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ABSTRAK 

Istafa, Ziana. 2017. Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Orang tua dan 

Penanaman Karakter Anak terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran IPS 

Siswa Kelas V SDN Candirejo 02 Ungaran Barat. Skripsi. Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I: Dr. Deni Setiawan, S.Sn., M.Hum. Pembimbing 

II: Drs Sukardi, S.Pd., M.Pd. 258 halaman. 

 

Orang tua memiliki kewajiban untuk memilih dan memberikan pendidikan 

untuk anak mereka. Latar belakang pendidikan orang tua dan cara orang tua 

menanamkan karakter kepada anaknya dapat mempengaruhi hasil belajar. Siswa 

dengan karakter yang baik mendapatkan penanaman karakter yang baik dari 

orang tuanya. Dan orang tua dengan pendidikan tinggi akan dapat membantu 

anaknya dalam belajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1)latar 

belakang pendidikan orang tua kelas V SDN Candirejo 02 (2) penanaman 

karakter orang tua kepada siswa kelas V SDN Candirejo 02 (3) hubungan antara 

latar belakang pendidikan orang tua dan penanaman karakter anak dengan hasil 

belajar. 

Penelitian ini merupakan penelitian korelasional dengan pendekatan 

kualitatif tipe studi kasus tunggal. Subjek yang diteliti adalah siswa, orang tua 

dan guru kelas dengan objek penelitian berupa latar belakang pendidikan orang 

tua,penanaman karater anak dan hasil belajar IPS pada siswa kelas V SDN 

Candirejo 02 Ungaran Barat, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara grup, wawancara 

semi terstruktur, observasi atau pengamatan, angket dan dokumentasi. Teknik 

analisis yang digunakan adalah teknik analisis tema. Teknik keabsahan data yang 

digunakan adalah uji kredibilitas model triangulasi sumber, pengecekan anggota 

dan kecukupan referensi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis tema. 

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa: (1) latar belakang 

pendidikan orang tua siswa kelas V SDN Candirejo 02 menunjukkan lulusan  

orang tua siswa kelas V paling banyak ada pada jenjang lulusan dasar 

(SD/MI/SMP) yaitu 28 orang sehingga 20 siswa mendapat hasil belajar yang 

rendah. (2) penanaman karakter orang tua kepada siswa kelas V SDN Candirejo 

02, masih berada dalam kategori kurang ditunjukkan dengan 19 anak dalam 

kategori kurang. (3) Adanya hubungan antara latar belakang pendidikan orang 

tua dan penanaman karakter anak terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai latar belakang 

pendidikan orang tua,  penanaman karakter anak dan hasil belajar. Orang tua 

diharapkan dapat lebih memberikan perhatian kepada anak dalam pembentukan 

karakter anakda cara anak dalam belajar. Guru diharapkan dapat 

mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran di sekolah 

 

Kata Kunci: hasil belajar,karakter dan latar belakang pendidikan orang tua 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan manusia untuk 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran dan cara-cara lainnya. 

Melalui pendidikan manusia dapat memperoleh pengetahuan sehingga dapat 

menggali dan mengenali potensi diri secara optimal. