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ABSTRAK 

Kartika, Candra. 2017.Aspirasi Dan Partisipasi Orangtua dalam Pendidikan 

Karakter Terhadap Nilai-nilai Karakter Anak Usia 4-5 Tahun Pada Pedagang Kaki 

Lima Di Alun-alun Ungaran. Skripsi, Pendidikan Luar Sekolah. Fakultas Ilmu 

Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. 

Kata Kunci: Aspirasi, Partisipasi, Nilai-nilai Karakter Anak 

 Orangtua merupakan agen pertama yang akan memberi pengalaman nyata 

dan pertama untuk anak dalam pembentukankarakter. Akhir-akhir ini, berbagai 

fenomena perilaku negatif sering terlihat dalam kehidupan sehari-hari pada anak-

anak. Melalui surat kabar atau televisi dijumpai kasus anak usia dini yang berbicara 

kurang sopan, senang meniru adegan kekerasan, juga meniru perilaku orang dewasa 

yang belum semestinya dilakukan anak-anak. Kondisi ini sangat memprihatinkan 

mengingat dunia anak seharusnya merupakan dunia yang penuh dengan kesenangan 

untuk mengembangkan diri, yang sebagian besar waktunya diisi dengan belajar 

melalui berbagai macam permainan dilingkungan sekitarnya. Untuk itu orangtua 

harusmemberikannilai-nilai karakter kepada anak saat setelah mereka selesai 

bekerja atau dalam waktu luang. Dengan begitu anak mendapat pembelajaran nilai-

nilai karakter positif dari orangtuanya. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: (1) 

Apakah ada pengaruh antara aspirasi orangtua dalam pendidikan karakter terhadap 

nilai-nilai karakter anak usia 4-5 tahun di keluarga Pedagang Kaki Lima (PKL), (2) 

Apakah ada pengaruh antara partisipasi orangtua dalam pendidikan karakter 

terhadap nilai-nilai karakter anak usia 4-5 tahun di keluarga Pedagang Kaki Lima 

(PKL), (3)Apakahada pengaruh antara aspirasi dan partisipasi orangtua dalam 

pendidikan karakter terhadap nilai-nilai karakter anak usia 4-5 tahun di keluarga 

Pedagang Kaki Lima (PKL). 

 Dasar yang digunakan adalah pendekatan kuantitatifExpost Facto. Populasi 

penelitian adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun Ungaran Kabupaten 

Semarang. Sampel yang digunakan adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) di alun-alun 

Ungaran, dengan teknik pengambilan sampel adalah Simple Random Sampling. 

Metode pencari data menggunakan metode angket, dokumentasi, dan observasi. 

Teknik analisis data menggunakan Analisa Regresi Linier Sederhana dan Analisa 

Regresi Linier Berganda.   

 Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) terdapat pengaruh yang 

signifikan antara aspirasi orangtua dalam pendidikan karakter terhadap nilai-nilai 

karakter anak; (2) terdapat pengaruhyang signifikan antara partisipasi orangtua 

dalam pendidikan karakter terhadap nilai-nilai karakter anak; (3) terdapat pengaruh 

yang signifikan antara aspirasi dan partisipasi orangtua dalam pendidikan karakter 

terhadap nilai-nilai karakter anak. 

Saran yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut:(1) untuk mahasiswa, 

belajar bukan hanya di sekolah, tetapi belajar bisa di jalanan maupun di lingkungan 

keluarga, (2) untuk orangtua, orangtua dapat membentuk nilai-nilai karakter anak 

yang positif sejak dini melalui kegiatan sehari-hari yang anak lakukan, (3) untuk 

Jurusan PLS diharapkan jurusan dapat mengoperasionalkan jurusan PLS untuk 

menciptakan kegiatan penyuluhan tentang parenting untuk orangtua dalam perlunya 

mengetahui pentingnya nilai-nilai karakter yang harus dimiliki anak. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut UU. No 20 Tahun 2003, Pendidikan merupakan usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Pendidikan diselenggarakan melalui jalur informal, formal dan informal. Melalui 

proses pendidikan, suatu bangsa berusaha untuk mencapai kemajuan-kemajuan 

dalam berbagai bidang kehidupannya, baik dalam bidang teknologi, ekonomi, 

sosial, politik, ilmu pengetahuan ataupun dalam bidang-bidang kehidupan budaya 

yang lain. Melalui proses pendidikan, suatu bangsa berusaha untuk mencapai 

tujuan-tujuan tertentu dalam suatu negara yang telah direncanakan. Pendidikan 

sebagaimana juga ilmu pengetahuan itu sendiri selalu berubah dan berkembang 

secara progesif. Meskipun berbeda secara redaksional, namun secara esensial 

terdapat kesatuan unsur-unsur atau faktor-faktor yang terdapat di dalamnya 

(Hasbullah, 2012). 

Suatu bangsa akan dapat mandiri dan dapat mewujudkan tujuannya jika 

bangsa tersebut memiliki karakter yang kuat. Sistem pendidikan karakter mulai 

digalakkan oleh pemerintah Indonesia mulai dari kurikulum yang selalu di ubah 

agar setiap anak di Indonesia memiliki karakter yang kuat, pendidikan karakter 

mulai digalakkan oleh pemerintah dari pendidikan sekolah dasar hingga 

perguruan tinggi. Sistem pendidikan yang digalakkan pemerintah harus mampu 
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mengembangkan pribadi yang memiliki karakter terpuji. Meski hal ini merupakan 

pekerjaan yang tidak ringan akan tetapi harus diupayakan secara terus-menerus 

agar pendidikan karakter di Indonesia dapat terwujud dan terlaksana dengan baik. 

Pada dasarnya pendidikan karakter yang digalakkan oleh pemerintah tidak 

hanya berdasar pada sistem pendidikan dan kurikulum yang ada, akan tetapi 

pedidikan karakter juga dapat mulai dibentuk mulai dari sistem pendidikan 

informal. Pendidikan informal yaitu pendidikan yang pertama kali diperoleh anak 

dari keluarga. Sistem pendidikan informal secara langsung diperoleh anak dari 

keluarga yang akan dipraktikan secara langsung di lingkungan sekitar. Keluarga 

dapat menerapkan pendidikan karakter pada anak sedini mungkin. Anak-anak 

dapat tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter baik apabila anak tersebut hidup 

dalam lingkungan, baik lingkungan sosial maupun keluarga yang berkarakter dan 

juga memerlukan kesadaran dari seluruh pihak yang mempengaruhi anak, yakni 

salah satunya adalah keluarga. Keluarga adalah lembaga sosial dimana semua 

lembaga atau pranata sosial lainnya berkembang dimasyarakat maupun di 

dunia.Keluarga merupakan suatu kebutuhan manusia yang bersifat universal dan 

menjadi pusat terpenting dari kegiatan dalam kehidupan individu. Keluarga 

merupakan tempat untuk menyiapkan timbangan, prinsip dan nilai-nilai luhur dari 

sebuah masyarakat. Di bawah naungan keluarga anak-anak mendapat kebaikan. 

Jika anak jauh dari keluarga maka anak tidak akan belajar etika berhubungan 

sosial yang hanya bisa didapatkan di dalam keluarga (Mastuti,2010). 
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Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama karena dalam 

keluarga inilah anak pertama-tama mendapatkan pendidikan dan bimbinganserta 

sebagian besar dari kehidupan anak adalah di dalam keluarga, sehingga 

pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak adalah di dalam keluarga 

(Hasbullah,2012). Karena itulah keluarga merupakan agen yang mempunyai 

peranan sangat penting dalam pendidikan karakter anak. 

Partisipasi dan aspirasi keluarga terutama orangtua untuk menjadikan 

anaknyamemiliki karakter yang kuat sangat diperlukan, karena orangtua 

merupakan agen pertama dan secara langsung yang akan memberikan pengajaran 

karakter kepada anaknya. Keikutsertaan orangtua dalam mendidik anaknya sangat 

diperlukan terutama saat anak berusia dini, karena saat anak berusia dini mereka 

mengalami masa golden age atau biasa disebut dengan masa keemasan. Masa 

keemasan ini dapat digunakan oleh orangtua untuk memasukkan karakter-

karakter positif pada anak. 

Aspirasi orangtua untuk menjadikan anaknya mempunyai nilai karakter 

yang kuat merupakan sarana positif yang dapat dikembangkan oleh semua orang. 

Aspirasi adalah dorongan kehendak yang terarah pada tujuan-tujuan hidup 

tertentu dan dipertimbangkan oleh akal budi. (Ahmadi, 2009: 134). Menurut 

penelitian dari Setyawaty (2015) aspirasi orangtua terhadap pendidikan karakter 

anak sangat penting diperlukan untuk menunjang anak. 

 

 



4 
 

Setiap orangtua mempunyai keinginan dan tujuan demi keberhasilan 

anaknya pada masa yang akan datang. Dalam hal ini partisipasi orangtua 

dibutuhkan untuk menunjang kemajuan anak. Partisipasi masyarakat menurut 

Isbandi (dalam Andi, 2013:31) adalah  keikutsertaan masyarakat dalam proses 

pengidentifikasian masalah danpotensi yang ada di masyarakat. Pemilihan dan 

pengambilan keputusan tentang alternative merupakan solusi untuk menangani 

masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat 

dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Oleh karena itu partisipasi 

merupakan peran serta keterlibatan orangtua dalam mengasuk anak-anaknya. 

Sesuatu yang dipelajari dalam satu waktu mungkin akan direfleksikan dalam 

bentuk perilaku dalam waktu yang lain. Hal ini dapat diartikan bahwa hasil belajar 

karakter anak dari lingkungan dapat saja tidak langsung terlihat, akan tetapi sangat 

dimungkinkan muncul dalam tahapan perkembangan selanjutnya. Konsekuensi 

terhadap perilaku karakter tersebut berperan penting dalam belajar. Ketika 

karakter perilaku yang diamati mendapat konsekuensi yang baik dan 

menyenangkan bagi anak, maka anak cenderung untuk menirunya. Begitupun 

sebaliknya, bila karakter perilaku yang diamati tersebut tidak mendapatkan 

konsekuensi yang positif, maka cenderung tidak ditiru (Izzaty, 2012:4). 

Menurut penelitian dari Damayanti (2011:84) partisipasi orangtua 

merupakan faktor pendorong utama dalam keberhasilan anak. Pengetahuan 

orangtua mengenai informasi bahwa pentingnya pendidikan di masa golden age 

merupakan salah satu bentuk partisipasi orangtua. Partisipasi orangtua baik secara 
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langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap tumbuh kembang 

kepribadian karakter anak. 

Terdapat pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Muhsinatun(2015) tentang Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Melalui Role 

Playing, mengatakan bahwa “secara tidak langsung anak sudah dapat menerapkan 

tentang pendidikan karakter tanpa harus dijelaskan oleh orang dewasa, karena 

mereka tanpa sadar telah melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan 

pendidikan karakter”. Pada usia itu pula anak menjadi sangat peka dan sensitif 

dalam mempelajari dan berlatih sesuatu yang dilihatnya, dirasakannya, dan 

didengarkannya baik dari keluarga maupun dari lingkungan. Oleh karena itu 

lingkungan yang positif akan membentuk karakter anak yang positif pula. Dari 

ulasan di atas menunjukkan bahwa orangtua sangat berperan dalam kualitas 

karakter yang dimiliki oleh anak. 

Aspirasi dan partisipasi dapat menunjang pendidikan karakter yang dimiliki 

oleh anak menjadi lebih baik, akan tetapi seiring berjalannya waktu terdapat 

orangtua yang sibuk dengan pekerjaannya, salah satunya yaitu berdagang. 

Menurut penelitian dariManonde (2015) menyatakan bahwa jenis pekerjaan 

orangtua akan menentukan tingkat pendapatan yang pada gilirannya juga akan 

menentukan tingkat keterpenuhan anak. Akan tetapi pada tahun globalisasi saat 

ini orangtua lebih senang mencari nafkah untuk menghidupi anak mereka dan juga 

untuk biaya sekolah. Hal ini memang tidak dipersalahkan akan tetapi secara tidak 

langsung orangtua menyerahkan semua pendidikan yang harusnya didapat oleh 

anak dari keluarga secara informal menjadi formal karena mereka memperoleh di 
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sekolah. Anak yang tidak mendapat perhatian penuh tentang pendidikan karakter 

di dalam keluarga, mereka akan lebih cenderung untuk melakukan tindakan yang 

negatif baik tindakan yang menyimpang agama maupun tindakan yang merusak 

moral mereka. 

Akhir-akhir ini, berbagai fenomena perilaku negatif sering terlihat dalam 

kehidupan sehari-hari pada anak-anak. Melalui surat kabar atau televisi dijumpai 

kasus anak usia dini yang berbicara kurang sopan, senang meniru adegan 

kekerasan, juga meniru perilaku orang dewasa yang belum semestinya dilakukan 

anak-anak, bahkan perilaku bunuh diripun mulai ditiru oleh anak-anak. Kondisi 

ini sangat memprihatinkan mengingat dunia anak seharusnya merupakan dunia 

yang penuh dengan kesenangan untuk mengembangkan diri, yang sebagian besar 

waktunya diisi dengan belajar melalui berbagai macam permainan dilingkungan 

sekitarnya. Menurut Setiawati (2006:42) diantara penyebab mengapa anak tidak 

melakukan hal-hal yang positif dalam keterkaitan interaksi dengan orang lain 

adalah kurangnya pendidikan moral dari orangtua atau orang dewasa disekitarnya. 

Anak-anak juga sering melakukan peniruan atau imitasi yang tidak tepat sehingga 

memunculkan perilaku yang kurang sesuai dengan norma atau aturan setempat.  

Dengan demikian peran orangtua sangat terpenting dalam kehidupan anak karena 

masa usia dini merupakan masa kritis dalam menanamkan berbagai kebiasaan 

anak. 

