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SARI 
 
Asmawati, Tri. 2013. Pola Pembinaan karakter Anak Pada Komunitas 
Pengunduh Sarang Burung Walet di Desa Karangbolong Kecamatan Buayan 
Kabupaten Kebumen. Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas 
Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Prof. Dr. Maman Rachman, M.Sc dan 
Drs. Tijan, M.Si. 
 
Kata kunci: Karakter anak, Komunitas Pengunduh Sarang Burung Walet 
 
 Orang tua sebagai pendidik dalam keluarga memberikan pendidikan 
kepada anak-anak mereka baik pendidikan budi pekerti, maupun pendidikan 
karakter. Pendidikan dilakukan sejak usia balita hingga dewasa. Pendidikan di 
dalamnya juga mencakup pola asuh yang diterapkan oleh orang tua terhadap anak. 
Pada tema ini, pendidikan karakter yang diajarkan kepada anak dilakukan oleh 
orang tua pengunduh sarang burung walet yang berada di daerah pesisir pantai 
selatan. Keberhasilan orang tua pengunduh dalam mendidik karakter anak, terlihat 
dari terbentuknya sikap, perilaku dan karakter anak yang baik dan mempunyai 
kepribadian yang baik pula dalam kehidupan sehari-hari. 
 Permasalahan penelitian ini adalah: 1) nilai-nilai karakter yang seperti 
apakah yang diberikan orang tua pengunduh sarang burung walet kepada anak-
anaknya di Desa Karangbolong Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen? 2) 
bagaimanakah karakter anak berdasarkan pola asuh orang tua pengunduh sarang 
burung walet  di Desa Karangbolong Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen? 3) 
apakah hambatan dan kendala yang dialami orang tua pengunduh sarang burung 
walet dalam membina karakter anak-anaknya di Desa Karangbolong Kecamatan 
Buayan Kabupaten Kebumen?  
Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui nilai-nilai karakter yang seperti 
apakah yang diberikan orang tua pengunduh sarang burung walet kepada anak-
anaknya di Desa Karangbolong Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen? 2) 
untuk mengetahui bagaimana karakter anak berdasarkan pola asuh orang tua 
pengunduh sarang burung walet  di Desa Karangbolong Kecamatan Buayan 
Kabupaten Kebumen? 3) untuk mengetahui apakah hambatan dan kendala yang 
dialami orang tua pengunduh sarang burung walet dalam membina karakter anak-
anaknya di Desa Karangbolong Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen?. 
 Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di 
Desa Karangbolong Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen. Metode 
pengumpulan data menggunakan metode observasi didukung dengan wawancara, 
dan dokumentasi. Keabsahan data dengan metode triangulasi. Analisis data  
menggunakan analisis interaksi yang berpangkal dari pengumpulan data, reduksi 
data, penyajian data dan kesimpulan. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai-nilai karakter yang diajarkan  
orang tua pengunduh sarang burung walet pada anak meliputi nilai karakter 
hubungannya dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia dan lingkungan. Semua 
pendidikan yang diajarkan kepada anak diimplementasikan dalam kehidupan 
sehari-hari. Nilai karakter hubungannya dengan Tuhan diimplementasikan dengan 
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cara menjalankan shalat, mengaji, dan menjalankan puasa di Bulan Ramadhan. 
Nilai karakter hubungannya dengan diri sendiri diimplementasikan dengan cara 
membiasakan anak untuk disiplin dan kerja keras dengan cara berangkat sekolah 
tepat waktu dan juga kerja keras dalam mendapatkan prestasi belajar di sekolah, 
membiasakan anak untuk bersikap mandiri dan tanggung jawab dengan cara 
merapikan tempat tidur sendiri sehingga sang anak dapat bertanggung jawab pada 
dirinya sendiri. Nilai karakter hubungannya dengan sesama diimplementasikan 
dengan cara mengajarkan anak untuk menghormati sesama dengan cara berbahasa 
dengan krama terhadap orang yang lebih tua. Nilai karakter hubungannya dengan 
lingkungan diimplementasikan dengan cara menjaga kebersihan rumah dan 
lingkungan. Pola asuh orang tua dalam suatu keluarga dapat membentuk karakter 
anak yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini orang tua pengunduh sarang burung 
walet dalam mengasuh anak-anaknya menggunakan pola asuh yang berbeda beda 
pula, satu diantaranya menggunakan pola asuh permisif dan yang lainnya  
menggunakan pola asuh demokratis.  Akan tetapi dalam pelaksanaanya orang tua 
pengunduh lebih cenderung menggunakan pola asuh yang demokratis sehingga 
akan membentuk anak yang mempunyai sikap disiplin, mandiri, jujur, 
bertanggung jawab, dan peduli baik kepada sesama maupun lingkungannya. 
Faktor penghambat pembinaan karakter anak dalam keluarga pengunduh sarang 
burung walet meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri atas 
latar belakang pendidikan, perekonomian keluarga, dan terbatasnya waktu untuk 
berkumpul dengan keluarga. Faktor eksternal terdiri atas lingkungan pergaulan 
anak dan pengaruh tekhnologi yang semakin canggih. 
Saran peneliti kepada orang tua pengunduh yaitu: (1) bagi orang tua pengunduh 
harus bisa mengontrol pergaulan sang anak, karena jika orang tua hanya sibuk 
bekerja dan tidak memperhatikan perkembangan anak maka anak akan mudah 
terjerumus ke dalam pergaulan yang salah (2) bagi orang tua pengunduh harus 
bisa mengurangi hambatan-hambatan yang ada misalnya lebih sering berkumpul 
dan meluangkan waktu untuk anak dengan cara menemani dan memantau anak 
belajar di malam hari dan  memantau pergaulan anak dengan teman-temannya, 
sehingga anak tidak terjerumus pada pergaulan yang salah (3) bagi orang tua 
pengunduh harus lebih memantau anak untuk tidak terlalu sering menggunakan 
sarana yang berbau teknologi seperti internet dan handphone yang sering 
digunakan untuk hal-hal yang tidak penting dan cenderung menjadikan anak 
menjadi malas untuk belajar. 
 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL ......................................................................................... i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................................... ii 

PENGESAHAN KELULUSAN ..................................................................... iii 

PERNYATAAN .............................................................................................. iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN .................................................................... v 

PRAKATA ...................................................................................................... vi  

SARI .............................................................................................................. viii  

DAFTAR ISI ..................................................................................................... x  

DAFTAR TABEL ......................................................................................... xiii 

DAFTAR GAMBAR .................................................................................... xiv 

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... xv 

BAB I : PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah ................................................................. 1 

B. Perumusan Masalah ....................................................................... 6 

C. Tujuan Penelitian ........................................................................... 6 

D. Manfaat Penelitian ......................................................................... 7 

E. Batasan Istilah ................................................................................ 8 

BAB II : LANDASAN TEORI 

A. Pola Pembinaan Anak.............................................................. 10  

1. Pengertian Pembinaan Anak ............................................... 10 

2. Tujuan Pembinaan Anak ..................................................... 10 

3. Fungsi Pembinaan ............................................................... 11 

B. Pola Asuh................................................................................. 12 

1. Pengertian Pola Asuh .......................................................... 12 

2. Pola Asuh Orang Tua dalam Keluarga ............................... 12 

3. Macam-macam Pola Asuh .................................................. 14 

C. Konsep Pendidikan Karakter ................................................... 15 

1. Pengertian Pendidikan Karakter ......................................... 15 

2. Tujuan Pendidikan Karakter ............................................... 16 

3. Jenis dan Fungsi Pendidikan Karakter ................................ 18 



xi 
 

4. Nilai Karakter ..................................................................... 18 

5. Prinsip Pengembangan Karakter ......................................... 22 

6. Pendidikan Karakter dalam Keluarga ................................. 23 

7. Fungsi dan Peran Keluarga dalam Pendidikan Karakter .... 24 

8. Peran Ayah dan Ibu Bagi Pengembangan Karakter Anak .. 26 

9. Pengasuhan Ayah dan Ibu Yang Patut Bagi 

Pengembangan Karakter Anak ........................................... 28 

10. Hal-hal Yang Perlu Dihindari Orang Tua dalam 

Mengembangkan Karakter Anak ........................................ 31 

11. Faktor Pendukung dan Penghambat Pendidikan Karakter . 32 

D. Anak ........................................................................................ 35 

1. Pengertian Anak .................................................................. 35 

E. Karakteristik Pengunduh Sarang Burung Walet ...................... 36  

1. Pengertian Pengunduh ........................................................ 36  

2. Sarang Burung Walet .......................................................... 37 

F. Kerangka Berpikir ................................................................... 38 

BAB III : METODE PENELITIAN 

A. Dasar Penelitian ....................................................................... 40  

B. Lokasi Penelitian ..................................................................... 41 

C. Fokus Penelitian ...................................................................... 41 

D. Sumber Data Penelitian ........................................................... 42 

1. Data Primer ......................................................................... 42 

2. Data Sekunder ..................................................................... 42 

E. Metode Pengumpulan Data ..................................................... 43 

1. Observasi ............................................................................ 43 

2. Wawancara ......................................................................... 44 

3. Dokumentasi ....................................................................... 45 

F. Validitas Data .......................................................................... 45 

G. Metode Analisis Data .............................................................. 47 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian ........................................................................ 51 



xii 
 

1. Gambaran Umum Desa Karangbolong Kecamatan Buayan 

Kabupaten Kebumen .......................................................... 51 

2. Gambaran Subjek Penelitian ............................................... 61 

3. Nilai-nilai Karakter Yang Diajarkan Pengunduh Sarang 

Burung Walet ...................................................................... 62 

4. Karakter Anak Berdasarkan Pola Asuh Pengunduh Sarang 

Burung Walet ...................................................................... 82 

5. Hambatan dan Kendala Pengunduh Sarang Burung Walet 

dalam Membina Karakter Anak .......................................... 87 

B. Pembahasan ............................................................................. 91 

1. Nilai-nilai Karakter Yang Diajarkan Pengunduh Sarang 

Burung Walet ...................................................................... 91 

2. Karakter Anak Berdasarkan Pola Asuh Pengunduh Sarang 

Burung Walet .................................................................... 101 

3. Hambatan dan Kendala Pengunduh Sarang Burung Walet 

dalam Membina Karakter Anak ........................................ 104 

BAB V : PENUTUP 

A. Simpulan ................................................................................ 106  

B. Saran ...................................................................................... 109  

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................. 110  

LAMPIRAN LAMPIRAN 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



xiii 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel 1. Penduduk Desa Karangbolong Kecamatan Buayan Kabupaten 

Kebumen.......................................................................................52   

Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Karangbolong Kecamatan Buayan 

Kabupaten Kebumen ....................................................................53  

Tabel 3. Banyaknya Pemeluk Agama di Desa Karangbolong ......................53 

Tabel 4. Jumlah Penduduk Desa Karangbolong Berdasarkan Tingkatan 

Pendidikan ....................................................................................54 

Tabel 5. Sarana Pendidikan di Desa Karangbolong......................................55  

Tabel 6. Sarana Peribadatan di Desa Karangbolong .....................................56 

Tabel 7. Sarana Pemerintahan di Desa Karangbolong..................................56 

Tabel 8. Sarana Olah Raga di Desa Karangbolong.......................................57 

Tabel 9. Sarana Kesehatan di Desa Karangbolong .......................................57 

Tabel 10. Daftar Pengunduh Sarang Burung Walet......................................60 

Tabel 11. Daftar Informan Pengunduh Sarang Burung Walet di Desa 

Karangbolong................................................................................61 

Tabel 12. Daftar Informan Anak Pengunduh Sarang Burung Walet di Desa 

Karangbolong................................................................................62 

 

 



xiv 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir.....................................................39 

Gambar 2. Proses Analisis Data.............................................................50 

Gambar 3. Susunan Organisasi Pemerintah Desa Karangbolong ..........58 

Gambar 4. Gambar Sesajen untuk Penguasa Laut Selatan.....................60 

Gambar 5. Keluarga Sedang Menjalankan Shalat Berjamaah ...............65 

Gambar 6. Anak Sedang Membaca Al Qur’an Sebelum Mengaji .........68 

Gambar 7. Gambar Anak-anak Sedang Mengaji di Mushola/TPQ .......70 

Gambar 8. Gambar Anak Sedang Merapikan Tempat Tidurnya ...........75 

Gambar 9. Gambar Anak Sedang Menyapu Rumah..............................80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1. Surat ijin Penelitian dari Universitas Negeri Semarang 

Lampiran 2. Surat keterangan telah melakukan penelitian 

Lampiran 3. Rancangan Instrumen  

Lampiran 4. Pedoman Observasi 

Lampiran 5. Pedoman Wawancara 

Lampiran 6. Hasil wawancara dengan orang tua  

Lampiran 7. Hasil wawancara dengan anak 



1 
 

1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

       Anak merupakan faktor yang sangat penting dalam kelangsungan hidup 

manusia dan pembangunan bangsa, karena anak adalah generasi penerus 

perjuangan yang akan menghadapi tantangan masa depan. Dapat dikatakan 

belumlah lengkap kalau dalam suatu keluarga itu belum ada anak. Seorang anak 

memerlukan kasih sayang dan perhatian dalam perkembanganya. Orang tua 

diharapkan dapat melakukan pembentukan karakter anak agar dapat diterima 

dengan baik dalam masyarakat. Pembentukan karakter dilakukan sejak kecil dan 

dengan melatih anak untuk dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitar. 

       Anak merupakan dambaan dalam keluarga yang diharapkan dapat 

meneruskan keturunan dengan kualitas yang baik. Keluarga merupakan lembaga 

sosial yang paling awal dikenal dan dekat  dengan anak, maka peranannya dalam 

pendidikan dan proses pembentukan pribadi tampak dominan. Tumbuh dan 

berkembangnya aspek manusia baik fisik, psikis atau mental, sosial dan spiritual, 

yang akan menentukan bagi keberhasilan bagi kehidupannya, sangat ditentukan 

oleh lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga yang kondusif sangat 

menentukan optimalisasi perkembangan pribadi, moral, kemampuan 

bersosialisasi, penyesuaian diri, kecerdasan, kreativitas juga peningkatan kapasitas 

diri menuju batas-batas kebaikan dan kesempurnaan dalam ukuran kemanusiaan. 

Tetapi dewasa ini banyak anak yang melakukan kenakalan atau terjerumus dalam 
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tindakan kejahatan seperti pencurian, penggelapan barang, pemakaian obat-obatan 

terlarang, minuman keras, perkelahian antar pelajar, aborsi, penganiayaan, 

perjudian, pembunuhan dan kenakalan lain yang banyak dijumpai. Semua ini 

mengindikasikan adanya pergeseran ke arah ketidakpastian jati diri dan karakter 

bangsa. Tantangan hidup pada zaman yang serba modern ini semakin banyak. 

Krisis multidimensi terjadi diberbagai penjuru dunia. Indonesia pun tak luput dari 

krisis multidimensi yang terjadi saat ini. Dimensi krisis yang terjadi di Indonesia 

diantaranya krisis dimensi sosial dan ekonomi. Hal ini ditunjukan dengan adanya 

kemiskinan, kebodohan, kezaliman para pemimpin, pejabat korupsi, dan banyak 

terjadi tindak kriminal. Kondisi diatas tentu saja mencemaskan berbagai pihak.  

       Menurut pendapat Thomas Lickona dalam Musfiroh (2008:26) bahwa 

terdapat sepuluh tanda perilaku manusia yang menunjukan arah kehancuran suatu 

bangsa, yaitu: 

1. meningkatnya kekerasan dikalangan remaja 
2. ketidakjujuran yang membudaya 
3. semakin tingginya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru, dan figur pemimpin 
4. pengaruh peer group terhadap tindakan kekerasan 
5. meningkatnya kecurigaan dan kebencian  
6. penggunaan bahasa yang memburuk 
7. penurunan etos kerja 
8. menurunnya rasa tanggungjawab individu dan warga Negara 
9. meningginya perilaku merusak diri 

10. semakin kaburnya pedoman moral 
 

       Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter didefinisikan  sebagai tabiat; 

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

dengan yang lain, watak, sedang kata berkarakter diterjemahkan sebagai 

mempunyai tabiat; mempunyai kepribadian; berwatak. Karakter merupakan nilai-

nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri 
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sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam 

pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma 

agama, hukum. Karakter mengacu kepada serangkaian sikap (attitudes), perilaku 

(behaviors), motivasi (motivations), dan keterampilan (skills).  

       Menurut UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 13 

ayat I menyebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non 

formal, dan informal yang dapat saling melengkapi. Pendidikan informal adalah 

jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Pendidikan informal sesungguhnya 

memiliki peran dan kontribusi yang sangat besar dalam keberhasilan pendidikan 

karakter. Pendidikan karakter dinilai berhasil apabila anak telah menunjukan habit 

atau kebiasaan berperilaku baik. Hal ini tentu saja memerlukan waktu, 

kesempatan, dan tuntunan yang kontinyu. Perilaku berkarakter tersebut akan 

muncul, berkembang, dan menguat pada diri anak hanya apabila anak mengetahui 

konsep dan ciri-ciri perilaku berkarakter, merasakan, dan memiliki sikap positif 

terhadap konsep karakter yang baik, serta terbiasa melakukannya. 

       Pendidikan anak diawali dari pendidikan keluarga yang merupakan lembaga 

pendidikan yang utama dan pertama. Sebagai lembaga pendidikan yang utama 

dan pertama maka keluarga merupakan peletak dasar atau pundamen bagi 

pendidikan anak dalam mengikuti perkembangan selanjutnya. Baik atau buruknya 

anak dikemudian hari sangat ditentukan  oleh keluarga. Pendidikan keluarga 

bertujuan memberikan pembinaan dan pengaruh kepada anak tentang dasar-dasar 

kehidupan termasuk pengetahuan agar anak terbuka perhatiannya dalam mencintai 

pendidikan.  
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       Seorang pakar pendidikan, William Bennett, dalam Megawangi R. (2004 : 

63-64) mengatakan bahwa: 

the biological, psychological, and educational well-being of our children 
depend on the well being of the family...The family is the original and most 
effective Department of Health, Education and Welfare. If it fails to teach 
honesty, courage, desire for excellence, and a host of basic skills, it is 
exceedingly difficult for any other agency to make up its failures” 
(Kesejahteraan fisik, psikis, dan pendidikan anak-anak kita sangat tergantung 
pada sejahtera tidaknya keluarga...Keluarga adalah tempat yang paling awal 
dan efektif (menjalankan fungsi)  Departemen kesehatan, pendidikan dan 
kesejahteraan. Apabila keluarga gagal untuk mengajarkan kejujuran, 
semangat, keinginan untuk menjadi terbaik, dan kemampuan-kemampuan 
dasar, maka akan sulit sekali bagi lembaga-lembaga lain untuk memperbaiki 
kegagalan-kegagalannya) 

 

       Mengacu kepada teori Bronfen brenner, dalam Megawangi R. (2004:64) 

Seorang anak dalam proses tumbuh kembangnya dipengaruhi pertama dan 

langsung adalah oleh lingkungan keluarga, dan setelah itu oleh lingkungan di luar 

keluarga, dari lingkungan mikro sampai makro. Apapun penyimpangan yang 

terjadi dalam proses pembentukan individu, adalah merupakan serangkaian hasil 

dari pengaruh keluarga dan lingkungan luarnya. Perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi dewasa ini serta bentuk kehidupan yang semakin mengglobal. Maka 

orang tua, guru dan masyarakat dituntut untuk mencari alternatif terhadap 

pembinaan dan pengembangn wawasan anak. Tri pusat pendidikan yaitu 

lingkungan, keluarga, masyarakat mempunyai peranan penting sebagai wadah 

pembinaan anak, harus kerja sama dan saling menunjang. Setiap orang tua 

memilki pola pembinaan yang berbeda kepada anaknya. Ada orang tua yang 

memberikan pembinaan yang keras, ada yang sedang dan ada juga yang terlalu 

lembut atau memanjakan. Orang tua dalam mendidik anak, khususnya di dalam 
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rumah tangga sangat penting, karena di dalam rumah tangga seorang anak mula-

mula memperoleh bimbingan dan pendidikan dari orang tuanya. Tugas orang tua 

adalah sebagai guru atau pendidik yang utama dan pertama di dalam rumah 

tangga dalam menumbuhkan dan mengembangkan kekuatan mental dan fisik 

anak. Bagi orang tua yang sadar akan pentingnya pendidikan bagi anaknya, akan 

selalu memandang anak sebagai makhluk yang berakal yang sedang tumbuh dan 

bergairah serta selalu ingin menyelidiki dan selalu ingin mengetahui sesuatu yang 

ada disekelilingnya. Oleh karena itu orang tua merasa terpanggil untuk mendidik 

atau memberikan perhatian atau motivasi kepada anak-anaknya. Orang tua di sini 

yakni orang tua yang mempunyai pekerjaan sampingan sebagai pengunduh sarang 

burung walet di Desa Karangbolong yang memang pekerjaan seperti ini sangat 

menantang nyawa, tetapi mempunyai nilai pendidikan yang sangat tinggi untuk di 

didikan kepada anak.  Apalagi dalam mengunduh sarang burung walet di lakukan 

di atas gua yang di bawahnya itu langsung air laut. Sehingga kehati-hatian dan 

keuletan harus benar-benar di tanamkan pada diri seorang pengunduh. Melalui 

pekerjaan yang seperti itu orang tua dapat membina dan mendidik karakter anak-

anaknya melalui pendidikan yang terbentuk dari sikap-sikap yang di miliki oleh 

seorang pengunduh sarang burung walet, sehingga sang anak nantinya akan 

mempunyai karakter-karakter yang baik dalam dirinya. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul : “POLA PEMBINAAN KARAKTER ANAK PADA 

KOMUNITAS PENGUNDUH SARANG BURUNG WALET DI DESA 

KARANGBOLONG KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN. 
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B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang diatas maka pokok permasalahan dalam penelitian 

ini adalah. 

1. Nilai-nilai karakter apakah yang dibina orang tua pengunduh sarang burung 

walet kepada anak-anaknya di Desa Karangbolong Kecamatan Buayan 

Kabupaten Kebumen? 

2. Bagaimanakah karakter anak berdasarkan pola asuh orang tua pengunduh 

sarang burung walet  di Desa Karangbolong Kecamatan Buayan Kabupaten 

Kebumen? 

3. Apakah hambatan dan kendala yang dialami orang tua pengunduh sarang 

burung walet dalam membina karakter anak-anaknya di Desa Karangbolong 

Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen? 

C. Tujuan Penelitian 

            Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah. 

1. Untuk mengetahui nilai-nilai karakter apakah yang dibina orang tua pengunduh 

sarang burung walet kepada anak-anaknya di Desa Karangbolong Kecamatan 

Buayan Kabupaten Kebumen? 

2. Untuk mengetahui bagaimana karakter anak berdasarkan pola asuh orang tua 

pengunduh sarang burung walet  di Desa Karangbolong Kecamatan Buayan 

Kabupaten Kebumen? 

3. Untuk mengetahui apakah hambatan dan kendala yang dialami orang tua 

pengunduh sarang burung walet dalam membina karakter anak-anaknya di 

Desa Karangbolong Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen? 
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D. Manfaat Penelitian 

       Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, baik 

secara teoretis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

a. Bagi Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

tentang pendidikan karakter yang dilaksanakan oleh orang tua komunitas 

pengunduh sarang burung walet. 

b. Bagi pihak lain 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang perkembangan 

karakter anak pada orang tua komunitas pengunduh sarang burung walet  

maupun masyarakat umum, khususnya dalam penelaahan secara akademik 

ilmiah, mengenai pendidikan karakter anak pada komunitas pengunduh 

sarang burung walet. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi orang tua, dapat memberikan gambaran yang lebih positif tentang 

bagaimana kewajiban orang tua dalam membina pembentukan karakter  

anak sejak dini. 

b. Bagi anak, baik langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh 

terhadap pembentukan karakter. 

c. Bagi masyarakat, agar mengetahui arti pentingnya nilai karakter dalam 

pembentukan kepribadian sehingga anak dapat menerapkan sikap atau 

tingkah laku yang baik di masyarakat. 
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E. Batasan Istilah 

1. Pola Pembinaan Anak  

       Pola pembinaan anak adalah suatu sistem, cara, atau pola yang digunakan 

untuk diterapkan dalam kehidupan terhadap anak, meliputi cara mengasuh, 

membina, mengarahkan, membimbing, dan memimpin anak yang dilakukan 

secara efektif dan efisien. 

       Pola pembinaan dilakukan dengan memberikan bimbingan kepada anak 

dalam kesehariannya. Pembinaan atau bimbingan merupakan proses pemberian 

bantuan kepada seseorang agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan 

kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan 

individu yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang 

berlaku. 

2. Pendidikan Karakter 

       Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Karakter didefinisikan  sebagai 

tabiat; sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan 

seseorang dengan yang lain, watak, sedang kata berkarakter diterjemahkan 

sebagai mempunyai tabiat; mempunyai kepribadian; berwatak. Karakter 

merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang 

Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang 

terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan 

norma-norma agama, hukum karakter mengacu kepada serangkaian sikap 

(attitudes), perilaku (behaviors), motivasi (motivations), dan keterampilan 

(skills). Karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti “to mark” atau 
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menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam 

bentuk tindakan atau tingkah laku, sehingga orang yang tidak jujur, kejam, 

rakus dan perilaku jelek lainnya dikatakan orang berkarakter jelek. Sebaliknya, 

orang yang perilakunya sesuai dengan kaidah moral disebut dengan berkarakter 

mulia, tata krama, budaya, dan adat istiadat.  

3. Anak 

       Anak merupakan individu yang berada dalam satu rentang perubahan 

perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Anak yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah anak yang berumur 6-18 tahun yaitu anak pada 

batasan masa sekolah yang duduk di jenjang pendidikan dasar sampai 

menengah atas. 

4. Pengunduh 

       Pengunduh berasal dari kata dasar bahasa jawa “undhuh”, yang artinya 

memetik. Kata tersebut kemudian mendapatkan awalan pe-. Jadi pengunduh 

dapat diartikan sebagai orang yang memetik. Dalam hal ini, kegiatan memetik 

yang dimaksud adalah mengunduh atau mengambil sarang burung walet. 

Dengan demikian, yang dimaksud pengunduh dalam penelitian ini adalah 

orang yang memetik atau mengambil sarang burung walet yang terdapat di 

goa-goa yang berada di tebing sepanjang Pantai Karangbolong 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pola Pembinaan Anak 

1. Pengertian Pembinaan Anak 

       Pola pembinaan anak adalah suatu sistem, cara, atau pola yang digunakan 

untuk diterapkan dalam kehidupan terhadap anak, meliputi cara mengasuh, 

membina, mengarahkan, membimbing, dan memimpin anak yang dilakukan 

secara efektif dan efisien. Pola pembinaan dilakukan dengan memberikan 

bimbingan kepada anak dalam kesehariannya. Pembinaan atau bimbingan 

merupakan proses pemberian bantuan kepada seseorang agar orang yang 

dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, 

dengan memanfaatkan kekuatan individu yang ada dan dapat dikembangkan 

berdasarkan norma-norma yang berlaku. 

        Pembinaan atau bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang, 

baik pria maupun wanita, yang terlatih dengan baik dan memiliki kepribadian 

dan pendidikan yang memadai kepada seorang dari semua usia untuk 

membantunya mengatur kegiatan, keputusan sendiri, dan menanggung 

bebannya sendiri (Crow & Crow dalam Mugiarso, 2009:2). 

2. Tujuan Pembinaan Anak  

       Pembinaan atau bimbingan yang dilakukan tentunya memiliki tujuan yang 

akan dicapai. Tujuan dari bimbingan yaitu sebagai berikut. 
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a. Untuk membantu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan 

tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, berbagai latar 

belakang yang ada, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. 

b. Menjadi insan yang berguna dalam kehidupannya yang memiliki berbagai 

wawasan, pandangan, interpretasi, pilihan, penyesuaian, dan keterampilan 

yang tepat berkenaan  dengan diri sendiri dan lingkungan (Prayitno dalam 

Mugiarso, 2009:22). 

3. Fungsi Pembinaan 

a. Fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu memahami berbagai hal yang 

esensial berkenaan dengan perkembangan dan kehidupan anak beserta 

permasalahannya. Fungsi pemahaman terdiri dari: pemahaman tentang 

klien, pemahaman tentang masalah klien, pemahaman tentang lingkungan 

yang lebih luas. 

b. Fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan bertujuan untuk mmenyingkirkan 

berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangan anak. Pencegahan 

tidak sekedar merupakan ide bagus, tetapi adalah suatu keharusan yang 

bersifat etis. 

c. Fungsi pengentasan. Fungsi pengentasan yaitu fungsi yang akan 

menghasilkan terpecahnya atau teratasinya berbagai permasalahan yang 

dialami anak. 

d. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi ini berarti bahwa layanan 

bimbingan yang diberikan dapat membantu anak dalam memelihara dan 
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mengembangkan keseluruhan pribadinya secara mantap, terarah dan 

berkelanjutan. (Priyatno dan Anti 1999:196). 

B. Pola Asuh 

1. Pengertian Pola Asuh         

       Dalam upaya pembentukan karakter anak di institusi keluarga pada 

dasarnya tidak terlepas dari bagaimana bentuk pola asuh yang diterapkan oleh 

orang tua pada anak-anaknya. Sikap dan perilaku yang ditunjukan anak-anak 

sesungguhnya merupakan cerminan dari bagaimana ia diperlakukan  orang 

tuanya dalam keluarga.  

       Menurut Rohinah (2012:134) Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola 

interaksi antara anak dengan orang tua yang meliputi pemenuhan kebutuhan 

fisik dan kebutuhan psikologis, serta sosialisasi norma-norma yang berlaku di 

masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungannya. Dengan kata 

lain, pola asuh juga meliputi pola interaksi orang tua dengan anak dalam 

rangka pendidikan karakter anak. 

2. Pola Asuh Orang Tua dalam Keluarga 

       Pendidikan dalam keluarga memiliki nilai strategis dalam pembentukan 

kepribadian anak. Sejak kecil anak sudah mendapat pendidikan dari kedua 

orang tuanya melalui keteladanan dan kebiasaan hidup sehari-hari dalam 

keluarga. Baik tidaknya keteladanan yang diberikan dan bagaimana kebiasaan 

hidup orang tua sehari-hari dalam keluarga akan mempengaruhi perkembangan 

jiwa anak. Keteladanan dan kebiasaan yang orang tua tampilkan dalam 

bersikap dan berperilaku tidak terlepas dari perhatian dan pengamatan anak. 
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Meniru kebiasaan hidup orang tua adalah suatu hal yang sering anak lakukan, 

karena memang pada masa perkembangannya, anak selalu ingin menuruti apa-

apa yang orang tua lakukan. 

       Dalam  kehidupan sehari-hari orang tua tidak hanya secara sadar, tetapi 

juga terkadang secara tidak sadar memberikan contoh yang kurang baik kepada 

anak. Misalnya meminta tolong kepada anak dengan nada mengancam, tidak 

mau mendengarkan cerita anak tentang sesuatu hal, memberikan nasihat tidak 

pada tempatnya dan tidak pada waktu yang tepat, berbicara kasar kepada anak, 

terlalu mementingkan diri sendiri, tidak mau mengakui kesalahan padahal apa 

yang dilakukan adalah salah, mengaku serba tahu padahal tidak mengetahui 

banyak tentang sesuatu terlalu mencampuri urusan anak, membeda-bedakan 

anak, kurang memberikan kepercayaan kepada anak untuk melakukan sesuatu 

dan sebagainya. 

       Menurut Djamarah (2004:24-26), beberapa contoh sikap dan perilaku dari 

orang tua yang dikemukakan di atas berimplikasi negatif terhadap terhadap 

perkembangan jiwa anak. Anak telah belajar banyak hal dari orang tuanya. 

Anak belum memiliki kemampuan untuk menilai, apakah yang diberikan oleh 

orang tuanya itu termasuk sikap dan perilaku yang baik atau tidak. Yang 

penting bagi anak adalah mereka telah belajar banyak hal dari sikap dan 

perilaku yang didemonstrasikan oleh orang tuanya. Efek negatif dari sikap dan 

perilaku orang tua yang demikian terhadap anak misalnya anak memiliki sifat 

keras hati, keras kepala, manja, pendusta, pemalu, pemalas, dan sebagainya. 

Sifat-sifat anak tersebut menjadi rintangan dalam pendidikan anak selanjutnya. 
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       Semua sikap dan perilaku anak yang telah dipolesi dengan sifat-sifat 

tersebut di atas diakui dipengaruhi oleh pola pendidikan dalam keluarga. 

Dengan kata lain pola asuh orang tua akan mempengaruhi perkembangan jiwa 

anak. Pola asuh orang tua di sini bersentuhan langsung dengan masalah tipe 

kepemimpinan orang tua dalam keluarga itu bermacam-macam, sehingga pola 

asuh orang tua terhadap anaknya juga berlainan. Di satu sisi, pola asuh orang 

tua itu bersifat demokratis atau otoriter. Pada sisi lain bersifat Laissez faire atau 

bertipe campuran antara demokratis dan otoriter. 

