya setiap anak terlahir suci yang menentukan adalah 

bagaimana anak itu dididik dan dibentuk.

2. Orang tua hendaknya mampu memanfaatkan waktu bersama anak- anak 

dengan sebaik-baiknya, mengajarkan nilai-nilai karakter penting pada anak 

sejak kecil, memilih metode yang sesuai agar karakter yang ditanamkan dapat 

melekat pada diri anak yang akan berdampak saat ia dewasa kelak.
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