Orangtua memiliki kewajiban untuk mendidik anaknya agar anak tersebut 

memiliki karakter positif yang kuat. Akan tetapi tidak semua orangtua mampu 

mendidik anaknya dengan baik dikarenakan berbagai macam faktor. 
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Karenaberbagai macam faktor tersebut makaorangtua kurang dan bahkan tidak 

memperhatikan karakter yang dimiliki oleh anak.Salah satu faktor orangtua 

kurang memperhatikan anak yaitu kesibukkan orangtua dalam mencari nafkah 

guna mencukupi kebutuhan hidupnya seperti halnya pada keluarga pedagang. 

untuk itu dalam penelitian kali ini penulis mengambil judul Aspirasi Dan 

Partisipasi Orang Tua Dalam Pendidikan Karakter Terhadap Nilai-Nilai 

Karakter (Religius, Peduli Lingkungan, Peduli Sosial) Anak Usia 4-5 Tahun  

Pada Pedagang Kaki Lima Di Alun-Alun Ungaran Kabupaten Semarang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut: 

1.2.1. Adakah pengaruh antara aspirasi orangtua dalam pendidikan karakter 

terhadap nilai-nilai karakter anak usia 4-5 tahun di keluarga Pedagang 

Kaki Lima (PKL) di Alun-Alun Ungaran Kabupaten Semarang? 

1.2.2. Adakah pengaruh antara partisipasi orangtua dalam pendidikan karakter 

terhadap nilai-nilai karakter anak usia 4-5 tahun di keluarga Pedagang 

Kaki Lima (PKL) di Alun-Alun Ungaran Kabupaten Semarang? 

1.2.3. Adakah pengaruh antara aspirasi dan partisipasi orangtua dalam 

pendidikan karakter terhadap nilai-nilai karakter anak usia 4-5 tahun di 

keluarga Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-Alun Ungaran Kabupaten 

Semarang? 
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1.3 Tujuan 

Dari rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka didapat tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.3.1. Menentukan adanyapengaruh antara aspirasi orangtua dalam pendidikan 

karakter terhadap nilai-nilai karakter anak usia 4-5 tahun di keluarga 

Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-Alun Ungaran Kabupaten 

Semarang. 

1.3.2. Menentukan adanyapengaruh antara partisipasi orangtua dalam 

pendidikan karakter terhadap nilai-nilai karakter anak usia 4-5 tahun di 

keluarga Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-Alun Ungaran Kabupaten 

Semarang. 

1.3.3. Menentukan adanyapengaruh antara aspirasi dan partisipasi orangtua 

dalam pendidikan karakter terhadap nilai-nilai karakter anak usia 4-5 

tahun di keluarga Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-Alun Ungaran 

Kabupaten Semarang. 

1.4 Manfaat 

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang dapat 

dicapai yakni: 

1.4.1. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada 

pihak-pihak yang terkait, yaitu: 
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1.4.1.1. Mahasiswa 

Manfaat penelitian ini bagi mahasiswa adalah agar menambah wawasan 

mahasiswa terkait dengan aspirasi dan partisipasi orangtua serta pengaruhnya 

terhadap pendidikan karakter anak. 

1.4.1.2. Keluarga (orangtua) 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pada 

orangtua akan pentingnya pendidikan karakter bagi anak. 

1.4.1.3. Universitas Negeri Semarang  

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memperkuat dan memperkokoh 

Kampus Unnes sebagai Kampus konservasi. 

1.4.2. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang program 

anak usia dini terkait dengan aspirasi dan partisipasi orangtua terhadap pendidikan 

karakter anak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pendorong atau 

bahan kajian penelitian berikutnya. 

1.5 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah sangat diperlukan agar hal-hal yang diteliti dapat 

mempermudah untuk dipahami dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam 

mengartikan, maka istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Aspirasi  

Menurut Hurlock (1979), aspirasi didefinisikan sebagai keinginan yang 

kuat dan usaha yang dilakukan untuk meraih sesuatu yang lebih tinggi dari 
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keadaan sekarang. Keinginan tersebut dapat berupa keinginan akan sesuatu yang 

lebih baik ataupun keinginan yang tidak baik. 

1.5.2 Pasrtisipasi  

Menurut Winardhi (Febriana, 2009:17), Partisipasi adalah turut wewenang 

baik secara mental dan emosional memberikan sumbangsih kepada proses 

pembuatan dimana keterlibatan secara pribadi orang yang bersangkutan untuk 

melaksanakan tanggungjawabnya. 

1.5.3 Pendidikan Karakter  

Menurut Kemendiknas, pendidikan karakter adalah pendidikan yang 

mengembangkan nilai-nilai karakter bangsa pada diri peserta didik sehingga 

mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya dan menerapkan nilai-

nilai tersebut dalam kehidupan dirinya sebagai anggota masyarakat dan warga 

negara yang religus, nasionalis, produktif, dan kreatif.  

Menurut pemerintah pendidikan karakter dibagi menjadi delapan belas 

pendidikan karakter, akan tetapi dalam penelitian ini lebih mengkerucutkan 

pendidikan karakter menjadi tiga jenis yaitu 1) hubungan antara manusia dengan 

manusia (peduli sosial); 2) hubungan manusia dengan alam (peduli lingkungan); 

3) hubungan manusia dengan Tuhannya (religius).  

1.5.3.1. Peduli sosial 

Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada 

masyarakat dan orang lain yang membutuhkan. 
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1.5.3.2. Peduli lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada 

lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk 

memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. 

1.5.3.3. Religius 

Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang 

dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lainnya, dan hidup rukun 

dengan pemeluk agama yang lain. 

1.5.4 Orangtua  

Menurut Mastuti (2010) keluarga adalah tempat menyiapkan timbangan, 

prinsip, dan nilai-nilai luhur dari sebuah masyarakat. Dibawah naungan keluarga 

anak-anak mendapatkan kebaikan. Oleh karena itu jika seorang anak jauh dari 

keluarga, maka anak tidak akan belajar etika berhubungan sosial yang hanya bisa 

diperoleh dalam kehidupan keluarga. 

1.5.5 Anak Usia Dini 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 ayat 14 yang menyatakan 

pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang diperuntukkan bagi anak sejak 

lahir sampai usia 6 tahun.  

1.5.6 Pedagang Kaki Lima 

Pedagang kaki lima ialah orang-orang dengan modal relatif kecil atau 

sedikit berusaha (produksi penjualan barang-barang/jasa-jasa) untuk memenuhi 
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kebutuhan kelompok konsumen tertentu dalam masyarakat. Usaha itu dilakukan 

pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana informal. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Nilai-nilai Pendidikan Karakter 

2.1.1. Nilai Religius 

Nilai religius merupakan nilai yang terkait erat dengan Tuhan Yang Maha 

Kuasa. menurut El-Khuluqo nilai religius merupakan sikap dan perilaku yang 

patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap 

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

Nilai keagamaan dimiliki oleh setiap orang dengan maksud untuk memiliki 

keyakinan terhadap agama masing-masing individu. Sedangkan menurut 

Ngainum Naim (2011:124) mengungkapkan bahwa nilai religius adalah 

penghayatan dan implementasi dari ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan pendapat dari para ahli maka dapat disimpulkan bahwa nilai religius 

merupakan nilai yang bersumber dari ajaran agama yang dianut seseorang yang 

dilaksankan dalam kehidupan sehari-hari.  

Agama sangat penting untuk pedoman hidup manusia karena dengan bekal 

agam yang cukup akan memberikan dasar yang kuat ketika akan bertindak, dalam 

nilai religius berisi tentang aturan-aturan kehidupan dan pengendali diri dari 

perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat agama. Nilai religius yang kuat 

merupakan landasan bagi anak untuk kelak menjadi orang yang dapat 

mengendalikan diri terhadap hal-hal yang bersifat negatif. Akhmad Muhaimin 

Azzet (2011:17-18) mengungkapkan bahwa nilai religius merupakan nilai yang 

mendasari pendidikan karakter karena pada dasarnya indonesia adalah negara 

13 
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yang beragama. Nilai religius yang bersifat keagamaan dimiliki oleh masing-

masing agama sehingga tidak akan terjadi perselisihan agama yang dipeluk 

mayoritas kepada orang-orang yang memeluk agama minoritas. Nilai religius 

yang dijadikan dalam nilai-nilai pendidikan karakter sangat penting karena 

keyakinan seseorang terhadap nilai kebenaran nilai yang berasal dari agama yang 

dipeluknya bisa menjadi motivasi kuat dalam membangun karakter.  

Sesungguhnya pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk setiap 

pribadi menjadi insan manusia yang mempunyai nilai-nilai yang utama sebagai 

dasar karakter yang baik sesuai dengan nilai yang berlaku di masyarakat, nilai-

nilai yang utama tersebut berasal dari ajaran agama, kearifan lokal, maupun 

filsafah bangsa (Samsuri, 2011:11). Nilai religius adalah nilai yang paling penting 

dalam kehidupan manusia karena apabila seseorang dapat mencintai Tuhannya, 

kehidupannya akan penuh dengan kebaikan apalagi jika kecintaan kepada Tuhan 

juga disempurnakan dengan mencintai ciptaan-Nya yang lain yaitu seluruh alam 

semesta dan isinya, dengan demikian mencintai ciptaan-Nya berarti juga harus 

mencintai sesama manusia, hewan, tumbuhan, dan seluruh alam ini.  

Karakter religius ini sangat dibutuhkan oleh anak dalam menghadapi 

perubahan zaman, dalam hal ini diharapkan anak mampu memiliki berkepribadian 

dan berperilaku sesuai dengan ukuran baik dan buruk yang didasarkan pada 

ketentuan dan ketetapan agama. Oleh karena itu, anak usia dini dikembangkan 

karakternya supaya memiliki keyakinan, sikap, dan mempunyai tutur kata dan 

perilaku yang sesuai dengan ajaran yang dianutnya. Untuk mewujudkan harapan 

tersebut dibutuhkan pendidik dari dalam keluarga yaitu orangtua yang bisa 
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menjadi suri tauladan anak. Orang tua tidak hanya memerintah anak supaya taat 

atau sesuai dengan keinginannya akan tetapi juga memberikan contoh secara 

nyata. 

Glok dan Stark dalam Utami (2014:20) membagi aspek religius dalam 

lima dimensi berikut ini: 

1) Religius belief (aspek keyakinan), yaitu adanya keyakinan terhadap Tuhan 

dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia gaib serta menerima hal-

hal dogmatik dalam ajaran agamanya. Misalnya mempercayai adanya Tuhan. 

2) Religius practice (aspek peribadatan), yaitu aspek yang berkaitan tingkat 

keterikatan yang meliputi frekuensi dan insensitas sejumlah perilaku, dimana 

perilaku tersebut sudah ditetapkan oleh agama. Misalnya anak mengikuti 

gerakan shalat orangtuanya. 

3) Religius feeling (aspek penghayatan), yaitu gambaran bentuk perasaan yang 

dirasakan dalam beragama atau seberapa jauh seseorang dapat menghayati 

pengalaman dalam agama. Misalnya melakukan doa sebelum makan. 

4) Religius knowledge (aspek pengetahuan), yaitu aspek yang berkaitan dengan 

pemahaman dan pengetahuan seseorang terhadap ajaran-ajaran agamanya 

untuk menambah pengetahuan tentang agama yang dianutnya. Misalnya anak 

dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk. 

5) Religius effect (aspek pengalaman), yaitu penerapan tentang apa yang telah 

diketahuinya dari ajaran-ajaran agama yang dianutnya kemudian 

diaplikasikan melalui sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. 
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Misalnya sebelum bepergian orangtua selalu mengajarkan anaknya untuk 

berdoa.  

Selanjutnya, Kementrian Lingkungan Hidup menjelaskan lima aspek 

religius dalam Islam (Ahmad Thontowi, 2005) yaitu: 

1) Aspek iman, yaitu menyangkut keyakinan dan hubungan manusia dengan 

Tuhan, malaikat, para nabi dan sebagainya. 

2) Aspek islam, yaitu menyangkut frekuensi dan intensitas pelaksanaan ibadah 

yang telah ditetapkan. 

3) Aspek ihsan, yaitu menyangkut pengalaman dan perasaan tentang kehadiran 

Allah SWT dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. 

4) Aspek ilmu, yaitu menyangkut pengetahuan seseorang tentang ajaran-ajaran 

agama misalnya dengan membaca doa dengan artinya. 

5) Aspek amal, menyangkut tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. 

Berdasarkan Permendikbud 146 tahun 2014, dimensi dan aspek dalam nilai 

religius di atas akan menjadi acuan untuk menanamkan nilai religius kepada anak 

melalui pendidikan karakter. Adapun  indikator dalam ranah religius untuk anak 

usia dini adalah sebagai berikut: 

1) Mengucapkan doa-doa pendek  

2) Menyayangi dan memelihara semua ciptaan Tuhan 

3) Mulai menirukan gerakan-gerakan doa/shalat yang dilaksankan orang 

dewasa 

4) Berdoa sebelum dan sesudah memulai kegiatan 

5) Melaksanakan ibadah agama yang dianutnya 
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2.1.2. Nilai Peduli Lingkungan 

Pendidikan karakter peduli lingkungan terkonsep dalam penanaman 

pendidikan karakter. Pendidikan karakter berbasis lingkungan akan membantu 

dalam penanaman karakter peduli terhadap lingkungan. Karakter peduli lingkungan 

dapat dikembangkan melalui upaya menanamkan kepekaan dan kepedulian 

terhadap lingkungan. Peduli lingkungan merupakan salah satu karakter yang harus 

dikembangkan di sekolah. Peduli lingkungan adalah sikap dan tindakan yang selalu 

berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan 

mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah 

terjadi (Daryanto, 2013:71). Peduli lingkungan merupakan karakter yang harus 

dimiliki oleh anak, karena karakter peduli lingkungan dapat mencerminkan 

kepedulian serta kepekaan anak terhadap lingkungannya. Sedangkan menurut 

Trahati (2015: 26) karakter peduli lingkungan adalah usaha untuk menanamkan 

nilai-nilai karakter berbasis lingkungan yang berupaya meningkatkan kepekaan 

anak terhadap pelestarian lingkungan. Pendidikan karakter peduli lingkungan 

merupakan upaya untuk membentuk generasi yang berbudi luhur. Berdasarkan 

pendapat dari para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa karakter peduli 

lingkungan adalah usaha, sikap dan tindakan yang dimiliki seorang anak yang 

berfungsi untuk meningkatkan kepekaan anak terhadap lingkungan sekitarnya. 