3. Macam-macam pola asuh 

       Dalam Rohinah (2012:134) secara umum, Hurlock mengkategorikan pola 

asuh menjadi tiga jenis. 

a. Pola Asuh Otoriter. Pola asuh otoriter mempunyai ciri orang tua membuat 

semua keputusan, anak harus tunduk, patuh, dan tidak boleh bertanya. 

b. Pola Asuh Demokratis. Pola asuh demokratis mempunyai ciri orang tua 

mendorong anak untuk membicarakan apa yang ia inginkan.  

c. Pola Asuh Permisif. Pola asuh permisif mempunyai ciri orang tua 

memberikan kebebasan penuh pada anak untuk berbuat.  

       Melalui pola asuh yang dilakukan oleh orang tua, anak belajar tentang 

banyak hal, termasuk karakter. Tentu saja pola asuh otoriter (yang cenderung 

menuntut anak untuk patuh terhadap segala keputusan orang tua) dan pola asuh 

permisif (yang cenderung memberikan kebebasan penuh pada anak untuk 

berbuat) sangat berbeda dampaknya dengan pola asuh demokratis (yang 

cenderung mendorong anak untuk terbuka, namun bertanggung jawab dan 
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mandiri) terhadap hasil pendidikan karakter anak. Artinya, jenis pola asuh yang 

diterapkan oleh orang tua terhadap anaknya menentukan keberhasilan 

pendidikan karakter anak oleh keluarga. 

C. Konsep Pendidikan Karakter 

1. Pengertian Pendidikan Karakter 

       Menurut Battistich, dalam Musfiroh (2008 : 2) karakter (character) 

mengacu pada serangkaian sikap (attitudes), perilaku (behaviors), motivasi 

(motivations), dan keterampilan (skills). Karakter meliputi sikap seperti 

keinginan untuk melakukan hal yang terbaik, kapasitas intelektual seperti 

berpikir kritis dan alasan moral, perilaku seperti jujur dan bertanggung jawab, 

mempertahankan prinsip-prinsip moral dalam situasi penuh ketidakadilan, 

kecakapan interpersonal dan emosional yang memungkinkan seseorang 

berinteraksi secara efektif dalam berbagai keadaan, dan komitmen untuk 

berkontribusi  dengan komunitas  dan masyarakatnya. Karakteristik adalah 

realisasi perkembangan positif sebagai individu (intelektual, sosial, emosional, 

dan etika). Individu yang berkarakter baik adalah seseorang yang berusaha 

melakukan yang terbaik. 

        Karakter menurut Alwisol dalam Arismantoro (2008:30), diartikan 

sebagai gambaran tingkah laku yang menonjolkan nilai benar-salah, baik-

buruk, baik secara eksplisit maupun implisit. Karakter berbeda dengan 

kepribadian, karena pengertian kepribadian dibebaskan dari nilai. Meskipun 

demikian, baik kepribadian (personality) maupun karakter berwujud tingkah 
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laku yang ditunjukan ke lingkungan sosial. Keduanya relatif permanen serta 

menuntun, mengarahkan, mengorganisasikan aktivitas individu.  

Menurut plato, pendidikan karakter merupakan kinerja dari sebuah sistem 

pembinaan dan pembentukan untuk menciptakan sosok pribadi pemimpin yang 

akan membawa masyarakat pada suatu kebaikan dan keadilan (Koesoema A, 

2010: 112).  

       Dari pengertian karakter diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendidikan 

karakter yaitu mengajarkan kebiasaan cara berfikir dan perilaku yang 

membantu individu untuk hidup dan bekerja bersama sebagai keluarga, 

masyarakat, dan bernegara dan membantu mereka untuk membuat keputusan 

yang dapat dipertanggung jawabkan. Dengan kata lain pendidikan karakter 

mengajarkan anak didik berpikir cerdas, mengaktivasi otak tengah secara alami 

(Khan, 2010:01). 

2. Tujuan Pendidikan Karakter 

       Tujuan pendidikan karakter sebagaimana dikemukakan Battistich dalam 

Musfiroh (2008:29), yaitu mendorong lahirnya anak-anak yang baik. Begitu 

tumbuh dalam karakter yang baik, anak-anak akan tumbuh dengan kapasitas 

dan komitmennya untuk melakukan berbagai hal yang terbaik dan melakukan 

segalanya dengan benar, dan cenderung memiliki tujuan hidup. 

Menurut Nurul Zuriah, dalam Rohinah (2012:40) tujuan dari pendidikan 

karakter adalah sebagai berikut. 

a. Anak memahami nilai-nilai budi pekerti di lingkungan keluarga, lokal, 
nasional, dan internasional melalui adat istiadat, hukum, undang-
undang, dan tatanan antar bangsa. 
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b. Anak mampu mengembangkan watak atau tabiatnya secara konsisten 
dalam mengambil keputusan budi pekerti di tengah-tengah rumitnya 
kehidupan bermasyarakat saat ini. 

c. Anak mampu menghadapi masalah nyata dalam masyarakat secara 
rasional bagi pengambilan keputusan yang terbaik setelah melakukan 
pertimbangan sesuai dengan norma budi pekerti. 

d. Anak mampu menggunakan pengalaman budi pekerti yang baik bagi 
pembentukan kesadaran dan pola perilaku yang berguna dan 
bertanggung jawab atas tindakannya. 

      

       Tujuan pendidikan karakter yang menjadi misi utama pendidikan karakter 

bermaksud untuk membentuk anak-anak dengan karakteristik sebagai berikut. 

a. Membangun dan membentuk karakter anak yang mempunyai 
intelektualitas dan kematangan emosi yang dibingkai dengan nilai nilai 
ruhiyah 

b. Membantu anak mengembangkan kecerdasan yang optimal dalam 
aspek kognitif, emosional dan spiritual (multiple intelligences). 

c. Membantu anak mencapai keseimbangan fungsionalisasi otak kiri dan 
otak kanan yang dibingkai dengan nilai-nilai ruhiyah. 

d. Menguasai Life Skill (kecakapan hidup) problem solver, komunikator 
yang efektif, mudah beradaptasi, mampu menghadapi tantangan,berani 
mengambil resiko.(Megawangi, 2004) 

        

       Dengan menempatkan pendidikan karakter dalam kerangka dinamika dan 

dialetika proses pembentukan individu, para insan pendidik, seperti guru, orang 

tua, staf sekolah, masyarakat, dan lain-lain, diharapkan semakin dapat menyadari 

pentingnya pendidikan karakter sebagai sarana pembentuk pedoman perilaku, 

pengayaan nilai individu dengan cara menyediakan ruang bagi figur keteladanan 

bagi anak didik dan menciptakan sebuah lingkungan yang kondusif bagi proses 

pertumbuhan berupa, kenyamanan, keamanan  yang membantu suasana 

pengembangan diri satu sama lain dalam keseluruhan dimensinya teknis, 

intelektual, psikologis, moral, sosial, estetis, dan religius. (Koesoema A 2010:134-

135). 
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3. Jenis dan fungsi Pendidikan Karakter 

       Ada 4 jenis karakter yang selama ini dikenal dan dilaksanakan dalam 

proses pendidikan, yaitu sebagai berikut. 

a. Pendidikan karakter berbasis religius, yang merupakan kebenaran wahyu 
Tuhan (konservasi moral) 

b. Pendidikan karakter berbasis nilai budaya, antara lain yang berupa budi 
pekerti, pancasila, apresiasi sastra, keteladanan tokoh-tokoh sejarah dan 
parapemimpin bangsa (konservasi lingkungan) 

c. Pendidikan karakter berbasis lingkungan (konservasi lingkungan) 
d. Pendidikan karakter berbasis potensi diri, yaitu sikap pribadi, hasil proses 

kesadaran pemberdayaan potensi diri yang diarahkan untuk meningkatkan 
kualitas pendidikan atau konservasi humanis (Khan, 2010:02). 

 

       Menurut Cahyoto dalam Rohinah (2012:41) fungsi pendidikan yang 

berbasiskan pada pengembangan karakter anak adalah. 

a. Anak memahami susunan pendidikan budi pekerti dalam lingkup etika bagi 
pengembangan dirinya dalam bidang ilmu pengetahuan 

b. Anak memiliki landasan budi pekerti luhur bagi pola perilaku sehari-hari 
yang didasari hak dan kewajiban sebagai warga negara 

c. Anak dapat mencari dan memperoleh informasi tentang budi pekerti, 
mengolahnya dan mengambil keputusan dalam menghadapi masalah nyata 
di masyarakat 

d. Anak dapat berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain untuk 
mengembangkan nilai moral 

 

4. Nilai Karakter 

                 Indonesia Heritage Foundation (IHF) menyusun serangkaian nilai yang 

selayaknya diajarkan kepada anak-anak, yang kemudian dirangkum menjadi 9 

pilar karakter, yaitu: 

a. cinta Tuhan dan segenap ciptaaNya 
b. kemandirian dan tanggung jawab 
c. kejujuran, bijaksana 
d. hormat dan santun 
e. dermawan, suka menolong, dan gotong royong 
f. percaya diri, kreatif, dan pekerja keras 
g. kepemimpinan dan keadilan 
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h. baik dan rendah hati 
i. toleransi, kedamaian dan kesatuan (Megawangi, 2004:95) 

        

       Nilai-nilai dalam pendidikan karakter sebagaimana dikemukakan 

Koesoema A (2010:208-211) sebagai berikut. 

a. Nilai keutamaan yaitu manusia memiliki keutamaan kalau ia menghayati 

dan melaksanakan tindakan-tindakan yang utama, yang membawa kebaikan 

bagi diri sendiri dan orang lain. Dalam konteks Yunani kuno, misalnya, nilai 

keutamaan ini tampil dalam kekuatan fisik dan moral. Kekuatan fisik di sini 

berarti ekselensi, kekuatan, keuletan, dan kemurahan hati. Sementara itu, 

kekuatan moral berarti berani mengambil risiko atas pilihan hidup, 

konsisten dan setia. 

b. Nilai keindahan yaitu ditafsirkan terutama pada keindahan fisik, berupa 

hasil karya seni, patung, bangunan, sastra. Nilai keindahan dalam tataran 

yang lebih tinggi menyentuh dimensi interioritas manusia itu sendiri yang 

menjadi penentu kualitas dirinya sebagai manusia. 

c. Nilai kerja yaitu itu jika berbuat adil, manusia harus bekerja. Inilah prinsip 

dasar keutamaan Hesiodian. Penghargaan atas nilai kerja inilah yang 

menentukan kualitas diri seorang individu. 

d. Nilai cinta tanah air (Patriotisme) yaitu pemahaman dan penghayatan nilai 

ini banyak bersumber dari gagasan keutanmaan yang di ungkapkan oleh 

Tirteo. “Ideal kepahlawamnan Homerian tentang Arete telah berubah 

menjadi cita-cita cinta tanah air, dan sang penyair menyerambahi semangat 

ini dalam diri seluruh warga negara. Apa yang ingin diciptakan adalah 
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sebuah rakyat, sebuah negara yang setiap warganya adalah pahlawan. 

Indahlah sebuah kematian ketika manusia mati sebagai pahlawan, dan 

menjadi pahlawan karena ia membela tanah airnya. Hanya dengan 

pemikiran inilah tujuan yang bermakna bagi setiap warga negara itu tercapai 

yaitu mengorbankan dirinya untuk kebaikan yang lebih tinggi. 

e. Nilai demokrasi yaitu nilai demokrasi termasuk didalamnya, kesediaan 

untuk berdialog, berunding, bersepakat, dan mengatasi permasalahan dan 

konflik dengan cara-cara damai, bukan dengan kekerasan melainkan melalui 

sebuah dialog bagi pembentukan tata masyarakat yang lebih baik. 

Kebebasan berpikir dan menyampaikan pendapat. Nilai-nilai ini adalah 

harga mati bagi sebuah masyarakat yang demokratis. Kehidupan sosial 

menjadi lebih baik dan beradap ketika terdapat kebebasan untuk berpikir 

dan menyamapaikan pendapat. Dua hal inilah yang menimbulkan sikap 

kritis. Sikap kritis menjadi dinamika masyarakat agar tetap stabil dan terarah 

dalam menggapai cita-citanya. 

f. Nilai kesatuan yaitu dalam konteks berbangsa dan bernegara di Indonesia, 

nilai kesatuan ini menjadi dasar pendirian negara ini. Apa yang tertulis 

dalam sila ke-3 Pancasila yaitu Persatuan Indonesia, tidak akan dapat 

dipertahankan jika individu yang menjadi warga negara Indonesia tidak 

dapat menghormati perbedaan dan pluralitas yang ada dalam masyarakat 

kita. 

g. Menghidupi nilai moral yaitu nilai-nilai ini sangat vital bagi sebuah 

pendidikan karakter, tanpa menghormati nilai-nilai moral ini, akan bersifat 
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supersial. Nilai-nilai moral yang berguna dalam masyarakat kita tentunya 

akan semakin efektif jika nilai ideologi bangsa, yaitu nilai moral menjadi 

jiwa bagi setiap pendidikan karakter. Sebab, pancasila merupakan dasar 

negara kita. Tanpa penghayatan niali-nilai yang terkandung dalam 

pancasila, bangsa kita bisa berada diambang kehancuran, dan masyarakat 

kita yang bhineka tidak akan merasa sebagai satu kesatuan. 

h. Nilai-nilai kemanusiaan yaitu nilai-nilai kemanusiaan yang mengandalkan 

sikap keterbukaan terhadap kebudayaan lain, termasuk di sini kultur agama 

daan keyakinan yang berbeda, Yang menjadi nilai bukanlah kepentingan 

kelompokku sendiri, melainkan kepentingan yang menjadi kepentingan 

setiap orang, seperti keadilan, persamaan di depan hukum, kebebasan, dan 

lain-lain. (Koesoema A, 2010:208-211) 

       Dari beberapa macam nilai karakter di atas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa, nilai-nilai karakter yang perlu ditanamkan kepada anak-anak adalah 

nilai-nilai universal yang mana seluruh agama, tradisi, dan budaya sudah pasti 

dapat menjunjung nilai-nilai tersebut. Nilai yang universal tersebut harus dapat 

menjadi perekat bagi seluruh anggota masyarakat walaupun mereka itu 

mempunyai latar belakang yang berbeda dari budaya, suku, dan agama. Dalam 

masyarakat Indonesia yang heterogen, nilai-nilai karakter yang ditanamkan 

harus dapat menjadi common denominator (dasar kesamaan nilai) yang 

nantinya akan menjadi perekat pada elemen-elemen masyarakat yang berbeda-

beda, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan dengan damai, yang 
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pada akhirnya dapat menciptakan suasana yang sangat produktif bagi kemajuan 

bangsa. 

5. Prinsip Pengembangan Karakter 

       Prinsip prinsip dasar pendidikan karakter sebagaimana dikemukakan 

Koesoema A. (2010:218-220) sebagai berikut. 

a. Karaktermu ditentukan oleh apa yang kamu lakukan, bukan apa yang 
kamu katakan atau kamu yakini yaitu prinsip ini ingin memberikan 
verifikasi konkret tentang karakter seseorang individu dengan 
memberikan prioritas pada unsur psiko-motorik yang menggerakkan 
seseorang untuk bertindak. Pemahaman, pengertian, keyakinan, akan 
nilai secara objektif oleh seorang individu akan membantu 
mengarahkan individu tersebut pada sebuah keputusan  berupa 
tindakan. Namun, verifikasi nyata sebuah perilaku berkarakter hanya 
bisa dilihat dari fenomena luar berupa perilaku dan tindakan. Jadi, 
perilaku berkarakter itu ditentukan oleh perbuatan, bukan melalui kata-
kata seseorang. 

b. Setiap keputusan yang kamu ambil menentukan akan menjadi orang 
macam apa dirimu yaitu individu mengukuhkan karakter pribadinya 
melalui setiap keputusan yang diambilnya. Oleh karena itu, karakter 
seseorang itu bersifat dinamis. Ia bukanlah kristalisasi pengalaman 
masa lalu, melainkan kesediaan setiap individu untuk terbuka dan 
melatihkan kebebasannya itu dalam membentuk jenis manusia macam 
apa dirinya itu melalui keputusan-keputusan dalam hidupnya. Untuk 
inilah setiap keputusan menjadi semacam jalinan yang membingkai, 
membentuk jenis manusia macam apa yang diinginkannya. 

c. Karakter yang baik mengandaikan bahwa hal yang baik itu dilakukan  
dengan cara-cara yang baik, bahkan seandainya pun kamu harus 
membayarnya secara mahal, sebab mengandung resiko yaitu seorang 
yang memiliki karakter dan memiliki integritas moral akan menjaga 
keutuhan dirinya, yakni keserasian antara pikiran, perkataan, dan 
tindakan, bahkan jika atas keyakinan ini ia harus membayar mahal 
dengan resiko, bahkan dengan nyawanya sendiri. 

d. Jangan pernah mengambil perilaku buruk yang dilakukan oleh orang 
lain sebagai patokan oleh dirimu. Kamu dapat memilih patokan yang 
lebih baik dari mereka yaitu kultur memang bisa menindas kebebasan 
manusia dan merancukan sistem nilai, namun individu tetap memilki 
kebebasan untuk mengadakan seleksi nilai sesuai dengan kesadaran  
nurani dan kejernihan akal budinya. 

e. Apa yang kamu lakukan itu memiliki makna  dan transformatif. 
Seorang individu bisa mengubah dunia yaitu para anak perlu disadarkan 
bahwa setiap tindakan yang berkarakter, setiap tindakan yang bernilai, 
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dan setiap perilaku bermoral yang mereka lakukan memiliki makna dan 
bersifat transformatif. 

f. Bayaran bagi mereka yang memiliki karakter baik adalah bahwa kamu 
menjadi pribadi yang lebih baik, dan ini akan membuat dunia menjadi 
tempat yang lebih baik untuk dihuni yaitu setiap tindakan dan 
keputusan yang memiliki karakter membentuk seorang individu itu 
menjadi pribadi yang lebih baik. 
 

6. Pendidikan karakter dalam keluarga 

       Keluarga adalah tempat pertama dan utama di mana seorang anak dididik 

dan dibesarkan. Fungsi keluarga sebagai wahana untuk mendidik, mengasuh, 

dan mensosialisasikan anak, mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya 

agar dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik, serta 

memberikan kepuasan dan lingkungan yang sehat guna tercapainya keluarga 

sejahtera dan tempat pembentukan karakter anak yang utama, terlebih pada 

masa-masa awal pertumbuhan mereka sebagai manusia. Selain memiliki fungsi 

pertama tempat sang anak menjalani apa yang disebut sosialisasi, anak banyak 

belajar dari cara bertindak, cara berfikir orang tua. Seorang anak dalam proses 

tumbuh kembangnya dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, dan setelah itu 

diluar keluarga, dari lingkungan mikro sampai makro. Peran keluarga dalam 

pendidikan, sosialisasi, dan penanaman nilai kepada anak adalah sangat besar. 

Keluarga kokoh adalah keluarga yang dapat menciptakan generasi-generasi 

penerus yang berkualitas, berkarakter kuat, sehingga menjadi pelaku-pelaku 

kehidupan masyarakat.  

       Dari  paparan ini  dapat  disimpulkan  bahwa keluarga  merupakan  

wahana  pertama dan utama bagi pendidikan karakter anak. Apabila keluarga 

gagal melakukan pembentukan karakter pada anak-anaknya, maka akan sulit 
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bagi institusi-institusi lain diluar keluarga (termasuk sekolah) untuk 

memperbaikinya. Kegagalan keluarga dalam membentuk karakter anak akan 

berakibat pada tumbuhnya masyarakat yang tidak berkarakter. Oleh karena itu, 

setiap keluarga harus memiliki kesadaran bahwa karakter bangsa sangat 

tergantung pada pembentukan karakter anak. 

7. Fungsi  dan peran keluarga dalam pendidikan karakter 

       Menanamkan nilai-nilai karakter pada anak-anak tentu tidak semudah yang 

dibayangkan. Derasnya arus gerakan modernisasi dan globalisasi menjadi 

tantangan terberat bagi generasi penerus bangsa saat ini. Oleh karena itu, perlu 

adanya perhatian dan tindakan yang sinergis antara berbagai elemen 

masyarakat. Sebab, untuk mewujudkan generasi bangsa yang berkualitas dan 

memiliki martabat bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak saja. Akan 

tetapi, keterlibatan para elit di pemerintahan, masyarakat sekitar dan terlebih 

lagi lembaga keluarga haruslah memiliki perhatian yang serius untuk 

bekerjasama membangun manusia Indonesia yang berkarakter. 

      Dalam upaya menumbuhkan karakter anak lembaga keluarga harus diakui 

mempunyai peranan yang penting dalam pendidikan. Karena bagi seorang 

anak, keluarga merupakan tempat yang pertama dan utama bagi pertumbuhan 

dan perkembangannya. Fungsi keluarga itu sendiri berkaitan langsung dengan 

aspek-aspek yaitu: 

a) keagamaan. Keluarga adalah ladang terbaik dalam penyemaian nilai-nilai 

agama. Keluarga memiliki peranan yang srategis dalam mentradisikan ritual 

keagamaan sehingga nilai-nilai agama dapat ditanamkan kedalam jiwa anak. 
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Kebiasaan orang tua dalam melaksanakan ibadah misalnya shalat, puasa, 

infaq, dan sadaqah menjadi suri teladan bagi anak untuk mengikutinya. 

b) budaya. Keluarga dalam konteks sosial budaya tidak bisa dipisahkan dari 

tradisi budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dalam 

konteks sosial, anak pasti hidup bermasyarakat dan berhubungan dengan 

budaya yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini orang tua memiliki 

tanggung jawab untuk mendidik anak agar menjadi orang yang pandai hidup 

bermasyarakat dan hidup dengan budaya yang baik dalam masyarakat. 

Sebagai anggota masyarakat, anak dituntut untuk terlibat di dalamnya dan 

bukan sebagai penonton tanpa mengambil peranan. 

c) cinta kasih. Cinta kasih adalah tali jiwa antara orang tua dan anak. Cinta 

tanah memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan suami-istri, 

orang tua dengan anak, akan dengan anak, serta hubungan kekerabatan antar 

generasi sehingga keluarga menjadi wadah utama bersemainya kehidupan 

yang penuh cinta kasih lahir dan batin. 

d) melindungi. Melindungi yaitu dalam suatu keluarga haruslah ada sikap 

saling melindungi milsalnya saja orang tua harus melindung kelurganya, 

agar dalam rumah tangga menjadi keluarga yang utuh, bahagia dan 

sejahtera. 

e) reproduksi. Reproduksi yaitu dalam setiap keluarga tidak bisa ditinggalkan 

dari proses reproduksi, dimana proses tersebut secara batiniah dan lahiriah 

sudah muncul dalam diri pasangan suami dan istri, untuk mendapatkan 

seorang anak, untuk melanjutkan keturunannya. 
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f) sosialisasi. Sosialisasi yaitu suatu keluarga di haruskan ada sikap sosial yang 

tinggi, dimana hal tersebut dapat membangun sikap saling menghargai, 

memberi dan saling tolong menolong, tidak hanya dalam kehidupan 

keluarga saja, melainkan juga dengan orang lain dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

g) pendidikan. Pendidikan yaitu pengajaran yang dilakukan oleh orang tua atau 

pendidik kepada peserta didik atau anak yang bertujuan  untuk 

mengembangkan kepribadian, kemampuan, dan budi pekerti anak. 

h) ekonomi. Ekonomi yaitu dalah suatu keluarga juga didukung dengan hal 

perekonomian keluarga diamana biasanya hal tersebut dapat dikendalikan 

oleh seorang istri dengan pantauan seorang suami yang dapat dijadikan 

untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. 

i) pembinaan lingkungan. Pembinaan lingkungan yaitu keluarga juga tidak 

lepas dari pantauan pembinaan lingkungan masyarakat, dalam hal ini 

masyarakat juga menjadi bagian dari keluarga, kita sebagai makhluk 

individu juga sebagai makhluk sosial yaitu kita tidak dapat hidup sendiri 

tanpa bantuan orang lain. (Djamarah, 2004:19-20). 

8. Peran Ayah-Ibu bagi Pengembangan Karakter Anak 

       Pengembangan karakter anak merupakan upaya yang perlu melibatkan 

semua pihak, baik keluarga inti, keluarga batih (kakek-nenek), sekolah, 

masyarakat, maupun pemerintah. Jika antar berbagai unsur lingkungan 

pendidikan tersebut tidak harmonis maka pembentukan karakter pada anak 
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tidak berhsasil dengan baik. Pada keluarga inti, peranan utama pendidikan 

terletak pada ayah dan ibu.  

        Menurut Gunadi dalam Arismantoro (2008: 111-112), ada tiga peran 

utama yang dapat dilakukan ayah-ibu dalam mengembangkan karakter anak, 

yaitu sebagai berikut. 

a) Berkewajiban menciptakan suasana yang hangat dan tenteram. Tanpa 

ketentraman, akan sukar bagi anak untuk belajar apa pun dan anak akan 

mengalami hambatan dalam pertumbuhan jiwanya.  

b) Menjadi panutan yang positif bagi anak sebab anak belajar terbanyak dari 

apa yang dilihatnya, bukan dari apa yang didengarnya. Karakter orang tua 

yang diperlihatkan melalui perilaku nyata merupakan bahan pelajaran yang 

akan diserap anak.  

c) Mendidik anak, artinya mengajarkan karakter yang baik dan mendisiplinkan 

anak agar berperilaku sesuai dengan apa yang telah diajarkannya. 

       Menurut Widyawati dalam Arismantoro (2008:112), memberikan beberapa 

petunjuk bagi ayah-ibu untuk mengembangkan karakter anak yaitu: 

a) memperlakukan anak sesuai dengan karakteristik anak dan memahami 

bahwa setiap anak bersifat unik. 

b) memenuhi kebutuhan dasar anak antara lain kebutuhan kasih sayang, 

pemberian makanan bernutrisi, rasa aman, dan nyaman. 

c) meperhatikan pola pendidikan yang diajarkan oleh guru disekolah anak dan 

mencoba menyelaraskan pola tersebut dengan pola pengasuhan orang tua. 
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d) memberikan dukungan dan penghargaan ketika anak menampilkan tingkah 

laku yang terpuji. 

e) memberikan fasilitas lingkungan yang sesuai dengan usia 

perkembangannya. 

f) bersikap tegas dan konsisten. 

       Jadi keluarga yang sehat itu dicirikan dengan adanya keterlibatan ayah-ibu 

dalam mengasuh dan mendidik anak. Dengan demikian anak akan memiliki 

figur ayah-ibu yang seimbang serta memiliki hubungan emosionsl yang lebih 

kuat dengan ayah-ibunya. 

9. Pengasuhan Ayah-Ibu yang Patut bagi Pengembangan Karakter Anak 

       Ryan mengatakan dalam Arismantoro (2008:113), sepuluh cara yang dapat 

dilakukan orang tua untuk melakukan pengasuhan yang tepat dalam rangka 

mengembangkan karakter yang baik pada anak, yaitu sebagai berikut. 

a) Menempatkan tugas dan kewajiban orang tua sebagai agenda utama. 

            Ayah dan ibu yang baik akan secara sadar merencanakan dan 

memberikan waktu yang cukup untuk tugas ke-ayahbundaan (parenting). 

Mereka akan meletakkan agenda pembentukan karakter anak sebagai 

prioritas utama. 

b) Mengevaluasi cara orang tua dalam menghabiskan waktu selama 

sehari/seminggu.  

       Ayah dan ibu perlu memikirkan jumlah waktu yang ia lalui bersama 

anak-anak. 

c) Menyiapkan diri menjadi contoh yang baik. 
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            Setiap anak memerlukan contoh yang baik dari lingkungannya. Ayah-

ibu, baik-buruk, merupakan lingkungan terdekat yang paling banyak ditiru 

oleh anak. Hal ini tidak dapat dihindri, karena anak sedang dalam masa 

imitasi dan identifikasi. 

d) Membuka mata dan telinga terhadap apa saja yang sedang mereka 

serap/alami.  

       Anak-anak ibarat spons kering yang cepat menyerap air. Kebanyakan 

yang mereka serap adalah yang berkaitan dengan nilai-nilai moral dan 

karakter. Berbagai media banyak yang memberikan pesan, baik yang 

bermoral maupun yang tidak bermoral. Oleh karena itu, ayah-ibu harus 

menjadi pengamat yang baik untuk menyeleksi berbagai pesan-pesan dari 

berbagai media yang digunakan anak. 

e) Menggunakan bahasa karakter. 

            Anak-anak akan sulit mengembangkan karakternya kecuali jika ayah-

ibu menggunakan bahasa yang jelas dan lugas tentang tingkah laku baik dan 

buruk. Ayah-ibu perlu selalu mrnjelaskan pada anak tentang perbuatan yang 

boleh dan tidak boleh berikut alasannya. 

f) Memberikan hukuman dengan kasih sayang. 

            Hukuman tidak identik dengan kekejaman. Banyak ayah-ibu yang 

kurang tepat dalam mempersepsikan hukuman, yakni sedemikian 

menghindari sehingga cenderung memanjakan anak. Hukuman yang 

mendidik merupakan salah satu cara bagi manusia untuk belajar. Anak-anak 
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perlu memahami bahwa jika ayah-ibu memberikan hukuman adalah karena 

ayah-ibu sayang pada mereka. 

g) Belajar untuk mendengarkan anak. 

            Berkomunikasi secara efektif dengan anak bukanlah hal yang mudah. 

Salah satu hal yang kadang dilupakan ayah-ibu adalah meluangkan waktu 

untuk mendengarkan segala keluh kesah atau cerita anak. Dengan kesibukan 

ayah-ibu yang padat setiap harinya (apalagi ika keduanya bekerja), maka 

waktu senja dan malam hari saat bertemu anak-anak terkesan sebagai waktu 

sisa. Padahal banyak yang ingin mereka sampaikan kepada kedua orang 

tuanya. Oleh karena itu ayah-ibu perlu selalu mengalokasikan waktu untuk 

mendengarkan anak-anak. 

h) Terlibat dengan kehidupan sekolah anak. 

            Sekolah merupakan bagian penting dalam kehidupan anak-anak. 

Selama di sekolah, anak bukan hanya mendapat kesenangan, namun juga 

kadang menemukan berbagai permasalahan, kekecewaan, perselisihan dan 

kekalahan. Ayah-ibu perlu membantu menyiapkan anak untuk menghadapi 

semua itu. Jika anak berhasil melalui berbagai masalahnya di sekolah, 

karakter anak juga akan semakin kokoh dan anak makin percaya diri 

menatap masa depan. 

i) Selalu mengadakan makan bersama. 

            Meskipun sibuk, ayah-ibu perlu meluangkan waktu untuk makan 

bersama dengan anak, setidaknya sekali dalam sehari. Makan bersama 
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merupakan sarana yang baik untuk bekomunikasi dan menanamkan nilai 

yang baik. 

j) Tidak mendidik karakter melalui kata-kata saja. 

            Ayah-ibu perlu membantu mengembangkan karakter yang baik melalui 

contoh tentang berbagai sikap dan kebiasaan baik seperti tentang 

kedisiplinan, hormat, santun, tolong-menolong dll. Karakter anak tidak akan 

berkembang baik jika hanya melalui nasihat ayah-ibu. Pondasi dalam 

pengembangam karakter adalah perilaku. Oleh karena itu ayah-ibu harus 

berupaya berperilaku baik agar dapat langsung di contoh oleh anak. 

       Dari beberapa contoh diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam 

mengembangkan karakter seorang anak, orang tua harus benar-benar jeli 

dengan cara pengasuhan yang dilakukannya. Karena jika orang tua sudah 

salah dalam pengasuhan,  akan bisa menghambat perkembangan karakter 

anak nantinya. 

10. Hal-hal yang perlu dihindari Orang tua dalam Mengembangkan 

Karakter Anak. 

       Ada beberapa hal yang perlu dihindari orang tua dalam 

mengembangkan karakter anak yaitu: 

a) memaksakan ambisi-ambisi pada anak, apabila bertentangan dengan 

karakter dasar anak. 

b) berkata atau berbuat kasar pada anak, karena berpotensi menimbulkan 

ketaatan sesaat dan kepribadian pemberontak. 

c) tidak membanding-bandingkan anak. 
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d) tidak terlalu sering berganti-ganti pola  asuh karena cenderung 

mempengaruhi kepribadian anak. 

e) tidak melemahkan pola asuh dengan penganiayaan pada anak, baik 

secara verbal maupun fisik 

11. Faktor Pendukung dan Penghambat Pendidikan Karakter 

a. Faktor pendukung 

       Segala perilaku orang tua dan pola asuh yang diterapkan didalam 

keluarga berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian atau karakter 

seorang anak. Perilaku ini menyangkut bagaimana kasih sayang, sentuhan, 

kelekatan emosi orang tua, serta penanaman nilai-nilai yang dapat 

mendukung karakter anak. Faktor pendukung dalam pendidikan karakter 

dapat berasal dari dalam keluarga. Kebersamaan keluarga akan 

memberikan suatu lingkungan yang kondusif bagi pembentukan karakter 

anak. (Megawangi, 2004:64) 

b. Faktor penghambat 

1) Faktor internal 

       Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak itu 

sendiri tanpa pengaruh sekitarnya, faktor intern antara lain adalah 

sebagai berikut. 

(a) Konsep diri 

     Merupakan penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri. Konsep 

diri di bagi menjadi dua yaitu konsep diri sebenarnya dan konsep diri 

ideal. Konsep diri sebenarnya merupakan konsep seseorang tentang 

dirinya yang sebagian besar ditentukan oleh peran dan hubungannya 
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dengan orang lain serta persepsinya tentang penilaian orang lain 

terhadap dirinya. Sedangkan konsep diri ideal merupakan gambaran 

seseorang mengenai penampilan dan kepribadian yang 

didambakannya. 

(b) Sifat  

       Sifat-sifat adalah kualitas perilaku atau pola penyesuaian 

spesifik, misalnya reaksi terhadap frustrasi, cara menghadapi 

masalah, perilaku agresif dan defensif dan perilaku terbuka atau 

tertutup di hadapan orang lain (Fahrozin dan Fathiyah, 2004:17). 

2) Faktor eksternal 

       Faktor ekstern adalah faktor yang datang nya dari luar diri seseorang. 

Faktor ini di sebut juga faktor lingkungan, yaitu tempat di mana anak 

dibesarkan. Besar kecilnya anak tergantung pribadi anak dalam 

menerima pengaruh keadaan yang ada di sekitar anak. 

(a) Faktor keluarga 

       Keluarga merupakan pusat pendidikan yang utama. Tetapi juga 

dapat menjadi faktor kesulitan belajar anak yang akan berpengaruh 

pada pendidikan karakter anak. 

    (b) Hubungan orang tua dengan anak 

    Sifat hubungan orang tua dan anak sering dilupakan. Faktor ini 

penting sekali dalam menentukan kemajuan belajar anak. Yang 

dimaksud hubungan adalah kasih sayang penuh pengertian, atau 

kebencian, sikap keras, acuh tak acuh, memanjakan dan lain-lain. 
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Kasih sayang dari orang tua, perhatian atau penghargaan pada anak-

anak menimbulkan mental yang sehat bagi anak. Kurangnya kasih 

sayang akan menimbulkan emosional insecurity. Demikian juga sikap 

keras, kejam, acuh tak acuh, akan menyebabkan hal yang serupa.  

(c) Faktor media massa dan lingkungan sosial 

            Faktor massa media meliputi: bioskop, tv, surat kabar, majalah, 

buku-buku, komik, yang ada di sekeliling kita. Hal itu hal-hal itu akan 

menghambat belajar anak apabila anak terlalu banyak waktu yang 

dipergunakan untuk itu, hingga lupa akan tugas belajarnya. 

           Lingkungan sosial, di dalamnya terdapat banyak bagian-bagian, 

seperti: teman bergaul, teman bergaul pengaruhnya sangat besar dan 

lebih cepat masuk dalam jiwa anak. Apabila anak suka bergaul dengan 

mereka yang tidak sekolah maka ia akan malas belajar Kewajiban 

orang tua adalah mengawasi mereka serta mencegah agar mengurangi 

pergaulan dengan mereka. Lingkungan tetangga corak kehidupan 

tetangga mempengaruhi minat belajar anak, apabila tetangga berjudi, 

minum arak, akan mempengaruhi sekolah anak dan tidak akan 

memotivasi anak untuk belajar. Sebaliknya apabila tetangga terdiri 

dari pelajar, mahasiswa dosen, akan mendorong semangat belajar 

anak. Aktivitas dalam masyarakat. Terlalu banyak berorganisasi, 

kursus ini dan itu belajar anak akan menjadi terbengkalai (Ahmadi dan 

Supriyono, 2003:85). 
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D. Anak 

1. Pengertian Anak 

       Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang 

senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan 

hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjuung tinggi. Hak asasi anak 

merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. 

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan 

bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas 

perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan 

kebebasan. Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban 

dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, negara untuk 

memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang 

mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan 

kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan 

undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindngan anak 

dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan 

nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

       Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga 

dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan 

oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, 
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negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan 

aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan 

perkembangannya secara optimal dan terarah. 

       Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat 1 anak adalah 

seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, anak berarti turunan yang 

kedua, manusia yang masih kecil (Poerwadarminta, 1976:38). Menurut Yohan 

Arnos dalam buku “Didartica Magna” anak adalah sebagai anak didik yang 

mempunyai sifat-sifat tertentu yang tidak boleh dipandang sebagai orang 

dewasa. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat dinyatakan bahwa, Anak merupakan 

individu yang berada dalam satu rentang perubahan perkembangan yang 

dimulai dari bayi hingga remaja. Anak yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah anak yang berumur 6-18 tahun yaitu anak pada batasan masa sekolah 

yang duduk di jenjang pendidikan dasar sampai menengah atas. 

E. Karakteristik Pengunduh Sarang Burung Walet 

1. Pengertian Pengunduh 

       Pengunduh berasal dari kata dasar bahasa jawa “undhuh”, yang artinya 

memetik. Kata tersebut kemudian mendapatkan awalam pe-. Jadi pengunduh 

dapat diartikan sebagai orang yang memetik. Dalam hal ini kegiatan memetik 

yang dimaksud adalah mengunduh atau mengambil sarang burung walet. 

       Dengan demikian, yang dimaksud pengunduh dalam penelitian ini adalah 

orang yang memetik atau mengambil sarang burung walet yang terdapat di 
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goa-goa yang berada di tebing sepanjang Pantai Karangbolong. Orang-orang 

yang biasanya mengambil sarang burung walet merupakan masyarakat Desa 

Karangbolong yang sudah terlatih, terbiasa dan sudah turun temurun dari 

generasi ke generasi. Masyarakat yang ada di Desa Karangbolong sebagian 

besar bermata pencaharian sebagai penderes gula, namun ada sebagian 

masyarakat yang mempunyai pekerjaan sampingan yaitu sebagai pengunduh 

sarang burung walet. Sebelum dilakukan pengunduhan sarang burung walet 

terlebih dahulu diadakan upacara pengunduhan sarang burung walet. Upacara 

ini bertujuan untuk meminta ijin kepada penguasa laut selatan, supaya di beri 

keselamatan selama proses pengunduhan. Upacara ngunduh sarang burung 

walet di daerah Karangbolong dilaksanakan empat kali dalam satu tahun yang 

jatuh pada mangsa karo sekitar bulan Agustus (unduhan pertama), mangsa 

kapat sekitar bulan Oktober (unduhan kedua), mangsa kepitu sekitar bulan 

Januari (unduhan ketiga), dan mangsa kasanga yang jatuh sekitar bulan Maret 

(unduhan keempat). 

2. Sarang Burung Walet 

       Sarang dapat diartikan sebagai tempat yang dibuat atau dipilih oleh 

binatang unggas, seperti burung untuk bertelur dan memelihara anaknya 

(KBBI, 1991 :880). Sedangkan burung walet merupakan salah satu jenis 

burung yang dalam membuat sarangnya adalah terbuat dari air liurnya sendiri. 

       Jadi, sarang burung walet dapat diartikan sebagai tempat yang dibuat oleh 

burung walet untuk bertelur dan memelihara anaknya yang dalam 

pembuatannya adalah menggunakan air liur burung walet itu sendiri. Sarang 
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burung walet memiliki nilai jual yang sangat tinggi karena dapat diolah sebagai 

obat yang mujarab untuk beberapa penyakit dan juga dapat diolah sebagai 

bahan makanan yang bergizi tinggi. 

F. KERANGKA BERPIKIR 

       Berdasarkan landasan teori dan beberapa definisi yang ada, pola asuh orang 

tua  pada anak dalam lingkungan keluarga dilakukan melalui proses-proses 

tertentu dengan memperhatikan pelaksanaan pola asuh orang tua, peranan orang 

tua dalam pembentukan karakter, karakter anak berdasarkan pola asuh dan 

kendala-kendala dalam pembentukan karakter. Pola asuh yang diterapkan orang 

tua  ini diharapkan dapat membentuk anak agar  mengetahui karakter anak.  

       Dari situlah, maka kerangka berpikir yang ada dalam penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut.  
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Gambar 1 

    Bagan Kerangka Berpikir 

 

 

 

Pembinaan karakter 

orang tua 

(pengunduh sarang 

burung walet) 

 Input 

(Anak pengunduh 

sarang burung walet ) 

 Output 

(Anak yang berkarakter) 

A. Proses 
1. Pola pengasuhan 

orangtua  
2. Peranan orang tua 

dalam pembentukan 
karakter 

3. Karakter anak 
berdasarkan pola 
asuh 

B. Kendala-kendala 
• Faktor dari dalam 
• Faktor dari luar 

 Informan 

1. Orangtua  

2. Anak 

3. Perangkat Desa 



40 
 

40 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Dasar Penelitian 

       Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 

Metode penelitian mempunyai arti dan peran yang sangat menentukan dalam 

penelitian, karena dengan metode yang tepat suatu penelitian dapat 

dipertanggungjawabkan dan dipercaya.  

       Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodelogi kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Perilaku ini diarahkan pada 

latar belakang dan individu tersebut secara utuh (Moleong, 2007:4).  

       Kirk dan Miller mendefinisikan, penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu 

dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari 

pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya 

(Moleong, 2007:4). 

       Penelitian ini mencoba menjelaskan, menyelidiki nilai karakter yang dibina 

oleh orang tua pengunduh sarang burung walet kepada anaknya, karakter anak 

berdasarkan pola asuh orang tua pengunduh sarang burung walet dan mengetahui  

kendala-kendala yang dialami orang tua pengunduh sarang burung walet dalam 

membina karakter anak. 

B. Lokasi Penelitian 

       Lokasi yang dianggap cocok dalam penelitian ini adalah di Desa 

Karangbolong Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen. Hal ini dikarenakan 
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lokasi tersebut terdapat orang tua yang mempunyai pekerjaan sampingan sebagai 

pengunduh sarang burung walet pada tiap musimnya, selain itu juga dalam 

pelaksanaan pengunduhan sarang  burung walet terdapat nilai-nilai pendidikan 

karakter yang dapat ditanamkan pada anak-anak. Nilai karakter yang ditanamkan 

oleh orang tua seperti mandiri, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan masih 

banyak yang lainnya. Oleh karena itu peneliti tertarik  mengambil lokasi tersebut 

untuk meneliti pola pembinaan karakter anak pada komunitas pengunduh sarang 

burung walet di Desa Karangbolong Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen. 

C. Fokus Penelitian 

       Pada dasarnya penentuan masalah dalam penelitian kualitatif  bertumpu  pada 

suatu fokus. Masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara 

dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya 

dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban 

(Moleong, 2009: 93). 

Fokus penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah. 

1. Untuk mengetahui nilai-nilai karakter apakah yang dibina orang tua 

pengunduh sarang burung walet kepada anak-anaknya di Desa 

Karangbolong Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen. Dengan indikator 

sebagai berikut. 

a. Nilai karakter hubungannya dengan Tuhan 

b. Nilai karakter hubungannya dengan diri sendiri 

c. Nilai karakter hubungannya dengan sesama 

d. Nilai karakter hubungannya dengan lingkungan 
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2. Untuk mengetahui bagaimana karakter anak berdasarkan pola asuh orang 

tua pengunduh sarang burung walet  di Desa Karangbolong Kecamatan 

Buayan Kabupaten Kebumen? 

3. Untuk mengetahui apakah hambatan dan kendala yang dialami orang tua 

pengunduh sarang burung walet dalam membina karakter anak-anaknya di 

Desa Karangbolong Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen? 

D. Sumber Data Penelitian 

1. Data Primer 

       Sumber data primer yaitu kata-kata atau tindakan orang-orang yang 

diamati atau diwawancarai (Moleong, 2007: 157). Informan adalah orang yang 

diminta keterangan tentang suatu fakta atau pendapat, keterangan tersebut 

dapat disampaikan dalam bentuk tulisan, yaitu ketika mengisi angket, atau 

tulisan ketika wawancara (Arikunto, 2002: 112). Dalam penelitian ini yang 

dijadikan informan adalah anak dan orang tua, yang dimaksud anak disini yaitu 

anak dari orang tua yang mempunyai tugas sebagai pengunduh sarang burung 

walet, yang ada di desa Karangbolong Kacamatan Buayan Kabupaten 

Kebumen dan yang dimaksud orang tua disini yaitu orang tua yang mempunyai 

tugas  sebagai pengunduh sarang burung walet yang ada di desa tersebut. 

2. Data Sekunder 

       Data sekunder yaitu data yang dapat diperoleh dengan cara tidak langsung. 

Sumber data sekunder dapat diperoleh dari. 

a. Sumber Tertulis  
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       Sumber tertulis yang dipakai dalam penelitian ini, meliputi arsip, 

dokumen-dokumen, catatan, dan data-data mengenai peraturan Desa 

Karangbolong 

b. Foto 

       Ada dua kategori foto yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian 

kualitatif yaitu foto yang dihasilkan orang dan foto yang dihasilkan oleh 

peneliti sendiri (Bogdan dan Biklen dalam Moleong, 2004: 160). Peneliti 

juga merekam hasil penelitian dalam bentuk foto-foto mengenai hasil 

wawancara dengan orang tua pengunduh sarang burung walet dan anak di 

Desa Karangbolong Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen. Untuk 

mempermudah proses pendokumentasian tersebut, digunakan alat bantu 

yaitu: kamera, dan handphone.   

E. Metode Pengumpulan Data 

       Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini digunakan beberapa metode 

yaitu. 

1. Observasi 

       Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Hal ini dilakukan untuk 

memperoleh keyakinan tentang keabsahan data dan mencari sebuah kebenaran 

yang terjadi di lapangan. Berkaitan dengan jelas observasi yang digunakan, 

peneliti menggunakan metode observasi langsung yaitu di Desa Karangbolong 

Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen. Peneliti melakukan observasi ini 

untuk memperoleh data yang lengkap dan rinci mengenai pola pembinaan 
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karakter pada anak komunitas pengunduh sarang burung walet di Desa 

Karangbolong Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen. 

       Dalam penelitian ini peneliti langsung ke lokasi untuk melakukan 

pengamatan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keyakinan tentang 

keabsahan data dan mencari sebuah kebenaran yang terjadi di lapangan. 

Observasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian 

langsung yaitu dengan menemui informan secara langsung. 

       Beberapa hal yang diobservasi dalam penelitian ini antara lain, mengenai 

kondisi geografis desa Karangbolong, sarana dan prasarana yang ada didesa  

serta hasil wawancara peneliti dengan orang tua pengunduh sarang burung 

walet dan anak di Desa Karangbolong mengenai pola pembinaan karakter 

anak. 

2. Wawancara 

       Wawancara adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk 

mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak 

(Arikunto, 2002: 27). Adapun jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah 

wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat 

garis besar yang akan ditanyakan (Arikunto, 2002: 231). Metode ini digunakan 

untuk mengetahui tentang Pola pembinaan karakter anak pada komunitas 

pengunduh sarang burung walet , yang akan menghasikan karakter anak  dan 

mengetahui kendala-kendala yang dialami orang tua pengunduh sarang burung 

walet dalam pembentukan karakter anak. 
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       Data yang diperoleh peneliti tentang pola pembinaan karakter anak pada 

komunitas pengunduh sarang burung walet di Desa Karangbolong Kecamatan 

Buayan Kabupaten Kebumen, peneliti melakukan wawancara dengan subjek 

peneliti dan beberapa informan. 

Dalam wawancara diharapkan terjadi hubungan yang baik antara 

pewawancara dengan responden sehingga tidak timbul kecurigaan dan dapat 

menghasilkan data yang lebih lengkap. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan alat pengumpulan data yang berupa pedoman wawancara yaitu 

instrumennya berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada orang 

tua pengunduh sarang burung walet dan anak di Desa Karangbolong.  

3. Dokumentasi 

       Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai 

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, notulen, dan sebagainya 

(Arikunto, 2002:236).  

Dalam penelitian ini, kegiatan dokumentasi dilakukan dengan cara 

mendokumentasikan tentang hasil wawancara dan observasi dari pelaksanaan 

Pola pembinaan karakter anak pada komunitas pengunduh sarang burung walet 

di Desa Karangbolong Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen. Untuk 

mempermudah proses pendokumentasian tersebut, digunakan alat bantu yaitu: 

kamera, dan handphone. 

F. Validitas Data 

       Dalam penelitian ini, validitas data memang sering dipermasalahkan. Akan 

tetapi dalam penelitian ini uji validitas dapat dilakukan dengan cara trianggulasi 
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berarti membandingkan dan mengecek balik sederajat suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan metode kualitatif 

(Moleong, 2007: 331). Untuk menguji objektifitas data disini dilakukan dengan 

mengecek silang atau mencocokan antara data di lapangan apakah sudah ada 

relevansi antar teori dengan kenyataan di lapangan atau yang terjadi justru 

sebaliknya. Sedangkan untuk mengetahui keabsahan data dapat dilakukan dengan 

perpanjangan kehadiran pengamat ke lokasi penelitian dan referensi yang cukup 

kuat untuk mendukung pernyataan data yang diperoleh. Hal itu dapat dicapai 

dengan jalan. 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

di katakan secara pribadi. 

3. Membandingkan apa-apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat 

dan pandangan orang. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

Berdasarkan penjelasan teori tersebut di atas, maka dalam penelitian ini 

teknik pemeriksaan data yang digunakan adalah dengan teknik triangulasi sumber 

yaitu membandingkan dan mengecek data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara. 
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G. Metode Analisis Data 

       Dalam penelitian, analisis data penelitian mempunyai kedudukan yang sangat 

penting. Metode analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar 

(Moleong, 2007: 280). Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk menganalisis 

dalam penelitian kualitatif, yaitu (1). Analis data lapangan. (2). Analisis data 

setelah pengumpulan data selesai. Cara yang pertama dilakukan pada waktu 

kegiatan pengumpulan data di lapangan sedang berlangsung, cara ini dilakukan 

berulang-ulang hasilnya harus diuji kembali, sedangkan cara kedua dilakukan 

setelah proses pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

cara yang kedua dengan alasan bahwa analisisnya akan lebih lengkap, dengan 

demikian tidak perlu diulang-ulang. 

Agar hasil penelitian dapat terwujud sesuai dengan tujuan yang diharapkan, 

maka dalam menganalisis data penelitian menggunakan analisa model interaksi 

Milles dan Huberman. Kegiatan pokok analisa ini meliputi: pengumpulan data 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 

1992: 20). 

1. Pengumpulan Data 

       Pengumpulan data diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan 

data melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi untuk mendapatkan 

data yang lengkap. Dari hasil observasi didapatkan berupa gambaran umum 

tentang desa Karangbolong. Sedangkan data yang diperoleh dari hasil 

wawancara adalah mengenai nilai karakter yang seperti apakah yang di 
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berikan oleh orang tua pengunduh sarang burung walet, mengetahui karakter 

anak berdasarkan pola asuh, dan kendala-kendala orang tua pengunduh 

sarang burung walet dalam pembentukan karakter anak. Dari studi 

dokumentasi, peneliti memperoleh data arsip-arsip di Kelurahan Desa 

Karangbolong, sarana dan prasarana dan foto-foto yang terkait dengan fokus 

penelitian. 

2. Reduksi Data 

       Data-data penelitian yang telah dikumpulkan selanjutnya direduksi. 

Reduksi data merupakan proses pemilihan data, pemusatan pada 

penyederhanakan data, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Miles, 1992: 16). 

Dari hasil wawancara dengan sejumlah informan, observasi dan studi 

dokumentasi di lapangan, data yang peneliti peroleh masih luas dan banyak. 

Kemudian peneliti menggolongkan dan mengarahkan sesuai dengan fokus 

penelitian yaitu mengenai gambaran umum Desa Karangbolong, nilai 

karakter yang di berikan oleh orang tua pengunduh sarang burung walet 

kepada anaknya, mengetahui karakter anak berdasarkan pola asuh, dan 

kendala-kendala orang tua pengunduh sarang burung walet dalam 

pembentukan karakter anak. 

3. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya yaitu diadakan penyajian 

data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan 
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kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles 

1992: 17). 

Dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi di lapangan, data 

yang peneliti peroleh masih luas dan banyak. Kemudian peneliti menyajikan 

data dalam bentuk deskriptif naratif yang berisi tentang uraian seluruh 

masalah yang dikaji sesuai dengan fokus penelitian yaitu mengenai nilai 

karakter apa yang di berikan oleh orang tua pengunduh sarang burung walet 

kepada anaknya, mengetahui karakter anak berdasarkan pola asuh, dan 

kendala-kendala orang tua pengunduh sarang burung walet dalam 

pembentukan karakter anak. Selain itu, data juga disajikan dalam bentuk 

gambar dan tabel. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Data-data hasil penelitian setelah direduksi, disajikan langkah terakhir 

yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil dari data-data yang telah 

didapatkan dari laporan penelitian selanjutnya digabungkan dan disimpulkan 

serta diuji kebenarannya. Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu 

kegiatan, sehingga kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian 

berlangsung. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagai suatu bagian 

konfigurasi yang utuh (Miles, 1992: 17). Dalam penarikan kesimpulan ini 

peneliti menggunakan dasar kecermatan dalam penggunaan setiap data. 

       Dalam hal ini peneliti meninjau kembali hasil penelitian dengan catatan 

lapangan selama penelitian apakah sudah sesuai atau belum, kemudian 
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menarik kesimpulan atau verifikasi sebagai suatu yang saling berkaitan satu 

sama lain dan tidak dapat dipisahkan. 

Tahapan analisis data dapat dilihat pada bagan berikut ini. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2 

Proses Analisis Data 

(Miles dan Huberman, 1992: 20) 

Dalam penelitian ini empat tahap tersebut berlangsung secara simultan, 

oleh karena itu teknik bongkar pasang hasil penelitian terpaksa dilakukan jika 

ditemukan fakta atau pemahaman baru yang lebih akurat. Data yang dipandang 

tidak memilki relevansi dengan maksud penelitian akan dikesampingkan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Desa Karangbolong Kecamatan Buayan Kabupaten 

Kebumen 

       Desa Karangbolong merupakan salah satu Desa di Kecamatan Buayan 

Kabupaten Kebumen. Desa Karangbolong merupakan suatu daerah yang 

terletak di Pesisir Pantai Selatan Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Luas 

wilayah Desa Karangbolong 279,280 ha. Yang terbagi menjadi sawah tadah 

hujan 30,20 ha, pemukiman 39,000 ha, tanah perkebunan rakyat 25, 000 ha, 

hutan lindung 23,300 ha, dan hutan produksi 23,225 ha. Sebagian besar 

wilayahnya terdiri atas tanah perkebunan dan tanah hutan. Jumlah Dusun 

sebanyak 4, jumlah RW ada 3 dan jumlah RT ada 12. Jumlah penduduk  Desa 

Karangbolong saat ini ada 2.590 jiwa. Sebagian besar masyarakat bekerja 

sebagai peternak, buruh tani, petani, dan ada sebagian yang bekerja sebagai 

nelayan. 

a. Tinjauan Geografis 

Desa Karangbolong Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen berbatasan 

dengan wilayah sebagai berikut. 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jladri 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia 

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pasir 

4. Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Puring 
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b. Penduduk 

       Jumlah penduduk Desa Karangbolong terbilang banyak. Di bawah ini 

adalah deskripsi penduduk Desa Karangbolong yang diperoleh dari kantor 

Kepala Desa Karangbolong melalui Sekretaris Desa Karangbolong 

Kecamatan Buayan  Kabupaten Kebumen. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 1. Penduduk Desa Karangbolong Berdasarkan Jenis Kelamin. 
 

Penduduk Jumlah Persentase 
Laki-laki 
Perempuan 

1338 
1252 

51,7 % 
48,3 % 

Jumlah 2590 100 % 
Sumber: Data Monografi Desa Karangbolong Bulan Mei 2012 
        

      Jumlah penduduk Desa Karangbolong pada Bulan Mei 2012 sejumlah 

2590  jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki laki 1338 jiwa dan jumlah 

penduduk perempuan 1252 jiwa. Jumlah kepala keluarga sebanyak 553 KK. 

Jika di lihat dari prosentasenya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak 

dibandingkan jumlah penduduk perempuan. 

c. Mata Pencaharian 

       Untuk lebih memahami gambaran yang lebih jelas tentang mata 

pencaharian penduduk Desa Karangbolong, di bawah ini disajikan tabel 

mengenai jenis mata pencaharian penduduk dan jumlahnya. 
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Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Karangbolong Berdasarkan Mata 
Pencaharian  

 
No Mata Pencaharian Jumlah Persentase 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Petani 
Buruh tani 
Buruh/swasta 
Pegawai Negeri Sipil 
Pengrajin 
Pedagang 
Peternak 
Nelayan 
Montir 
POLRI/ABRI 
Pensiunan 
Perangkat Desa 

291 
415 
30 
31 
120 
25 
520 
230 
4 
2 
14 
12 

17,2 % 
24,5 % 
  1,7 % 
  1,8 % 
  7,1 % 
  1,5 % 
30,7 % 
13,6 % 
  0,2 % 
  0,1 % 
  0,8 % 
  0,7 % 

Jumlah 1694 100 % 
Sumber: Data Monografi Desa Karangbolong Bulan Mei 2012 
        

       Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa penduduk Desa 

Karangbolong sebagian banyak adalah bermata pencaharian sebagai 

peternak, yang kedua bekerja sebagai buruh tani, nelayan, dan petani. 

d. Agama 

       Sebagian besar penduduk Desa Karangbolong menganut Agama Islam. 

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini.  

Tabel 3. Banyaknya Penduduk Desa Karangbolong Berdasarkan Agama  
 

No Agama Jumlah pemeluk agama Persentase 
1 
2 
3 
4 
5 

Islam 
Kristen 
Katholik 
Hindu 
Budha 

2588 
- 
- 
2 
- 

99,9 % 
  0,1 % 

Jumlah 2590 100 % 
Sumber: Data Monografi Desa Karangbolong Bulan Mei 2012 
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       Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar 

masyarakat atau dapat dikatakan hampir seluruhnya masyarakat di Desa 

Karangbolong adalah menganut Agama Islam. 

e. Pendidikan 

Tingkat pendidikan di Desa Karangbolong samapai tahun 2012 ini 

beragam dalam jenjang sekolah. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkatan 

pendidikan yang ada di Desa Karangbolong dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4. Banyaknya Penduduk Desa Karangbolong Berdasarkan Tingkatan 
Pendidikan 

 
No Tingkat pendidikan Jumlah Persentase 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Belum sekolah 
Tidak pernah sekolah 
Pernah sekolah SD tetapi tidak tamat 
Tamat SD 
SLTP 
SLTA 
D3 
SI 

195 
7 
11 
945 
690 
545 
11 
12 

  8,1 % 
  0,3 % 
  0,4 % 
39,1 % 
28,6 % 
22,6 % 
  0,4 % 
  0,5 % 

Jumlah 2416   100 % 
Sumber: Data Monografi Desa Karangbolong Bulan Mei 2012 
        

       Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa penduduk Desa 

Karangbolong paling banyak adalah lulusan SD sebanyak 945 orang, urutan  

kedua lulusan SLTP  690 orang, dan paling banyak ketiga adalah lulusan 

SLTA 545 orang. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan 

masyarakat Desa Karangbolong masih sangat rendah. 

f. Sarana Prasarana 

       Sarana dan prasarana yang tersedia di Desa Karangbolong Kecamatan 

Buayan Kabupaten Kebumen terdiri dari sarana pendidikan, sarana 
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peribadatan, sarana pemerintahan, sarana olah raga dan sarana kesehatan. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini. 

1) Sarana Pendidikan 

Tabel 5. Sarana Pendidikan di Desa Karangbolong 
 
No Sarana Pendidikan Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

SLTA 

SLTP 

SD 

TK 

TPA 

Lembaga Pendidikan Agama 

Perpustakaan 

- 

- 

1 unit 

1 unit 

2 unit 

12 unit 

2 unit 

Sumber: Data Monografi Desa Karangbolong Bulan Mei 2012 
        

       Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa sarana pendidikan yang 

terdapat di Desa Karangbolong masih sangat minim, dapat dilihat dari 

jumlah TK dan SD yang hanya satu buah. Sedangkan tingkat SLTP dan 

SLTA tidak ada. Untuk masyarakat di Desa Karangbolong yang ingin 

melanjutkan ke tingkat menengah atas harus sekolah yang berada di 

kecamatan yang berjarak 10 km. 
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2) Sarana Peribadatan 

Tabel 6. Sarana Peribadatan di Desa Karangbolong 
 
No Sarana Peribadatan Jumlah 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Masjid 
Mushola 
Gereja Kristen 
Gereja Katholik 
Wihara 
Pura 

2 
10 
- 
- 
- 
- 

Sumber: Data Monografi Desa Karangbolong Bulan Mei 2012 
 

 
       Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa sarana peribadatan yang 

terdapat di Desa Karangbolong paling banyak adalah Masjid dan Mushola. 

Hal ini di karenakan mayoritas penduduk memeluk Agama Islam. 

Sedangkan tempat ibadah selain Masjid dan Mushola tidak ada sama sekali. 

3) Sarana Pemerintahan 

Tabel 7. Sarana Pemerintahan di Desa Karangbolong 
 
No Sarana Pemerintahan Jumlah 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Balai Desa 
Mesin Ketik 
Mesin Komputer 
Meja 
Kursi 
Almari Arsip 
Balai Dusun 
Kantor RW 
Kantor BPD 
Kendaraan Dinas 

Ada 
2 
3 
30 
100 
8 
- 
- 

Ada 
Ada 

Sumber: Data Monografi Desa Karangbolong Bulan Mei 2012 
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4) Sarana Olah Raga 
 
Tabel 8. Sarana Olah Raga di Desa Karangbolong 
 

No Sarana Olah raga Jumlah 
1 
2 

Lapangan Sepak bola 
Lapangan Bulutangkis 

1 
1 

Sumber: Data Monografi Desa Karangbolong Bulan Mei 2012 
 
5). Sarana Kesehatan 

Tabel 9. Sarana Kesehatan di Desa Karangbolong 
 

No Sarana Kesehatan Jumlah 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Rumah sakit umum 
Puskesmas 
Puskesmas pembantu 
Poliklinik 
Apotek 
Posyandu 
Dokter umum 
Dukun terlatih 
Bidan desa 

- 
- 
1 
- 
- 
3 
- 
2 
1 

Sumber: Data Monografi Desa Karangbolong Bulan Mei 2012 
 

       Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa sarana kesehatan yang 

ada di Desa Karangbolong masih minim. Hal itu dikarenakan hanya ada 

puskesmas pembantu yang hanya satu, bidan satu dan lainnya hanya dukun 

terlatih. Mungkin karena letak Desa yang terdapat di pesisir pantai jadi 

keberadaan rumah sakit tidak ada. 
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Gambar 3. Susunan Organisasi Pemerintah Desa Karangbolong 
(Sumber : Dokumentasi pribadi, diambil tanggal 4 September 2012) 

 

g. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Desa Karangbolong 

       Desa Karangbolong merupakan daerah yang terletak di Pesisir Pantai 

Selatan Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Sebagai daerah pedesaan yang 

terletak di pesisir pantai, Desa Karangbolong mempunyai pantai yang 

dijadikan sebagai objek wisata. Objek wisata tersebut dikelola oleh Desa. 

Banyak pengunjung yang ingin menikmati keindahan pantai yang memang 

banyak terdapat bebatuan yang menarik. Kondisi pedesaan yang masih 

dikelilingi oleh hutan dan laut menjadikan desa Karangbolong tampak asri 

dan hijau. Kondisi sosial masyarakat Desa Karangbolong masih  memegang 

erat persaudaraan, kekeluargaan, kebersamaan dan kegotongroyongan yang 

sangat tinggi. Masyarakatnya pun ramah tamah baik kepada masyarakat 

setempat ataupun masyarakat yang berasal dari luar Desa tersebut.  

       Di dukung oleh adanya adat istiadat yang kental menjadikan 

masyarakat Desa Karangbolong masih memegang erat budaya yang masih 
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berkembang. Salah satunya yaitu budaya “selamatan” yang diantaranya 

yaitu: 

1. ketika akan panen (mengunduh sarang burung walet) selalu mengadakan 

selamatan supaya proses pengunduhan berjalan lancar dan diberi 

keselamatan; 

2. mengadakan selamatan tujuh bulanan bagi wanita hamil untuk anak 

pertama; 

3. selamatan menempati bangunan baru atau rumah yang baru selesai 

dibangun; 

4. selamatan puputan bayi (pusar bayi yang telah lepas dari perutnya); 

5. selamatan 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari untuk mendoakan 

anggota keluarga yang meninggal; 

6. selamatan sedekah bumi untuk desa. 