Seorang anak dapat mengenal lingkungan dimulai dari lingkungan sekitarnya. 

Dengan mengenal alam sejak dini anak dapat menjaga lingkungan mereka dari 

kerusakan. Dimulai dari hal-hal kecil yang diajarkan oleh orangtua mereka seperi 
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menyiram tanaman yang akan mati, tidak membuang-buang air secara 

sembarangan. 

Menurut Burhanudin dalam Yudistira (2014:10), kepedulian terhadap 

lingkungan adalah keadaan dimana psikologis seseorang berupa perhatian, 

kesadaran dan tanggung jawab terhadap kondisi pengelolaan lingkungan, baik 

lingkungan fisik, lingkungan biologis, maupun lingkungan sosial. Memberi 

pengetahuan anak tentang peduli lingkungan merupakan salah satu upaya potensial 

dalam mengatasi krisis lingkungan yang akan terjadi saat masa yang akan datang. 

Pemberian pengetahuan kepada anak usia dini dilakukan pertama kali oleh faktor 

internal yaitu keluarga. Orangtua dapat memberikan pengetahuan kepada anak-

anak mereka tentang pentingnya menjaga alam sekitar, merawat alam dan tidak 

mengotori alam sekitarnya. Dengan begitu secara tidak langsung anak dapat 

menjaga lingkungannya. 

Bakshi dan Naveh (1978) dalam Yudistira (2014) mengatakan 

enviromental education is a new philosophy of teaching. Menurut Bakshi dan 

Naveh pendidikan lingkungan hidup bisa dirangkum menjadi sebuah gambaran 

tentang keadaan pengetahuan dan sikap dari anak untuk menghargai lingkungan. 

Adapun karakter peduli lingkungan biasa ditunjukkan dengan sikap dan tindakan 

yang selalu berupaya untuk mencegah kerusakan pada lingkungan alam yang 

terjadi. Untuk anak usia dini, orangtua dapat membuat anak mencintai 

lingkungannya dengan cara memperkenalkan lingkungan di sekitarnya kepada 

anaknya.  
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Berdasarkan Permendikbud 146 tahun 2014, indikator pendidikan 

lingkungan untuk anak usia dini adalah sebagai berikut: 

1) Mengetahui tempat di lingkungan sekitarnya. 

2) Mengetahui nama benda-benda di alam 

3) Mengetahui kegunaan benda-benda di alam. 

4) Menjaga kebersihan lingkungan 

 

2.1.3. Nilai Peduli Sosial 

Manusia hidup di dunia ini pasti membutuhkan manusia lain untuk 

melangsungkan kehidupannya, karena pada dasarnya manusia merupakan 

makhluk sosial. Menurut Buchari Alma, dkk (2010: 201) makhluk sosial berarti  

bahwa  hidup  menyendiri  tetapi  sebagian  besar  hidupnya  saling 

ketergantungan,  yang  pada  akhirnya  akan  tercapai  keseimbangan  relatif. Maka  

dari  itu,  seharusnya  manusia  memiliki  kepedulian  sosial  terhadap sesama agar 

tercipta keseimbangan dalam kehidupan. Darmiyati  Zuchdi  (2011:  170)  

menjelaskan  bahwa,  peduli  sosial merupakan sikap dan tindakan yang selalu 

ingin memberi bantuan kepada masyarakat  yang  membutuhkan.  Berbicara  

masalah  kepedulian  sosial maka  tak  lepas  dari  kesadaran  sosial.  Kesadaran  

sosial  merupakan kemampuan untuk mamahami arti dari situasi sosial (Hera  

Lestari Malik dkk,  2008:  4.23).  Hal  tersebut  sangat  tergantung  dari  bagaimana  

empati terhadap  orang  lain.  Berdasarkan  bererapa  pendapat  yang  tertera  diatas 

dapat disimpulkan bahwa, kepedulian sosial merupakan sikap selalu ingin 

membantu  orang  lain  yang  membutuhkan  dan  dilandasi  oleh  rasa kesadaran. 
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Dalam aspek anak usia dini peduli sosial merupakan sikap yang dapat dimiliki 

anak supaya anak tersebut memiliki rasa empati kepada orang lain.  

Bentuk kepedulian sosial seorang anak usia dini dapat menjadi berbagai 

macam bentuk. Bentuk kepedulian sosial dapat berasal dari lingkungan dimana 

anak tersebut tinggal. Menurut Elly M. Setiadi (2012:66), lingkungan sosial 

merujuk pada lingkungan dimana seseorang melakukan interaksi sosial. ini berarti 

kepedulian seorang anak dapat terjadi pada dimana anak tersebut tinggal, 

kepedulian seorang anak dapat dilakukan baik dengan teman sebayanya maupun 

dengan keluarganya.  

Berbagai macam faktor yang menyebabkan turunnya kepedulian sosial 

seorang anak, menurut Buchari Alma (2010:209), yaitu sebagai berikut: 

1) Internet 

Dunia maya yang sangat transparan dalam mencari suatu informasi malah 

menjadi sarana yang menyebabkan lunturnya kepedulian sosial. Manusia  

menjadi  lupa  waktu  karena  terlalu  asyik  menjelajah  dunia maya. Tanpa 

disadari mereka lupa dan tidak menghiraukan lingkungan masyarakat  sekitar,  

sehingga  rasa  peduli  terhadap  lingkungan  sekitar kalah oleh sikap 

individualisme yang terbentuk dari kegiatan tersebut. Dalam aspek ini 

misalnya anak usia dini sudah diberikan orangtuanya gadget dan anak tersebut 

menggunakannya untuk main game sehingga anak tersebut kurang 

memperhatikan lingkungan sosial yang ada di tempat tinggalnya. 

 

 

2) Sarana hiburan  
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Seiring dengan kemajuan teknologi maka dunia hiburan akan turut 

berkembang. Karakter anak-anak  yang suka  bermain akan menjadikan 

anak sebagai korban dalam perkembangan sarana hiburan.  Anak  yang 

terlalu lama bermain  game  akan mempengaruhi kepedulannya terhadap 

sesama.  Mereka  tidak  berhubungan  langsung  dengan  sesamanya.  Hal 

tersebut  mengharuskan  orang  tua  untuk  meningkatkan  pengawasan 

terhadap anak-anaknya. 

3) Tayangan TV 

Televisi  merupakan  salah  satu  sarana  untuk  mencari  hiburan  dan 

memperoleh  informasi  yang  up  to  date,  namun  sekaran  ini  banyak 

tayangan  di  TV  yang  tidak  mendidik  anak-anak.  Diantaranya  adalah 

acara  gosip  dan  sinetron.  Secara  tidak  langsung  penonton  diajari 

berbohong,  memfitnah  orang  lain,  menghardik  orang  tua,  dan 

tayangannya  jauh  dari  realita  kehidupan  masyarakat  Indonesia  pada 

umumnya.  

4) Masuknya budaya barat 

Pengaruh  budaya  barat  yang  bersifat  immaterial  dan  cenderung 

berseberangan dengan budaya timur akan mengakibatkan norma-norma dan  

tata  nilai  kepedulian  yang  semakin  berkurang.  Masyarakat  yang 

kehilangan  rasa  kepedulian  akan  menjadi  tidak  peka  terhadap 

lingkungan  sosialnya,  dan  akhirnya  dapat  menghasilkan  sistem  sosial 

yang apatis.  

Pendapat  lain  dikemukakan  Hera  Lestari  Malik,  dkk  (2008:  4.17) 

yang  menyatakan  bahwa,  tingkat  sosialisasi  individu  yang  rendah disebabkan  
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oleh  kegagalan  pada  salah  satu  proses  sosialisasi.  Proses sosialisasi tersebut 

adalah berikut ini: 

1) Belajar untuk bertingkah laku sesuai dengan cara/ norma yang berlaku. Setiap  

kelompok  sosial  memiliki  dasar  mengenai  tingkah  laku  yang perlu  dimiliki  

anggotanya.  Untuk  bersosialisasi,  anak  tidak  hanya mengerti apakah tingkah 

laku ini diterima, tetapi juga memberi contoh tingkah laku mereka selama 

masih dapat diterima kelompok. 

2) Bermain sesuai dengan peran sosial yang diharapkan. Setiap kelompok sosial 

memiliki pola sendiri yang dapat diterima oleh kelompoknya. Anak pun belajar 

mempunyai  peran dan memahami peran-peran  yang  ada  di  lingkungan  

sekitarnya,  diharapkan  ada  peran sosial yang baik untuk orang tua dan anak 

maupun guru dan siswa. 

3) Mengembangkan sikap-sikap sosial. Untuk bersosialisasi, anak harus berlatih 

menyukai orang lain dan aktivitas sosial. Setelah anak belajar menyukai orang 

lain dan aktivitas sosial,  anak  akan  memiliki  penyesuaian  diri  yang  baik  

dan  diterima sebagai anggota kelompok sosialnya. 

Berdasarkan  pendapat-pendapat  yang  tertera  diatas  dapat disimpulkan  

bahwa  tingkat  kepedulian  seseorang  dapat  berkurang disebabkan  oleh  pegaruh  

dari  luar  yang  dapat  berupa  internet,  sarana hiburan, tayangan TV, dan masuknya 

pengaruh dari budaya barat. Selain itu dapat terpengaruh karena adanya kegagalan 

dalam proses sosialisasi. 

Upaya  yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepedulian sosial 

menurut Buchari Alma, dkk (2010, 210-211) adalah: 
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1) Pembelajaran di rumah 

Peranan  keluarga  terutama  orang  tua  dalam  mendidik  sangat berpengaruh  

terhadap  tingkah  laku  anak.  Keluarga  merupakan lingkungan pendidikan 

yang pertama dan utama.Dikatakan  sebagai  pendidikan  yang  pertama  karena  

pertama  kali anak  mendapatkan  pengaruh  pendidikan  dari  dan  di  dalam 

keluarganya. Sedangkan dikatakan sebagai pendidikan yang utama karena  

sekalipun  anak  mendapatkan  pendidikan  dari  sekolah  dan masyarakatnya, 

namun tanggung jawab kodrati pendidikan terletak pada orang tuanya (Dinn 

Wahyudin dkk, 2008: 3.7).Dari  pada  pendapat  diatas,  dapat  dikatakan  

bahwa  keluarga merupakan lingkungan pertama yang mengajarkan berbagai 

hal kepada seorang anak dan memiliki tangung jawab yang utama untuk 

mendidik anak tersebut. Anak-anak biasanya akan meniru setiap tingkah laku 

orang tuanya. Seperti apa  yang dijelaskan oleh Mulyani Sumantri & Syaodih 

(2008: 2.39),  anak  semenjak  usia  balita  suka  meniru  apa  saja  yang  dia  

lihat, dari tindak tanduk orang tua, cara bergaul orang tua, cara berbicara atau 

berinteraksi  di  lingkungan  sekitar,  cara  orang  tua  menghadapi  teman, tamu 

dan sebagainya. Oleh karena itu, orang tua harus menjadi contoh tauladan bagi 

anak-anaknya.   

2) Pembelajaran di lingkungan 

Belajar berkelompok dalam anak usia dini menjadi  sangat  penting  peranannya  

dalam memaksimalkan  perkembangan  sosial  anak.  Belajar kelompok atau 

bermain bersama teman sebaya di lingkungan dapat mengasah kepedulian 

sosial. Salah satunya  adalah di lingkungan taman bermain untuk anak.  
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3) Pembelajaran di sekolah  

Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan  memiliki potensi untuk 

memberikan  pendidikan  nilai  kepedulian  sosial  melalui  guru  dan seluruh  

penyangga  kepentingan  sekolah.  Penanaman  nilai  dapat iintegrasikan  pada  

setiap  mata  pelajaran  supaya  nilai  benar-benar terinternalisasi  pada   siswa.   

Dengan berbagai macam aspek di atas dan diperkuat dengan Permendikbud 

146 tahun 2014 maka indikator untuk ranah peduli sosial adalah sebagai berikut: 

a. Bersikap perduli dalam hal perbuatan dan pengucapan 

b. Mulai menunjukkan sikap untuk saling tolong menolong 

c. Mengenal sopan santun  

d. Mengucapkan salam bila bertemu dengan orang lain 

 

2.2. Aspirasi 

2.2.1. Konsep Aspirasi 

Menurut Hurlock (1999:23) aspirasi berarti keinginan akan sesuatu 

yang lebih tinggi dengan kemajuan sebagai tujuannya. Keinginan tersebut dapat 

berupa keinginan akan sesuatu yang lebih baik ataupun keinginan yang tidak 

baik.Semakin tinggi aspirasi maka dapat semakin cepat dalam mencapai tujuan 

yang diinginkan. Dalam penelitian ini, aspirasi lebih dikerucutkan ke dalam 

keinginan orangtua dalam pendidikan karakter anak. 

Menurut Slameto (2013:182) berpendapat bahwa aspirasi merupakan 

harapan atau keinginan seseorang akan suatu keberhasilan tertentu. Aspirasi atau 

harapan merupakan suatu keinginan manusia dimana keinginan itu berusaha 
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diwujudkan dengan berbagai cara untuk mencapai tujuan dari keinginan itu. 

Aspirasi dapat menciptakan suatu keberhasilan baik keberhasilan itu bersifat 

positif maupun negatif. 

Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2008: 95) bahwa aspirasi 

merupakan harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. 

Aspirasi dapat terwujud jika harapan dan tujuan yang dicapai sesuai dengan 

aspirasi yang akan diwujudkan. 

Dapat disimpulkan bahwa aspirasi merupakan keinginan, cita-cita atau 

harapan dari seseorang. Setiap orang memiliki keinginan dalam hidupnyadan 

keinginan tersebut mendorong seseorang untuk melakukan usaha dalam meraih 

keinginannya. 

2.2.2. Jenis-jenis Aspirasi 

Pada dasarnya aspirasi merupakan suatu harapan atau keinginan dari 

seseorang. Menurut Hurlock (1999: 24) mengemukakan bahwa aspirasi dibagi 

kedalam 4 jenis, yaitu aspirasi positif, aspirasi negatif, aspirasi langsung, dan 

aspirasi jauh.  

2.2.2.1. Aspirasi Positif 

Aspirasi positif menekankan pada keberhasilan atau berprestasi lebih 

baik dari yang sebelumnya. Seseorang memiliki aspirasi positif akan berupaya 

untuk meraih sesuatu yang lebih baik/tinggi dari sesuatu yang telah diraih. 

2.2.2.2. Aspirasi Negatif 
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Aspirasi negatif merupakan keinginan untuk mempertahankan sesuatu 

yang telah dimiliki/dicapai tanpa adanya upaya untuk meningkatkan sesuatu yang 

telah dicapai. Aspirasi negatif menekankan pada upaya menghindari kegagalan. 

2.2.2.3. Aspirasi Langsung 

Aspirasi langsung merupakan tujuan yang ingin dicapai seseorang pada 

waktu dekat atau tidak terlalu lama. 

2.2.2.4. Aspirasi Jauh 

Aspirasi jauh merupakan tujuan yang ingin dicapai untuk masa 

mendatang. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 jenis 

aspirasi yaitu aspirasi positif, aspirasi negatif, aspirasi langsung dan aspirasi jauh. 

Aspirasi dapat dikelompokkan berdasarkan usaha individu dalam memperoleh 

target yang telah ditetapkan. Aspirasi yang dimiliki individu dapat berupa aspirasi 

positif atau aspirasi negatif yang ditinjau dari orientasi individu untuk mencapai 

kesuksesan, aspirasi jangka pendek atau jangka panjang yang ditinjau dari 

orientasi kebutuhan individu dan aspirasi realistik atau aspirasi tidak realistik yang 

ditinjau dari kesadaran individu akan kemampuannya dalam mencapai aspirasi 

yang diinginkan. 

2.2.3. Aspek Aspirasi 

Hurlock (1980:45) mengemukakan mengenai aspek-aspek aspirasi yang 

berisi tiga hal, yaitu: 

2.2.3.1. Cita-Cita 
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Apa yang oleh individu dinilai penting dan ingin dicapai, selanjutnya 

disebut cita-cita. Cita-cita merupakan sesuatu keinginan yang ingin dicapai dan 

diwujudkan dalam dunia nyata untuk waktu yang akan datang yang merupakan 

idealisasi dari suatu bentuk kehidupan yang diinginkan atau kehendak yang selalu 

ada di dalam pikiran. 

2.2.3.2. Hasrat 

Apa yang diharapkan individu dari apa yang dinilainya penting dan 

ingin dicapai tersebut, selanjutnya disebut hasrat atau keinginan. Hasrat 

merupakan sesuatu yang ingin diperoleh dari apa yang dilakukan baik untuk 

waktu dekat maupun untuk jangka panjang. Hasrat lebih berkaitan dengan 

kemajuan diri dan peningkatan prestasi.  

2.2.3.3. Ketetapan hati  

Seberapa nilai kepentingan bagi individu dari apa yang dinilainya 

penting dan ingin dicapai tersebut, selanjutnya disebut ketetapan hati. Ketetapan 

hati merupakan nilai dari sesuatu yang dinilai penting dan ingin dicapai, sebagai 

standar pencapaian dari apa yang dilakukan, tingkat kepuasan yang ingin dicapai 

dari apa yang dilakukan. 

 

  

2.2.4. Faktor Aspirasi 

Menurut Hurlock (1999) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

aspirasi terdiri dari: 

2.2.4.1. Faktor Pribadi 
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Faktor pribadi pada aspirasi orangtua terdiri dari beberapa macam, yaitu 

sebagai berikut: 

1) Inteligensi  

Status pendidikan amat penting dalam suatu kelompok. Banyak 

orangtua yang mempunyai aspirasi yang tinggi akan tetapi tidak realistis. 

2) Minat Pribadi 

Minat timbul dari dalam diri seseorang tergantung dari beberapa hal 

seperti jenis kelamin, bakat, lingkungan keluarga, dan lingkungan sepermainan. 

Semakin tersedianya kebutuhan manusia yang serba cepat dan efisien akan 

mendorong semakin besar kesempatan untuk memilih sesuatu yang diinginkan 

sesuai dengan aspirasinya. 

3) Pengalaman masa lampau 

Perubahan aspirasi pada seseorang dipengaruhi oleh frekuensi 

kesuksesan dan kegagalan masa lalu. Kesuksesan pada bidang tertinggi tentuakan 

mengubah harapan sukses keharapan umum. Sehingga bisa dikatakan bahwa 

keberhasilan akan memperkuat aspirasi dan kegagalan melemahkannya. 

4) Pola kepribadian 

Dalam hal ini kepribadian seseorang turut mempengaruhi penentuan 

cita-citanya. Bila bercita-cita melebihi kemampuannya sebagai bentuk 

kompensasi dan semakin tidak puas dengan dirinya sendiri, maka semakin tinggi 

dan tidak realistis aspirasinya. Biasanya emosi yang luar biasa merupakan akhir 
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ketidakpuasan diri. Pribadi yang meyakinkan dan adanya rasa aman akan 

menentukan tujuan untuk mencapai cita-citanya. 

5) Nilai pribadi 

Nilai ini menentukan apa saja aspirasi yang penting. Pada anak 

khususnya sesuatu yang diharapkan oleh keluarga, guru, dan teman-temannya, 

semakin kuat keinginan untuk diakui oleh kelompoknya maka aspirasinya 

semakin meningkat. 

6) Kompetisi 

Banyak aspirasi yang didasarkan pada keinginan untuk dapat melebihi 

orang lain. Semenjak masa kanak-kanak, individu sudah berkompetisi dengan 

anak yang lebih tua maupun dengan teman sebaya. Kebiasaan berkompetisi 

dengan orang lain mempunyai peran yang penting dalam menentukan 

perkembangan aspirasi. 

7) Latar belakang ras 

Orangtua dari kelompok minoritas sering bercita-cita tinggi yang tidak 

realistis sebagai bentuk kompensasi. 

2.2.4.2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal dari konsep aspirasi orangtua terdiri dari beberapa 

faktor, faktor-faktor tersebut adalah  sebagai berikut: 

1) Ambisi orangtua 

Ambisi yang sering lebih tinggi bagi anak yang lahir pertama daripada 

bagi anak yang lahir selanjutnya berpengaruh pada pola asuh orangtua.  
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2) Harapan sosial  

Harapan sosial menekankan bahwa mereka yang berhasil di satu bidang 

juga dapat berhasil di semua bidang jika itu diinginkannya. 

3) Dorongan keluarga 

Individu berasal dari keluarga yang mempunyai keadaan sosial yang 

stabil cenderung mempunyai tingkat aspirasi yang lebih tinggi daripada individu 

yang berasal dari keluarga yang tidak stabil. Selain itu individu yang berasal dari 

keluarga kecil mempunyai orientasi prestasi yang lebih besar daripada dari 

keluarga besar, sebab orangtua pada keluarga kecil tidak sekedar menuntut anak 

tetapi juga akan mendorongnya untuk maju. 

4) Urutan kelahiran 

Suatu kenyataan menunjukkan bahwa anak pertama akan ditekankan 

untuk mencapai aspirasi yang lebih tinggi daripada adiknya. Keadaan ini berlaku 

terutama pada keluarga yang mempunyai kelas sosial tinggi dan menengah, 

sedangkan pada kelas sosial rendah anak bungsu justru lebih ditekankan untuk 

mempunyai aspirasi yang lebih tinggi, baik dari orangtuanya. 

5) Tradisi budaya 

Tradisi budaya yang beranggapan bahwa semua orang dapat mencapai 

apa saja yang diinginkannya jika usahanya cukup keras. Pada masyarakat yang 

demokratis menganggap semua orang mempunyai kesempatan yang sama. 

Seorang siswa dalam masyarakat yang demokratis dididik bahwa mereka dapat 

mencapai hasil yang tinggi dalam masyarakat bila dapat melakukan yang terbaik.  
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2.2.5. Indikator 

Menurut Hurlock(dalam Nurfitriyati,2016: 24-27) menjelaskan ada 4 

faktor yang dapat mengukur tingkat aspirasi orangtua, antara lain sebagai berikut: 

2.2.5.1. Studi Laboratorium 

Studi laboratorium tentang tingkat aspirasi orantua terhadap pendidikan 

karakter anak digunakan untuk mengukur tingkat aspirasi langsung yang dimiliki 

oleh orangtua. Aspirasi langsung yaitu keinginan atau tujuan yang ingin dicapai 

orangtua dalam waktu dekat. Melalui studi laboratorium dapat diketahui aspirasi 

yang akan didapat oleh orangtua dan cara-cara yang dilakukan oleh orangtua 

untuk meraih aspirasi yang diinginkannya tersebut.  

2.2.5.2. Studi Tentang Harapan Atau Keinginan 

Studi tentang harapan atau keinginan pada usia yang berbeda menjadi 

petunjuk penting untuk mengetahui keinginan langsung orangtua. Harapan atau 

keinginan pada orangtua berpusat pada bagaimana cara mereka agar anak mereka 

memiliki karakter yang baik dan berprestasi serta memiliki sosio emosional yang 

baik. Harapan atau keinginan tersebut menjadi dasar bagi orangtua untuk memiliki 

cita-cita jangka pendek dan cita-cita panjang yang ingin diwujudkan dalam jangka 

panjang. Studi tentang harapan atau keinginan ini dapat mengetahui tingkat 

kepuasan orangtua dalam pencapaian keinginannya. 

2.2.5.3. Studi Ideal 

Studi tentang ideal mengacu pada seseorang yang diidolakan oleh 

orangtua dalam pembentukan karakter anak. Orangtua akan berusaha untuk 

membentuk anaknya memiliki karakter yang positif seperti yang diidolakan oleh 
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orangtuanya tersebut. Usaha yang dilakukan oleh orangtua untuk menjadikan 

anaknya seperti yang diidolakan dapat dijadikan tolak ukur tingkat aspirasi 

orangtua dalam pendidikan karakter anak. 

2.2.5.4. Studi Ketetapan Hati 

Studi tentang ketetapan hati orangtua terhadap pendidikan karakter 

anaknya mengungkapkan secara rinci mengenai sesuatu yang menjadi cita-cita 

orangtua dan waktu pencapaian cita-cita yang ditetapkannya.   

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa indikator untuk 

mengetahui tingkat aspirasi orangtua dalam pendidikan karakter terhadap nilai-

nilai karakter anak terdapat empat indikator yang dapat digunakan yaitu sebagai 

berikut: 

a. Tujuan yang ingin dicapai orangtua,  

b. Usaha yang dilakukan,  

c. Harapan yang ingin diraih,  

d. Ketetapan hati. 

 

 

2.3. Partisipasi 

2.3.1. Konsep Partisipasi 

Menurut Winardhi (dalam Febriana, 2009:17) partisipasi adalah turut 

wewenang baik secara mental dan emosional memberikan sumbangsih kepada 

proses pembuatan dimana keterlibatan secara pribadi orang yang bersangkutan 
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untuk melaksanakan tanggungjawabnya. Sedangkan menurut Syahyuti (2005:1), 

partisipasi adalah proses tumbuhnya kesadaran terhadap kesaling hubungan 

diantara stake holder yang berbeda di dalam masyarakat (kelompok-kelompok 

sosial dan komunitas dengan pengambil kebijakan dan lembaga-lembaga jasa 

lain). 

Berdasarkan definisi para ahli tentang partisipasi di atas, bahwa konsep 

partisipasi memiliki makna yang beragam dan luas. Secara garis besar dapat 

ditarik kesimpulan bahwa partisipasi adalah suatu wujud dari peran masyarakat 

dalam bentuk pelaksanaan dalam mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini partisipasi 

orangtua dalam mewujudkan karakter positif anak sangat dibutuhkan karena 

menurut Hasbullah (2001:39) orangtua adalah orang yang pertama dan utama 

yang bertanggungjawab terhadap sikap dan pendidikan anak. Dengan kata lain, 

orangtua merupakan agen pertama yang dapat memberikan masukan-masukan 

positif ke dalam diri anak. Selain itu diperkuat dengan pendapat dari 

Sumarnugroho (1984: 103) bahwa pemenuhan kebutuhan yang bersifat rohaniyah 

bagi anak sehubungan dengan pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar 

melalui asuhan keluarga atau asuhan orangtuanya sendiri. Oleh karena itu 

partisipasi orangtua dalam pengembangan karakter anak sangat diperlukan.  

Menurut Suryobroto (dalam Damayanti, 2011:36) syarat-syarat terjadinya 

partisipasi yaitu: a) tersedianya waktu yang cukup untuk berpartisipasi; b) orang 

yang berpartisipasi harus mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi; c) adanya 

komunikasi dalam berpartisipasi antar anggota; d) tersedianya biaya yang cukup; 

e) keterikatan antar individu dengan tujuan yang akan dicapai; f) dalam 
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mengambil keputusan tidak merugikan pihak lain. Dengan demikian partisipasi 

orangtua dalam pendidikan karakter anak harus memperhatikan aspek-aspek 

tentang waktu yang tepat untuk memberikan pendidikan karakter kepada anak, 

menjaga komunikasi dengan anak dan mempunyai ikatan yang kuat dengan anak. 