       Semua adat istiadat tersebut memang selalu dilakukan oleh 

masyarakat  Desa Karangbolong. Karena memang hal tersebut sudah 

dilakukan secara turun menurun. Salah satu kegiatan selamatan yang 

menarik di Desa Karangbolong adalah ketika akan memanen sarang 

burung walet yang berada di tepi pantai Goa Karangbolong. Pemerintah 

Desa dan masyarakat selalu membuat selamatan yang dipersembahkan 

untuk penguasa Pantai Selatan. Hal itu dilakukan  untuk meminta ijin dan 

memohon keselamatan dalam proses pengunduhan sarang burung walet. 
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            Gambar 4. Sesajen untuk Penguasa Laut Selatan 
(Sumber : Dokumentasi pribadi, diambil tanggal 4 September 2012) 
 
       Berikut ini merupakan daftar nama-nama pengunduh yang 

dipekerjakan oleh Kepala Desa Karangbolong yang bertugas mengunduh 

sarang burung walet setiap musim unduh tiba. Data ini diperoleh dari 

wawancara dengan Kepala Desa Karangbolong pada tanggal 4 

September 2012 

Tabel 10. Daftar Pengunduh Sarang Burung Walet 
 

No Nama Jenis Kelamin Umur Alamat 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Kumardi 
Poniman 
Saeun 
H. Parimin 
Jalal 
Ngadio 
Slamet 
Sastro Sumarto 
Sodikin 

L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 

47 Tahun 
46 Tahun 
38 Tahun 
54 Tahun 
54 Tahun 
46 Tahun 
45 Tahun 
53 Tahun 
49 Tahun 

Rt 3/Rw 2 
Rt 3/Rw 2 
Rt 2/Rw 2 
Desa Banjarharjo 
Rt 2/Rw 3 
Rt 1/Rw 2 
Rt 3/Rw 1 
Rt 2/Rw 2 
Rt 2/Rw 3 

 

       Tabel di atas merupakan nama-nama pengunduh sarang burung walet 

yang ada di Desa Karangbolong. Mereka dipilih oleh Kepala Desa 

Karangbolong sejak Bulan Februari 2012. Berdasarkan wawancara kepada 



61 
 

 

Kepala Desa Karangbolong pada tanggal 4 September 2012 mereka 

sebenarnya adalah pegawai yang hanya sukarela untuk mengunduh sarang 

burung walet. Hal itu dikarenakan karena pengunduh yang dahulu sudah 

diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang sekarang ditempatkan di Dinas 

Kabupaten. Dahulu pengelolaan pengunduhan sarang burung walet masih 

dikelola oleh Kabupaten. Tetapi sejak Bulan Bebruari 2012 hingga sekarang 

pengelolaannya sudah diserahkan kepada Desa. Karena semuanya dikelola 

oleh Desa, jadi hasil yang didapatkan dari pengunduhan sarang burung 

walet pun menjadi aset Desa Karangbolong. Pengunduh yang sekarang 

bekerja sebagai pengunduh sarang burung walet adalah masyarakat Desa 

Karangbolong yang masih peduli dengan aset desa yang harus dipelihara 

dan dilestarikan. 

2. Gambaran Subjek Penelitian 

       Subjek penelitian yang dilakukan di Desa Karangbolong adalah orang tua 

pengunduh sarang burung walet dan anak dari pengunduh tersebut. Dalam 

penelitian ini peneliti mengambil delapan  sampel sebagai subjek penelitian, 

yang terdiri dari 4 orang tua pengunduh dan 4 anak dari pengunduh. Untuk 

lebih jelasnya daftar nama informan dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 11. Daftar Informan Pengunduh Sarang Burung Walet di Desa 
Karangbolong 

 
No Nama Orang Tua Jenis Kelamin Umur Pendidikan 
1 
2 
3 
4 

Kumardi 
Poniman 
Slamet 
Sodikin 

L 
L 
L 
L 

47 
46 
45 
49 

SMP 
SMP 
SMP 
SMP 
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       Berdasarkan tabel tersebut bahwa pendidikan orang tua pengunduh sarang 

burung walet mayoritas adalah lulusan SMP. Mereka sehari-hari selain 

mempunyai pekerjaan sampingan mengunduh sarang burung walet adalah 

petani dan buruh tani. Sebagai seorang pengunduh sarang burung walet, 

mereka juga mempunyai tugas untuk menjaga gua yang berada di pesisir 

Samudra Hindia. Hal itu dilakukan supaya sarang burung yang ada di gua tidak 

dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk data  informan anak 

dari pengunduh sarang burung walet dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 12. Daftar Informan Anak Pengunduh Sarang Burung Walet di Desa 
Karangbolong 

 
No Nama anak Umur Status Jenis kelamin Pendidikan 
1 
2 
3 
4 

Siti Anisa 
Sri  
Umi 
Prianto 

15 Tahun 
 9  Tahun 
10 Tahun 
14 Tahun 

Pelajar 
Pelajar 
Pelajar 
Pelajar 

P 
P 
P 
L 

SMP 
SD 
SD 
SMP 

 
       Berdasarkan tabel tersebut di atas, peneliti mengambil data informan 

anak dari pengunduh sarang burung walet sebanyak 4 anak yang terdiri atas 3 

berjenis kelamin perempuan dan 1 anak berjenis kelamin laki-laki. Mereka 

semua masih dalam menempuh pendidikan dari tingkat SD dan SMP . 

3. Nilai-nilai Karakter yang Diajarkan Pengunduh Sarang Burung Walet 

       Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti selama di lapangan 

terhadap orang tua pengunduh sarang burung walet, dapat diketahui bahwa 

setiap orang tua pengunduh selalu mendidik anak-anak mereka dimulai sejak 

masih kecil. Pendidikan yang paling pertama dan utama adalah pendidikan 

yang berasal dari dalam keluarga. Hal ini akan membentuk watak atau karakter 

seorang anak yang lebih baik. Mendidik seorang anak yang memiliki karakter 
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baik, tidak terlepas dari bagaimana cara orang tua dalam mendidik seorang 

anak dan bagaimana orang tua mencontohkan sikap-sikap yang baik pula 

kepada anaknya. Yang dilakukan oleh orang tua pengunduh dalam membina 

karakter anaknya adalah dengan cara mencontohkan hal-hal yang konkret 

supaya anak mudah menirunya dan melaksanakannya. Seperti yang 

diungkapkan oleh Bapak Kumardi berikut ini: 

“Pendidikan yang saya terapkan pada anak tidak terlepas dari bagaimana 
saya dan juga istri saya memberi contoh yang konkret supaya anak itu bisa 
menirunya. Misalnya saja, saya mengajarkan bagaimana bersikap untuk 
menghormati orang tua. Selain pendidikan yang berasal dari keluarga, 
anak saya juga mendapatkan pendidikan di Sekolahnya”. (Wawancara 4 
September 2012). 

             

Hal serupa juga diungkapkan oleh  Bapak Poniman: 

“Sebagai kepala keluarga, Saya selalu mendidik anak saya untuk belajar 
menghargai dan menghormati orang tua. Dengan contoh yang baik dari 
orang tua tentunya akan menjadikan anak mudah untuk menirunya. 
Sehingga anak saya akan belajar demi sedikit dari contoh yang baik pula 
dari dalam keluarga” (Wawancara 4 September 2012) 
 

        Dalam menanamkan nilai-nilai karakter, setiap orang tua pengunduh pasti 

mempunyai tujuan, seperti yang diutarakan oleh bapak Kumardi saat saya 

temui di rumahnya yakni, supaya dapat membentuk watak anak yang baik,  

berkepribadian yang baik, berakhlak mulia, dan mempunyai rasa tanggung 

jawab yang tinggi baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Hal itu 

diharapkan untuk membantu anak agar dapat bersosialisasi terhadap 

lingkungan dan masyarakat sekitar dengan baik pula.  

       Pembinaan nilai-nilai karakter yang diajarkan oleh orang tua kepada 

anaknya dapat digolongkan sebagai berikut. 
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a. Nilai Karakter Hubungannya dengan Tuhan 

       Mengajarkan anak untuk mengenal Tuhan dalam rangka mendekatkan 

anak dengan Sang Pencipta merupakan kewajiban orang tua. Untuk 

mendekatkan anak dengan Sang Pencipta, orang tua pengunduh sarang 

burung walet mengajarkan pendidikan agama kepada anak. Pendidikan 

agama merupakan hal yang sangat penting bagi setiap individu. Oleh karena 

itu, peran orang tua dalam keluarga pengunduh juga harus sejak dini dalam 

membekali anak-anaknya dengan ilmu agama, dengan harapan anak-anak 

mereka akan tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah serta berguna 

bagi agama, nusa, dan bangsa. Dalam rangka mengajarkan pendidikan 

agama, orang tua pengunduh telah mendidik anak-anak mereka dengan 

berbagai macam bentuk kegiatan. 

1) Mengajarkan Shalat 

        Berdasarkan hasil observasi di lapangan pada tanggal 5 September 

2012 yang dilakukan peneliti terlihat bahwa, keluarga dari salah satu 

informan yakni Bapak Kumardi sedang melaksanakan shalat secara 

berjamaah di Rumah. Shalat secara berjamaah dengan keluarga memang 

diakui oleh bapak Kumardi tidak setiap waktu karena alasan kesibukan 

kerja. Bapak Kumardi bekerja sebagai buruh tani, sehingga tidak setiap 

waktu di Rumah. Shalat berjamaah di Rumah dilakukan pada waktu 

shalat maghrib dan Isya. Bapak Kumardi dan istri memang selalu 

mengajarkan anaknya untuk selalu shalat setiap waktunya. Hal seperti ini 

merupakan wujud nyata dalam mengajarkan kepada anak supaya sejak 
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kecil seorang anak terdorong dan terbiasa untuk melaksanakan shalat. 

Apalagi Bapak Kumardi sendiri juga masih mempunyai anak yang masih 

duduk dibangku TK. Sehingga dalam mengajarkan anak-anaknya harus 

dilakukan sedini mungkin. Dengan memberikan contoh yang baik, maka 

anak juga akan meniru apa yang dicontohkan oleh orang tuanya. Berikut 

gambar yang saya ambil ketika sedang melaksanakan shalat berjamaah 

dengan anak yang masih kecil. 

       Informan kedua yang saya temui yakni Bapak Poniman, Ketika saya 

berkunjung ke rumahnya pada tanggal 7 September 2012 saya melihat 

bapak Poniman hendak pergi ke Mushola yang dekat dengan rumah 

untuk menjalankan shalat Ashar. Ia mengajak anak laki-lakinya yang 

masih duduk dibangku SD. Menurutnya mengajak anak untuk pergi ke 

Mushola merupakan cara yang tepat untuk mendidik anak supaya 

terbiasa dalam melaksanakan shalat. Karena shalat berjamaah itu 

pahalanya jauh lebih banyak dari pada shalat sendiri (munfarid). Berikut 

penuturan dari Bapak Poniman: 

“Saya selalu menyuruh anak-anak untuk shalat setiap harinya mbak, 
terkadang mereka juga lupa jika tidak diingatkan. Tapi yang saya 
sering ingatkan adalah menyuruh mereka untuk shalat berjamaah 
baik itu di Rumah atau pergi ke Masjid. Karena shalat berjamaah itu 
kan pahalanya lebih banyak dari pada shalat sendiri” ( Wawancara 
tanggal 7 September 2012) 
 
Bagi Bapak Poniman, jika ada kesempatan untuk shalat berjamaah 

beliau selalu menyempatkan untuk pergi ke mushola. Karena Bapak 

Poniman sendiri juga sibuk bekerja sebagai petani ataupun buruh yang 

tidak setiap waktu ada di Rumah. Hal yang sama juga diutarakan oleh 
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Bapak Kumardi berdasarkan wawancara saya ketika berkunjung ke 

rumahnya. Bapak Kumardi mengungkapkan bahwa: 

“Walaupun saya sibuk dengan kerjaan mbak, saya selalu 
mengingatkan dan menyuruh anak dan istri untuk shalat berjamaah 
di Mushola. Tetapi jika tidak di Mushola ya saya lakukan shalat 
berjamaah di Rumah. Supaya anak itu tau pahala shalat berjamaah 
itu lebih banyak dari pada shalat sendiri” (Wawancara tanggal 7 
September 2012) 

 
       Ungkapan dari Siti Anisa yakni Putri Bapak Kumardi memperkuat 

wawancara dengan Bapaknya. Dia mengungkapkan hal berikut ini:  

“Bapak selalu mengajarkan kepada anak-anaknya untuk shalat sejak 
kecil. Jika sudah waktunya shalat, bapak  selalu memperingatkan dan 
menyuruh untuk mengerjakan shalat dulu. Biasanya kalau waktu 
shalat maghrib tiba, bapak selalu menyuruh untuk berjamaah di 
Mushola. Dan kami pun sudah terbiasa dengan hal ini” (Wawancara 
tanggal 7 September 2012) 
 

Berdasarkan observasi dan wawancara yang saya lakukan kepada 

dua informan diatas sudah jelas terlihat bahwa orang tua pengunduh 

yakni Bapak Kumardi maupun Bapak Poniman sudah mengajarkan 

kepada anak-anaknya untuk selalu melaksanakan shalat setiap harinya. 

Hal itu merupakan wujud pembinaan karakter anak untuk menjalankan 

kewajiban kepada Tuhan 

2) Mengaji di Rumah  

       Selain mengajarkan shalat kepada anak secara berjamaah. Orang tua 

juga mengajarkan anak untuk  terbiasa membaca ayat-ayat Al Qur’an di 

Rumah. Karena dengan sering membaca Al Qur’an, rumah akan 

terlindungi oleh Malaikat. Berdasarkan observasi yang saya lakukan di 

lapangan, saya melihat salah satu anak dari informan yang bernama Umi 
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hendak pergi mengaji. Setelah bersiap-siap hendak berangkat, anak 

tersebut terlihat sedang membaca Al Qur’an untuk berlatih sebelum 

mengaji di Mushola. Menurut penuturannya selain mengaji di Mushola 

setelah maghrib ia juga selalu membaca Al Qur’an di Rumah. Itu 

merupakan ajaran yang diterapkan oleh orang tuanya. Orang tuanya 

selalu mengajarkan untuk terbiasa membaca Al Qur’an. 

       Berdasarkan wawancara saya dengan Umi dia mengungkapkan hal 

seperti berikut ini: “Sebelum pergi mengaji di Mushola memang saya 

selalu berlatih dulu mbak, supaya nanti kalo di Mushola sudah lancar. 

Selain itu sehabis shalat magrib saya juga selalu mengaji di Rumah” 

Wawancara tanggal 8 September 2012) 

3) Mengikuti Kegiatan Keagamaan di TPQ/Mushola 

       Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti melalui metode 

observasi didapatkan informasi bahwa ketika sore itu waktu saya ke Desa 

Karangbolong, anak dari salah satu informman yakni si Umi terlihat akan 

berangkat mengaji bersama sama teman-temanya. Di Mushola tempat 

mengaji juga terlihat anak-anak kecil yang lain.sangat antusias dalam 

mendengarkan ceramah dari Ustad yang mengajar mereka. Di tempat 

mengaji tersebut saya juga bertemu dengan anak dari orang tua 

pengunduh yang lain yakni Sri. Di Mushola tersebut biasanya sebelum 

mengaji Al Qur’an di adakan ceramah mengenai keagamaan dahulu. 

Sehingga anak-anak tidak hanya pandai mengaji tetapi juga mempunyai 

pengetahuan islami yang luas. Kegiatan seperti itu sangat memberi 
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manfaat terhadap perkembangan religius seorang anak. Karena dengan 

kebiasaan mengaji di TPQ akan menjadikan anak paham dan mampu 

membaca Al Qur’an  dengan benar dan lancar. Selain itu juga 

menciptakan  karakter anak yang taat dalam menjalankan segala perintah 

dari Tuhan. Seperti yang di ungkapkan oleh Umi: 

“Saya sejak kecil sudah diajarkan sama bapak mengaji di rumah 
mba, tetapi mungkin karena di TPQ banyak temannya jadi bapak 
menitipkan anak-anaknya untuk mengaji di TPQ tiap sorenya. Di 
sana selain diajarkan mengaji, kami juga diajarkan cara-cara shalat 
dan diajarkan menghafal doa-doa dalam kehidupan sehari hari”. 
(Wawancara 8 September 2012) 
 

       Hal senada juga diungkapkan oleh Sri: “Saya disuruh Bapak untuk 

mengaji di Mushola mbak, supaya bisa membaca Al Qur’an dan juga 

bisa shalat”.(Wawancara 8 September 2012). 

Selain belajar membaca Al Qur’an, di TPQ/Mushola anak-anak 

juga diajarkan shalat dan juga diajari menghafal doa-doa kecil dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal itu supaya anak-anak bisa melaksanakan 

shalat dan juga berdoa dengan baik dan benar. Sehingga sampai kelak 

dewasa anak-anak akan terbiasa untuk melaksanakan shalat maupun 

membaca Al Qur’an. Seperti yang diungkapkan Pak Ustad yang 

mengajar di Mushola tersebut: “Anak-anak selain belajar membaca Al 

Qur’an, juga saya ajari shalat dan juga menghafal doa sehari-hari. Supaya 

mereka bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari”(Wawancara 

8 September 2012). 

       Berikut ini bentuk kegiatan keagamaan ketika anak sedang mengaji 

di TPQ/Mushola. 
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Gambar 7. Terlihat anak-anak sedang mengaji di Mushola 
(Sumber : Dokumentasi pribadi, diambil tanggal  8 September 2012) 

 
4) Mengajarkan Anak Berpuasa 

 
       Selain membina karakter seorang anak dalam melaksanakan shalat, 

dan mengaji, orang tua juga mengajarkan anaknya untuk berpuasa di 

setiap Bulan Ramadhan. Bagi umat muslim, berpuasa di Bulan 

Ramadhan adalah hukumnya wajib. Di Bulan yang penuh berkah inilah 

biasanya umat muslim berlomba lomba mencari pahala. Orang tua 

pengunduh juga berusaha untuk memperkenalkan puasa Ramadhan 

kepada anak-anak mereka mulai sejak kecil, supaya nantinya mereka 

akan terbiasa hingga dewasa. Seperti yang diungkapkan oleh Sri: 

“Saya diajarkan oleh bapak untuk berpuasa di Bulan Ramadhan 
sejak kecil mbak, tepatnya sejak saya duduk dibangku SD. Dulu 
puasanya masih bolong-bolong tetapi lama kelamaan juga bisa full 
puasanya. Bapak juga tidak melarang kalo puasa saya masih belum 
full karena saya dianggap masih kecil”. (Wawancara 8 September 
2012)            
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Hal senada juga diungkapkan oleh Umi: “Saya mulai berpuasa 

sejak kelas satu SD mbak, di ajari oleh orang tua ya walaupun masih 

bolong-bolong”. 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti melalui metode 

observasi, wawancara, dan dokumentasi didapatkan informasi bahwa 

dalam mengajarkan nilai karakter yang hubungannya dengan Tuhan 

orang tua pengunduh telah menanamkan pendidikan agama kepada anak-

anaknya dengan cara mengajarkan shalat, mengaji dan berpuasa. Hal itu 

dilakukan untuk membentuk anak yang berkarakter religius. 

b. Nilai Karakter Hubungannya dengan Diri Sendiri 

       Mengenal diri sendiri merupakan hal yang penting dalam kehidupan 

kita sehari-hari. Sebab orang yang mengenal dirinya sendiri akan lebih 

mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Ia akan bisa menempatkan diri 

sendiri dalam pergaulannyaa. Ia juga akan bisa mengelola kelebihan 

(potensi) yang di punyainya untuk meraih masa depan yang cerah. 

       Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti melalui metode 

observasi dan  wawancara didapatkan informasi bahwa pendidikan karakter 

hubungannya dengan diri sendiri juga diajarkan oleh orang tua pengunduh 

sehari-hari. Hal-hal yang diajarkan oleh orang tua agar anaknya memiliki 

karakter yang baik hubungannya dengan diri sendiri adalah. 

1) Membiasakan Anak Disiplin dan Kerja keras 

       Disiplin merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap orang. 

Masa anak-anak merupakan masa-masa yang tepat untuk membentuk 
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karakter. Disiplin merupakan sikap ketaatan terhadap peraturan yang 

berlaku baik itu peraturan yang ada di rumah, di sekolah, maupun yang 

ada di masyarakat. Karena itu setiap orang tua mempunyai kewajiban 

untuk menanamkan sikap kedisiplinan pada anak. Sedangkan kerja keras 

adalah suatu sikap yang menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh 

untuk menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 

       Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti melalui metode 

observasi di lapangan didapatkan informasi bahwa orang tua pengunduh 

sudah menerapkan kedisiplinan kepada anaknya. Terlihat ketika anak 

dari Bapak Slamet selalu disiplin berangkat sekolah setiap paginya. Umi 

terlihat berangkat bersama-sama dengan teman sebayanya yang masih 

duduk di bangku SD tersebut. Terlihat suka cita anak-anak untuk pergi ke 

sekolah. Mereka beramai-ramai jalan kaki karena memang tidak terlalu 

jauh dari rumah mereka. Selain disiplin berangkat sekolah pagi, Umi juga 

terlihat disiplin saat pulang sekolah langsung pulang ke rumah. Biasanya 

anak yang tidak disiplin setiap pulang sekolah biasanya langsung 

bermain dahulu. Orang tua yang selalu menerapkan sikap disiplin 

terhadap anaknya, akan membuat seorang anak untuk terbiasa disiplin 

setiap harinya. Tidak hanya Umi saja yang terlihat disiplin berangkat 

sekolah, anak dari Bapak Kumardi yakni Siti Anisa juga selalu berangkat 

ke sekolah sebelum pukul tujuh pagi dan selalu pulang ke rumah tepat 

waktu. Jadi dapat terlihat bahwa anak anak sudah disiplin dalam 

menjalankan kewajibannya sebagai pelajar yakni berangkat tidak 
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terlambat dan pulang ke rumah juga selalu tepat waktu. Dalam 

pendidikannya kedua anak ini yakni umi dan siti anisa selalu belajar 

dengan rajin dan berusaha belajar dengan giat untuk mendapatkan 

prestasi yang memuaskan. Dengan kerja keras mereka mampu berprestasi 

di sekolah. Jadi mereka merupakan anak yang mau berusaha untuk 

mendapatkan sesuatu yang di cita-citakan dengan menanamkan sikap 

disiplin dan kerja keras pada diri mereka sendiri. 

2) Membiasakan Anak Mandiri dan Bertanggung jawab 

       Mandiri adalah sikap dan perilaku yang harus bisa mengandalkan 

diri sendiri dan tidak menggantungkan pada orang lain. Mendidik anak 

agar bisa mandiri adalah salah satu tugas orang tua yang sangat penting. 

Sikap mandiri dapat dibiasakan oleh orang tua sejak anak masih kecil, 

seperti mandi sendiri, makan sendiri, merapikan tempat tidur sendiri, dan 

masih banyak pekerjaan yang lainnya. Setiap orang tua pasti 

menginginkan anaknya untuk terbiasa mandiri. Baik dalam berfikir 

maupun dalam kehidupan sehari-hari. Anak yang mandiri tidak bisa hadir 

begitu saja, tetapi perlu adanya pendidikan dari kedua orang tua dan juga 

keadaan lingkungan yang mendukung. Sehingga nantinya sikap mandiri 

mudah ditanamkan pada anak. Sedangkan sikap bertanggung jawab 

merupakan sikap dan perilaku untuk melaksanakan segala tugas dan 

kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dia lakukan baik terhadap 

diri sendiri, sesama, lingkungan, dan kepada Tuhan. 
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       Berdasarkan observasi selama di lapangan, orang tua pengunduh 

juga selalu mengajarkan kepada anaknya untuk merapikan tempat 

tidurnya sendiri. Hal ini bertujuan untuk menjadikan anak untuk belajar 

mandiri dan bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri maupun kepada 

orang tua dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang 

anak. Dengan melatih kemandirian dan sikap bertanggung jawab pada 

anak akan membuat anak tidak lagi bergantung pada kedua orang tuanya. 

Diakui Bapak Poniman pada awalnya mungkin sangat sulit untuk 

membiasakan anaknya untuk merapikan sendiri. Tetapi lama kelamaan 

hal tersebut juga akan menjadi suatu kebiasaan saat bangun tidur. Seperti 

yang dilakukan oleh Sri setiap bangun tidur ia selalu merapikan kembali 

sepreinya. Terlihat ketika bangun tidur siang, dia langsung merapikan 

tempat tidurnya. Berikut penuturan dari Sri: 

“Dulu saya mba, setiap bangun tidur langsung shalat mandi dan siap-
siap berangkat ke sekolah tanpa merpikan tempat tidur. Karena mesti 
ibu sudah merapikannya. Tetapi lama-kelamaan orang tua 
mengajarkan kepada saya supaya setiap bangun tidur, kamar harus 
sudah dirapikan. Hal itu supaya kami bisa mandiri dan tidak 
tergantung sama ibu untuk merapikannya”. (Wawancara 7  
September 2012) 
 
Berikut adalah gambar anak yang sedang merapikan tempat tidurnya. 

Hal ini merupakan wujud dari sikap kemandirian dan rasa penuh 

tanggung jawab dari seorang anak kepada dirinya sendiri. 
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Gambar 8. Terlihat seorang anak sedang merapikan tempat tidurnya 
(Sumber : Dokumentasi pribadi, diambil tanggal  7 September 2012) 
 

       Berikut ini penuturan dari wawancara dengan Umi ketika saya 

menanyakan tentang disiplin ketika berangkat ke sekolah: 

 “Saya selalu berangkat ke sekolah pagi mba, saya berangkat sama 
teman-teman. Bapak juga selalu menyuruh kami untuk selalu 
berangkat ke sekolah pagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Di 
sekolah kami juga selalu diajarkan oleh ibu guru untuk berangkat 
sebelun bel berbunyi. Ya, walaupun sekolah kami tidak jauh tetapi 
saya juga diajarkan untuk disiplin waktu mba”. (Wawancara 7 
September 2012). 
 
Hal sama juga diungkapkan oleh Siti Anisa berikut ini: “Saya 

berangkat ke sekolah sebelum pukul tujuh mbak, supaya tidak terlambat. 

Dan pulang sekolah juga langsung pulang ke rumah” (Wawancara 7 

September 2012). 

       Jadi, dengan membiasakan anak untuk hidup disiplin, kerja keras, 

mandiri dan bertanggung jawab akan memberi dampak positif pada anak. 

Sehingga anak bisa bertanggung jaab pada dirinya sendiri maupun pada 

orang lain. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti melalui 

metode observasi, wawancara, dan dokumentasi didapatkan informasi 

bahwa orang tua pengunduh sudah mengajarkan nilai nilai karakter 
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hubungannya dengan diri sendiri yakni, orang tua sudah mengajarkan  

anak untuk disiplin, kerja keras, dan membiasakan anak untuk bersikap 

mandiri dan bertanggung jawab pada diri sendiri dan orang lain. 

c. Nilai Karakter Hubungannya dengan Sesama 

       Di dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai manusia harus ada yang 

namanya sikap saling menghormati dan saling menghargai sesama manusia. 

Hal itu akan menciptakan kehidupan yang damai, aman dan tentram.         

Dengan adanya sikap saling menghormati dan menghargai terhadap sesama 

akan membawa dampak yang baik terhadap kondisi lingkungan kita. 

Membentuk anak yang berkarakter baik hubungannya dengan sesama 

manusia tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi harus diajarkan 

sedikit demi sedikit sejak usia dini. Untuk mendidik anak yang bisa 

menghargai dan menghormati sesama diperlukan suatu contoh yang konkret 

dari kedua orang tuanya. 

       Berdasarkan hasil wawancara selama di lapangan pada tanggal 8 

September 2012 terlihat bahwa, dalam menanamkan nilai-nilai karakter  

hubungannya dengan sesama diajarkan oleh orang tua pengunduh melalui 

sikap-sikap. 

1) Mengajarkan Sikap Saling Menghormati 

       Berdasarkan wawancara yang dilakukan di lapangan bahwa orang 

tua pengunduh sudah mengajarkan anaknya untuk menghormati sesama 

baik itu dilingkungan rumah maupun di luar rumah. Orang tua selalu 

mengajarkan anak untuk menghormati orang yang lebih tua untuk 
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menggunakan bahasa krama kepada orang yang lebih tua. Seperti yang di 

ungkapkan oleh bapak Slamet: 

“Dari anak saya kecil saya sudah mengajarkan kepada anak saya 
untuk belajar bahasa krama. Kalau tidak dilatih sejak kecil nanti 
besarnya dia tidak bisa bahasa krama dengan baik dan benar mbak. 
Dan saya itu menyuruhnya untuk menerapkan bahasa krama setiap 
hari kalau dia berbicara pada orang yang lebih tua dari dia”. 
(wawancara, 9 September 2012). 
 

Hal senada juga diungkapkan oleh seorang anak yang bernama Umi. 

Dia mengungkapkan bahwa: 

“ Saya sejak masuk SD sudah diajarkan oleh Bapak dan Ibu untuk 
menggunakan bahasa krama mbak, baik itu kepada orang tua 
maupun kepada tetangga. Walaupun saya dalam berbahasa krama 
belum baik dan benar mbak. Setidaknya kalo saya menyapa dengan 
tetangga yang lebih tua selalu menggunakan bahasa krama”. 
(wawancara, 9 September 2012). 

        

 Jadi mengajarkan anak untuk menghormati sesama akan 

menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama baik itu kepada kedua orang 

tua maupun tetangga sekitar. Dengan menanamkan sikap saling 

menghormati nantinya anak akan terbiasa melakukannya di manapun 

nantinya anak berada. 

2) Mengajarkan Anak Berpamitan Ketika Keluar Rumah 

       Menerapkan disiplin terhadap anak akan membantu orang tua dalam 

mengontrol keseharian anak. Baik itu dalam bergaul dengan teman-

temanya ataupun di dalam keluarga. Dengan Mengajarkan anak untuk 

berpamitan ketika keluar dari rumah adalah supaya orang tua tidak terlalu 
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khawatir kepada anaknya. Hal ini sesuai yamg diungkapkan oleh bapak 

Poniman: 

“Saya tidak khawatir dengan anak saya kalau keluar rumah, soalnya 
dia selalu berpamitan kepada saya mbak, dan dengan alasan yang 
jelas. Dulu pernah satu kali anak saya main ke tempat temannya 
tidak berpamitan, dan membuat saya khawatir. Jadi semenjak itu 
saya selalu menyuruh anak saya untuk berpamitan ketika keluar 
rumah”. (wawancara, 9 September 2012). 
 

       Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang anak yakni Prianto. Dia 

mengungkapkan hal sebagai berikut: 

“ Saya dulu pernah mbak, pulang sekolah langsung bermain sampai 
sore. Dan saya dicari-cari oleh orang tua saya. Karena saya belum 
ganti baju seragam dan makan. Setelah kejadian itu saya dinasehati 
untuk tidak mengulanginya lagi. Ayah terbilang sangat keras mbak 
dalam mendidik anak-anaknya” (wawancara, 9 September 2012). 
       
 Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti melalui metode 

wawancara didapatkan informasi bahwa orang tua pengunduh dalam 

mengajarkan nilai karakter hubungannya dengan sesama, orang tua sudah 

mengajarkan nilai-nilai yang dapat membentuk karakter anak untuk 

membentuk sikap dan pribadi yang baik seperti mengajarkan anak untuk 

menghormati sesama, dan mengajarkan anak untuk berpamitan ketika 

keluar rumah. 

d. Nilai Karakter Hubungannya dengan Lingkungan 

       Lingkungan adalah sesuatu yang berada di luar atau sekitar makhluk 

hidup. Lingkungan yang bersih dan asri akan membuat hidup kita menjadi 

nyaman dan betah tinggal di sekitar lingkungan kita. Menanamkan nilai-

nilai karakter yang berkaitan dengan menjaga lingkungan kepada anak 
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sangat perlu dimulai sejak dini. Karena dengan mengajarkan anak sejak dini 

untuk mencintai lingkungan akan bermanfaat untuk kehidupan bersama. 

Hal-hal yang dilakukan oleh orang tua pengunduh sarang burung walet 

dalam mengajarkan anaknya untuk mencintai lingkungan adalah melalui 

berbagai macam bentuk kegiatan. 

 1) Menjaga Kebersihan Rumah       

            Menjaga kebersihan rumah merupakan tugas semua anggota 

keluarga, bukan hanya pekerjaan orang tua. Orang tua harus bisa 

mengajarkan dan memberi contoh anak-anaknya untuk bisa menjaga 

kebersihan rumah. Berdasarkan hasil observasi terlihat bahwa setiap 

hari anak diberi tugas oleh orang tuanya untuk membersihkan rumah 

seperti menyapu. Kegiatan menyapu biasa dilakukan anak tiap pagi dan 

sore hari. Hal ini bertujuan untuk menjadikan anak supaya tidak 

bermalas-malasan dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Sehingga akan 

mendorong anak untuk terbiasa hidup sehat dan menjaga kebersihan 

dimanapun berada. Pekerjaan rumah tidak harus dilakukan oleh anak 

perempuan, tetapi banyak anak laki-laki yang rajin mengerjakan 

pekerjaan rumah walaupun hanya sekedar menyapu. Seperti yang saya 

lihat di rumah salah satu informan. Seorang anak laki-laki yang 

bernama Prianto terlihat sedang menyapu pada sore hari. 

 
2) Menjaga Kebersihan Lingkungan 

       Berdasarkan wawancara yang dilakukan di lapangan pada tanggal 8 

September 2012 bahwa, selain menjaga kebersihan rumah, orang tua juga 
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sudah mengajarkan anaknya untuk menjaga kebersihan lingkungan. 

Kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab semua orang karena 

dengan lingkungan yang bersih juga akan menjadikan lingkungan sehat 

dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Seperti yang diungkapkan 

oleh bapak kumardi: 

       “Saya selalu mengajarkan kepada anak saya untuk mencintai dan 
membersihkan lingkungan mbak. Selain kebersihan rumah, 
lingkungan juga perlu dijaga supaya lingkungan sekitar rumah indah, 
nyaman dan tidak banyak sarang nyamuk yang menjadi 
penghuninya. Di desa juga biasanya ada kegiatan kerja bakti 
bersama”. ( Wawancara 9 September 2012 ) 

 
        Hal sama juga diungkapkan oleh seorang anak laki-laki yang 

bernama Prianto. Dia mengungkapkan: 

“Walaupun saya itu seorang laki-laki mba, tetapi saya juga sering 
menyapu rumah dan halaman rumah mba. Saya tidak merasa malu, 
walaupun banyak anak laki-laki yang tidak pernah menyapu. Itu saya 
lakukan semata-mata untuk membantu meringankan pekerjaan 
rumah orang tua mbak”. ( Wawancara 9 September 2012 ) 

 

       Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti melalui metode 

observasi, wawancara, dan dokumentasi didapatkan informasi bahwa        

nilai karakter merupakan nilai dasar yang sangat penting dan dapat 

menjadi bekal bagi anak dalam bersosialisasi dengan masyarakat. Oleh 

karena itu orang tua pengunduh sarang juga harus tepat dalam mendidik 

dan menanamkan nilai-nilai karakter tersebut. Jika orang tua berhasil 

dalam membentuk karakter anak, maka anak akan mempunyai sikap dan 

watak yang baik. Menanamkan nilai karakter hubungannya dengan 

Tuhan sudah dilakukan oleh orang tua dengan cara mengajarkan shalat, 
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mengaji dan berpuasa. Menanamkan nilai karakter hubungannya dengan 

diri sendiri sudah dilakukan oleh orang tua dengan cara mengajarkan 

anak untuk disiplin dan juga mandiri. Menanamkan nilai karakter 

hubungannya dengan sesama sudah dilakukan oleh orang tua dengan cara 

menghormati dan menghargai sesama dan mengajarkan anak untuk selalu 

berpamitan ketika keluar rumah. Sedangkan menanamkan nilai karakter 

hubungannya dengan lingkungan sudah dilakukan oleh orang tua dengan 

cara mengajarkan anak untuk menjaga kebersihan rumah dan kebersihan 

lingkungan. 

4.  Karakter Anak Berdasarkan Pola Asuh Orang Tua Pengunduh Sarang 

Burung Walet 

       Karakter merupakan suatu kekuatan mental, akhlak, budi pekerti atau 

moral individu yang merupakan kepribadian khusus yang menjadi pendorong 

dan penggerak, serta yang membedakan dengan individu yang lain. 

Menanamkan nilai-nilai karakter pada anak-anak kita tentu tidak semudah yang 

dibayangkan. Dalam upaya pembentukan karakter anak di institusi keluarga 

pada dasarnya tidak terlepas dari bagaimana bentuk pola asuh yang diterapkan 

orang tua pada anak-anaknya. Sikap dan perilaku yang ditunjukan anak-anak 

sesungguhnya merupakan cerminan dari bagaimana ia diperlakukan orang 

tuanya dalam keluarga.  

       Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dengan 

orang tua yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik (seperti makan, minum) 

dan kebutuhan psikologis (seperti rasa aman, kasih sayang) serta sosialisasi 

norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan 
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lingkungannya. Dengan kata lain, pola asuh juga meliputi pola interaksi orang 

tua dengan anak dalam rangka pendidikan karakter anak. Pola asuh orang tua 

dalam suatu keluarga dapat membentuk karakter anak yang berbeda-beda.  

       Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan pada tanggal 

9 September 2012 dapat dilihat bahwa pola asuh orang tua pengunduh sarang 

burung walet di Desa Karangbolong berdasarkan macam-macam pola asuh. 

a. Pola Asuh Otoriter 

        Pola asuh otoriter mempunyai ciri orang tua membuat semua 

keputusan, anak harus tunduk, patuh, dan tidak boleh bertanya. Pola asuh 

otoriter cenderung membatasi perilaku kasih sayang, sentuhan, dan 

kelekatan emosi orang tua-anak sehingga antara orang tua dan anak seakan 

memiliki dinding pembatas yang memisahkan antara orang tua yang otoriter 

dengan anak yang begitu patuhnya pada orang tua. Ciri-ciri orang tua yang 

menerapkan pola asuh secara otoriter adalah sebagai berikut. 

1) Kekuasaan orang tua dominan. 

2) Anak tidak diakui sebagai pribadi. 

3) Kontrol terhadap tingkah laku anak sangat ketat. 

4) Orang tua menghukum anak jika anak tidak patuh. 

       Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Desa Karangbolong 

pada tanggal 9 September 2012 responden dari orang tua yang bernama 

bapak Slamet mengungkapakan bahwa: 

“Apabila anak saya melakukan kesalahan, saya langsung memarahi 
anak saya mbak. Tujuannya adalah supaya kesalahan yang di 
lakukannya itu tidak pernah di lakukan lagi. Contohnya adalah ketika 
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anak saya pernah ketahuan membolos sekolah mbak”. (Wawancata 9 
September 2012) 

 
    ungkapan bapak Slamet tersebut dibenarkan oleh anak yang 

bernama Umi. Dia mengungkapkan bahwa: “Iya mbak, kalau saya 

melakukan kesalahan saya diamarahi dan juga dinasehati oleh ibu saya 

mbak supaya tidak melakukan kesalahan yang sama” (Wawancata 9 

September 2012) 

        Tujuan yang ingin dicapai bapak Slamet adalah semata-mata untuk 

mendidik anak supaya anaknya itu tidak membolos sekolah lagi. Tetapi 

apabila orang tua menekankan pola yang otoriter seperti itu anak tidak 

akan  merasa aman. Pola asuh yang otoriter akan cenderung menuntut anak 

untuk patuh terhadap segala keputusan orang tua.  

       Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti selama di 

lapangan dapat disimpulkan bahwa karakter anak apabila orang tua 

menggunakan pola asuh otoriter adalah anak akan bersikap keras kepala, 

pendiam, kurang percaya diri, tidak mandiri, tidak bertanggung jawab  dan 

cenderung tertutup dengan teman maupun orang tuanya sendiri. 

b. Pola Asuh Demokratis 

       Pola asuh demokratis mempunyai ciri orang tua mendorong anak untuk 

membicarakan apa yang ia inginkan. Pola asuh yang demokratis akan 

cenderung mendorong anak untuk terbuka, namun tetap bertanggung jawab 

dan mandiri. Ciri-ciri orang tua yang menerapkan pola asuh secara 

demokratis adalah sebagai berikut. 

1) Ada kerjasama antara orang tua dengan anak. 
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2) Anak diakui sebagai pribadi. 

3) Ada bimbingan dan pengarahan dari orang tua. 

4) Ada kontrol dari orang tua yang tidak kaku. 

       Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Desa Karangbolong 

pada tanggal 9 September 2012 responden dari orang tua yang bernama 

bapak Kumardi mengungkapakan bahwa: 

“Saya dalam menerapkan pola asuh kepada anak-anak saya 
menggunakan pola asuh demokratis mbak, saya selalu memeberikan 
kebebasan kepada anak tetapi yang bertanggung jawab. Misalnya dalam 
bergaul dengan teman-temannya, saya tidak melarang anak saya 
berteman dengan siapa saja. Tetapi anak juga harus bisa memilah milih 
teman yang baik pula”. ( Wawancata 9 September 2012) 

       hal senada juga diungkapkan oleh anak dari bapak Kumardi yakni Siti 

Anisa: 

“Bapak dalam mengasuh anak-anaknya sangat demokratis mbak, kami 
itu diberi kebebasan dalam berteman. Bapak tidak melarang anak-
anaknya berteman dengan siapa saja, tetapi harus berteman dengan 
teman ynag baik. Dan bapak selalu mengingatkan kepada kami supaya 
kebebasan yang diberikan adalah kebebasan yang bertanggung jawab”. 
(Wawancara 9 September 2012) 

 
       Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa keluarga bapak 

Kumardi dalam mendidik anak-anaknya adalah menggunakan pola asuh 

yang demokratis. Ia memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk 

berteman dengan siapa saja. Tetapi kebebasan yang diberikan masih yang 

ada batas-batasnya dan yang bisa dipertanggung jawabkan. Penerapan pola 

asuh secara demokratis akan menjadikan anak yang patuh kepada orang tua 

dan membentuk kemandirian. 

       Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti selama di lapangan 

dapat disimpulkan bahwa karakter anak apabila orang tua menggunakan 
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pola asuh demokratis adalah anak akan cenderung mengungkapkan 

agresivitasnya dalam tindakan-tindakan yang konstruktif misalnya disiplin, 

bertanggung jawab, mandiri, jujur, dan mempunyai hubungan yang baik 

terhadap sesama. 

c. Pola Asuh Permisif 

       Pola asuh permisif mempunyai ciri orang tua memberikan kebebasan 

penuh kepada anak untuk berbuat. Pola asuh permisif sangat tidak kondusif 

bagi pembentukan karakter anak. Bagaimanapun juga anak tetap harus 

memerlukan arahan dari orang tua untuk mengenal mana yang baik dan 

mana yang salah. Ciri-ciri orang tua yang menerapkan pola asuh secara 

permisif adalah sebagai berikut. 

1) Dominasi pada anak. 

2) Sikap longgar atau kebebasan dari orang tua. 

3) Tidak ada bimbingan dan pengarahan dari orang tua. 

4) Kontrol dan perhatian orang tua sangat kurang. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Desa 

Karangbolong pada tanggal 9 September 2012 orang tua responden yang 

bernama bapak Sodikin mengungkapkan bahwa: 

       “Anak saya yang masih kecil mbak, kalo sudah bermain itu biasanya 
tidak ingat waktu. Biasanya kalo sudah maghrib baru dia pulang ke 
rumah. Saya terkadang membiarkannya karena mungkin masih kecil 
mbak jadi senangnya itu main dengan teman-temannya. Tetapi kalo di 
kasih tahu supaya tidak sering bermain itu hanya diam saja. Tetapi ya 
besoknya masih diulangi lagi”. ( Wawancara 9 September 2012) 

 
       Hal yang sama juga diungkapkan oleh Prianto anak dari bapak Sodikin. 

Dia mengungkapkan bahwa: 
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“Kalo saya bermain terkadang tidak ingat waktu mbak, biasanya saya 
pulang dari bermain sudah sore. Sebenarnya saya sering dimarahi oleh 
bapak saya tetapi saya lebih suka hanya mendengarkan tanpa merubah 
kelakuan saya. Mungkin karena saya susah diatur bapak jadi pernah 
membiarkan saja.” ( Wawancara 9 September 2012) 

       

        Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti selama di lapangan 

dapat disimpulkan bahwa karakter anak apabila orang tua menggunakan 

pola asuh permisif adalah anak akan cenderung mengembangkan tingkah 

laku agresif secara terbuka atau terang-terangan. Orang tua yang permisif 

juga mengakibatkan anak kurang mampu menyesuaikan diri di luar rumah.  

5. Hambatan dan Kendala Pengunduh Sarang Burung Walet dalam 

Membina Karakter Anak  

a. Faktor Internal 

1) Latar Belakang Pendidikan dan Perekonomian Keluarga 

       Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti selama di lapangan 

pada tanggal 10 September 2012 bahwa pendidikan dan perekonomian 

keluarga menjadi salah satu penghambat orang tua dalam mendidik anak 

terutama dalam membina karakter anak. Latar belakang pendidikan orang 

tua pengunduh memang rata-rata hanya lulusan SMP. Dengan latar 

belakang pendidikan yang rendah itu, orang tua jadi kurang memahami 

dalam membina, mengasuh dan mendidik anak. Sehingga penanaman 

nilai-nilai karakter kepada anak kurang optimal. Seperti yang 

diungkapkan oleh Bapak Kumardi: 

       Saya hanya lulusan SMP mbak, itupun sekolah zaman dulu. Ya 
mungkin itulah hambatan saya yang kurang dalam persoalan 
mendidik atau membentuk karakter anak, tetapi saya tetap berusaha 
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untuk bisa mendidik anak-anak saya supaya mereka bisa berguna 
untuk keluarga, masyarakat dan bangsa” (Wawancara 10 September 
2012) 

 
       Selain pendidikan yang rendah, perekonomian dalam keluarga juga 

menjadi penghambat orang tua pengunduh dalam menyekolahkan 

anaknya. Sehingga pendidikan formal dari anak sangat kurang. Terlebih 

lagi mereka adalah orang yang tinggal di desa dan kebanyakan orang 

desa itu berpikiran tidak perlu sekolah yang tinggi-tinggi. Hal ini juga 

diungkapkan oleh Bapak Slamet: “Saya hanya orang desa mbak. 

Pekerjaan saya tiap harinya hanyalah buruh tani mbak, pekerjaan 

mengunduh ini kan hanya pekerjaan sampingan saja bila waktu musim 

unduh tiba” (Wawancara 10  September 2012) 

       Jadi adanya latar belakang pendidikan dan perekonomian keluarga 

yang kurang bisa menghambat pembinaan karakter kepada anak. Orang 

tua pengunduh yang hanya rata-rata berpendidikan SMP pasti sangat 

berbeda sekali dengan orang tua yang berlatarbelakang sarjana dalam 

membina dan mendidik anak-anaknya. Sedangkan perekonomian 

keluarga juga dapat menghambat akan pendidikan seorang anak. Orang 

tua pengunduh yang hanya bekerja sebagai petani atau buruh tidak akan 

menyekolahkan anak-anaknya hingga sarjana. 

2) Terbatasnya Waktu Berkumpul dengan Keluarga 

       Berdasarkan wawancara dan observasi peneliti selama di lapangan 

pada tanggal 10 September 2012 terlihat bahwa intensitas pertemuan 

antara anak dengan orang tua relatif singkat. Orang tua yang setiap 
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harinya sibuk bekerja untuk mencari nafkah akan jarang sekali 

berkumpul dengan orang tuanya di rumah. Orang tua pengunduh 

biasanya berangkat ke ladang pagi dan pulang ketika siang, kemudian 

berangkat lagi dan baru pulang ketika sore hari. Walaupun tidak setiap 

hari orang tua ke ladang, tetapi masih banyak pekerjaan lain yang 

dilakukannya. Orang tua akan bertemu dengan anaknya ketika sore 

sampai malam hari. Anak yang tidak terkontrol setiap harinya pasti akan 

bermain dan pulang ke rumah sore. Begitupun dengan orang tua yang 

pulang kerja sudah sore dan tentu saja sudah lelah dengan rutinitas 

pekerjaannya. Sehingga waktu untuk berkumpul dengan anak-anak hanya 

waktu malam hari. Itu pun pasti orang tua sudah lelah dan hanya 

digunakan untuk istirahat. Jadi antara orang tua jarang untuk 

bersosialisasi. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sodikin: 

“Saya orang desa mbak, yang tidak punya pekerjaan tetap. Jadi 
saya tiap harinya harus membanting tulang untuk mencukupi 
kebutuhan keluarga. Saya memang jarang mendampingi anak saya 
belajar mbak, karena saya sudah letih dengan pekerjaan tiap 
harinya” (Wawancara 10 September 2012) 
 

       hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Slamet: “Saya bekerja 

hanya buruh mbak, untuk mencukupi kebutuhan, saya juga harus mencari 

pekerjaan yang lain yang bisa untuk mencukupi kebutuhan rumah. Saya 

biasanya pulang kerja sudah sore”. 

       Sebaiknya sesibuk-sibuknya orang tua dengan pekerjaannya, orang 

tua juga harus memberikan sedikit waktu luang untuk anak. Setidaknya 
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menemani anak belajar di malam hari. Sehingga anak akan merasa 

diperhatikan oleh orang tuanya. 

b) Faktor eksternal 

1) Lingkungan Pergaulan Anak 

Lingkungan pergaulan anak akan menjadi salah satu penghambat 

dalam pembentukan karakter anak. Salah satunya adalah teman. Teman 

adalah orang yang biasanya akan mempengaruhi perilaku dan akhlak 

seseorang, terutama bagi anak kecil yang dalam masa pertumbuhan. 

Terperangkapnya anak pada lingkungan teman yang tidak baik, maka 

dengan sendirinya anak akan berperilaku dan bersikap seperti mereka. 

Sehingga kedua orang tua akan kerepotan dan kewalahan dalam 

mengarahkan anaknya. Terutama jika sang anak tidak kuat dalam hal 

iman dan aqidahnya, ia akan sangat cepat sekali terpengaruh oleh sikap 

temannya yang tidak baik dan kebiasaan  baiknya pun akan cepat 

berubah menjadi yang tidak baik. Bagi orang tua, berusahalah untuk 

mengarahkan anak agar memiliki teman dan sahabat dekat yang soleh, 

sehingga ia pun akan bersikap dan berperilaku seperti temannya itu. Dan 

ingatkan pula akan teman yang tidak baik, dimana akan 

mejerumuskannya dan akan mengajak untuk berbuat yang negatif. 

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Poniman: 

“Anak saya yang laki-laki pernah sering membolos sekolah mbak, 
sehingga saya ditegur oleh gurunya. Saya tidak tau kalo anak saya 
sering membolos. Setau saya tiap pagi ya berangkat sekolah ternyata 
ia palah tidak sampai ke sekolah. Ternyata anak saya terpengaruh 
oleh teman-temannya” (Wawancara 10  September 2012) 
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2) Pengaruh Tekhnologi yang Semakin Canggih 

       Kemajuan tekhnologi yang semakin canggih tidak dapat dipungkiri 

menjadi salah satu penyebab anak menjadi tidak terkontrol perilakunya 

oleh orang tua. Kemajuan tekhnologi menjadikan anak menjadi 

bermalas-malasan untuk belajar. Misalnya dengan semakin maraknya 

handphone, internet menjadikan anak boros menghabiskan pulsa dan 

juga uang. Hadirnya internet yang mudah diakses menjadikan anak 

hanya sering pergi ke warnet untuk berselancar dengan dunia maya itu 

ketimbang belajar. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Slamet: 

“Menurut saya mbak, tekhnologi sekarang yang semakin canggih 
menjadikan anak untuk malas belajar. Seperti anak saya yang sudah 
SMP tiap hari selalu saja bermain HP. Tiap minggunya sering 
meminta uang untuk membeli pulsa. Saya sering memarahinya 
karena hal itu menjadikan anak saya malas untuk belajar” 
(Wawancara 10 September 2012) 
 
Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Sodikin: 
 
“Adanya tekhnologi yang sangat canggih sekarang ini, membuat 
anak saya yang laki-laki mbak, bisa setiap hari pergi ke warnet. 
Setiap saya cari, temannya bilang lagi di warnet. Ternyata anak saya 
di warnet itu sering main game online. Hal itu menjadikan anak saya 
malas untuk belajar” (Wawancara 10 September 2012) 
 

         Itulah beberapa dampak dari perkembangan tekhnologi yang 

semakin canggih. Tidak hanya di kota besar saja tetapi, di desa pun sudah 

terkena dampaknya. Adanya tekhnologi yang canggih menjadikan anak 

sangat malas untuk belajar. Oleh karena itu, mengontrol keseharian anak 

merupakan tugas pokok yang harus dilakukan oleh semua orang tua 
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B. Pembahasan 

1. Nilai-nilai Karakter yang Diajarkan oleh Pengunduh Sarang Burung 

Walet  

       Menanamkan nilai-nilai karakter pada anak-anak tentu tidak semudah yang 

dibayangkan. Derasnya arus gerakan modernisasi dan globalisasi menjadi 

tantangan terberat bagi generasi bangsa ini. Oleh karena itu, perlu adanya 

perhatian dan tindakan yang sinergis antara berbagai elemen masyarakat. 

Sebab, untuk mewujudkan generasi bangsa yang berkualitas dan memiliki 

martabat bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak saja, misalnya 

lembaga pendidikan sekolah. Akan tetapi, keterlibatan para elit di 

pemerintahan, masyarakat sekitar dan terlebih lagi adalah lembaga keluarga 

yang merupakan elemen terkecil ini haruslah memiliki perhatian yang serius 

untuk bersama membangun manusia Indonesia yang berkarakter. 

       Dalam upaya menumbuhkan karakter anak lembaga keluarga harus diakui 

mempunyai peranan penting dalam pendidikan. Karena keluarga merupakan 

tempat pertumbuhan anak yang pertama dan utama. Pada masa-masa ini pula 

anak akan mudah sekali menerima pengaruh dari lingkungan sekitarnya, 

terutama dari orang-orang terdekatnya. Ini merupakan masa paling kritis dalam 

pendidikan anak, yaitu tahun-tahun pertama dalam kehidupannya (usia pra-

sekolah). Sebab pada masa itu apa yang ditanamkan dalam diri anak akan 

sangat membekas, sehingga tak mudah hilang atau berubah dalam ingatannya. 

Sebagaimana ada pepatah “belajar diwaktu kecil bagai mengukir di atas batu, 

sementara belajar diwaktu dewasa bagai mengukir di atas air” yang artinya 

mudah sekali lupa dari memori manusia. Dari sini jelas sekali bahwa keluarga 
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mempunyai peranan besar dalam pembangunan masyarakat. Pasalnya, keluarga 

merupakan fondasi bangunan masyarakat dan tempat pembinaan pertama untuk 

mencetak dan mempersiapkan personel-personelnya. 

       Keluarga memiliki peranan penting dalam menentukan kemajuan suatu 

bangsa, sehingga mereka berteori bahwa keluarga adalah unit yang paling 

penting dalam masyarakat, sehingga jika keluarga-keluarga yang merupakan 

fondasi masyarakat lemah, maka masyarakatnya pun akan lemah. Bagi seorang 

anak, keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi pertumbuhan dan 

perkembangannya. Keluarga berfungsi sebagai sarana mendidik, mengasuh, 

dan mensosialisasikan anak, mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya 

agar dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik, serta 

memberikan kepuasan dan lingkungan yang sehat guna tercapainya keluarga 

sejahtera. Apabila keluarga gagal melakukan pendidikan karakter kepada anak, 

maka akan sulit bagi institusi-institusi lain di luar keluarga (termasuk sekolah) 

untuk memperbaikinya. Kegagalan keluarga dalam membentuk karakter anak 

akan berakibat pada tumbuhnya masyarakat yang tidak berkarakter. Oleh 

karena itu, setiap keluarga harus memiliki kesadaran bahwa karakter bangsa 

sangat tergantung pada pendidikan karakter anak di rumah. 

       Indonesia Heritage Foundation (IHF) menyusun serangkaian nilai yang 

selayaknya diajarkan kepada anak-anak, yang kemudian dirangkum menjadi 9 

pilar karakter, yaitu: 

a. cinta Tuhan dan segenap ciptaaNya,  

b. kemandirian dan tanggung jawab,  
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c. kejujuran, bijaksana,  

d. hormat dan santun,  

e. dermawan, suka menolong, dan gotong royong,  

f. percaya diri, kreatif, dan pekerja keras,  

g. kepemimpinan dan keadilan,  

h. baik dan rendah hati,  

i. toleransi, kedamaian dan kesatuan (Megawangi, 2004:95). 

       Sedangkan berdasarkan kajian nilai-nilai agama, norma-norma sosial, 

peraturan/hukum, etika akademis, dan prinsip-prinsip HAM, telah 

teridentifikasi butir-butir nilai yang dikelompokkan menjadi lima nilai utama, 

yaitu nilai-nilai perilaku manusia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang 

Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, dan lingkungan, serta kebangsaan. 

Berikut adalah nilai-nilai utama yang dimaksud dan deskripsi ringkasnya. 

a. Nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan 

1) Religius 

Dalam hal pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan 

selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan atau ajaran agamanya. 

b. Nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri 

1) Jujur 

       Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai 

orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan 

pekerjaan, baik terhadap diri sendiri dan orang lain. 

2) Bertanggung jawab 
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       Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dia lakukan terhadap              

diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), Negara, 

dan Tuhan YME. 

3) Bergaya hidup sehat 

       Segala upaya untuk menerapkan kebiasaan yang baik dalam 

menciptakan hidup sehat dan menghindarkan kebiasaan buruk yang 

dapat mengganggu kesehatan. 

4) Disiplin 

       Tindakan yang menunjukan perilaku tertib dan patuh pada berbagai 

ketentuan dan peraturan. 

5) Kerja keras 

       Perilaku yang menunjukan upaya sungguh-sungguh dalam 

mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas dengan sebaik-

baiknya. 

6) Percaya diri 

       Sikap yakin akan kemampuan diri sendiri terhadap pemenuhan 

tercapainya setiap keinginan dan harapannya. 

7) Berjiwa wirausaha 

       Sikap dan perilaku yang mandiri dan pandai atau berbakat 

mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun 

operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur 

permodalan operasinya. 
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8) Berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif 

       Berpikir dan melakukan sesuatu berdasarkan kenyataan atau logika 

untuk menghasilkan cara atau hasil baru dan termutakhir dari apa yang 

telah dimiliki. 

9) Mandiri 

       Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain 

dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

10) Ingin tahu 

       Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih 

mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 

11) Cinta ilmu 

       Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang nmenunjukan kesetiaan, 

kepeduliaan, dan penghargaan yang tinggi terhadap pengetahuan. 

c. Nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama 

1) Sadar akan hak dan kewajiban diri sendiri dan orang lain 

       Sikap tahu dan mengerti serta melaksanakan apa yang menjadi 

milik/hak diri sendiri dan orang lain serta tugas/kewajiban diri sendiri 

serta orang lain. 

2) Patuh pada aturan-aturan sosial 

       Sikap menurut dan taat terhadap aturan-aturan berkenaan dengan 

masyarakat dan kepentingan umum. 

3) Menghargai karya dan prestasi orang lain 
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       Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan 

sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati 

keberhasilan orang lain. 

4) Santun  

       Sifat yang halus dan baik dari sudut pandang tata bahasa maupun 

tata perilakunya ke semua orang. 

5) Demokratis 

       Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang  menilai sama hak dan 

kewajiban dirinya dan orang lain. 

d. Nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan 

1) Peduli sosial dan lingkungan 

       Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada 

lingkungan alam disekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk 

memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi dan selalu ingin 

memberi bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

e. Nilai kebangsaan 

       Cara berpikir, bertindak, dan wawasan yang menempatkan kepentingan 

bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. 

1) Nasionalis 

       Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukan kesetiaan, 

kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan 

fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya. 

2) Menghargai keberagaman 
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       Sikap memberikan respek/hormat terhadap berbagai macam hal, 

baik yang berbentuk fisik, sifat, adat, budaya, suku, maupun agama. 

       Berdasarkan wawancara dan observasi di lapangan bahwa dalam 

menanamkan nilai-nilai karakter kepada anak, orang tua harus benar-benar 

memberikan nilai-nilai yang mampu mendidik dan mencetak anak yang 

berkarakter. Nilai-nilai karakter yang diajarkan orang tua kepada anak-anaknya 

diantaranya adalah sebagai berikut. 

a. Nilai Karakter Hubungannya dengan Tuhan 

       Untuk mendekatkan anak dengan Tuhan, orang tua pengunduh sarang 

burung walet mengajarkan pendidikan agama kepada anaknya sejak kecil. 

Peran orang tua sangat dibutuhkan dengan harapan anak-anak mereka akan 

tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah serta berguna bagi agama, 

nusa, dan bangsa. Dalam rangka mengajarkan pendidikan agama kepada 

anak-anaknya orang tua pengunduh mengajarkan anak-anak mereka dengan 

berbagai bentuk kegiatan. 

1) Shalat 

       Shalat merupakan tiang agama bagi orang yang beriman. Dengan 

menjalankan shalat kita sebagai umat muslim akan mendapatkan 

kemuliaan dan kebahagiaan karena terasa lebih dekat dengan Sang 

Pencipta. Manusia adalah makhluk  individu yang mempunyai kewajiban 

untuk melakukan hubungan vertikal yang bersifat pribadi antara  manusia 

dengan Tuhan. Dengan menjalankan semua kewajiban kita terhadap Sang 

Khaliq dan menjauhi semua laranganNya maka  akan membuat hidup 
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kita terasa jauh lebih sempurna dan bermakna. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan di lapangan terlihat bahwa, orang tua telah mengajarkan 

anaknya untuk menjalankan shalat. Baik itu shalat sendiri walaupun 

berjamaah. Pada dasarnya shalat yang lebih sempurna adalah dengan cara 

berjamaah dari pada shalat sendiri (munfarid), karena shalat secara 

berjamaah pahalanya lebih banyak ketimbang shalat munfarid.  

2) Mengaji 

       Tidak hanya mengajarkan shalat, orang tua pengunduh juga 

mengajarkan anak-anaknya untuk mengaji. Baik mengaji di rumah 

ataupun di TPQ. Orang tua mengajarkan anaknya untuk mengaji supaya 

anak-anak tersebut mampu membaca Al Qur’an dengan baik dan benar. 

Selain itu di TPQ  juga diajarkan shalat dan dilatih menghafal doa sehari-

hari 

3) Berpuasa 

       Bagi umat Islam berpuasa di Bulan Ramadhan merupakan suatu 

kewajiban. Pahala yang didapat lebih besar apalagi jika didukung dengan 

kegiatan keagamaan yang lainnya. Orang tua pengunduh berusaha untuk 

mengenalkan kepada anak-anaknya untuk berpuasa sejak kecil karena 

dengan memperkenalkan sejak usia dini akan mempermudah dalam 

penanamannya hingga dewasa, sehingga sampai dewasa sang anak akan 

terbiasa untuk melaksanakan puasa baik puasa sunat ataupun puasa wajib 

di Bulan Ramadhan. 

b. Nilai Karakter Hubunganya dengan Diri-Sendiri 
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       Sikap-sikap yang diajarkan orang tua pengunduh sarang burung walet 

agar anaknya memiliki karakter yang baik hubungannya dengan diri sendiri 

adalah orang tua mengajarkan nilai-nilai yang dapat membentuk karakter 

anak supaya menjadi pribadi yang baik seperti. 

1) Disiplin yaitu kepatuhan terhadap suatu peraturan dan tunduk pada suatu 

pengawasan. Dengan membiasakan anak untuk disiplin, maka anak akan 

senantiasa menjalankan kedisiplinannya dalam kehidupan sehari-hari 

2) Kerja keras yaitu berusaha dan berjuang dengan sungguh-sungguh untuk 

mendapatkan apa yang di cita-citakan atau yang diinginkan. Seorang 

anak yang mempunyai sikap kerja keras, maka ia akan berusaha 

bersungguh-sungguh untuk mengejar segala cita-citanya 

3) Mndiri yaitu tidak bergantung pada orang lain. Anak yang mempunyai 

sikap mandiri akan senantiasa berusaha melakukan pekerjaannya sendiri 

tanpa harus merepotkan dan menggantungkan kepada orang lain 

4) Tanggung jawab yaitu  sikap dan kewajiban yang sudah seharusnya ia 

kerjakan. Anak yang memiliki sikap tanggung jawab akan berusaha 

selalu mempertanggungjawab kan segala sesuatu yang sudah menjadi 

kewajibannya baik itu kewajiban terhadap Tuhan, sesama, diri sendiri 

dan lingkungannya. 

c. Nilai Karakter Hubunganya dengan Sesama 

       Sikap-sikap yang diajarkan orang tua pengunduh agar anaknya 

memiliki karakter yang baik hubungannya dengan sesama adalah 

mengajarkan anak untuk saling menghormati sesama dan mengajarkan anak 
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untuk berpamitan ketika keluar rumah. Menghormati sesama bisa dilakukan 

baik itu kepada anggota keluarga, teman, guru di sekolah dan masyarakat 

sekitar sehingga anak nantinya akan terbiasa mempunyai sikap saling 

menghormati ke sesama manusia. Sedangkan mengajarkan anak untuk 

berpamitan ketika keluar rumah merupakan salah satu cara yang tepat untuk 

mendidik anak supaya orang tua dapat mengontrol perilaku anak. 

d. Nilai Karakter Hubunganya dengan Lingkungan 

       Sikap-sikap yang diajarkan orang tua pengunduh agar anaknya 

memiliki karakter yang baik hubungannya dengan lingkungan adalah 

dengan cara menjaga kebersihan rumah dan menjaga kebersihan 

lingkungan. Dengan mengajarkan anak untuk menjaga kebersihan rumah 

dan menjaga kebersihan lingkungan, misalnya anak dibimbing untuk 

menjaga lingkungan hidup, menggunakan barang secara bertanggungjawab 

dan kritis terhadap persoalan lingkungan yang dihadapi masyarakat. 

Kesadaran dan kebiasaan untuk menjaga kebersihan lingkungan, melakukan 

penghijauan, dan membuang sampah pada tempatnya sangat penting 

ditanamkan dalam diri anak, agar anak terbiasa dengan hidup sehat. 

2. Karakter Anak Berdasarkan Pola Asuh Orang Tua Pengunduh Sarang 

Burung Walet 

       Dalam Rohinah (2012:134) secara umum, Hurlock mengkategorikan pola 

asuh menjadi tiga jenis. 

a. Pola Asuh Otoriter 

       Pola asuh otoriter mempunyai ciri orang tua membuat semua keputusan, 

anak harus tunduk, patuh, dan tidak boleh bertanya. Dalam pola asuhan 
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otoriter ini, orang tua cenderung membatasi perilaku kasih sayang, 

sentuhan, dan kelekatan emosi orang tua-anak sehingga antara orang tua dan 

anak seakan memiliki dinding pembatas yang memisahkan ‘si otoriter” 

(orang tua) dengan “si patuh” (anak).  