Karena jika saat memberikan masukan-masukan tentang karakter kepada anak 

dalam waktu tidak tepat anak akan terasa jenuh.  

Menurut Damayanti (2011:91), bentuk partisipasi terdiri dari beberapa hal 

yaitu: (a)turut serta memberikan sumbangan finansial; (b) turut serta memberikan 

sumbangan kekuatan fisik; (c) turut serta memberikan sumbangan material; (d) 

turut serta memberikan sumbangan moril. Berdasarkan bentuk partisipasi menurut 

Damayanti bahwa orangtua sebaiknya memberikan sumbangan beberapa hal 

terkait pendidikan karakter kepada anaknya.  

2.3.2. Tingkat Kesukarelaan Partisipasi 

Dusseldorp (dalam Nurhasanah, 2014: 15) membedakan adanya beberapa 

jenjang kesukarelaan sebagai berikut: 

2.3.2.1. Partisipasi spontan 

Peran serta yang tumbuh karena motivasi intrinsik berupa pemahaman, 

penghayatan, dan keyakinannya sendiri. 

2.3.2.2. Partisipasi terinduksi  

Peran serta yang tumbuh karena terinduksi oleh adanya motivasi 

ekstrinsik (berupa bujukan, pengaruh, dan dorongan dari luar) meskipun yang 

bersangkutan tetap memiliki kebebasan penuh untuk berpartisipasi. 

2.3.2.3. Partisipasi tertekan oleh kebiasaan  
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Peran serta yang tumbuh karena adanya tekanan atau peran serta yang 

dilakukan untuk memenuhi kebiasaan, nilai-nilai, atau norma yang dianut. Jika 

tidak berperanserta, khawatir akan tersisih atau dikucilkan. 

2.3.2.4. Partisipasi tertekan oleh alasan sosial-ekonomi  

Peran serta yang dilakukan karena takut akan kehilangan status sosial 

atau menderita kerugian/tidak memperoleh bagian manfaat dari kegiatan yang 

dilaksanakan. 

2.3.2.5. Partisipasi tertekan oleh peraturan  

Peran serta yang dilakukan karena takut menerima hukuman dari 

peraturan/ ketentuan-ketentuan yang sudah diberlakukan. 

Partisipasi memiliki berbagai jenjang kesukarelaan dalam berpartisipasi. 

Jenjang kesukarelaan partisipasi orangtua terhadap pendidikan karakter anak usia 

diniakan terlihat dari tingkat peran serta atau turut serta orangtua dalam 

pendidikan karakter. 

2.3.3. Indikator Partisipasi 

Menurut Oakley (dalam Khasanah, 2014: 17) partisipasi masyarakat 

adalah keterlibatan langsung masyarakat, dalam hal ini berarti orangtua yang 

meliputi kontribusi orangtua, pengorganisasian orangtua dan pemberdayaan 

orangtua dalam penanganan permasalahan pendidikan karakter anak usia dini. 

Dari definisi konseptual tersebut diperoleh tiga dimensi kajian, yakni: 

2.3.3.1. Dimensi kontribusi orangtua 
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Dimensi kontribusi orangtua melibatkan orangtua dalam keikutsertaan 

baik berupa sumbangan materi maupun materiil. Adapun indikator-indikatornya 

adalah sebagai berikut: 

a. Sumbangan pemikiran,  

b. Sumbangan tenaga,  

c. Sumbangan dana, dan  

d. Sumbangan sarana. 

2.3.3.2. Dimensi pengorganisasian orangtua 

Dimensi pengorganisasian orangtua merupakan turut serta pendidikan 

karakter anak dalam lingkungan yang lebih luas, baik itu sekolah maupun 

masyarakat. Adapun indikator-indikatornya adalah sebagai berikut: 

a. Model pengorganisasian, 

b. Struktur pengorganisasian, dan 

c. Fungsi pengorganisasian. 

2.3.3.3. Dimensi pemberdayaan orangtua 

Dimensi pemberdayaan orangtua merupakan keikutsertaan dalam 

pendidikan karakter anak. Adapun indikatornya adalah  

a. Peran orangtua, 

b. Tanggungjawab orangtua, dan  

c. Motivasi orangtua. 

 

2.4. Keluarga   

2.4.1. Konsep Keluarga 
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Menurut Mastuti (2010) keluarga adalah tempat menyiapkan timbangan, 

prinsip, serta nilai-nilai luhur dari sebuah masyarakat. Dibawah naungan keluarga 

anak-anak mendapatkan kebaikan. Oleh karena itu jika seorang anak jauh dari 

keluarga, maka anak tidak akan secara maksimal belajar etika berhubungan sosial 

yang hanya bisa diperoleh dalam kehidupan keluarga.  

Menurut Khairuddin (2002: 4) keluarga adalah merupakan kelompok 

primer yang terpenting dalam masyarakat. Keluarga terbentuk dari satuan yang 

merupakan organisasi terbatas, dan mempunyai ukuran yang minimum, terutama 

pihak-pihak yang pada awalnya mengadakan suatu ikatan.Sedangkan menurut 

Soelaeman (dalam Amirulloh, 2015: 46) keluarga adalah suatu unit masyarakat 

kecil. Unit masyarakat kecil disini adalah bahwa keluarga itu merupakan suatu 

kelompok orang sebagai suatu kesatuan atau unit yang terkumpul dan hidup 

bersama untuk waktu yang relatif berlangsung terus karena terikat oleh pernikahan 

dan hubungan darah. 

Dari pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan keluarga adalah 

miniatur dari sekelompok masyarakat dan juga tempat dimana seorang anak 

memperoleh pelajaran hidup yang pertama, baik perilaku positif maupun negatif. 

Keluarga dibagi menjadi keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga inti yaitu 

keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang belum dewasa atau belum 

kawin. Sedangkan keluarga besar yaitu satuan keluarga yang memiliki lebih dari 

satu generasi dan suatu lingkungan kaum keluarga yang lebih luas daripada hanya 

ayah, ibu, dan anak (Khairuddin, 2002:18-19). 

2.4.2. Karateristik Keluarga 
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Dalam setiap keluarga pasti memiliki karateristik. Terdapat berbagai 

macam karateristik keluarga. Menurut Burgess dan Locke (dalam Khairuddin, 

2002: 6-7), mengemukakan terdapatnya empat karateristik keluarga yang terdapat 

pada semua keluarga dan juga untuk membedakan keluarga dari kelompok-

kelompok sosial lainnya:  

2.4.2.1. Keluarga adalah susunan orang-orang yang disatukan oleh ikatan-ikatan 

perkawinan, darah atau adopsi. Pertalian antara suami dan istri adalah 

perkawinan; hubungan antara orangtua dan anak biasanya adalah darah 

dan kadangkala adopsi. 

2.4.2.2. Anggota-anggota keluarga ditandai dengan hidup bersama di bawah satu 

atap dan merupakan susunan satu rumah tangga; atau jika mereka 

bertempat tinggal, rumah tangga tersebut menjadi rumah mereka. 

2.4.2.3. Keluarga merupakan kesatuan dari orang-orang yang berinteraksi dan 

berkomunikasi yang menciptakan peranan-peranan sosial bagi suami dan 

istri, ayah dan ibu, putra dan putri saudara laki-laki dan saudara 

perempuan. 

2.4.2.4. Keluarga adalah pemelihara suatu kebudayaan bersama yang diperoleh 

pada hakekatnya dari kebudayaan umum, tetapi dalam suatu masyarakat 

yang kompleks masing-masing keluarga mempunyai ciri-ciri yang 

berlainan dengan keluarga lainnya. 

2.4.3. Fungsi Keluarga 

Keluarga merupakan tempat pendidikan yang pertama dan utama bagi 

seseorang. Pendidikan dalam keluarga sangat berperan dalam mengembangkan 
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watak, karakter, dan kepribadian seseorang. Pada dasarnya keluarga mempunyai 

fungsi-fungsi pokok yang fungsi-fungsi tersebut tidak dapat tergantikan. Menurut 

Khaeruddin (2002: 48-49), keluarga memiliki tiga fungsi yaitu sebagai berikut: 

2.4.3.1 Fungsi biologik  

Keluarga merupakan tempat lahirnya anak-anak, fungsi biologik 

orangtua adalah melahirkan anaknya. Fungsi ini merupakan dasar kelangsungan 

hidup masyarakat. 

2.4.3.2 Fungsi afeksi 

Dalam keluarga terjadi hubungan sosial yang penuh dengan kemesraan 

dan kasih sayang. Hubungan afeksi ini tumbuh sebagai akibat hubungan cinta 

kasih yang menjadi dasar perkawinan. Dari hubungan cinta kasih inilah muncul 

hubungan persaudaraan dan persahabatan. 

2.4.3.3 Fungsi sosialisasi 

Fungsi sosialisasi ini menunjuk peranan keluarga dalam membentuk 

kepribadian dan karakter anak. Melalui interaksi sosial dalam keluarga itu anak 

mempelajari pola-pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita, dan nilai-nilai 

dalam masyarakat dalam rangka perkembangan kepribadiannya. 

Sedangkan menurut B. Horton (1984: 274-279) fungsi keluarga terdiri 

dari: 

1) Fungsi pengaturan seksual, yaitu dimana keluarga merupakan lembaga pokok 

dalam masyarakat untuk mengatur dan mengorganisasikan kepuasan 

keinginan seksualnya. 
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2) Fungsi reproduksi, merupakan fungsi dimana setiap keluarga dapat memiliki 

anak. 

3) Fungsi sosialisasi, keluarga memiliki fungsi untuk mensosialisasi anak-anak 

ke dalam alam dewasa yang dapat berfungsi dengan baik di masyarakat. 

4) Fungsi afeksi, merupakan fungsi dimana keluarga mencurahkan rasa kasih 

sayangnya kepada anak-anaknya. 

5) Fungsi penentuan status, dalam memasuki ranah keluarga, seorang anak akan 

mendapat status dari keluarga tersebut. 

6) Fungsi perlindungan, keluarga memberikan perlindungan kepada anak-

anaknya, baik fisik, ekonomi, dan psikologis. 

7) Fungsi ekonomis, anggota keluarga bekerjasama sebagai tim untuk 

menghasilkan sesuatu.  

Senada dengan pendapat dari Amirulloh ( 2015: 49-62), fungsi keluarga 

terdiri dari: 

1) Fungsi Edukasi, fungsi yang berkaitan dengan pendidikan anak khususnya dan 

pendidikan anggota keluarga pada umumnya. 

2) Fungsi Proteksi, keluarga yang menjadi tempat perlindungan yang 

memberikan rasa aman, tenteram, lahir dan batin sejak anak-anak berada dalam 

kandungan ibunya sampai mereka menjadi dewasa dan usia lanjut. 

Perlindungan disini termasuk fisik, mental, dan moral. 

3) Fungsi Afeksi, dalam keluarga terbentuk rasa kebersamaan, rasa kasih sayang, 

rasa keseikatan dan keakraban yang menjiwai anggotanya. 
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4) Fungsi Sosialisasi, fungsi ini terkait dengan tugas mengantarkan anak ke dalam 

kehidupan sosial yang lebih nyata dan luas. 

5) Fungsi Reproduksi, keluarga sebagai sebuah organisme memiliki fungsi 

reproduksi dimana setiap pasangan suami-istri yang diikat dengan tali 

perkawinan yang syah dapat memberi keturunan yang berkualitas, sehingga 

dapat melahirkan anak sebagai keturunan yang akan mewarisi dan menjadi 

penerus tugas kemanusiaan. 

6) Fungsi Religi, keluarga berkewajiban memperkenalkan dan mengajak serta 

anak dan  anggota keluarga lainnya kepada kehidupan beragama. 

7) Fungsi Ekonomi, bertujuan agar setiap keluarga meningkatkan taraf hidup 

yang tercerminkan pada pemenuhan alat hidup. 

8) Fungsi Rekreasi, berkaitan dengan peran keluarga menjadi lingkungan yang 

nyaman, menyenangkan, hangat dan penuh gairah bagi setiap anggota keluarga 

untuk dapat menghilangkan rasa keletihan. 

9) Fungsi Biologis, berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan 

biologis anggota keluarga. 

10) Fungsi Transformasi, berkaitan dengan peran keluarga dalam hal pewarisan 

tradisi dan budaya kepada generasi setelahnya, baik tradisi baik maupun buruk. 

2.4.4. Peran Keluarga dalam Pendidikan Anak  

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama, 

karena di dalam keluarga inilah seorang anak mendapat pendidikan untuk 

pertamakalinya. Dengan demikian orang yang pertama kalinya bertanggungjawab 

terhadap pendidikan anak adalah keluarga. Untuk itu, menurut Hasbullah 
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(2001:39-43) terdapat fungsi peranan pendidikan anak dalam keluarga yaitu 

sebagai berikut: 

2.4.4.1. Pengalaman pertama masa kanak-kanak 

Lembaga pendidikan keluarga memberikan pengalaman pertama yang 

merupakan fakor penting dalam perkembangan pribadi anak. Suasana pendidikan 

keluarga ini sangat penting diperhatikan sebab dari sinilah keseimbangan jiwa di 

dalam perkembangan individu selanjutnya ditentukan. 

2.4.4.2. Menjamin kehidupan emosional anak 

Suasana di dalam keluarga merupakan suasana yang diliputi rasa cinta 

dan simpati yang sewajarnya, suasana yang aman dan tenteram, dan suasana yang 

percaya. 

2.4.4.3. Menanamkan dasar pendidikan moral 

Di dalam keluarga merupakan tempat penanaman utama dasar-dasar 

moral bagi anak yang biasanya tercermin dalam sikap dan perilaku orangtua 

sebagai teladan yang dapat di contoh oleh anak. 