       Studi yang pernah dilakukan oleh Fagan dalam Rohinah (2012:135). 

menunjukan bahwa terdapat keterkaitan antara faktor keluarga dan tingkat 

kenakalan keluarga, di mana keluarga yang broken home, kurangnya 

kebersamaan dan interaksi antar keluarga, dan orang tua yang otoriter 

cenderung menghasilkan remaja yang bermasalah. Pada akhirnya, hal ini 

akan berpengaruh terhadap kualitas karakter anak. Salah satu orang tua 

pengunduh mengatakan bahwa kalau anaknya melakukan kesalahan. ia tidak 

segan-segan memarahinya dan memberikan hukuman, agar kesalahannya 

tidak diulangi lagi. Anak bisa menjadi lebih disiplin dan tidak keras kepala. 

       Berdasarkan wawancara yang di lakukan bahwa karakter anak apabila 

orang tua menggunakan pola asuh otoriter adalah anak akan bersikap keras 

kepala, pendiam, kurang percaya diri, tidak mandiri, tidak bertanggung 

jawab  dan cenderung tertutup dengan teman maupun orang tuanya sendiri 

b. Pola Asuh Demokratis 

       Pola asuh demokratis mempunyai ciri orang tua mendorong anak untuk 

membicarakan apa yang ia inginkan. Pola asuh yang demokratis tampaknya 

lebih kondusif dalam pendidikan karakter pada anak. Orang tua yang 

menerapkan pola asuh yang demokratis akan lebih mendukung 

perkembangan pada anak, terutama dalam hal kemandirian dan tanggung 
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jawab. Sehingga anak nantinya akan bisa bersikap mandiri, tidak selalu 

menggantungkan pada orang lain dan juga mempunyai tanggung jawab 

terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain. 

       Berdasarkan wawancara yang dilakukan bahwa karakter anak apabila 

orang tua menggunakan pola asuh demokratis adalah anak akan cenderung 

mengungkapkan agresivitasnya dalam tindakan-tindakan yang konstruktif 

misalnya disiplin, bertanggung jawab, mandiri, jujur, dan mempunyai 

hubungan yang baik terhadap sesama. 

c. Pola Asuh Permisif 

       Pola asuh permisif mempunyai ciri orang tua memberikan kebebasan 

penuh pada anak untuk berbuat. Penerapan pola asuh yang permisif sangat 

tidak kondusif bagi pembentukan karakter anak. Bagaimana pun juga anak 

tetap memerlukan arahan dari orang tua untuk mengenal mana yang baik 

dan mana yang salah. Dengan memberi kebebasan yang berlebihan, apalagi 

terkesan membiarkan, akan membuat anak bingung dan berpotensi salah 

arah. 

       Berdasarkan wawancara yang dilakukan bahwa karakter anak apabila 

orang tua menggunakan pola asuh permisif adalah anak akan cenderung 

mengembangkan tingkah laku agresif secara terbuka atau terang-terangan. 

Orang tua yang permisif juga mengakibatkan anak kurang mampu 

menyesuaikan diri di luar rumah. 
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       Menurut Megawangi (2004), ada beberapa kesalahan orang tua dalam 

mendidik anak yang dapat mempengaruhi perkembangan kecerdasan emosi 

anak sehingga berakibat pada pembentukan karakternya, yaitu: 

1) kurang menunjukan ekspresi kasih sayang baik secara verbal ataupun 

fisik; 

2) kurang meluangkan waktu yang cukup untuk anaknya; 

3) bersikap kasar secara verbal, misalnya menyindir, mengecilkan anak, dan 

berkata-kata kasar; 

4) bersikap kasar secara fisik, misalnya memukul, mencubit, dan 

memberikan hukuman badan lainnya; 

5) terlalu memaksa anak untuk menguasai kemampuan kognitif sacara dini; 

6) tidak menanamkan “good character” kepada anak. 

3. Hambatan dan Kendala Orang Tua Pengunduh dalam Membina Karakter 

Anak  

       Hambatan dan kendala yang dialami oleh orang tua pengunduh sarang 

burung walet dalam mendidik dan membina karakter anak bisa berasal dari 

dalam keluarga (faktor internal) dan juga faktor yang berasal dari luar keluarga 

(faktor eksternal).  

       Faktor yang berasal dari dalam keluarga di pengaruhi oleh adanya latar 

belakang pendidikan dari orang tua yang hanya lulusan sekolah menengah 

pertama. Jadi dalam hal ini orang tua tidak mempunyai pengetahuan yang luas 

dalam mendidik anak dan mengembangkan karakter anak. Apalagi di zaman 

yang sekarang ini anak mudah terpengaruh oleh pergaulan yang salah. Selain 

pendidikan orang tua yang kurang perekonomian keluarga juga menjadi faktor 
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yang mendasar dalam pendidikan formal seorang anak. Faktor internal lain 

yang menghambat dalam pembentukan karakter anak di dalam sebuah keluarga 

adalah terbatasnya waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Dengan 

kesibukan orang tua yang bekerja mencari nafkah, memungkinkan tidak ada 

waktu luang untuk berkumpul dengan anak-anak di malam hari. Kalaupun ada 

mungkin hanya sebentar karena orang tua pasti sudah lelah dengan rutinitas 

kesehariannya. Sehingga sang anak juga akan jarang membicarakan keluh 

kesah kepada orang tua. 

       Faktor yang berasal dari luar keluarga (faktor eksternal) dipengaruhi oleh 

lingkungan pergaulan anak dan dengan adanya tekhnologi yang semakin 

canggih. Lingkungan pergaulan anak dan adanya tekhnologi yang semakin 

pesat membuat anak akan lebih senang menghabiskan waktu hanya untuk 

bermain dengan teman-temannya di luar rumah. Faktor yang berasal dari luar 

ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan sikap dan karakter seorang 

anak.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian  mengenai pola pembinaan karakter anak pada 

komunitas pengunduh sarang burung walet di Desa Karangbolong Kecamatan 

Buayan Kabupaten Kebumen dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Nilai-nilai karakter yang dibina oleh orang tua pengunduh sarang burung walet 

yaitu: nilai karakter yang berhubungan dengan Tuhan (Religius) adalah anak 

selalu menjalankan shalat dalam sehari-hari, setiap sore anak selalu pergi 

mengaji di TPQ dekat rumah, ketika bulan puasa tiba anak selalu menjalankan 

puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadhan. Nilai karakter yang 

berhubungan dengan diri sendiri yaitu anak terlihat selalu disiplin ketika 

berangkat ke sekolah, selalu bekerja keras dalam mencapai prestasi yang 

memuaskan, dan sikap mandiri di lakukan anak dengan cara selalu melakukan 

pekerjaan rumah sendiri seperti setelah bangun tidur selalu merapikan tempat 

tidur, selain terbiasa mandiri anak juga belajar untuk bisa bertanggung jawab 

pada dirinya sendiri. Nilai karakter yang berhubungan dengan sesama yaitu 

anak selalu berpamitan kepada orang tua jika mau pergi dan anak juga terlihat 

selalu hormat baik itu kepada orang tua dan tetangga sekitar. Nilai karakter 

yang berhubungan dengan lingkungan yaitu anak terlihat selalu membantu 

pekerjaan rumah orang tua seperti menyapu rumah tiap pagi dan sore, selain itu 

anak juga ikut melestarikan lingkungan sekitar dengan menyapu halaman 

rumah dan membersihkan pekarangan rumah. 
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2. Karakter Anak Berdasarkan Pola Asuh Orang Tua Pengunduh Sarang Burung 

Walet 

       Pembentukan karakter anak di institusi keluarga pada dasarnya tidak 

terlepas dari bagaimana bentuk pola asuh yang diterapkan orang tua pada anak-

anaknya. Dari deskripsi dan hasil penelitian yang ada, bahwa orang tua 

pengunduh sarang burung walet dalam mengasuh anak-anaknya yakni 

menggunakan pola asuh yang demokratis di mana anak mempunyai sikap 

disiplin, mandiri, jujur, peduli dan juga bertanggung jawab baik kepada dirinya 

sendiri maupun kepada orang lain. 

3. Hambatan dan Kendala Orang Tua Pengunduh dalam membina karakter anak di 

Desa Karangbolong 

       Hambatan dan kendala orang tua pengunduh dalam membina karakter 

anak berasal dari dalam keluarga (faktor internal), dan dari luar keluarga           

(faktor eksternal).  

a) Faktor yang berasal dari dalam keluarga (internal) antara lain:  

1) latar belakang pendidikan, perekonomian keluarga, dan terbatasnya tu 

berkumpul dengan keluarga 

       latar belakang pendidikan dari orang tua pengunduh yang hanya 

lulusan sekolah menengah pertama menjadikan orang tua minim akan 

pengetahuan bagaimana cara mendidik dan mengembangkan karakter 

anak dengan baik dan benar. Apalagi di zaman yang sekarang ini anak 

mudah terpengaruh oleh pergaulan yang salah. Selain pendidikan orang 

tua yang kurang perekonomian keluarga juga menjadi faktor yang 
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mendasar dalam pendidikan formal seorang anak. Faktor internal lain 

yang menghambat dalam pembentukan karakter anak di dalam sebuah 

keluarga adalah terbatasnya waktu untuk berkumpul dengan 

keluarga.karena kesibukan orang tua yang bekerja mencari nafkah, 

sehingga memungkinkan tidak ada waktu luang untuk berkumpul dengan 

anak-anak 

b) Faktor yang berasal dari luar keluarga (eksternal) antara lain:  

1) lingkungan pergaulan anak, dan meningkatnya tekhnologi yang semakin 

canggih. 

       Lingkungan pergaulan anak sangat berpengaruh terhadap 

pembentukan karakter anak. Apabila orang tua kurang mengontrol 

pergaulan anak kemungkinan besar anak akan bisa masuk ke dalam 

pergaulan yang salah sehingga anak akan mudah terpengaruh oleh hal-hal 

yang tidak baik. Selain lingkungan pergaulan anak, adanya pengaruh 

tekhnologi yang semakin canggih juga dapat menghambat pembentukan 

karakter pada anak. Apalagi di zaman yang semakin modern sekarang 

ini, informasi sangat mudah diakses dan mudah mempengaruhi perilaku 

anak. 
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B. Saran 

       Sedangkan saran yang harus diperhatikan oleh orang tua pengunduh sarang 

burung walet dalam pembinaan karakter anak adalah sebagai berikut. 

1. Bagi orang tua pengunduh harus bisa mengontrol pergaulan sang anak, karena 

jika orang tua hanya sibuk bekerja dan tidak memperhatikan perkembangan 

anak maka anak akan mudah terjerumus ke dalam pergaulan yang salah. 

2. Bagi orang tua pengunduh harus bisa mengurangi hambatan-hambatan yang 

ada misalnya lebih sering berkumpul dan meluangkan waktu untuk anak 

dengan cara menemani dan memantau anak belajar di malam hari dan  

memantau pergaulan anak dengan teman-temannya, sehingga anak tidak 

terjerumus pada pergaulan yang salah 

3. Bagi orang tua pengunduh harus lebih memantau anak untuk tidak terlalu 

sering menggunakan sarana yang berbau teknologi seperti internet dan 

handphone yang sering digunakan untuk hal-hal yang tidak penting dan 

cenderung menjadikan anak menjadi malas untuk belajar. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

HASIL WAWANCARA 

Pertanyaan untuk Orang Tua Pengunduh 

Identitas Informan 

Nama    : Kumardi 

Umur    : 47 Tahun 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Agama    : Islam 

Pekerjaan   : Buruh 

A. Untuk menjawab pertanyaan: “Untuk mengetahui nilai-nilai karakter yang 

seperti apakah yang diberikan orang tua pengunduh sarang burung walet 

kepada anak-anaknya di Desa Karangbolong Kecamatan Buayan Kabupaten 

Kebumen”. 

1. Apakah anda mengajarkan kepada anak anda untuk beribadah kepada Tuhan 

Yang Maha Esa? 

Jawab: Ya mbak, saya selalu mengajarkan kepada anak-anak saya beribadah 

seperti saya ajarkan untuk selalu melaksanakan shalat lima waktu, mengaji 

dan juga berpuasa 

2. Bagaimana cara anda mengajarkan anak anda beribadah? 

Jawab: Saya mengajarkan kepada anak saya dengan cara memberikan 

contoh yang konkret dari saya dan istri dalam menjalankan shalat, sehingga 

anak akan mencontoh pula untuk melaksanakan shalat. 

3. Sejak usia berapa anda mengajarkan anak anda tentang ibadah? 

Jawab: Sejak kecil mbak, paling ketika anak sudah masuk TK. Di mana 

anak sudah mulai mengerti tentang shalat 

4. Apakah anda selalu menyuruh anak anda untuk beribadah setiap harinya? 

Jawab: Tidak setiap hari menyuruh mbak, karena sudah kebiasaan 

dilakukan, hanya terkadang mengingatkan saja ketika sedang lupa. 

5. Apakah anda pernah mengajak anak anda mengunduh sarang burung walet? 

Jawab: Tidak pernah mbak, karena lokasinya yang tidak aman untuk anak-

anak. Dan lokasinya yang di pinggir samudra hindia. 
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6. Apakah anda pernah mengajarkan anak anda bagaimana cara mengunduh 

sarang burung walet?  

Jawab: Ya Paling hanya menceritakan saja pengalaman saya ketika sedang 

mengunduh sarang burung. Karena pengalaman yang di dapat kan 

bermacam-macam 

7. Bagaimana cara anda menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam 

pengunduhan sarang burung walet?misalnya sikap keuletan, kehati-hatian 

kepada anak anda? 

Jawab: Ya saya hanya berbagi pengalaman saja kepada anak ketika dalam 

mengunduh itu harus berhati hati supaya tidak sampai jatuh. Kita harus 

sabar dan ulet dalam mengunduh. Itu semua saya bagi dan saya ceritakan 

kepada anak-anak supaya anak tau bagaimana susahnya orang tua dalam 

mencari uang dan menghargai semua pekerjaan. 

8. Apakah anda mengajarkan kepada anak anda untuk menghormati sesama? 

Jawab: Saya selalu mengajarkan anak untuk selalu menghormati sesama, 

baik itu kepada orang tua ataupun tetangga dan juga guru. Karena dengan 

menghormati sesama kita juga akan dihormati oleh orang lain. 

9. Bagaimana cara anda menerapkan kepada anak anda tentang bagaimana 

menghormati sesama? 

Jawab: Dalam menerapkan kepada anak untuk menghormati sesama dengan 

cara mengajarkan kepada anak untuk selalu memakai bahasa krama kepada 

orang yang lebih tua. Mungkin itu salah satu penerapannya mbak. 

10. Apakah anda selalu memberi contoh kepada anak anda bagaimana cara 

menghormati sesama? 

Jawab: Saya berikan contoh yang sederhana saja mbak, misalnya saja ketika 

ada tamu datang ke rumah. Anak selalu menghormati tamu tersebut dengan 

menyapa dengan bahasa krama. 

11. Apakah anda mengajarkan anak anda sopan santun? Misalnya sopan santun 

kepada orang yang lebih tua?bagaimana caranya? 

Jawab: Setiap orang tua pasti selalu mengajarkan anak-anaknya sopan 

santun mbak, biasanya saya mengajarkan kepada anak saya ketika ada tamu 
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datang ke rumah sedang melihat tv, saya suruh mengecilkan volumenya atau 

gak ya dimatikan saja. Dan saya juga mengajarkan kepada anak untuk selalu 

menjaga sopan santunnya ketika dimana pun berada. 

12. Apakah anda selalu memberi contoh kepada anak anda untuk berlaku sopan 

santun kepada orang yang lebih tua? 

Jawab: Saya selalu memberikan contoh sopan santun mbak kepada anak. 

Contoh yang saya berikan kepada anak adalah ketika bertamu ke tempat 

saudara atau tetangga untuk menjaga kesopanan. 

13. Apakah anda mengajarkan kepada anak anda kejujuran? 

Jawab: iya mbak, saya juga mengajarkan kepada anak untuk berkata jujur 

dalam segala apa pun 

14. Bagaimana cara anda memberi contoh kepada anak anda dalam bersikap 

jujur? 

Jawab: Saya selalu mengingatkan kepada anak untuk selalu jujur, baik itu 

dalam hal meminta uang untuk membeli buku ataupun untuk jajan. 

15. Apakah anda mengajarkan kepada anak anda kedisiplinan?Misalnya disiplin 

dalam hal apa? 

Jawab: Ya, sikap disiplin sangat perlu diterapkan kepada anak. Saya selalu 

membiasakan anak untuk disiplin bangun pagi dan berangkat pagi ke 

sekolah supaya tidak terlambat sampai ke sekolah. 

16. Bagaimana cara anda mencontohkan kepada anak anda untuk bersikap 

disiplin? 

Jawab: Saya sudah biasa bangun pagi mbak, dan terkadang berangkat kerja 

pagi. Mungkin itu contoh saya dalam menanamkan sikap disiplin. Dan anak 

saya sudah saya biasakan untuk berangkat ke sekolah tidak terlambat. 

17. Apakah anda mengajarkan anak anda sikap bertanggung jawab?contohnya 

seperti apa? 

Jawab: Ya, sikap bertanggung jawab saya ajarkan ketika anak harus 

membantu pekerjaan rumah. Seperti setelah makan mencuci piring atau kalo 

disuruh menyapu harus dilakukan.  
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18. Apakah anda mengajarkan kepada anak anda bagaimana menjaga 

lingkungan?  

Jawab: Menjaga lingkungan itu wajib mbak, saya selalu mengajarkan anak 

untuk selalu menjaga lingkungan apalagi sekitar rumah 

19. Bagaimana cara anda mengajarkan kepada anak anda menjaga lingkungan 

sekitar?contohnya seperti apa? 

Jawab: Menjaga lingkungan itu dimulai dari dalam rumah mbak, saya selalu 

menyuruh anak untuk menyapu mbak, baik menyapu rumah ataupun 

halaman. Ketika banyak sampah di halaman yang kering selalu saya bakar. 

Sehingga lingkungan rumah terlihat bersih dan nyaman. 

B. Untuk menjawab pertanyaan “Bagaimanakah karakter anak berdasarkan pola 

asuh orang tua pengunduh sarang  burung   walet  di Desa Karangbolong 

Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen” 

1. Apakah anda selalu menyuruh anak untuk beribadah? Caranya  seperti apa? 

Jawab: Saya selalu mengajarkan dan juga menyuruh anak supaya tidak lupa 

menjalankan shalat mbak, 

2. Apakah anda selalu mengajarkan anak tentang keimanan terhadap Tuhan 

melalui ajaran keagamaan? Bagaimana caranya? 

Jawab: Ya, setiap orang muslim selalu menjalankan apa yang menjadi 

kewajibannya. Contohnya shalat dan mengaji. Saya menyuruh anak saya 

untuk mengaji baik itu di rumah ataupun mengaji di TPQ. Hal itu supaya 

dapat memupuk sikap religius anak tentang agama. 

3. Apakah anda selalu mengajarkan anak tentang ketakwaan terhadap Tuhan 

melalui ajaran keagamaan? Bagaimana caranya? 

Jawab: Kita sebagai umat manusia harus bertaqwa kepada Tuhan dengan 

cara menjalankan kewajiban dan menjauhi segala larangannya. Wujud nyata 

yang saya ajarkan adalah dengan mengajarkan anak untuk rajin shalat dan 

juga mengaji. 

4. Apakah anda selalu bersyukur atas nikmat yang  diberikan Tuhan? 

Bagaimana caranya? 
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Jawab: Saya selalu mensyukuri segala nikmat yang diberikan Tuhan, karena 

seberapa yang kita dapat adalah rezeki. 

5. Apakah anda selalu mengajarkan kepada anak anda mengenai sopan santun 

dengan orang yang lebih tua? Contohnya seperti apa? 

Jawab: Ya, saya mengajarkan kesopanan kepada anak saya kepada orang 

yang lebih tua dengan membiasakan berbahasa krama 

6. Apakah anda selalu mengajarkan anak untuk menolong orang yang 

membutuhkan pertolongan? Jika iya, Bagaimana contohnya? 

Jawab: Saya juga mengajarkan kepada anak untuk membantu siapa saja baik 

itu teman atau tetangga yang sedang membutuhkan pertolongan kita. 

Supaya anak mempunyai sikap kepeduliaan kepada sesama 

7. Apakah anda pernah mengajarkan anak untuk peduli dengan orang yang 

kurang mampu? Jika iya, misalnya seperti apa? 

Jawab: menanamkan sikap peduli kepada orang lain biasanya saya ajarkan 

ketika ada orang peminta minta, ya di beri seadanya kita.  

8. Apakah anda selalu mengajarkan kejujuran kepada anak dalam hal 

membayar SPP dalam sekolah? Bagaimana caranya? 

Jawab: Saya selalu memberi uang ketika anak meminta uang untuk 

keperluan sekolah. Dan anak saya selalu memberi perincian untuk apa saja 

uang yang di minta itu sehingga saya tidak khawatir karena anak selalu jujur 

dalam meminta uang 

9. Bagimana cara anda menanamkan kedisipinan kepada anak anda dalam hal 

membagi waktu untuk belajar dan membantu orang tua? 

Jawab: Saya selalu menyuruh anak saya setiap malam harus belajar, tetapi 

kalo untuk membantu pekerjaan rumah paling hanya menyapu dan mencuci 

piring saja. 

10. Apakan anda selalu megajarkan anak mengenai tanggung jawab sebagai 

anak, dan seorang pelajar? Dalam wujud seperti apa? 

Jawab: Ya, saya ajarkan anak untuk tidak membolos ke sekolah. Dengan 

anak rajin berangkat ke sekolah kan berarti dia sudah berlatih 

bertanggungjawab terhadap orang tuanya 
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C. Untuk menjawab pertanyaan “Apakah hambatan dan kendala yang dialami 

orang tua pengunduh sarang burung walet dalam membina karakter anak-

anaknya di Desa Karangbolong Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen” 

1. Bagaimana cara anda mendidik anak anda setiap harinya? 

Jawab: Setiap hari saya selalu ingatkan supaya anak itu selalu menurut 

kepada kedua orang tua, menghormati sesama yang lebih tua dan selalu 

berperilaku yang baik dalam segala hal. 

2. Apakah anda hanya mengandalkan sekolah saja dalam mendidik anak anda? 

Jawab: Tidak mbak, di rumah pun saya selalu berusaha mendidik anak 

sebisa saya. Ya walaupun mungkin pendidikan yang saya beri tidak 

m,aksimal karena pendidikan saya kan hanya SMP 

3. Bagimana cara bapak/ibu mengontrol keseharian anak, padahal anda sibuk 

bekerja?  

Jawab: Saya sebisa mungkin bisa mengontrol keseharian anak saya. 

Walaupun saya sibuk bekerja. Tapi masih ada istri yang di rumah mbak 

4. Apakah anak Bapak/Ibu pernah melakukan hal negatif seperti: minum-

minuman keras, judi, terlibat tawuran dan lain sebagainya? 

Jawab: Wah, anak saya kebetulan perempuan semua mbak, jadi tidak 

mungkin melakukan hal seperti itu 

5. Bagaimana cara Bapak/Ibu mengatasi anak yang mulai tidak patuh dan 

nakal? 

Jawab: Biasanya saya hanya menegur dan memperingatkan saja mbak 

6. Apakah anak anda pernah melakukan kesalahan di sekolah? Jika iya, 

kesalahan seperti apa yg dilakukan anak anda? 

Jawab: Saya rasa di sekolah anak saya aman-aman saja mbak, tidak da 

laporan dari guru yang macam-macam 

7. Pernahkah Bapak/Ibu Memberikan hukuman saat anak anda melakukan 

kesalahan? Jika pernah, hukuman macam apa yang bisa Bapak/Ibu berikan 

pada anak? Apakah anak jera dengan hukuman itu? 

Jawab: Saya hanya menegur dan memberi nasehat saja mbak, karena bagi 

saya hukuman itu terlalu kasar pada anak perempuan 
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8. Apakah hambatan-hambatan anda sebagai orang tua dalam mendidik anak 

anda? 

Jawab: Hambatan yang datang mungkin dari faktor pendidikan saya yang 

hanya lulusan SMP mbak, sehingga mungkin saya kurang optimal dalam 

mendidik anak. Tetapi saya sudah berusaha untuk maksimal dalam 

mendidik anak saya.  

9. Apakah menurut anda sebagai orang tua sudah berhasil dalam mendidik 

anak anda? 

Jawab: Menurut saya, saya sudah menjalankan peran saya sebagai orang tua 

yang bertanggung jawab dalam mendidik anak-anak saya 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

HASIL WAWANCARA 

Pertanyaan untuk Orang Tua Pengunduh 

Identitas Informan 

Nama    : Poniman 

Umur    : 46 Tahun 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Agama    : Islam 

Pekerjaan   : Buruh 

A. Untuk menjawab pertanyaan: “Untuk mengetahui nilai-nilai karakter yang 

seperti apakah yang diberikan orang tua pengunduh sarang burung walet 

kepada anak-anaknya di Desa Karangbolong Kecamatan Buayan Kabupaten 

Kebumen”. 

1. Apakah anda mengajarkan kepada anak anda untuk beribadah kepada Tuhan 

Yang Maha Esa? 

Jawab: Sudah mbak, saya ajarkan anak untuk shalat setiap waktu, saya 

suruh mengaji di Mushola dekat rumah 

2. Bagaimana cara anda mengajarkan anak anda beribadah? 

Jawab: Ya saya memberi contoh yang konkret kepada anak seperti jika 

sudah saatnya shalat anak juga harus ikut shalat. Saya juga mengajarkan 

anak untuk shalat yang banyak pahalanya adalah shalat secara berjamaah 

seperti itu mbak 

3. Sejak usia berapa anda mengajarkan anak anda tentang ibadah? 

Jawab: Kira kira ketika anak SD mbak, soalnya kan anak sejak TK saja juga 

sudah mengaji di Mushola dan diajarkan tata cara shalat juga 

4. Apakah anda selalu menyuruh anak anda untuk beribadah setiap harinya? 

Jawab: Ya, saya menyuruh anak saya mbak, kalo sampai lupa saya atau istri 

selalu mengingatkan  

5. Apakah anda pernah mengajak anak anda mengunduh sarang burung walet? 

Jawab: Tidak pernah mbak, karena terlalu berbahaya untuk anak-anak 
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6. Apakah anda pernah mengajarkan anak anda bagaimana cara mengunduh 

sarang burung walet? 

Jawab: Ya paling saya hanya bercerita saja kepada anak mbak 

7. Bagaimana cara anda menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam 

pengunduhan sarang burung walet?misalnya sikap keuletan, kehati-hatian 

kepada anak anda? 

Jawab: Ya dengan cerita yang saya ceritakan saya juga memberikan 

pemahaman bahwa dalam megunduh sarang walet itu perlu kehati-hatian 

dan juga keuletan sehingga memperoleh hasil yang maksimal 

8. Apakah anda mengajarkan kepada anak anda untuk menghormati sesama? 

Jawab: Ya saya mengajarkan anak  untuk selalu menghormati sesama, 

apalagi terhadap orang tua dan tetangga 

9. Bagaimana cara anda menerapkan kepada anak anda tentang bagaimana 

menghormati sesama? 

Jawab: Dengan cara menyuruh anak selalu menggunakan bahasa krama 

kepada orang yang lebih tua 

10. Apakah anda selalu memberi contoh kepada anak anda bagaimana cara 

menghormati sesama? 

Jawab: Ya saya selalu memberi contoh yang konkret pada anak mbak. 

11. Apakah anda mengajarkan anak anda sopan santun? Misalnya sopan santun 

kepada orang yang lebih tua?bagaimana caranya? 

Jawab: Saya mengajarkan anak saya sopan santun mbak, kalo dengan orang 

tua ya menghormatinya dan tidak boleh membantah perintah orang tua 

12. Apakah anda selalu memberi contoh kepada anak anda untuk berlaku sopan 

santun kepada orang yang lebih tua? 

Jawab: Ya, saya selalu mencontohkan anak untuk bersikap menghormati 

dan menghargai orang yang lebih tua 

13. Apakah anda mengajarkan kepada anak anda kejujuran? 

Jawab: Ya, kejujuran sangat penting dalam hidup mbak. Orang yang selalu 

berkata jujur akan selalu dipercaya oleh orang lain 
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14. Bagaimana cara anda memberi contoh kepada anak anda dalam bersikap 

jujur? 

Jawab: Contoh yang saya terapkan adalah ketika anak minta uang untuk 

membeli buku di sekolah saya ajarkan untuk jujur dalam memintanya 

15. Apakah anda mengajarkan kepada anak anda kedisiplinan?Misalnya disiplin 

dalam hal apa? 

Jawab: Ya mbak, disiplin dalam berbagai hal misalnya disiplin bangun pagi, 

berangkat sekolah, dan juga shalat lima waktu 

16. Bagaimana cara anda mencontohkan kepada anak anda untuk bersikap 

disiplin? 

Jawab: Dengan membiasakan  dalam kehidupan sehari-hari mbak 

17. Apakah anda mengajarkan anak anda sikap bertanggung jawab?contohnya 

seperti apa? 

Jawab: Ya, bertanggung jawab dalam segala hal. Misalnya bertanggung 

jawab dalam menyelesaikan pekerjaan rumah yang memang harus di 

kerjakannya seperti menyapu atau mencuci piring 

18. Apakah anda mengajarkan kepada anak anda bagaimana menjaga 

lingkungan? 

Jawab: Saya ajarkan anak untuk menjaga lingkungan seperti menyapu 

rumah atau halaman rumah dan mengikuti kerja bakti di Desa 

19. Bagaimana cara anda mengajarkan kepada anak anda menjaga lingkungan 

sekitar?contohnya seperti apa? 

Jawab: Ya seperti membersihkan halaman rumah, pekarangan dan 

mengikuti kerja bakti Desa 

B. Untuk menjawab pertanyaan “Bagaimanakah karakter anak berdasarkan pola 

asuh orang tua pengunduh sarang  burung   walet  di Desa Karangbolong 

Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen” 

1. Apakah anda selalu menyuruh anak untuk beribadah? Caranya  seperti apa? 

Jawab: Ya saya menyuruh anak shalat, mengaji di TPQ 

2. Apakah anda selalu mengajarkan anak tentang keimanan terhadap Tuhan 

melalui ajaran keagamaan? Bagaimana caranya? 
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Jawab: Ya, sebagaimana umat muslim kita wajib menjalankan shalat lima 

waktu, mengikuti pengajian di TPQ dan berpuasa ketika Bulan Ramadhan 

3. Apakah anda selalu mengajarkan anak tentang ketakwaan terhadap Tuhan 

melalui ajaran keagamaan? Bagaimana caranya? 

Jawab: Ya, kita sebagai umat islam harus bertaqwa kepada Tuhan dengan 

menjalankan perintahNya dan menjauhi larangsnNya 

4. Apakah anda selalu bersyukur atas nikmat yang  diberikan Tuhan? 

Bagaimana caranya? 

Jawab: Saya selalu mensyukuri nikmat apapun mbak, rejeki yang saya 

peroleh tetap saya syukuri 

5. Apakah anda selalu mengajarkan kepada anak anda mengenai sopan santun 

dengan orang yang lebih tua? Contohnya seperti apa? 

Jawab: ya, dengan cara menghormati orang yang lebih tua 

6. Apakah anda selalu mengajarkan anak untuk menolong orang yang 

membutuhkan pertolongan? Jika iya, Bagaimana contohnya? 

Jawab: Ya, misalnya temannya sedang kesusahan itu harus ditolong 

7. Apakah anda pernah mengajarkan anak untuk peduli dengan orang yang 

kurang mampu? Jika iya, misalnya seperti apa? 

Jawab: Mengajarkan mbak, misalnyya dengan membantu apa yang bisa kita 

lakukan seperti bersedekah sama orang miskin 

8. Apakah anda selalu mengajarkan kejujuran kepada anak dalam hal 

membayar SPP dalam sekolah? Bagaimana caranya? 

Jawab: Dalam membayar SPP, anak saya ajarkan untuk berkata jujur. Kalau 

tidak saya bisa tanya teman-temanya yang satu sekolah 

9. Bagimana cara anda menanamkan kedisipinan kepada anak anda dalam hal 

membagi waktu untuk belajar dan membantu orang tua? 

Jawab: Saya menyuruh anak paling hanya berlatih mencuci piring dan 

menyapu. Kalau malam hari ya saya suruh anak untuk belajar 

10. Apakan anda selalu megajarkan anak mengenai tanggung jawab sebagai 

anak, dan seorang pelajar? Dalam wujud seperti apa? 
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Jawab: Ya, sebagai seorang pelajar kewajiban anak adalah belajar. Itu juga 

sudah menjadi tanggung jawab anak kepada  orang tuanya 

C. Untuk menjawab pertanyaan “Apakah hambatan dan kendala yang dialami 

orang tua pengunduh sarang burung walet dalam membina karakter anak-

anaknya di Desa Karangbolong Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen” 

1. Bagaimana cara anda mendidik anak anda setiap harinya? 

 Jawab: Dengan cara mengajarkan hal-hal yang baik dan berusaha menjadi 

orang tua yang bisa mendidik anak untuk menjadi anak yang soleh dan 

soleha 

2. Apakah anda hanya mengandalkan sekolah saja dalam mendidik anak anda? 

 Jawab: Tidak. Sekolah juga penting, tetapi lingkungan keluarga adalah 

pendidikan yang paling pertama untuk anak 

3. Bagimana cara bapak/ibu mengontrol keseharian anak, padahal anda sibuk 

bekerja? 

 Jawab: Setiap hari kan pasti ketemu dengan anak, pulang kerja selalu 

ketemu. Saya tidsk terlalu mengontrol hanya melihat perkembangan anak 

saja 

4. Apakah anak Bapak/Ibu pernah melakukan hal negatif seperti: minum-

minuman keras, judi, terlibat tawuran dan lain sebagainya? 

  Jawab: Tidak pernah mbak 

5. Bagaimana cara Bapak/Ibu mengatasi anak yang mulai tidak patuh dan 

nakal?  

  Jawab: Terkadang saya marahi mbak, tapi ya biasanya hanya saya nasehati 

dan tegur 

6. Apakah anak anda pernah melakukan kesalahan di sekolah? Jika iya, 

kesalahan seperti apa yg dilakukan anak anda? 

  Jawab: Pernah membolos mbak, tapi hanya sesekali saja dan langsung saya 

tegur anak saya. 
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7. Pernahkah Bapak/Ibu Memberikan hukuman saat anak anda melakukan 

kesalahan? Jika pernah, hukuman macam apa yang bisa Bapak/Ibu berikan 

pada anak? Apakah anak jera dengan hukuman itu? 

  Jawab: Tidak dengan hukuman mbak, paling saya tegur dan nesehati saja 

8. Apakah hambatan-hambatan anda sebagai orang tua dalam mendidik anak 

anda? 

  Jawab: Mungkin kurangnya pengetahuan saya, saya hanya lulus SMP 

mbak,lingkungan pergaulan anak juga mempengaruhi mbak 

9. Apakah menurut anda sebagai orang tua sudah berhasil dalam mendidik 

anak anda? 

  Jawab: Saya berharap saya sudah menjadi orang tua yang mampu mendidik 

anak-anak saya 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

HASIL WAWANCARA 

Pertanyaan untuk Orang Tua Pengunduh 

Identitas Informan 

Nama    : Slamet 

Umur    : 45 Tahun 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Agama    : Islam 

Pekerjaan   : Buruh 

A. Untuk menjawab pertanyaan: “Untuk mengetahui nilai-nilai karakter yang 

seperti apakah yang diberikan orang tua pengunduh sarang burung walet 

kepada anak-anaknya di Desa Karangbolong Kecamatan Buayan Kabupaten 

Kebumen”. 

1. Apakah anda mengajarkan kepada anak anda untuk beribadah kepada Tuhan 

Yang Maha Esa? 

Jawab: Ya, saya selalu mengajarkan kepada anak untuk shalat dan mengaji 

mbak 

2. Bagaimana cara anda mengajarkan anak anda beribadah? 

Jawab: Kalau shalat dan mengaji anak saya suruh mengaji di TPQ. Di sana 

kan diajarkan oleh pak ustad. Di rumah pun saya ajarkan untuk mengerjakan 

shalat lima waktu 

3. Sejak usia berapa anda mengajarkan anak anda tentang ibadah? 

Jawab: Sejak anak saya memasuki SD mbak, tapi ya sejak kecil anak juga 

sudah tau mbak tentang ibadah 

4. Apakah anda selalu menyuruh anak anda untuk beribadah setiap harinya? 

Jawab: Ya mbak, saya selalu menyuruh anak untuk beribadah contohnya 

shalat lima waktu mbak 

5. Apakah anda pernah mengajak anak anda mengunduh sarang burung walet? 

Jawab: Tidak pernah mbak 

6. Apakah anda pernah mengajarkan anak anda bagaimana cara mengunduh 

sarang burung walet? 
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Jawab: Ya paling saya bercerita kepada anak-anak mbak bagaimana 

susahnya mengunduh sarang walet 

7. Bagaimana cara anda menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam 

pengunduhan sarang burung walet?misalnya sikap keuletan, kehati-hatian 

kepada anak anda? 

Jawab: ; Lewat cerita itu mbak, saya ceritakan bagaimana sikap kehati-

hatian diterapkan dan keuletan dalam mengunduh sarang burung walet 

8. Apakah anda mengajarkan kepada anak anda untuk menghormati sesama? 

Jawab:  Iya mbak, saya selalu mengajarkan kepada anak untuk menghormati 

sesama 

9. Bagaimana cara anda menerapkan kepada anak anda tentang bagaimana 

menghormati sesama? 

Jawab: Saya mencontohkan kepada anak dengan cara menggunakan bahasa 

krama kepada orang yang lebih tua 

10. Apakah anda selalu memberi contoh kepada anak anda bagaimana cara 

menghormati sesama? 

Jawab: Ya mbak, saya selalu memberi contoh kepada anak untuk 

menghormati sesama 

11. Apakah anda mengajarkan anak anda sopan santun? Misalnya sopan santun 

kepada orang yang lebih tua?bagaimana caranya? 

Jawab: Ya saya mengajarkan kepada anak untuk bersikap sopan santun 

kepda orang yang lebih tua. Caranya dengan menghormati dan menghargai 

orang yang lebih tua 

12. Apakah anda selalu memberi contoh kepada anak anda untuk berlaku sopan 

santun kepada orang yang lebih tua? 

Jawab: Ya mbak, saya selalu memberi contoh kepada anak saya 

 

13. Apakah anda mengajarkan kepada anak anda kejujuran? 

Jawab: Ya mbak kejujuran juga saya ajarkan kepada anak saya 

14. Bagaimana cara anda memberi contoh kepada anak anda dalam bersikap 

jujur? 
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Jawab: Saya selalu mendidik anak untuk berkata jujur kepada semua orang. 

Contoh yang saya berikan kepada anak adalah dengan berkata jujur apabila 

melakukan kesalahan  

15. Apakah anda mengajarkan kepada anak anda kedisiplinan?Misalnya disiplin 

dalam hal apa? 

Jawab: Ya mbak, kedisiplinan juga saya ajarkan kepada anak. Misalnya saja 

disiplin dalam belajar dan juga berangkat sekolah 

16. Bagaimana cara anda mencontohkan kepada anak anda untuk bersikap 

disiplin? 

Jawab: Cara yang saya terapkan kepada anak untuk bersikap disiplin adalah 

dengan memberi contoh dari saya sendiri tentang kedisiplinan mbak 

17. Apakah anda mengajarkan anak anda sikap bertanggung jawab?contohnya 

seperti apa? 

Jawab: Ya, saya mengajarkan kepada anak saya sikap bertanggung jawab. 

Nisalnya saja bertanggung jawab  dalam sekolahnya dan rajin belajarnya. 

18. Apakah anda mengajarkan kepada anak anda bagaimana menjaga 

lingkungan? 

Jawab: saya selalu mengajarkan anak untuk menjaga lingkungan, apalagi 

lingkungan rumah 

19. Bagaimana cara anda mengajarkan kepada anak anda menjaga lingkungan 

sekitar?contohnya seperti apa? 

Jawab: Dengan cara membersihkan lingkungan sekitar misalnya menyapu 

halaman dan membersihkan rumah 

B. Untuk menjawab pertanyaan “Bagaimanakah karakter anak berdasarkan pola 

asuh orang tua pengunduh sarang  burung   walet  di Desa Karangbolong 

Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen” 

1. Apakah anda selalu menyuruh anak untuk beribadah? Caranya  seperti apa? 

Jawab: Ya mbak, saya selalu menyuruh anak untuk beribadah setiap 

harinya. Contohnya yaitu dengan menyuruh anak shalat dan juga mengaji 

2. Apakah anda selalu mengajarkan anak tentang keimanan terhadap Tuhan 

melalui ajaran keagamaan? Bagaimana caranya? 
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Jawab: Ya, kita sebagai umat muslim harus mempunyai iman kepada Sang 

Pencipta. Dengan cara beribadah kepadaNya 

3. Apakah anda selalu mengajarkan anak tentang ketakwaan terhadap Tuhan 

melalui ajaran keagamaan? Bagaimana caranya? 

Jawab: Ya mbak, kita juga harus bertaqwa kepada Tuhan. Menurut saya 

dengan cara menjalankan perintahNya dan menjauhi laranganNya 

4. Apakah anda selalu bersyukur atas nikmat yang  diberikan Tuhan? 

Bagaimana caranya? 

Jawab: Saya selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Ya 

mungkin dengan cara bersyukur atas nikmat dan rejeki dari Tuhan 

5. Apakah anda selalu mengajarkan kepada anak anda mengenai sopan santun 

dengan orang yang lebih tua? Contohnya seperti apa? 

Jawab: Y mbak, saya selalu mengajarkan anak untuk sopan santun. Baik 

sopan santun kepada orang tua, guru, teman dan tetangga 

6. Apakah anda selalu mengajarkan anak untuk menolong orang yang 

membutuhkan pertolongan? Jika iya, Bagaimana contohnya? 

Jawab: Iya, saya mengajarkan pada anak misalnya saja jika ada teman yang 

meminta pertolongan supaya menolong sebisa mungkin. 

7. Apakah anda pernah mengajarkan anak untuk peduli dengan orang yang 

kurang mampu? Jika iya, misalnya seperti apa? 

Jawab: Ya, misalnya dengan cara memberi sedekah bagi orang yang kurang 

mampu 

8. Apakah anda selalu mengajarkan kejujuran kepada anak dalam hal 

membayar SPP dalam sekolah? Bagaimana caranya? 

Jawab: Iya mbak, saya terapkan pada anak supaya dalam meminta uang 

untuk bayar sekolah/membayar buku harus sesuai dengan apa yang 

seharusnya. Tidak boleh dilebih-lebihkan 

9. Bagimana cara anda menanamkan kedisipinan kepada anak anda dalam hal 

membagi waktu untuk belajar dan membantu orang tua? 
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Jawab: Ya, kedisiplinan pada anak saya tanamkan. Kalau malam anak saya 

suruh belajar. Kalau membantu orang tua paling hanya menyapu dan 

mencuci piring 

10. Apakan anda selalu megajarkan anak mengenai tanggung jawab sebagai 

anak, dan seorang pelajar? Dalam wujud seperti apa? 

Jawab: Tanggung jawab anak sebagai pelajar yaitu dengan rajin belajar saja 

mbak 

C. Untuk menjawab pertanyaan “Apakah hambatan dan kendala yang dialami 

orang tua pengunduh sarang burung walet dalam membina karakter anak-

anaknya di Desa Karangbolong Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen” 

1. Bagaimana cara anda mendidik anak anda setiap harinya? 

Jawab: Mendidik anak dengan cara mengajarkan hal-hal yang baik dan 

supaya bisa mendidik anak agar menjadi anak yang soleh dan solehah 

2. Apakah anda hanya mengandalkan sekolah saja dalam mendidik anak anda? 

Jawab:  Tidak mbak, saya juga mendidik anak di rumah dengan 

mengajarkan mereka hal-hal yang baik  

3. Bagimana cara bapak/ibu mengontrol keseharian anak, padahal anda sibuk 

bekerja? 

Jawab: Walaupun saya sibuk bekerja, insya Allah saya masih bisa 

memantau keseharian anak mbak. Istri kan juga terkadang kalau tidak ke 

kebun di rumah 

4. Apakah anak Bapak/Ibu pernah melakukan hal negatif seperti: minum-

minuman keras, judi, terlibat tawuran dan lain sebagainya? 

Jawab: Saya rasa tidak pernah mbak 

5. Bagaimana cara Bapak/Ibu mengatasi anak yang mulai tidak patuh dan 

nakal? 

Jawab: Dengan cara menasehati anak supaya tidak nakal 

 

6. Apakah anak anda pernah melakukan kesalahan di sekolah? Jika iya, 

kesalahan seperti apa yg dilakukan anak anda? 

Jawab: Saya rasa sampai kesalahan yang terbesar tidak pernah mbak 
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7. Pernahkah Bapak/Ibu Memberikan hukuman saat anak anda melakukan 

kesalahan? Jika pernah, hukuman macam apa yang bisa Bapak/Ibu berikan 

pada anak? Apakah anak jera dengan hukuman itu? 

Jawab: Mungkin hanya hukuman ringan saja mbak seperti memukul ringan 

8. Apakah hambatan-hambatan anda sebagai orang tua dalam mendidik anak 

anda? 

Jawab: Hambatan saya dalam mendidik anak mungkin karena pendidikan 

saya yang kurang mbak, saya kan hanya orang desa yang hanya lulusan 

SMP. Selain itu saya juga sibuk kerja di kebun atau ke sawah jadi kurang 

memperhatikan anak 

9. Apakah menurut anda sebagai orang tua sudah berhasil dalam mendidik 

anak anda? 

Jawab: Menurut saya, saya sudah berusaha semaksimal mungkin dalam 

mendidik anak-anak mbak, 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

HASIL WAWANCARA 

Pertanyaan untuk Orang Tua Pengunduh 

Identitas Informan 

Nama    : Sodikin 

Umur    : 49 Tahun 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Agama    : Islam 

Pekerjaan   : Buruh 

A. Untuk menjawab pertanyaan: “Untuk mengetahui nilai-nilai karakter yang 

seperti apakah yang diberikan orang tua pengunduh sarang burung walet 

kepada anak-anaknya di Desa Karangbolong Kecamatan Buayan Kabupaten 

Kebumen”. 

1. Apakah anda mengajarkan kepada anak anda untuk beribadah kepada Tuhan 

Yang Maha Esa? 

Jawab: Ya mbak, saya mengajarkan kepada anak untuk beribadah kepada 

Allah 

2. Bagaimana cara anda mengajarkan anak anda beribadah? 

Jawab: Saya mengajarkan anak dengan cara mendidik anak supaya 

menjalankan shalat lima waktu dalam sehari dan juga saya menyuruh anak 

untuk pergi mengaji di Mushola 

3. Sejak usia berapa anda mengajarkan anak anda tentang ibadah? 

Jawab: Kira kira sejak usia 6 tahun pa 7 tahun, pokoknya waktu anak sudah 

masuk sekolah mbak. 

4. Apakah anda selalu menyuruh anak anda untuk beribadah setiap harinya? 

Jawab: Ya, saya setiap hari selalu mengingatkan kepada anak untuk 

menjalankan shalat itu yang terpenting mbak 

5. Apakah anda pernah mengajak anak anda mengunduh sarang burung walet? 

Jawab: Tidak Pernah mbak, karena berbahaya sekali lokasinya untuk anak-

anak 
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6. Apakah anda pernah mengajarkan anak anda bagaimana cara mengunduh 

sarang burung walet? 

Jawab: Ya, saya paling hanya sekedar bercerita kepada anak saya mbak 

bagaimana mengunduh walet itu. 

7. Bagaimana cara anda menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam 

pengunduhan sarang burung walet?misalnya sikap keuletan, kehati-hatian 

kepada anak anda? 

Jawab: Ya, dalam cerita saya, saya ceritakan bahwa dalam mengunduh itu 

perlu sekali sikap keuletan dan kehati-hatian mbak. Karena kan mengunduh 

walet itu kan sangat perlu hati-hati karena lokasinya yang di goa-goa atas 

samudra. Kalau keuletan itu seperti kita harus sabar dan pantang menyerah 

dalam memanennya.mungkin seperti itu mbak 

8. Apakah anda mengajarkan kepada anak anda untuk menghormati sesama? 

Jawab: Ya, saya selalu ajarkan anak untuk hormat kepada sesama. Terlebih 

lagi dengan orang tua mbak 

9. Bagaimana cara anda menerapkan kepada anak anda tentang bagaimana 

menghormati sesama? 

Jawab: Ya, saya ajarkan saja kalau sama orangb tua itu harus menghormati, 

terus usahakan kalau berbicara dengan orang tua itu harus sopan dan 

gunakan bahasa krama. Mungkin seperti itu mbak 

10. Apakah anda selalu memberi contoh kepada anak anda bagaimana cara 

menghormati sesama? 

Jawab: Ya mbak, saya selalu memberi contoh yang baik kepada anak-anak 

saya 

11. Apakah anda mengajarkan anak anda sopan santun? Misalnya sopan santun 

kepada orang yang lebih tua?bagaimana caranya? 

Jawab: Pasti mbak, saya ajarkan anak untuk bersikap sopan santu. Terlebih 

lagi sama orang tua. Misalnya saja kalau orang tua sedang menasehati anak 

harus mendengarkan dan tidak boleh membantah omongan orang tua 

12. Apakah anda selalu memberi contoh kepada anak anda untuk berlaku sopan 

santun kepada orang yang lebih tua? 
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Jawab: Ya, saya selalu memberikan contoh kepada anak untuk bersikap 

sopan santun kepada orang yang lebih  tua. 

13. Apakah anda mengajarkan kepada anak anda kejujuran? 

Jawab: Ya mbak, saya ajarkan sikap jujur juga 

14. Bagaimana cara anda memberi contoh kepada anak anda dalam bersikap 

jujur? 

Jawab:  Saya ajarkan kepada anak untuk selalu membiasakan berkata jujur, 

dalam segala hal mbak, contohnya dalam meminta uang, uangnya 

digunakan untuk apa itu harus jelas 

15. Apakah anda mengajarkan kepada anak anda kedisiplinan?Misalnya disiplin 

dalam hal apa? 

Jawab: Ya, disiplin dalam sekolah, belajar ataupun pekerjaan rumah yang 

lain. 

16. Bagaimana cara anda mencontohkan kepada anak anda untuk bersikap 

disiplin?  

Jawab: Misalnya mbak, disiplin bangun pagi setiap hari. Saya selalu bangun 

pagi waktu subuh telah berkumandang 

17. Apakah anda mengajarkan anak anda sikap bertanggung jawab?contohnya 

seperti apa? 

Jawab: Ya, saya ajarkan anak untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab 

dalam sekolah itu paling utama mbak, belajar yang rajin juga. 

18. Apakah anda mengajarkan kepada anak anda bagaimana menjaga 

lingkungan? 

Jawab: Ya mbak, saya ajarkan untuk menjaga kebersihan rumah juga, 

apalagi lingkungan rumah dan sekitar 

 

19. Bagaimana cara anda mengajarkan kepada anak anda menjaga lingkungan 

sekitar?contohnya seperti apa? 

Jawab: Saya biasanya membersihkan pekarangan rumah yang sudah lebat 

mbak, biasanya anak suruh membantu, selain itu anak juga saya suruh untuk 

menyapu baik dalam rumah atau halaman rumah mbak. 
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B. Untuk menjawab pertanyaan “Bagaimanakah karakter anak berdasarkan pola 

asuh orang tua pengunduh sarang  burung   walet  di Desa Karangbolong 

Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen” 

1. Apakah anda selalu menyuruh anak untuk beribadah? Caranya  seperti apa? 

Jawab: Ya mbak, saya selalu menyuruh anak untuk beribadah, seperti shalat 

lima waktu, mengaji dan ketika bulan ramadhan selalu berpuasa 

2. Apakah anda selalu mengajarkan anak tentang keimanan terhadap Tuhan 

melalui ajaran keagamaan? Bagaimana caranya? 

Jawab: Ya, sebagai orang yang beriman kita wajib mempunyai keimanan 

yang kuat terhadap Tuhan. Dengan cara kita selalu beribadah kepadaNya 

3. Apakah anda selalu mengajarkan anak tentang ketakwaan terhadap Tuhan 

melalui ajaran keagamaan? Bagaimana caranya? 

Jawab: Ya mbak. Kita sebagai umat muslim harus bertaqwa terhadap 

Tuhan.  

Dengan cara kita senantiasa menjalankan segala perintahNya dan menjauhi 

semua laranganNya,  

4. Apakah anda selalu bersyukur atas nikmat yang  diberikan Tuhan? 

Bagaimana caranya? 

Jawab: Saya selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada keluarga 

saya mbak, seberapa besar rejeki yang saya peroleh wajib disyukuri mbak 

5. Apakah anda selalu mengajarkan kepada anak anda mengenai sopan santun 

dengan orang yang lebih tua? Contohnya seperti apa? 

Jawab: Ya, saya mengajari anak untuk bersikap sopan santun kepada orang 

yang lebih tua. Contohnya menyapa tetangga bila berpapasan, memakai 

bahasa krama dengan orang tua 

 

6. Apakah anda selalu mengajarkan anak untuk menolong orang yang 

membutuhkan pertolongan? Jika iya, Bagaimana contohnya? 

Jawab: Iya mbak, saya ajarkan untuk membantu setiap orang yang 

membutuhkan pertolongan. Semisal ada tetangga yang butuh pertolongan 

kita harus membantu semampu kita 
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7. Apakah anda pernah mengajarkan anak untuk peduli dengan orang yang 

kurang mampu? Jika iya, misalnya seperti apa? 

Jawab: Ya, Dengan cara bersedekah kepada orang yang tidak punya 

8. Apakah anda selalu mengajarkan kejujuran kepada anak dalam hal 

membayar SPP dalam sekolah? Bagaimana caranya? 

Jawab: Sudah tentu mbak, anak saya harus meminta sejumlah uang yang 

diperlukan. 

9. Bagimana cara anda menanamkan kedisipinan kepada anak anda dalam hal 

membagi waktu untuk belajar dan membantu orang tua? 

Jawab: Saya ajarkan bila saatnya belajar anak harus belajar dengan tekun, 

dan saatnya disuruh untuk membantu pekerjaan rumah sudah ada waktunya 

tersendiri 

10. Apakan anda selalu megajarkan anak mengenai tanggung jawab sebagai 

anak, dan seorang pelajar? Dalam wujud seperti apa? 

Jawab: Sebagai seorang pelajar anak harus belajar, tetapi sebagai anak di 

rumah anak bisa membantu pekerjaan rumah 

C. Untuk menjawab pertanyaan “Apakah hambatan dan kendala yang dialami 

orang tua pengunduh sarang burung walet dalam membina karakter anak-

anaknya di Desa Karangbolong Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen” 

1. Bagaimana cara anda mendidik anak anda setiap harinya? 

Jawab: Saya mendidik anak saya dengan cara memberikan pendidikan yang 

baik terhadap anak.Misalnya saya selalu mencontohkan hal-hal yang mudah 

ditiru oleh anak seperti melaksanakan shalat 

2. Apakah anda hanya mengandalkan sekolah saja dalam mendidik anak anda? 

Jawab: Tentu saja tidak mbak, karena anak di rumah juga diajarkan berbagai 

macam hal pendidikan seperti sopan santun, saling menghormati dan tolong 

menolong terhadap sesama 

3. Bagimana cara bapak/ibu mengontrol keseharian anak, padahal anda sibuk 

bekerja? 

Jawab: Walaupun saya sibuk bekerja, tetapi insya Allah saya masih bisa 

mendidik anak dengan baik mbak 
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4. Apakah anak Bapak/Ibu pernah melakukan hal negatif seperti: minum-

minuman keras, judi, terlibat tawuran dan lain sebagainya? 

Jawab: Saya rasa tidak pernah mbak 

5. Bagaimana cara Bapak/Ibu mengatasi anak yang mulai tidak patuh dan 

nakal? 

Jawab: Saya beri nasehat dan peringatan saja mbak supaya tidak nakal 

6. Apakah anak anda pernah melakukan kesalahan di sekolah? Jika iya, 

kesalahan seperti apa yg dilakukan anak anda? 

Jawab: Tidak pernah mbak, paling pernah terlambat ke sekolah 

7. Pernahkah Bapak/Ibu Memberikan hukuman saat anak anda melakukan 

kesalahan? Jika pernah, hukuman macam apa yang bisa Bapak/Ibu berikan 

pada anak? Apakah anak jera dengan hukuman itu? 

Jawab: Hukuman yang diberikan paling hanya dimarahi saja mbak, dan juga 

dinasehati supaya tidak melakukan kesalahan lagi 

8. Apakah hambatan-hambatan anda sebagai orang tua dalam mendidik anak 

anda? 

Jawab: mungkin saya hanya orang desa mbak, yang mungkin kurang dalam 

mendidik anak. Tapi saya berusaha untuk bisa mendidik anak saya supaya 

menjadi orang yang berguna. Kesibukan kerja bisa menjadi hambatan saya 

dalam mendidik anak, selain itu juga masalah pendidikan yang kurang 

tinggi 

9. Apakah menurut anda sebagai orang tua sudah berhasil dalam mendidik 

anak anda? 

Jawab: Saya rasa sudah mbak 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

HASIL WAWANCARA 

Pertanyaan untuk Anak 

Identitas Informan 

Nama    :  Siti Anisa 

Umur    :  15 Tahun 

Jenis Kelamin   :  Perempuan 

Agama    :  Islam 

Status Anak   :  Pelajar  

 

A. Untuk mnjawab pertanyaan “Nilai-nilai karakter yang seperti apakah yang 

diberikan orang tua pengunduh sarang burung walet kepada anak-anaknya di 

Desa Karangbolong Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen” 

1. Apakah anda diajarkan cara beribadah oleh orang tua anda sejak kecil? 

 Jawab: Ya mbak, saya diajarkan oleh orang tua untuk beribadah. 

Contohnya dalam melaksanakan shalatsetiap harinya, dan juga disuruh 

mengaji. 

2. Bagaimana cara orang tua anda mengajarkan ibadah kepada anda? 

 Jawab: Orang tua dirumah mengajarkan shalat lima waktu, mengajarkan 

saya untuk bisa membaca Al Qur’an dan berpuasa 

3. Apakah anda setiap harinya selalu beribadah? 

 Jawab: Iya mbak, shalat lima waktu saya jalankan. Bila saya lupa belum 

shalat ibu selalu mengingatkan 

4. Apakah anda dalam beribadah selalu disuruh oleh orang tua atau atas 

kesadaran sendiri? 

Jawab: Waktu masih kelas 1 dan 2 masih sering disuruh mbak, tetapi lama 

kelamaan saya sudah terbiasa tanpa disuruh 

5. Apakah anda pernah diajak oleh orang tua anda mengunduh sarang burung 

walet? 

 Jawab: Tidak pernah mbak, paling hanya diceritakan oleh bapak setelah 

selesai mengunduh 
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6. Nilai-nilai yang seperti apakah menurut anda yang di dapat dari pekerjaan 

mengunduh sarang burung walet? 

 Jawab: Mengunduh walet itu kan susah mbak, sikap kehati-hatian perlu 

sekali selain itu rasa sabar dan keuletan juga harus dipupuk supaya 

pengunduhannya bisa berjalan lancar 

7. Apakah anda selalu diajarkan oleh orang tua anda untuk menghormati 

sesama?  

Jawab: Iya mbak, bapak selalu mengajarkan anak-anaknya untuk 

menghormati sesama manusia. Terutama menghormati orang tua 

8. Bagaimana cara anda menghormati sesama?dan berikan contohnya? 

 Jawab: Orang tua mengajarkan untuk memakai bahasa krama terhadap 

orang yang lebih tua dari kita 

9. Apakah anda diajarkan oleh orang tua anda untuk bersikap jujur? 

 Jawab: Iya mbak, saya diajarkan untuk bersikap jujur baik di rumah, di 

sekolah ataupun di masyarakat 

10. Apakah selama ini anda selalu jujur kepada orang tua?misalnya dalam 

meminta uang untuk membeli buku? 

 Jawab: Ya mbak, saya selalu jujur kepada orang tua. Kalau saya meminta 

uang untuk membeli buku saya selalu meminta uang yang pas mbak. 

Karena bapak selalu mengajarkam kejujuran kepada anak-anaknya 

11. Apakah anda diajarkan oleh orang tua anda kedisiplinan?misalnya dalam 

hal apa? 

 Jawab: Saya diajarkan untuk disiplin bangun pagi dan juga disiplin 

berangkat ke sekolah dan pulang sekolah tepat waktu. Pulang sekolah 

langsung ke rumah mbak tidak boleh main dulu 

 

12. Apakah anda selama ini sudah bersikap disiplin?misalnya berangkat 

sekolah tepat waktu? 

Jawab: Saya berangkat ke sekolah tiap pagi setengah tujuh sudah 

berangkat dari rumah, biasanya berangkat sekolah ramai-ramai dengan 

teman-teman 
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13. Apakah anda pernah membolos sekolah tanpa sepengetahuan dari orang 

tua? 

Jawab: Saya tidak pernah membolos mbak, paling kalau saya sakit atau 

ada kepentingan keluarga tidak berangkat sekolah ijin pakai surat 

14. Apakah anda selalu di ajarkan oleh orang tua anda sikap bertanggung 

jawab? 

 Jawab: Ya mbak, saya diajarkan oleh orang tua untuk selalu bertanggung 

jawab. Baik bertanggung jawab untuk belajar ataupun membantu 

pekerjaan rumah 

15. Apakah selama ini anda sudah bertanggung jawab?untuk diri sendiri dan 

sesama? 

 Jawab: Untuk bertanggung jawab kepada diri sendiri sedikit-sedikit sudah 

mbak, seperti rajin belajar tiap malam 

16. Apakah anda selalu membantu pekerjaan rumah orang tua?misalnya dalam 

hal apa? 

 Jawab: Ya mbak, saya biasanya membantu pekerjaan rumah seperti 

menyapu rumah atau halaman dan mencuci piring 

17. Dalam melakukan pekerjaan rumah itu atas kemauan sendiri atau perintah 

dari orang tua? 

 Jawab: Biasanya masih di suruh mbak, tetapi ya kadang kesadaran sendiri 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

HASIL WAWANCARA 

Pertanyaan untuk Anak 

Identitas Informan 

Nama    :  Sri 

Umur    :  9 Tahun 

Jenis Kelamin   :  Perempuan 

Agama    :  Islam 

Status Anak   :  Pelajar  

 

A. Untuk mnjawab pertanyaan “Nilai-nilai karakter yang seperti apakah yang 

diberikan orang tua pengunduh sarang burung walet kepada anak-anaknya di 

Desa Karangbolong Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen” 

1. Apakah anda diajarkan cara beribadah oleh orang tua anda sejak kecil? 

 Jawab: Ya. Saya selalu diajarkan cara beribadah sama orang tua sejak kecil 

2. Bagaimana cara orang tua anda mengajarkan ibadah kepada anda? 

 Jawab: Orang tua selalu mengajarkan shalat dan juga mengaji. Selain 

mengaji di rumah saya juga mengaji di Mushola 

3. Apakah anda setiap harinya selalu beribadah? 

 Jawab: Ya mbak. Saya shalat setiap harinya kalau sore saya mengaji di 

TPQ 

4. Apakah anda dalam beribadah selalu disuruh oleh orang tua atau atas 

kesadaran sendiri? 

 Jawab: Atas kesadaran sendiri mbak, tetapi terkadang juga masih sering 

diingatkan ketika lupa belum shalat 

5. Apakah anda pernah diajak oleh orang tua anda mengunduh sarang burung 

walet? 

 Jawab: Tidak pernah mbak 

6. Nilai-nilai yang seperti apakah menurut anda yang di dapat dari pekerjaan 

mengunduh sarang burung walet? 
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Jawab: Menurut saya sikap kehati-hatian perlu mbak soalnya tempatnya 

kan memang berbahaya di tepi laut. Dan juga harus waspada dan juga 

bersabar dalam mengunduh sarang walet 

7. Apakah anda selalu diajarkan oleh orang tua anda untuk menghormati 

sesama? 

 Jawab: Ya, menghormati sesama baik itu teman, tetangga, orang tua dan 

juga guru 

8. Bagaimana cara anda menghormati sesama?dan berikan contohnya? 

 Jawab: Misalnya sama guru kita harus patuh dan hormat, kepada orang tua 

kita tidak boleh melawan perintah orang tua, epada tetangga kita harus 

saling menghormati 

9. Apakah anda diajarkan oleh orang tua anda untuk bersikap jujur? 

 Jawab: Ya, saya diajarkan oleh orang tua untuk bersikap jujur kepada 

siapapun 

10. Apakah selama ini anda selalu jujur kepada orang tua?misalnya dalam 

meminta uang untuk membeli buku? 

 Jawab: Saya setiap meminta uang untuk membeli buku selalu sesuai 

dengan harga buku mbak, tidak pernah melebih-lebihkan 

11. Apakah anda diajarkan oleh orang tua anda kedisiplinan?misalnya dalam 

hal apa? 

 Jawab: Saya diajarkan untuk disiplin dalam belajar, disiplin shalat dan 

juga disiplin berangkat ke sekolah 

12. Apakah anda selama ini sudah bersikap disiplin?misalnya berangkat 

sekolah tepat waktu? 

 Jawab: Ya. Saya setiap hari pukul setengah tujuh pagi sudah siap-siap 

untuk berangkat ke sekolah bersama teman-teman 

13. Apakah anda pernah membolos sekolah tanpa sepengetahuan dari orang 

tua? 

Jawab: Tidak pernah mbak. Kalaupun saya tidak berangkat ke sekolah 

pasti selalu ada surat izin 
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14. Apakah anda selalu di ajarkan oleh orang tua anda sikap bertanggung 

jawab? 