2.4.4.4. Memberikan dasar pendidikan sosial 

Di dalam kehidupan keluarga merupakan basis yang sangat penting 

dalam peletakan dasar-dasar pendidikan sosial anak. 

2.4.4.5. Peletakan dasar-dasar keagamaan  

Keluarga sebagai tempat pendidikan pertama dan utama, disamping 

sangat menentukan dalam menanamkan dasar-dasar moral yang tak kalah 

pentingnya adalah berperan besar dalam proses internalisasi dan transformasi 

nilai-nilai keagamaan.  
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Keluarga merupakan kesatuan hidup yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. 

Keluarga menyediakan situasi belajar untuk anak-anaknya. Dari macam-macam 

peran keluarga di atas dapat diambil kesimpulan bahwa keluarga bagi pendidikan 

anak sangat penting, dilihat dari sikap orangtua yang sangat mempengaruhi 

perkembangan anak. Selain itu keluarga juga memiliki tugas untuk mendidik 

karakter anak menjadi karakter yang positif. Menurut B Horton, (1984:278) 

bahwa karakter buruk yaitu kenakalan anak yang serius adalah salah satu ciri khas 

dari anak yang sama sekali tidak mendapatkan perhatian atau kasih sayang 

orangtuanya. Oleh karena itu, orangtua sebaiknya menanamkan sejak dini 

perilaku pendidikan karakter yang positif kepada anaknya. Selain itu orangtua 

juga sangat berperan dalam pendidikan anaknya, keterlibatan orangtua dalam 

pendidikan anak sangat penting karena hal tersebut dapat mempengaruhi hasil 

yang akan diterima anak. Keterlibatan orangtua dalam pendidikan anak 

merupakan proses dimana orangtua menggunakan segala kemampuan mereka, 

guna keuntungan mereka sendiri, anak-anaknya dan program yang dijalankan 

anak itu sendiri. 

2.4.5. Peran Keluarga dalam Pendidikan Karakter Anak  

Pendidikan karakter bagi anak usia dini tidak hanya berkaitan dengan 

masalah benar-salah, akan tetapi bagaimana menanamkan kebiasaan tentang 

perilaku yang baik dalam kehidupan, sehingga anak memiliki kesadaran dan 

pemahaman yang tinggi serta kepedulian dan komitmen untuk menerapkan 

kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Karakter merupakan sifat alamiah bagi 

anak usia dini karena untuk merespon situasi secara bermoral dan bertindak sesuai 
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moral tersebut.Menurut Kilpatrick (dalam Mulyasa, 2014:69) mengemukakan 

bahwa “salah satu penyebab ketidakmampuan seseorang berperilaku baik 

meskipun telah memiliki pemahaman tentang kebaikan itu (moral understanding) 

disebabkan karena tidak terlatih untuk melakukannya (moral doing). Oleh karena 

itu, pendidikan karakter bagi anak usia dini sebaiknya direalisasikan melalui 

berbagai tindakan nyata dalam pembelajaran. 

Keluarga merupakan pendidik moral karakter yang utama bagi anak-anak. 

Orangtua adalah guru moral pertama anak-anak dan pemberi pengaruh yang 

paling dapat bertahan lama. Hubungan orangtua anak juga mengandung 

signifikansi emosional khusus yang bisa menyebabkan anak-anak merasa dicintai 

dan berharga atau sebaliknya merasa tidak dicintai dan tidak berharga. Orangtua 

juga berada pada posisi pengajar moralitas yang merupakan bagian dari 

pandangan dunia yang lebih luas yang menawarkan sebuah visi kehidupan dan 

alasan utama untuk menjalani kehidupan yang bermoral. Menurut Lickona (2014: 

42)  

“jika anak-anak mereka merusak kepercayaan atau mempermalukan orang 

lain dengan buruk, orangtua semacam ini kemungkinan besar akan menyatakan 

kekecewaan, kemarahan, menunjukkan letak kesalahan, membangkitkan rasa 

tanggung jawab, serta menyuruh untuk meminta maaf dan memperbaiki kesalahan 

anak-anak mereka dibandingkan dengan orangtua dari anak-anak yang tidak 

matang secara moral.” 

Dengan kata lain, jika orangtua secara serius mengajarkan pendidikan 

moral atau karakter kepada anak-anak, maka anak-anak secara langsung akan 

memiliki nilai karakater yang baik di masyarakat. Aspirasi dan partisipasi 

orangtua dalam mengajarkan anak-anak mereka karakter yang baik akan 

mempengaruhi pembentukan karakter mereka saat dewasa. 
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2.5. Anak Usia Dini 

2.5.1. Konsep Anak Usia Dini 

Menurut Biechler dan Snowman (dalam Soemarti, 2000: 19) anak usia dini 

adalah mereka yang berusia 3-6 tahun. Mereka biasa mengikuti proogram 

prasekolah. Sedangkan menurut Wiyani (2014: 8) anak usia dini adalah sebutan 

bagi anak yang berusia antara 0-6 tahun. Secara normatif memang anak diartikan 

sebagai seseorang yang lahir sampai 6 tahun. 

Menurut UNESCO (dalam Wiyani, 2014: 8) anak usia dini adalah 

kelompok anak yang berada pada rentang usia 0-8 tahun. Hal ini berbeda dengan 

pengertian anak usia dini pada Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 1 ayat 14 dinyatakan bahwa anak usia 

dini diartikan sebagai anak yang berusia lahir 0 tahun sampai dengan 6 tahun. 

Dari definisi tentang anak usia dini yang dijelaskan diatas dapat 

disimpulkan bahwa anak usia dini adalah anak yang berusia 0-8 tahun. Masa anak 

usia dini sering disebut dengan masa golden age atau masa keemasan. Pada masa 

ini hampir seluruh potensinya mengalami masa peka untuk tumbuh dan 

berkembang secara cepat dan hebat. Perkembangan setiap anak tidak sama karena 

setiap individu memiliki perkembangan yang berbeda. Menutur Gunarsa (dalam 

Sumarnugroho, 1984: 104) Anak membutuhkan orang lain dalam 

perkembangannya, dan oranglain yang paling utama dan pertama 

bertanggungjawab adalah orangtua sendiri. Anak-anak dapat memperoleh 

perkembangan secara maksimal dari pendidikan informal mereka atau dengan 

kata lain dari dalam keluarga mereka. 
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John Garmo menyebutkan bahwa terdapat sepuluh macam pengembangan 

yang dapat dilakukan untuk membentuk karakter anak, yaitu: a) integritas, 

tunjukkan kemampuan menjadi seseorang yang terpercaya dengan melakukan 

yang benar dan berkata jujur; b) keyakinan, memegang sebuah nilai atau 

kepercayaan begitu kuatnya, sehingga mempengaruhi sikap dan tindakannya; c) 

kedisiplinan, berkonsentrasi dalam tujuan yang berharga ketimbang gangguan-

gangguan; d) kerajinan, ajarkan bahwa setiap menerima tugas harus selalu 

diselesaikan dan selalu menerima; e) kebijaksanaan, tunjukkan bahwa dari setiap 

keputusan yang diambil terdapat akibat dari keputusan itu; f) kesetiaan, setia 

mentaati peraturan yang ada sehingga tercipta hubungan yang baik; g) keberanian, 

berani dalam menghadapi ketakutan dan membantu orang lain; h) kerendahan 

hati, menghargai orang lain dengan memberikan perhatian lebih banyak melebihi 

untuk diri sendiri; i) kebaikan, selalu ajarkan bahwa lebih baik menolong orang 

lain ketimbang mementingkan diri sendiri; j) bersyukur, dengan tulus 

menunjukkan rasa syukur atau terima kasih atas pengaruh oranglain terhadap 

hidup kita. 

Karakter anak dapat dibentuk sejak dini jika terdapat kerjasama antara 

orangtua, masyarakat dan lingkungan. Buruk baik karakter positif negatif anak 

akan terlihat sejak mereka berusia empat tahun. Oleh karena itu di masa usia dini 

anak sebaiknya diberi masukan-masukan dan tindakan karakter yang positif.  

2.5.2. Perkembangan Anak Usia Dini 

Perkembangan merupakan adanya bertambahan kemampuan dalam 

struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat 



47 
 

diprediksi. Perkembangan juga berarti perubahan mental yang secara bertahap dan 

membutuhkan waktu. Menurut Busthomi (2012: 22-40) pada prinsipnya terdapat 

beberapa tahap perkembangan pada anak yaitu:  

2.5.2.1. Perkembangan Intelektual 

Dalam usia anak mulai dari 0-8 tahun merupakan masa keemasan 

perkembangan anak karena 80% perkembangan otak berada pada rentang usia 

tersebut. Perkembangan dan pertumbuhan otak anak sangat ditentukan oleh 

bagaimana cara pengasuhan dan pemberian nutrisi serta stimulasi anak pada usia 

dini. Asupan gizi yang tidak seimbang akan menyebabkan penghambatan 

pertumbuhan otak.  

 

 

2.5.2.2. Perkembangan Fisik 

Perkembangan fisik bayi dapat dilihat dari masa ke masa, pada saat usia 

0-2 tahun (bayi akan dapat melakukan pengendalian mata, tersenyum, menahan 

kepala, dan sudah dapat berjalan), sedangkan usia 3-4 tahun (pada usia ini anak 

lebih cenderung melakukan kegiatan fisik.Berilah anak ruang untuk melakukan 

sesuatu menurut dirinya sendiri, dengan cara ini anak akan dapat membangun rasa 

percaya dirinya).Dan pada saat usia 5 tahun ke atas (pada usia ini anak mampu 

melompat dengan baik, mampu berbahasa dengan baik, akan tetapi orangtua harus 

waspada ketika anak mereka mengalami sangat penakut, berperilaku agresif, sulit 

berpisah dari orangtua, tidak mampu berkonsentrasi, tidak tertarik dengan orang 

lain serta bersikap datar kepada orang lain).   
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2.5.2.3. Perkembangan Sosial-Emosional 

Perkembangan emosi sosial memiliki peran yang sangat penting dalam 

menentukan hubungan sosial anak di masa depan dan pola perilaku terhadap 

orang-orang lain. Untuk membentuk perkembangan sosial anak dengan baik tentu 

saja harus dimulai semenjak dini dan dimulai dari lingkungan keluarga. 

2.5.2.4. Perkembangan Komunikasi 

Perkembangan komunikasi pada dasarnya mencakup kemampuan 

menangkap maksud yang ingin dikomunikasikan orang lain dan kemampuan 

untuk berkomunikasi dengan orang lain sedemikian rupa sehingga dapat 

dimengerti. 

 

2.5.3. Faktor Perkembangan Anak Usia Dini 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia 

dini. Faktor-faktor itu saling berpengaruh satu dengan yang lainnya. Menurut 

Wiyani (2014, 16-23) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan 

anakusia dini antara lain: 

2.5.3.1. Faktor Hereditas 

Faktor hereditas atau nature merupakan karateristik bawaan yang 

diturunkan dari orangtua biologis atau orangtua kandung kepada anaknya. Faktor 

hereditas ini merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi 

perkembangan anak usia dini. Perkembangan dalam perspektif hereditas seorang 

anak dipengaruhi oleh 1) Bakat, bakat yang dimiliki oleh anak pada dasarnya 
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diwarisi oleh orangtuanya; dan 2) Sifat keturunan, sifat keturunan ini diturunkan 

dapat berupa fisik maupun psikis. 

2.5.3.2. Faktor Lingkungan 

Faktor lingkungan ini sering disebut dengan istilah nurture. Faktor 

lingkungan diartikan sebagai kekuatan kompleks dari dunia fisik dan sosial yang 

mempengaruhi susunan biologis dan pengalaman psikologis anak sejak sebelum 

ada dan sesudah lahir. Faktor ini mempengaruhi semua lingkungan yang ada 

didalamnya, yakni 1) Keluarga, lingkungan keluarga memainkan peranan utama 

dalam menentukan perkembangan anak dan di lingkungan keluarga inilah anak 

mula-mula menerima pendidikan. Orangtua mereka merupakan pendidik utama 

bagi mereka; 2) Sekolah, sekolah merupakan lingkungan kedua bagi anak. Proses 

interaksi antara anak dengan pendidik dan dengan teman sebayanya dapat 

mempengaruhi perkembangan anak; dan 3) Masyarakat, budaya, kebiasaan, 

agama, dan keadaan demografi pada suatu masyarakat memiliki pengaruh dalam 

perkembangan anak usia dini. 

2.5.3.3. Faktor umum 

Faktor umum ini merupakan unsur-unsur yang dapat digolongkan ke 

dalam ke dua faktor di atas. Faktor umum terdiri dari: 1)Jenis kelamin, jenis 

kelamin memegang peranan penting dalam perkembangan fisik-motorik dan 

psikis pada anak usia dini; 2) Kelenjar gondok, kelenjar gondok mempengaruhi 

perkembangan anak baik pada waktu sebelum lahir maupun pada pertumbuhan 

dan perkembangan sesudahnya; 3) Kesehatan, kesehatan fisik dan psikisnya baik 

dan sempurna akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang memadai. 
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sebaliknya, jika mereka mengalami gangguan kesehatan yang baik secara fisik 

maupun psikis maka pertumbuhan dan perkembangannya akan mengalami 

hambatan; dan 4) Ras, ras ikut mempengaruhi perkembangan anak usia dini. 

misalnya, anak-anak dari ras mediterranean mengalami pertumbuhan fisik lebih 

cepat ketimbang anak-anak dari bangsa Eropa.  

2.5.4. Pendidikan Karakter Anak Usia Dini 

Pendidikan karakter bagi anak usia dini memiliki makna yang positif 

karena pendidikan karakter dapat secara langsung diimplementasikan oleh anak 

di lingkungan sosialnya. Karakter merupakan sifat alamiah bagi anak usia dini 

untuk merespon situasi sosial secara bermoral. Keberhasilan pendidikan karakter 

bagi anak usia dini sangat penting dan bergantung dari kerjasama dari berbagai 

pihak. Pada saat anak berusia dini peran orang terdekat seperti ibu, bapak, kakak 

maupun anggota keluarga lainnya sangat penting. Karena mereka merupakan agen 

pertama yang memberi pelajaran karakter anak secara langsung. Menurut Mulyasa 

(2014:76) mengemukakan bahwa 

“pada perkembangan awal, ketika ibu dapat memberikan kebutuhan anak 

dengan baik dan penuh dengan kasih sayang akan membentuk rasa percaya diri, 

dan sebaliknya. Pada perkembangan selanjutnya, ketika berusia sekitar 1-2 tahun, 

anak sudah dapat berjalan sehingga daerah eksplorasinya semakin luas. Jika anak 

diberi kesempatan maka otonominya akan muncul, sebaliknya jika sering 

dilarang-larang dan ditakuti maka anak akan berkembang menjadi pribadi yang 

pemalu dan penuh keraguan dalam melakukan suatu tindakan.  Pada usia sekitar 

2-3 tahun, anak sudah memiliki inisiatif sehingga perlu mendapat kesempatan 

untuk mengembangkan inisiatifnya, dan menjelang usia 6 tahun, anak sudah 

mempunyai kompetensi tertentu untuk melakukan sesuatu yang dapat 

memberikan pengalaman pada dirinya” 

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa anak yang sedang 

bereksplor dalam masanya harus memiliki pondasi yang kuat dari orangtuanya. 

Keberhasilan pendidikan karakter dipengaruhi berbagai macam faktor dan juga 



51 
 

merupakan kerjasama dari berbagai pihak. Keberhasilan pendidikan karakter anak 

usia dini memiliki beberapa indikator untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat 

anak memiliki sifat atau karakter yang baik.  

Menurut Mulyasa (2014: 90) terdapat beberapa indikator anak usia dini 

yang dapat diketahui dari perilaku anak sehari-hari yang tampak, yaitu 1) 

Kesadaran, 2) Kejujuran, 3) Keikhlasan, 4) Kesederhanaan, 5) Kemandirian, 6) 

Kepedulian, 7) Kebebasan dalam bertindak, 8) Kecermatan/ketelitian, dan 9) 

Komitmen. 

2.5.5. Hak Anak 

Terdapat suatu kenyataan bahwa anak pun memiliki hak-hak yang perlu 

dihormati oleh siapa saja. Sementara itu masih saja banyak orang yang 

memperlakukan anak untuk kepentingan pribadi. Menurut Patmonodewo (dalam 

Deklarasi PBB, 1979) hak-hak anak meliputi dari: 

2.5.5.1. Hak untuk memperoleh kasih saying, cinta dan pengertian.  

2.5.5.2. Hak untuk mendapatkan gizi dan perawatan kesehatan, 

2.5.5.3. Hak untuk mendapat kesempatan bermain dan berekreasi 

2.5.5.4. Hak untuk mempunyai nama dan kebangsaan 

2.5.5.5. Hak untuk mendapat perawatan khusus bila cacat 

2.5.5.6. Hak untuk belajar agar menjadi warga negara yang berharga 

2.5.5.7. Hak untuk hidup dalam kedamaian dan persaudaraan 

2.5.5.8. Semua anak mempunyai hak yang sama, tidak dibedakan dan 

didiskriminasikan. 

2.6. Pedagang Kaki Lima 
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2.6.1. Konsep Pedagang Kaki Lima 

Pedagang kaki lima adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit 

berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk 

memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut 

dilaksanakan pada tempat-tempat yang di anggap strategis dalam suasana 

lingkungan yang informal (Ghozali, 2011:12). Sedangkan menurut Alma 

(2009:155-156) pedagang kaki lima dapat berarti yang positif dan mungkin juga 

dalam arti negatif. Positifnya pedagang kaki lima pasti dapat menyerap lapangan 

pekerjaan dari sekian banyak pengangguran. Para penganggur ini mencoba 

berkreasi, berwirausaha, dengan modal sendiri ataupun tanpa modal. Negatifnya 

pedagang kaki lima tidak menghiraukan tata tertib, keamanan, kebersihan, dan 

kebisingan (Alma, 2009:155-156). 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki 

lima adalah salah satu kegiatan ekonomi kelas menengah ke bawah yang berada 

pada sektor informal dan orang yang membuka usahanya dalam bidang produksi 

maupun jasa dengan modal yang sedikit.  

2.6.2. Ciri-ciri Pedagang Kaki Lima 

Menurut Alma (2009:157) ada beberapa ciri-ciri pedagang kaki lima 

adalah sebagai berikut: 

2.6.2.1. Kegiatan usaha tidak terorganisir secara baik 

2.6.2.2. Tidak memiliki surat izin usaha 

2.6.2.3. Tidak teratur dalam kegiatan berusaha, baik ditinjau dari tempat usaha 

maupun jam kerja 
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2.6.2.4. Bergerombol di trotoar atau di tepi-tepi jalan protokol, di pusat-pusat 

dimana banyak orang ramai 

2.6.2.5. Menjajakan barang dagangannya sambil berteriak, kadang-kadang 

berlari mendekati konsumen. 

2.6.3. Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima 

Kondisi sosial ekonomi pedagang kaki lima merupakan cerminan dari 

kehidupan sehari-hari mereka. Pengertian kondisi sosial ekonomi cenderung 

memperlihatkan tingkat kedudukan dengan status sosial orang lain berdasarkan 

pada salah satu atau kombinasi yang mencakup tingkat pendidikan, pendapatan, 

dan kekuasaan (Siagaan, 1998: 124). Kondisi sosial ekonomi pedagang kaki lima 

yaitu: 

2.6.3.1. Pendapatan pedagang kaki lima 

2.6.3.2. Pendidikan formal 

2.6.3.3. Modal dan fungsi modal 

2.6.3.4. Tanggungan keluarga 

2.6.3.5. Pengalaman usaha dan lama usaha 

2.6.3.6. Umur pedagang kaki lima. 

2.7. Pengaruh Aspirasi Orangtua dalam Pendidikan Karakter Anak 

terhadap Nilai-nilai Karakter 

Aspirasi merupakankeinginan akan sesuatu yang lebih tinggi, dengan 

kemajuan sebagai tujuannya. Keinginan tersebut dapat berupa keinginan 

menginginkan sesuatu yang lebih baik, ataupun keinginan yang tidak baik 

(Hurlock, 1999:23). Aspirasi adalah keinginan untuk mencapai suatu hal baik itu 
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positif maupun negatif dalam jangka waktu yang pendek maupun jangka waktu 

panjang. Aspirasi di dalam penelitian ini lebih mengkerucutkan kepada aspirasi 

orangtua dalam pendidikan karakter anaknya. Pendidikan karakter merupakan 

pendidikan yang diberikan kepada anak agar anak dapat memiliki karakter yang 

positif. Pembentukan nilai karakter anak dapat dibentuk sejak usia dini karena 

dalam usia dini anak memiliki potensi yang sangat besar untuk meniru, mengamati 

dan mengingat hal-hal yang disekitarnya. Selain didukung oleh potensi yang besar 

tersebut keinginan orangtua untuk membentuk karakter anak juga penting karena 

saat keinginan orangtua dalam membentuk karakter anak menjadi lebih baik 

merupakan hal yang positif yang harus dikembangkan sejak dini. 

Menurut penelitian dari Setyawaty (2015) aspirasi orangtua terhadap 

pendidikan karakter anak sangat penting diperlukan untuk menunjang anak, dalam 

hal ini orangtua sebagai agen utama turut berperan serta dalam pemilihan karakter 

anaknya. Keinginan orangtua juga sangat mempengaruhi bagaimana karakter 

anak terbentuk. Semakin tinggi aspirasi maka semakin baik pendidikan karakter 

yang akan dimiliki anak. Orangtua cenderung acuh tak acuh kepada anak itu akan 

berpengaruh negatif terhadap perkembangan anak selanjutnya. Karakter yang 

dimiliki anak sejak kecil akan menentukan sikap mereka dewasa nanti. 

Dari pernyataan Setyawati di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa aspirasi 

orangtua sangat diperlukan untuk pembentukan karakter pada diri anak. Orangtua 

merupakan sebagai agen pertama yang dipelajari oleh anak. Semakin tinggi 

aspirasi orangtua maka karakter anak akan semakin baik akan tetapi jika orangtua 

cenderung cuek terhadap pendidikan karakter anak maka akan berpengaruh 
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negatif. Didukung dengan penelitian dari Syamsudin (2015) menyatakan bahwa 

hal yang paling diharapkan oleh orangtua terhadap anak adalah mereka bisa 

tumbuh sebagai pribadi yang unggul dan memiliki karakter yang mulia. Akan 

tetapi orangtua perlu menyadari bahwa pembentukan karakter anak maupun moral 

anak tidaklah sempurna sekaligus. Anak kadang melakukan suatu kesalahan atau 

kekeliruan untuk dapat memahami konsep kebenaran yang dapat diterima secara 

sosial. Karena itu orangtua tidak dapat serta merta memberikan hukuman kepada 

anak jika anak melakukan kesalahan. Dari pernyataan Syamsudin di atas dapat 

kita telaah bahwa setiap orangtua menginginkan karakter yang positif pada diri 

anaknya, akan tetapi walaupun orangtua memiliki keinginan kuat untuk 

membentuk karakter positif pada anak, orangtua juga harus menyadari bahwa 

anak belum dapat menerima hal yang bersifat abstrak, orangtua harus memberikan 

sikap, contoh dan karakter yang baik kepada anak. 

Selain pernyataan di atas terdapat juga pendapat dari Ageng (2015)  aspirasi 

atau keinginan orangtua yaitu berusaha menerapakan perilaku baik atau karakter 

yang baik kepada anaknya karena itu mereka mendidik anak sedemikian rupa 

dengan cara yang mereka ciptakan agar tujuan mereka dara tercapai. Cara yang 

dilakukan oleh orangtua untuk mendidik karakter pada anak berbeda akan tetapi 

mereka memiliki tujuan yang sama yaitu agar anak dapat menerima pembelajaran 

karakter dari orangtua.  Dari pernyataan dari Ageng di atas dapat ditelaah bawa 

orangtua pasti menginginkan karakter yang baik untuk anaknya. Akan tetapi 

sebelum orangtua melakukan proses pembentukan karakter mereka harus 
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mengetahui karakter yang dimiliki oleh anak sehingga anak tidak terkejut dan 

dapat menerima pembelajaran karakter dari orangtuanya. 

Diperkuat dengan pendapat dari Julianto (2011:34) bahwa keinginan 

orangtua merupakan wahana pertama dan utama bagi pendidikan karakter anak. 

Apabila orangtua tidak memiliki keinginan untuk memberi pendidikan karakter 

pada anak-anaknya, maka akan berakibat pada tumbuhnya masyarakat yang tidak 

berkarakter. Oleh karena itu, setiap orangtua harus memiliki kesadaran bahwa 

karakter bangsa sangat tergantung pada pendidikan karakter anak di rumah. Dari 

pernyataan di atas bahwa keinginan orangtua merupakan bahan dasar untuk 

pembentukan karakter anak karena orangtua merupakan individu pertama yang 

akan dikenali oleh anak secara mendalam. 

Dari pernyataan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa aspirasi 

dari orangtua terhadap pendidikan karakter anak sangat penting. Aspirasi dapat 

dilakukan oleh orangtua dengan cara orangtua harus terlebih dahulu 

memperhatikan karateristik atau sifat anak tidak boleh langsung menghukum anak 

karena anak belum dapat langsung berfikir abstrak serta melakukan metode-

metode yang sekiranya dapat menunjang pendidikan karakter pada anak. 

2.8. Pengaruh Partisipasi Orangtua dalam Pendidikan Karakter terhadap 

Nilai-nilai Karakter Anak 

Partisipasi merupakan suatu wujud dari peran masyarakat baik dalam 

sumbangan moral maupun materiil dalam bentuk pelaksanaan dalam mencapai 

suatu tujuan. Partisipasi di dalam penelitian ini lebih mengkerucutkan kepada 
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partisipasi orangtua dalam pendidikan karakter anak. Partisipasi orangtua 

merupakan keikutsertaan orangtua dalam proses pembentukan nilai karakter anak.  

Pendidikan karakter merupakan usaha sadar dari manusia untuk 

memperoleh nilai-nilai pribadi yang sesuai, menuntun kodrat yang sesuai agar 

mencapai kebahagiaan, dan dapat membentuk kecakapan secara intelektual. 

Pendidikan karakter yang dimiliki oleh seorang anak akan menentukan sikap 

dewasa mereka suatu saat nanti. Partisipasi orangtua sangat menentukan 

pendidikan karakter atau moral anak. Didukung pula dengan anak usia dini lebih 

cepat menerima masukan atau tanggapan ketimbang dengan saat mereka telah 

dewasa. Menurut Hasbullah (2001:39)  orangtua merupakan orang yang pertama 

dan utama yang bertanggung jawab terhadap sikap dan pendidikan anak. Dengan 

kata lain, orangtua merupakan agen pertama yang dapat memberikan masukan-

masukan positif ke dalam diri anak. Selain itu diperkuat dengan pendapat dari 

Sumarnugorho (1984: 103) bahwa pemenuhan kebutuhan yang bersifat rohaniyah 

bagi anak sehubungan dengan pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar 

melalui asuhan keluarga atau asuhan orangtuanya sendiri. Oleh karena itu 

partisipasi orangtua dalam perkembangan pendidikan karakter anak sangat 

diperlukan.  Dari pendapat di atas bahwa partisipasi orangtua atau peran orangtua 

sangat penting untuk pembentukan karakter anak dikarenakan orangtua 

merupakan agen pertama yang dikenali anak dan agen yang dapat paling mudah 

memberi masukan kepada anak. 