 Jawab: Ya. Saya selalu diajarkan oleh orang tua untuk bertanggung jawab 

15. Apakah selama ini anda sudah bertanggung jawab?untuk diri sendiri dan 

sesama? 

 Jawab: Saya sudah bisa bertanggung jawab kepada diri saya sendiri mbak 

16. Apakah anda selalu membantu pekerjaan rumah orang tua?misalnya dalam 

hal apa? 

 Jawab: Ya saya sudah terbiasa untuk menyapu rumah setiap harinya mbak, 

mengepel juga kalau hari minggu 

17. Dalam melakukan pekerjaan rumah itu atas kemauan sendiri atau perintah 

dari orang tua? 

 Jawab: Kemauan saya sendiri mbak. Saya ingin membantu pekerjaan 

rumah seperti menyapu supaya rumah itu terlihat rapi dan bersih 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

HASIL WAWANCARA 

Pertanyaan untuk Anak 

Identitas Informan 

Nama    : Umi 

Umur    : 10 Tahun 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Agama    : Islam 

Status Anak   : Pelajar  

 

A. Untuk mnjawab pertanyaan “Nilai-nilai karakter yang seperti apakah yang 

diberikan orang tua pengunduh sarang burung walet kepada anak-anaknya di 

Desa Karangbolong Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen” 

1. Apakah anda diajarkan cara beribadah oleh orang tua anda sejak kecil? 

Jawab: Ya mbak, saya diajarkan oleh orang tua cara beribadah sejak saya 

mulai masuk SD. Mulai dari dilatih untuk shalat, dilatih mengaji dan juga 

berpuasa ketika bulan ramadhan 

2. Bagaimana cara orang tua anda mengajarkan ibadah kepada anda? 

Jawab: Dengan cara mengajarkan untuk menjalankan shalat lima waktu 

dan juga mengaji di Mushola 

3. Apakah anda setiap harinya selalu beribadah? 

Jawab: Iya mbak, saya menjalankan shalat lima waktu. Kalau lupa sering 

diingatkan sama orang tua. Tiap sore saya juga mengaji mbak di Mushola 

4. Apakah anda dalam beribadah selalu disuruh oleh orang tua atau atas 

kesadaran sendiri? 

 Jawab: Sudah kesadaran saya sendiri mbak, tetapi kalau lupa selalu 

diingatkan sama bapak atau ibu 

5. Apakah anda pernah diajak oleh orang tua anda mengunduh sarang burung 

walet? 

Jawab: Tidak pernah mbak, disana lokasinya itu berbahaya mbak jalan 

kesananya harus naik turun bukit dan juga tempatnya di bibir pantai 
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6. Nilai-nilai yang seperti apakah menurut anda yang di dapat dari pekerjaan 

mengunduh sarang burung walet? 

 Jawab: Kita harus bersikap hati-hati dalam mengunduh sarang burung 

walet mbak, karena tempatnya itu diatas goa yang letaknya di tepi pantai. 

Kesabaran juga harus diterapkan dan juga kewaspadaan dan keuletan 

dalam mengunduh sarang walet 

7. Apakah anda selalu diajarkan oleh orang tua anda untuk menghormati 

sesama? 

 Jawab: Iya mbak, saya diajarkan oleh orang tua untuk menghormati 

sesama baik itu orang tua, teman, guru, dan juga tetangga 

8. Bagaimana cara anda menghormati sesama?dan berikan contohnya? 

 Jawab: Dengan cara bersikap hormat terhadap orang yang lebih tua mbak, 

selalu menyapa bila berpapasan di jalan 

9. Apakah anda diajarkan oleh orang tua anda untuk bersikap jujur? 

 Jawab; Iya mbak, saya diajarkan untuk bersikap jujur baik kepada orang 

tua dan juga sesama 

10. Apakah selama ini anda selalu jujur kepada orang tua?misalnya dalam 

meminta uang untuk membeli buku? 

 Jawab: Saya selalu jujur kepada orang tua mbak, kalau meminta uang 

untuk membeli buku saya selalu jujur seberapa besarnya.  

11. Apakah anda diajarkan oleh orang tua anda kedisiplinan?misalnya dalam 

hal apa? 

 Jawab: Saya diajarkan untuk disiplin sama orang tua mbak, misalnya 

disiplin bangun pagi, disiplin belajar dan juga disiplin berangkat sekolah 

12. Apakah anda selama ini sudah bersikap disiplin?misalnya berangkat 

sekolah tepat waktu? 

 Jawab: Ya mbak. Saya setiap berangkat ke sekolah selalu pagi. Pukul 

setengah tujuh saya sudah berangkat bersama teman-tenman 

13. Apakah anda pernah membolos sekolah tanpa sepengetahuan dari orang 

tua? 

 Jawab: Tidak pernah mbak 
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14. Apakah anda selalu di ajarkan oleh orang tua anda sikap bertanggung 

jawab? 

 Jawab: Ya. Saya selalu diajarkan sama orang tua untuk mempunyai sikap 

tanggungjawab 

15. Apakah selama ini anda sudah bertanggung jawab?untuk diri sendiri dan 

sesama? 

Jawab: Bertanggung jawab pada diri sendiri misalnya dengan rajin belajar. 

Kalau untuk bertanggung jawab pada sesama misalnya membantu teman 

yang membutuhkan pertolongan kita 

16. Apakah anda selalu membantu pekerjaan rumah orang tua?misalnya dalam 

hal apa? 

Jawab: Ya. Saya selalu membantu pekerjaan rumah misalnya menyapu 

rumah, menyapu halaman dan juga mengepel 

17. Dalam melakukan pekerjaan rumah itu atas kemauan sendiri atau perintah 

dari orang tua? 

 Jawab: Atas kemauan saya sendiri mbak, soalnya saya ingin membantu 

pekerjaan rumah. Orang tua kan sudah capek bekerja. Setidaknya saya bisa 

membantu membereskan rumah 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

HASIL WAWANCARA 

Pertanyaan untuk Anak 

Identitas Informan 

Nama    : Prianto 

Umur    : 14 Tahun 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Agama    : Islam 

Status Anak   : Pelajar  

 

A. Untuk mnjawab pertanyaan “Nilai-nilai karakter yang seperti apakah yang 

diberikan orang tua pengunduh sarang burung walet kepada anak-anaknya di 

Desa Karangbolong Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen” 

1. Apakah anda diajarkan cara beribadah oleh orang tua anda sejak kecil? 

 Jawab: Ya, saya diajarkan sama orang tua tentang beribadah sejak kecil 

2. Bagaimana cara orang tua anda mengajarkan ibadah kepada anda? 

 Jawab: Sejak kecil saya selalu diajak sama bapak ke Mushola mbak, dan 

saya mengikuti tata cara shalat sehingga saya terbiasa untuk menjalankan 

shalat 

3. Apakah anda setiap harinya selalu beribadah? 

 Jawab: Ya mbak saya setiap hari selalu rutin shalat. Kalaupun lupa selalu 

diingatkan sama emak 

4. Apakah anda dalam beribadah selalu disuruh oleh orang tua atau atas 

kesadaran sendiri? 

Jawab: Sudah kemauan saya sendiri mbak, tidak disuruh-suruh lagi sama 

orang tua 

5. Apakah anda pernah diajak oleh orang tua anda mengunduh sarang burung 

walet? 

 Jawab: Tidak pernah mbak, tetapi saya pernah ke bukit yang dekat sama 

goanya. Letaknya naik turun bukit mbak 
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6. Nilai-nilai yang seperti apakah menurut anda yang di dapat dari pekerjaan 

mengunduh sarang burung walet? 

Jawab: Mungkin kehati-hatian, kewaspadaan dan juga kesabaran mbak. 

Karena mengunduh walet itu kan susah harus berada di atas langit-langit 

goa 

7. Apakah anda selalu diajarkan oleh orang tua anda untuk menghormati 

sesama? 

 Jawab: Ya. Saya selalu diajarkan untuk menghormati sesama 

8. Bagaimana cara anda menghormati sesama?dan berikan contohnya? 

 Jawab: Misalnya kepada orang yang lebih tua harus menggunakan bahasa 

krama, bila bertemu dengan tetangga setidaknya kita menyapanya 

9. Apakah anda diajarkan oleh orang tua anda untuk bersikap jujur? 

 Jawab; Ya mbak. Saya selalu disuruh oleh orang tua untuk bersikap jujur 

kepada siapapun 

10. Apakah selama ini anda selalu jujur kepada orang tua?misalnya dalam 

meminta uang untuk membeli buku? 

Jawab: Ya mbak, kalau meminta uang untuk meminta buku saya selalu 

sesuai harga buku. Tidak terbiasa untuk melebih-lebihkan 

11. Apakah anda diajarkan oleh orang tua anda kedisiplinan?misalnya dalam 

hal apa? 

 Jawab: Ya, saya diajarkan oleh orang tua selalu disiplin. Misalnya disiplin 

shalat, belajar dan juga berangkat ke sekolah tidak boleh telat 

12. Apakah anda selama ini sudah bersikap disiplin?misalnya berangkat 

sekolah tepat waktu? 

Jawab: Ya mbak, saya selalu bangun pagi dan selalu berangkat ke sekolah 

pagi bersama teman-teman. Pukul tujuh biasanya saya sudah berada di 

sekolah 

13. Apakah anda pernah membolos sekolah tanpa sepengetahuan dari orang 

tua? 

 Jawab: Dulu pernah sekali mbak karena diajak teman membolos. Setelah 

itu tidak pernah lagi mbak, karena dulu dimarahi sama orang tua 



149 
 

 

14. Apakah anda selalu di ajarkan oleh orang tua anda sikap bertanggung 

jawab? 

 Jawab: Ya, saya diajarkan sama orang tua untuk selalu bertanggung jawab 

mbak. Sebagai seorang laki-laki itu kan harus selalu bertanggung jawab 

15. Apakah selama ini anda sudah bertanggung jawab?untuk diri sendiri dan 

sesama? 

 Jawab: Sebagai seorang laki-laki saya selalu bertanggung jawab mbak, 

baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain 

16. Apakah anda selalu membantu pekerjaan rumah orang tua?misalnya dalam 

hal apa? 

 Jawab: Ya mbak, pekerjaan rumah yang biasanya saya kerjakan adalah 

menyapu rumah mbak 

17. Dalam melakukan pekerjaan rumah itu atas kemauan sendiri atau perintah 

dari orang tua? 

Jawab: Biasanya masih disuruh sama orang tua mbak. Tetapi terkadang  

juga atas kemauan saya sendiri untuk membantu pekerjaan rumah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 
 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

         Beberapa hal yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian ini 

adalah sebagai  berikut. 

a. Untuk mengetahui nilai-nilai karakter yang seperti apakah yang diberikan 

orang tua pengunduh sarang burung walet kepada anak-anaknya di Desa 

Karangbolong Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen? 

b. Untuk mengetahui bagaimana karakter anak berdasarkan pola asuh orang 

tua pengunduh sarang burung walet  di Desa Karangbolong Kecamatan 

Buayan Kabupaten Kebumen? 

c. Untuk mengetahui apakah hambatan dan kendala yang dialami orang tua 

pengunduh sarang burung walet dalam membina karakter anak-anaknya 

di Desa Karangbolong Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Pola Pembinaan Karakter Anak pada Komunitas Pengunduh Sarang 

Burung Walet di Desa Karangbolong Kecamatan Buayan Kabupaten 

Kebumen 

Pertanyaan Untuk Orang tua 

 

I. Identitas Informan  

Nama  : 

Jenis Kelamin : 

Umur  : 

Pendidikan :  

Pekerjaan  : 

 

A. Nilai-nilai karakter yang seperti apakah yang diberikan orang tua 

pengunduh sarang burung walet kepada anak-anaknya di Desa 

Karangbolong Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen? 

1. Apakah anda mengajarkan kepada anak anda untuk beribadah kepada 

Tuhan Yang Maha Esa? 

2. Bagaimana cara anda mengajarkan anak anda beribadah? 

3. Sejak usia berapa anda mengajarkan anak anda tentang ibadah? 

4. Apakah anda selalu menyuruh anak anda untuk beribadah setiap harinya? 

5. Apakah anda pernah mengajak anak anda mengunduh sarang burung 

walet? 

6. Apakah anda pernah mengajarkan anak anda bagaimana cara mengunduh 

sarang burung walet? 

7. Bagaimana cara anda menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam 

pengunduhan sarang burung walet?misalnya sikap keuletan, kehati-hatian 

kepada anak anda? 

8. Apakah anda mengajarkan kepada anak anda untuk menghormati sesama? 

9. Bagaimana cara anda menerapkan kepada anak anda tentang bagaimana 

menghormati sesama? 
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10. Apakah anda selalu memberi contoh kepada anak anda bagaimana cara 

menghormati sesama? 

11. Apakah anda mengajarkan anak anda sopan santun? Misalnya sopan 

santun kepada orang yang lebih tua?bagaimana caranya? 

12. Apakah anda selalu memberi contoh kepada anak anda untuk berlaku 

sopan santun kepada orang yang lebih tua? 

13. Apakah anda mengajarkan kepada anak anda kejujuran? 

14. Bagaimana cara anda memberi contoh kepada anak anda dalam bersikap 

jujur? 

15. Apakah anda mengajarkan kepada anak anda kedisiplinan?Misalnya 

disiplin dalam hal apa? 

16. Bagaimana cara anda mencontohkan kepada anak anda untuk bersikap 

disiplin? 

17. Apakah anda mengajarkan anak anda sikap bertanggung jawab?contohnya 

seperti apa? 

18. Apakah anda mengajarkan kepada anak anda bagaimana menjaga 

lingkungan? 

19. Bagaimana cara anda mengajarkan kepada anak anda menjaga lingkungan 

sekitar?contohnya seperti apa? 

 

B. Bagaimanakah karakter anak berdasarkan pola asuh orang tua 

pengunduh sarang  burung   walet  di Desa Karangbolong Kecamatan 

Buayan Kabupaten Kebumen? 

1. Apakah anda selalu menyuruh anak untuk beribadah? Caranya  seperti 

apa? 

2. Apakah anda selalu mengajarkan anak tentang keimanan terhadap Tuhan 

melalui ajaran keagamaan? Bagaimana caranya? 

3. Apakah anda selalu mengajarkan anak tentang ketakwaan terhadap 

Tuhan melalui ajaran keagamaan? Bagaimana caranya? 

4. Apakah anda selalu bersyukur atas nikmat yang  diberikan Tuhan? 

Bagaimana caranya? 
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5. Apakah anda selalu mengajarkan kepada anak anda mengenai sopan 

santun dengan orang yang lebih tua? Contohnya seperti apa? 

6. Apakah anda selalu mengajarkan anak untuk menolong orang yang 

membutuhkan pertolongan? Jika iya, Bagaimana contohnya? 

7. Apakah anda pernah mengajarkan anak untuk peduli dengan orang yang 

kurang mampu? Jika iya, misalnya seperti apa? 

8. Bagaimana cara anda mengajarkan anak untuk menghargai karya dari 

orang lain, misalnya saja dalam hal membantu pekerjaan orang tua? 

9. Apakah anda selalu mengajarkan kejujuran kepada anak dalam hal 

membayar SPP dalam sekolah? Bagaimana caranya? 

10. Bagimana cara anda menanamkan kedisipinan kepada anak anda dalam 

hal membagi waktu untuk belajar dan membantu orang tua? 

11. Apakan anda selalu megajarkan anak mengenai tanggung jawab sebagai 

anak, dan seorang pelajar? Dalam wujud seperti apa? 

12. Menurut anda apakah anak anda merupakan anak yang selalu bekerja 

keras, misalnya saja dalam hal menentukan prestasi di sekolahnya? 

Contohnya seperti apa? 

 

C. Apakah hambatan dan kendala yang dialami orang tua pengunduh 

sarang burung walet dalam membina karakter anak-anaknya di Desa 

Karangbolong Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen? 

 

1. Bagaimana cara anda mendidik anak anda setiap harinya? 

2. Apakah anda hanya mengandalkan sekolah saja dalam mendidik anak 

anda? 

3. Bagimana cara bapak/ibu mengontrol keseharian anak, padahal anda sibuk 

bekerja? 

4. Apakah anak Bapak/Ibu pernah melakukan hal negatif seperti: minum-

minuman keras, judi, terlibat tawuran dan lain sebagainya? 

5. Bagaimana cara Bapak/Ibu mengatasi anak yang mulai tidak patuh dan 

nakal? 



154 
 

 

6. Apakah anak anda pernah melakukan kesalahan di sekolah? Jika iya, 

kesalahan seperti apa yg dilakukan anak anda? 

7. Pernahkah Bapak/Ibu Memberikan hukuman saat anak anda melakukan 

kesalahan? Jika pernah, hukuman macam apa yang bisa Bapak/Ibu berikan 

pada anak? Apakah anak jera dengan hukuman itu? 

8. Apakah hambatan-hambatan anda sebagai orang tua dalam mendidik anak 

anda? 

9. Apakah menurut anda sebagai orang tua sudah berhasil dalam mendidik 

anak anda? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Pola Pembinaan Karakter Anak pada Komunitas Pengunduh Sarang 

Burung Walet di Desa Karangbolong Kecamatan Buayan Kabupaten 

Kebumen 

Pertanyaan Untuk Anak 

 

I. Identitas Informan  

Nama  : 

Jenis Kelamin : 

Umur  : 

Pendidikan :  

 

A. Nilai-nilai karakter yang seperti apakah yang diberikan orang tua 

pengunduh sarang burung walet kepada anak-anaknya di Desa 

Karangbolong Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen? 

1. Apakah anda diajarkan cara beribadah oleh orang tua anda sejak kecil? 

2. Bagaimana cara orang tua anda mengajarkan ibadah kepada anda? 

3. Apakah anda setiap harinya selalu beribadah? 

4. Apakah anda dalam beribadah selalu disuruh oleh orang tua atau atas 

kesadaran sendiri? 

5. Apakah anda pernah diajak oleh orang tua anda mengunduh sarang 

burung walet? 

6. Nilai-nilai yang seperti apakah menurut anda yang di dapat dari 

pekerjaan mengunduh sarang burung walet? 

7. Apakah anda selalu diajarkan oleh orang tua anda untuk menghormati 

sesama? 

8. Bagaimana cara anda menghormati sesama?dan berikan contohnya? 

9. Apakah anda diajarkan oleh orang tua anda untuk bersikap jujur? 

10. Apakah selama ini anda selalu jujur kepada orang tua?misalnya dalam 

meminta uang untuk membeli buku? 
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11. Apakah anda diajarkan oleh orang tua anda kedisiplinan?misalnya dalam 

hal apa? 

12. Apakah anda selama ini sudah bersikap disiplin?misalnya berangkat 

sekolah tepat waktu? 

13. Apakah anda pernah membolos sekolah tanpa sepengetahuan dari orang 

tua? 

14. Apakah anda selalu di ajarkan oleh orang tua anda sikap bertanggung 

jawab? 

15. Apakah selama ini anda sudah bertanggung jawab?untuk diri sendiri dan 

sesama? 

16. Apakah anda selalu membantu pekerjaan rumah orang tua?misalnya 

dalam hal apa? 

17. Dalam melakukan pekerjaan rumah itu atas kemauan sendiri atau 

perintah dari orang tua? 
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PEDOMAN OBSERVASI  

POLA PEMBINAAN KARAKTER ANAK PADA KOMUNITAS 

PENGUNDUH SARANG BURUNG WALET DI DESA 

KARANGBOLONG KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN 

KEBUMEN 

 

  Data Observasi 

1. Gambaran umum Desa 

Karangbolong Kecamatan 

Buayan Kabupaten Kebumen 

Mengetahui tinjauan geografis Desa 

Karangbolong 

2. Struktur organisasi Desa 

Karangbolong 

Mengetahui Struktur organisasi Desa 

Karangbolong 

3. Jumlah penduduk Desa 

Karangbolong Kecamatan 

Buayan Kabupaten Kebumen 

Mengetahui jumlah penduduk Desa 

Karangbolong Kecamatan Buayan 

Kabupaten Kebumen 

4. Jumlah Penduduk Desa 

Karangbolong berdasarkan 

penggolongannya 

Mengetahui jumlah Penduduk Desa 

Karangbolong berdasarkan mata 

pencaharian, pemeluk agama, tingkat 

pendidikan. 

5. Jumlah sarana dan prasarana 

Desa Karangbolong 

Kecamatan Buayan 

Kabupaten Kebumen 

Mengetahui beberapa sarana dan 

prasarana yang ada di Desa 

Karangbolong Kecamatan Buayan 

Kabupaten Kebumen yaitu sarana 

pendidikan, peribadatan, kesehatan 
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6. Kondisi sosial budaya 

masyarakat Desa 

Karangbolong 

Mengetahui bagaimana kondisi sosial 

budaya masyarakat Desa 

Karangbolong 

7. Data informan orang tua 

pengunduh sarang burung 

walet dan anak  Desa 

Karangbolong 

Mengetahui data informan orang tua 

pengunduh sarang burung walet dan 

anak Desa Karangbolong 

 

8. Nilai-nilai karakter yang 

diberikan orang tua 

pengunduh sarang burung 

walet kepada anak-anaknya 

Mengetahui nilai-nilai karakter 

berdasar: 

 nilai karakter hubungannya dengan 

Tuhan 

 nilai karakter hubungannya dengan 

diri sendiri 

 nilai karakter hubungannya dengan 

sesama 

 nilai karakter hubungannya dengan 

lingkungan 

9. Karakter anak berdasarkan 

pola asuh orang tua 

pengunduh sarang burung 

walet di Desa Karangbolong 

Kecamatan Buayan 

Kabupaten Kebumen 

 Mengetahui pola asuh yang di 

terapkan orang tua pengunduh 

sarang burung walet terhadap anak-

anaknya sehingga dapat di ketahui  

karakter anak berdasarkan cara 

pengasuhan orang tua 

 Mengetahui orang tua pengunduh 
sarang burung walet dalam 
mengasuh dan membimbing 
anaknya 

 Mengawasi pendidikan anak 
 Mengarahkan pergaulan anak 
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10. Kendala-kendala orang tua 

pengunduh sarang burung 

walet dalam pembentukan 

karakter anak 

 Mengetahui kendala dari dalam  

(anak kadang susah diatur, anak 

menjadi nakal, kurang disipin), dari 

luar (faktor ekonomi keluarga, 

kurangnya perhatian yang khusus) 

11. Dokumentasi Foto-foto hasil wawancara dan 

penelitian di Desa Karangbolong 

Kecamatan Buayan Kabupaten 

Kebumen 

 



160 
 

160 
 

 

RANCANGAN INSTRUMEN 

 

NO Rumusan Masalah Tujuan Penelitian Indikator Pertanyaan Subjek Cara 
Pengumpulan 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  

Nilai-nilai karakter yang 

seperti apakah yang 

diberikan orang tua 

pengunduh sarang 

burung walet kepada 

anak-anaknya di Desa 

Karangbolong 

Kecamatan Buayan 

Kabupaten Kebumen? 

 

 

 

 

 

 
 
 

Untuk mengetahui nilai-

nilai karakter yang 

seperti apakah yang 

diberikan orang tua 

pengunduh sarang 

burung walet kepada 

anak-anaknya di Desa 

Karangbolong 

Kecamatan Buayan 

Kabupaten Kebumen 

 

Nilai-nilai karakter. 

 Hubungannya 

dengan Tuhan 

 Hubungannya 

dengan sesama 

manusia 

 Hubunganya 

dengan diri 

sendiri 

 Hubungannya 

dengan alam 

sekitar 

 

 

20. Apakah anda mengajarkan kepada 

anak anda untuk beribadah kepada 

Tuhan Yang Maha Esa? 

21. Bagaimana cara anda mengajarkan 

anak anda beribadah? 

22. Sejak usia berapa anda 

mengajarkan anak anda tentang 

ibadah? 

23. Apakah anda selalu menyuruh anak 

anda untuk beribadah setiap 

harinya? 

24. Apakah anda pernah mengajak 

anak anda mengunduh sarang 

burung walet? 

25. Apakah anda pernah mengajarkan 

anak anda bagaimana cara 

mengunduh sarang burung walet? 

26. Bagaimana cara anda menanamkan 

a. Orang tua 
b. Anak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Wawancara 
b. Observasi 
c. Dokumentasi 
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nilai-nilai yang terkandung dalam 

pengunduhan sarang burung 

walet?misalnya sikap keuletan, 

kehati-hatian kepada anak anda? 

27. Apakah anda mengajarkan kepada 

anak anda untuk menghormati 

sesama? 

28. Bagaimana cara anda menerapkan 

kepada anak anda tentang 

bagaimana menghormati sesama? 

29. Apakah anda selalu memberi 

contoh kepada anak anda 

bagaimana cara menghormati 

sesama? 

30. Apakah anda mengajarkan anak 

anda sopan santun? Misalnya 

sopan santun kepada orang yang 

lebih tua? 

31. Apakah anda selalu memberi 

contoh kepada anak anda untuk 

berlaku sopan santun kepada orang 

yang lebih tua? 

32. Apakah anda mengajarkan kepada 
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anak anda kejujuran? 

33. Bagaimana cara anda memberi 

contoh kepada anak anda dalam 

bersikap jujur? 

34. Apakah anda mengajarkan kepada 

anak anda kedisiplinan?Misalnya 

disiplin dalam hal apa? 

35. Bagaimana cara anda 

mencontohkan kepada anak anda 

untuk bersikap disiplin? 

36. Apakah anda mengajarkan anak 

anda sikap bertanggung 

jawab?contohnya seperti apa? 

37. Apakah anda mengajarkan kepada 

anak anda bagaimana menjaga 

lingkungan? 

38. Bagaimana cara anda mengajarkan 

kepada anak anda menjaga 

lingkungan sekitar?contohnya 

seperti apa? 

39. Apakah anda diajarkan cara 

beribadah oleh orang tua anda 

sejak kecil? 
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40. Bagaimana cara orang tua anda 

mengajarkan ibadah kepada anda? 

41. Apakah anda setiap harinya selalu 

beribadah? 

42. Apakah anda dalam beribadah 

selalu disuruh oleh orang tua atau 

atas kesadaran sendiri? 

43. Apakah anda pernah diajak oleh 

orang tua anda mengunduh sarang 

burung walet? 

44. Nilai-nilai yang seperti apakah 

menurut anda dapat  dari pekerjaan 

mengunduh sarang burung walet? 

45. Apakah anda selalu diajarkan oleh 

orang tua anda untuk menghormati 

sesama? 

46. Bagaimana cara anda menghormati 

sesama?dan berikan contohnya? 

47. Apakah anda diajarkan oleh orang 

tua anda untuk bersikap jujur? 

48. Apakah selama ini anda selalu jujur 

kepada orang tua?misalnya dalam 

meminta uang untuk membeli 
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buku? 

49. Apakah anda diajarkan oleh orang 

tua anda kedisiplinan?misalnya 

dalam hal apa? 

50. Apakah anda selama ini sudah 

bersikap disiplin?misalnya 

berangkat sekolah tepat waktu? 

51. Apakah anda pernah membolos 

sekolah tanpa sepengetahuan dari 

orang tua? 

52. Apakah anda selalu di ajarkan oleh 

orang tua anda sikap bertanggung 

jawab? 

53. Apakah selama ini anda sudah 

bertanggung jawab?untuk diri 

sendiri dan sesama? 

54. Apakah anda selalu membantu 

pekerjaan rumah orang 

tua?misalnya dalam hal apa? 

55. Dalam melakukan pekerjaan rumah 

itu atas kemauan sendiri atau 

perintah dari orang tua? 

56. Apakah anda dididik oleh orang tua 
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anda bagaimana cara menjaga 

kebersihan lingkungan?contohnya 

seperti apa? 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagaimanakah karakter 

anak berdasarkan pola 

asuh orang tua pengunduh 

sarang burung walet  di 

Desa Karangbolong 

Kecamatan Buayan 

Kabupaten Kebumen? 

Untuk mengetahui 

karakter anak 

berdasarkan pola asuh 

orang tua pengunduh 

sarang burung walet  di 

Desa Karangbolong 

Kecamatan Buayan 

Kabupaten Kebumen? 

 

Nilai-nilai karakter. 

 Hubungannya 

dengan Tuhan 

• Iman 

• Takwa 

• Bersyukur 

 Hubungannya 

dengan sesama 

manusia 

• Sopan santun 

• Rela 

• Berkorban 

• Bertenggang rasa 

• Menghargai 

karya orang lain 

 Hubunganya 

dengan diri 

sendiri 

• Jujur 

13. Apakah anda selalu menyuruh 

anak untuk beribadah? Caranya  

seperti apa? 

14. Apakah anda selalu 

mengajarkan anak tentang 

keimanan terhadap Tuhan melalui 

ajaran keagamaan? Bagaimana 

caranya? 

15. Apakah anda selalu 

mengajarkan anak tentang 

ketakwaan terhadap Tuhan melalui 

ajaran keagamaan? Bagaimana 

caranya? 

16. Apakah anda selalu bersyukur 

atas nikmat yang  diberikan Tuhan? 

Bagaimana caranya? 

17. Apakah anda selalu 

mengajarkan kepada anak anda 

mengenai sopan santun dengan 

a. Orang tua 
b. Anak 

a. Wawancara 
B. Observasi 
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• Disiplin 

• bertanggung 

jawab 

• Kerja keras 

 Hubungannya 

dengan alam 

sekitar 

• Menjaga 

kebersihan 

lingkungan 

• Memelihara 

Pelestarian 

lingkungan 

 

 

 

orang yang lebih tua? Contohnya 

seperti apa? 

18. Apakah anda selalu 

mengajarkan anak untuk menolong 

orang yang membutuhkan 

pertolongan? Jika iya, Bagaimana 

contohnya? 

19. Apakah anda pernah 

mengajarkan anak untuk peduli 

dengan orang yang kurang 

mampu? Jika iya, misalnya seperti 

apa? 

20. Bagaimana cara anda 

mengajarkan anak untuk 

menghargai karya dari orang lain, 

misalnya saja dalam hal membantu 

pekerjaan orang tua? 

21. Apakah anda selalu 

mengajarkan kejujuran kepada 

anak dalam hal membayar SPP 

dalam sekolah? Bagaimana 

caranya? 
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22. Bagimana cara anda menanamkan 

kedisipinan kepada anak anda 

dalam hal membagi waktu untuk 

belajar dan membantu orang tua? 

23. Apakan anda selalu megajarkan 

anak mengenai tanggung jawab 

sebagai anak, dan seorang pelajar? 

Dalam wujud seperti apa? 

24. Apakah anda selalu beribadah 

setiap harinya? 

25. Menurut anda apakah anak anda 

merupakan anak yang selalu 

bekerja keras, misalnya saja dalam 

hal menentukan prestasi di 

sekolahnya? Contohnya seperti 

apa? 

26. Apakah anda selalu membersihkan 

rumah setiap hari? Kapan saja 

waktunya? 

27. Apakah anda selalu disuruh oleh 

orang tua dalam membersihkan 

rumah?atau atas kesadaran sendiri? 



168 
 

 

28. Apakah anda selalu membuang 

sampah pada tempatnya? Kenapa? 

Mengapa hal itu harus dilakukan? 

29. Apakah anda sering ikut kerja bakti 

di desa anda? Waktunya kapan 

saja? Mengapa anda selalu ikut 

kerja bakti di desa anda? 

3.  Apakah hambatan dan 

kendala yang dialami 

orang tua pengunduh 

sarang burung walet 

dalam membina karakter 

anak-anaknya di Desa 

Karangbolong 

Kecamatan Buayan 

Kabupaten Kebumen? 

 
 
 
 
 

Untuk mengetahui 

hambatan dan kendala 

yang dialami orang tua 

pengunduh sarang 

burung walet dalam 

membina karakter 

anak-anaknya di Desa 

Karangbolong 

Kecamatan Buayan 

Kabupaten Kebumen? 

 

Kendala-kendala: 

Faktor dari dalam 

- Kepribadian 

anak sejak 

lahir 

- Orang tua 

Faktor dari luar 

- lingkungan 

- masyarakat 

- sekolah 

- teman 

 

10. Bagaimana cara anda mendidik 

anak anda setiap harinya? 

11. Apakah anda hanya mengandalkan 

sekolah saja dalam mendidik anak 

anda? 

12. Bagimana cara bapak/ibu 

mengontrol keseharian anak, 

padahal anda sibuk bekerja? 

13. Apakah anak Bapak/Ibu pernah 

melakukan hal negatif seperti: 

minum-minuman keras, judi, 

terlibat tawuran dan lain 

sebagainya? 

14. Bagaimana cara Bapak/Ibu 

mengatasi anak yang mulai tidak 

a. Orang tua a. Wawancara 
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patuh dan nakal? 

15. Apakah anak anda pernah 

melakukan kesalahan di sekolah? 

Jika iya, kesalahan seperti apa yg 

dilakukan anak anda? 

16. Pernahkah Bapak/Ibu 

Memberikan hukuman saat anak 

anda melakukan kesalahan? Jika 

pernah, hukuman macam apa 

yang bisa Bapak/Ibu berikan pada 

anak? Apakah anak jera dengan 

hukuman itu? 

17. Apakah hambatan-hambatan anda 

sebagai orang tua dalam mendidik 

anak anda? 

18. Apakah menurut anda sebagai 

orang tua sudah berhasil dalam 

mendidik anak anda? 

 

 

 

 

 