Menurut Jatien (2015:4) menyatakan bahwa pembentukan karakter anak 

dimulai dari melihat dan menirukan yang ada di sekitarnya, lalu melekat dalam 
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diri anak yang akan tersimpan dalam ingatan jangka panjangnya. Untuk itu peran 

orangtua dalam berbicara dan bertindak harus berhati-hati. Karena hal tersebut 

akan dilihat dan ditirukan oleh anak. Dari pernyataan di atas menyatakan bahwa 

peran orangtua dalam pembentukan pendidikan karakter anak sangat penting, 

orangtua harus menjaga sikap dan perbuatan di depan anak. Orangtua harus ikut 

berpartisipasi dalam pembentukan karakter anak baik secara langsung maupun 

tidak langsung. 

Diperkuat dengan pendapat dari Sukaimi (2015:88) menyatakan bahwa 

peranan orangtua dalam pembinaan dan pembentukan moral dan mental anak 

sangat penting dan besar sekali, karena pembinaan kehidupan  moral  dan  agama  

itu  lebih  banyak terjadi di dalam  lingkungan keluarga  melalui pengalaman-

pengalaman  yang  diberikan  oleh anggota keluarganya, dibandingkan dengan 

pengalaman  dalam  pendidikan  formal. Selain itu menurut penelitian dari 

Ramnidur (2015:64) berpendapat bahwa partisipasi atau keterlibatan orangtua 

dalam pendidikan karakter anak merupakan hal mutlak yang harus dilakukan. 

Orangtua harus menyadari akan pentingnya keterlibatannya dan pengaruh yang 

akan diberikan kepada anak. Anak usia dini masih sangat tergantung kepada 

orangtuanya, sehingga diperlukan keterlibatan orangtua dalam pembentukan 

pendidikan karakter anak. Keterlibatan orangtua yang bersifat kontinue akan 

membantu anak dalam menentukan kepribadiannya. Dari pernyataan di atas 

menyatakan bahwa keterlibatan atau partisipasi orangtua sangat penting dan 

orangtua harus menyadari akan pentingnya keterlibatan tersebut, hal ini 

dikarenakan orangtua merupakan agen pertama yang dikenal oleh anak. Semakin 
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orangtua terlibat dalam pembentukan karakter anak maka pendidikan karakter 

anak yang diberikan oleh orangtua akan semakin mudah diserap oleh anak.  

Dari pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa keterlibatan dari 

orangtua atau partisipasi orangtua sangat diperlukan untuk pembentukan karakter 

anak usia dini. Pembentukan pendidikan karakter untuk anak mutlak harus 

dilakukan oleh orangtua karena dengan pembentukan karakter anak dimulai 

dengan keterlibatan orangtua. Dengan keterlibatan atau partisipasi orangtua anak 

dapat memiliki pendidikan karakter yang positif, dengan catatan orangtua harus 

mengetahui sifat dasar anak sehingga mudah untuk memasukkan karakter-

karakter positif di dalam diri anak.   

2.9. Pengaruh Aspirasi dan Partisipasi Orangtua dalam Pendidikan 

Karakter terhadap Nilai-nilai Karakter Anak 

Aspirasi dan partisipasi orangtua sangat diperlukan dalam pembentukan 

karakter anak usia dini. Aspirasi merupakan keinginan dari orangtua akan menjadi 

anaknya seperti apakah saat dewasa nanti, aspirasi merupakan keinginan, harapan 

ataupun angan-angan orangtua untuk membentuk karakter anaknya menjadi 

seperti yang mereka harapakan.Sedangkan partisipasi adalah wujud dari aspirasi 

atau dengan kata lain merupakan turut serta orangtua dalam mewujudkan 

keinginannya. Peran serta dan keinginan dari orangtua sangat menentukan 

bagaimana karakter anak dapat terwujud. Karakter positif maupun negatif, semua 

itu tergantung dari bagaimana cara orangtua turut peran serta dalam pembentukan 

karakter anak. 
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Menurut pendapat dari Ardila (2015:9) menyatakan bahwa pengaruh 

keluarga terhadap pembentukan pendidikan karakter anak cenderung harus 

diperhatikan dan orangtua perlu memberikan bimbingan moral dan emosional 

kepada anak. Keluarga juga harus mengingatkan kepada anak untuk tidak 

membantah orangtua, hubungan antara partisipasi orangtua dengan pendidikan 

karakter anak memiliki hubungan yang positif. Dari pendapat di atas dapat di 

telaah bahwa di dalam keluarga terdapat peran yang sangat besar untuk 

membentuk karakter anak. Senada dengan pendapat di atas, menurut Ermidawati 

(2013: 3) menyatakan bahwa harapan dan keinginan orangtua harus dibarengi 

dengan usaha dan tindakan membangun karakter anak ke arah yang diinginkan. 

Tanpa adanya bimbingan dan arahan, anak kadangkala akan berbuat tidak baik. 

Sianak berbuat dan beraktivitas hanya berdasarkan kemauan dan kesenangan 

tanpa memikirkan baik buruknya, pantas tidaknya serta resikonya, untuk itu 

pengaruh orangtua sangat menentukan atas pendidikan karakter tersebut. Dari 

pendapat di atas maka dapat ditelaah bahwa orangtua memiliki keinginan dan 

peran untuk membentuk karakter anak yang di inginkan, jika orangtua tidak 

memberikan arahan dan bimbingan yang baik kepada anak maka kadangkala anak 

dapat berbuat yang tidak baik. Peran orangtua sangat dibutuhkan dengan demikian 

peran orangtua juga dapat menentukan bagaimanakah karakter anak selanjutnya. 

Menurut pendapat dari Jatien (2015:7) Orangtua merupakan guru pertama 

dan rumah adalah sekolah pertama bagi seorang anak. Berangkat dari rumah ini 

pendidikan karakter mulai dikenalkan dan diajarkan kepada seorang anak. 

Orangtua harus memiliki kemauan tentang moral atau karakter yang harus dimiliki 
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oleh anak. Serta turut serta berperan dalam pembentukan karakter anak. Dalam 

hal ini berarti kemauan dan partisipasi atau peran orangtua sangat berpengaruh 

dalam pembentukan karakter anak. Karena orangtua merupakan kelompok 

masyarakat pertama yang memberikan sumbangan ajaran baik ajaran baik ataupun 

buruk kepada anak.Diperkuat dengan pendapat dari Sukaimi (2015:85) bahwa 

kepribadian seseorang merupakan seluruh totalitas dari diri seseorang yang 

terbentuk, terutama dari lingkungan keluarga. Untuk membentuk suatu 

kepribadian yang baik dan bermoral tidaklah mudah seperti yang diharapkan, 

diperlukan suatu proses berkesinambungan sejak anak usia sedini mungkin, 

keinginan dan juga peran serta orangtua dan keluarga juga dibutuhkan. 

Pembentukan kepribadian anak terjadi secara berangsur-angsur, tahap demi tahap 

seirama dengan dunia pertumbuhan dan perkembangannya, bukanlah sekali jadi, 

melainkan sesuatu yang tumbuh dan berkembang. 

2.10. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir merupakan alur atau arah berpikir yang hendak 

disampaikan oleh peneliti terhadap pembaca. Dari kajian pustaka yang telah 

dibahas sebelumnya telah ada beberapa variable yang akan dibahas dalam 

penelitian ini. Pada penelitian ini terdapat tiga variable, dimana variable 

independen adalah “Aspirasi orangtua dan Partisipasi orangtua” dan variable 

dependen adalah “Nilai-nilai Karakter anak”. Aspirasi orangtua akan dipengaruhi 

oleh beberapa hal yaitu faktor pribadi dan faktor eksternal. Selanjutnya pada 

partisipasi orangtua, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu usia, jenis 

kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan lamanya tinggal.  Faktor-faktor 
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tersebut akan menjadi penyebab orangtua memiliki cita-cita untuk memberikan 

perhatian kepada anaknya dengan cara yang berbeda. 

Pada variable dependen “Nilai-nilai Karakter Anak” terdapat beberapa 

kajian yang dibahas didalamnya. Untuk mengetahui atau mengukur pendidikan 

karakter anak perlu dilakukan adanya tindakan yang didasarkan pada nilai 

karakter yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu religius, jujur, toleransi, 

disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat 

kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, peduli 

sosial, peduli lingkungan, tanggung jawab. Akan tetapi dalam penelitian ini 

peneliti lebih mengkerucutkan ke dalam nilai tiga nilai karakter yaitu peduli 

lingkungan, peduli sosial, dan religious 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspirasi Partisipasi 

 Evaluasi 

1. Indikator yang terdapat pada aspirasi dan 

partisipasi mempengaruhi ranah pendidikan 

karakter anak.  

2. Semakin tinggi aspirasi dan partisipasi orangtua 

maka semakin baik pendidikan karakter yang 

dimiliki oleh anak. 

Ranah yang dicapai 

1. Ranah religius 

2. Ranah peduli lingkungan 

3. Ranah peduli sosial 

Nilai-nilai karakter 

Indikator Partisipasi 

1. Kontribusi orangtua 

2. Peran orangtua dalam 

pendidikan karakter anak 

3. Pemberdayaan orangtua 

Indikator Aspirasi  

1. Tujuan yang ingin dicapai 

2. Harapan yang ingin di raih 

3. Usaha yang di lakukan 

4. Ketetapan hati 
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir 

 

2.11. Hipotesis 

Pada penelitian yang akan dilakukan, terdapat beberapa kemungkinan 

hipotesis yang akan muncul, yaitu sebagai berikut: 

2.11.1. Hipotesis kerja (Ha)  

2.11.1.1. Ada pengaruh antara aspirasi orangtua dalam pendidikan karakter 

terhadap nilai-nilai karakter anak usia dini. 

2.11.1.2. Ada pengaruh antara partisipasi orangtua dalam pendidikan karakter 

terhadap nilai-nilai karakter anak usia dini. 

2.11.1.3. Ada pengaruh antara aspirasi dan partisipasi orangtua dalam pendidikan 

karakter terhadap nilai-nilai karakter anak usia dini. 

2.11.2. Hipotesis nol (Ho)  

2.11.2.1. Tidak ada pengaruh antara aspirasi orangtua dalam pendidikan karakter 

terhadap nilai-nilai karakter anak usia dini. 

2.11.2.2. Tidak ada pengaruh antara partisipasi orangtua dalam pendidikan 

karakter terhadap nilai-nilai karakter anak usia dini. 
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2.11.2.3. Tidak ada pengaruh antara aspirasi dan partisipasi orangtua dalam 

pendidikan karakter terhadap nilai-nilai karakter anak usia dini. 

 

 

 

 

 

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Jenis dan Lokasi Penelitian 

3.1.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif expost factoyang 

ingin menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi 

terjadinya sesuatu dan bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Aspirasi dan 

Partisipasi Orangtua Terhadap Pendidikan Karater Anak. 

3.1.2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini terletak di Alun-alun Ungaran, Kabupaten Semarang. 

Dipilihnya lokasi tersebut karena terdapat banyak objek (Pedagang Kaki Lima) 

yang bisa diteliti dan selain itu di Alun-alun Ungaran juga memiliki tempat yang 

strategis. 

3.2.  Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1. Populasi  

65 64 
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BAB 5 

PENUTUP 

Bab ini akan menguraikan kesimpulan hipotesis dari analisis seperti yang diuraikan 

pada bab sebelumnya dan saran. Pada bagian pertama akan dijelaskan secara 

ringkas mengenai kesimpulan hasil hipotesis. Pada bagian berikutnya adalah saran 

praktis dan saran teoritis. Keterbatasan penelitian merupakan bagian khusus yang 

menjelaskan kendala-kendala yang membatasi penelitian ini.  

5.1. Simpulan 

Dari hasil pembahasan di atas maka di dapat kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1. Aspirasi orangtua dalam pendidikan karakter terhadap nilai-nilai karakter 

anak memiliki hubungan yang positif signifikan, artinya terdapat pengaruh 

yang signifikan antara aspirasi orangtua dalam pendidikan karakter terhadap 

nilai-nilai karakter anak. Terdapat hubungan yang positif antara aspirasi 

orangtua dengan nilai-nilai karakter anak, artinya semakin tinggi aspirasi 

orangtua semakin baik pula karakter yang akan dimiliki anak. 

5.1.2. Partisipasi orangtua dalam pendidikan karakter terhadap nilai-nilai karakter 

anak memiliki hubungan yang positif signifikan, artinya terdapat pengaruh 

yang signifikan antara partisipasi orangtua dengan nilai-nilai karakter anak. 

Terdapat hubungan yang positif antara partisipasi orangtua dengan nilai-

nilai karakter anak, artinya semakin tinggi partisipasi orangtua semakin baik 

pula karakter yang akan dimiliki anak. 

107 
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5.1.3. Pengaruh aspirasi dan partisipasi orangtua terhadap pendidikan karakter 

anak. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

secara bersama-sama antara aspirasi orangtua dan partisipasi orangtua 

terhadap pendidikan karakter anak.  

 

5.2. Saran  

5.2.1. Untuk Mahasiswa 

Belajar bukan hanya di sekolah, tetapi belajar bisa di jalanan maupun di 

lingkungan keluarga 

5.2.2. Untuk Orangtua 

Orangtua dapat membentuk nilai-nilai karakter anak yang positif sejak dini 

melalui kegiatan sehari-hari yang anak lakukan.  

5.2.3. Untuk Jurusan PLS 

Dengan adanya judul ini diharapkan jurusan dapat mengoperasionalkan 

jurusan PLS untuk menciptakan kegiatan penyuluhan tentang parenting 

untuk orangtua dalam perlunya mengetahui pentingnya nilai-nilai karakter 

yang harus dimiliki anak. 
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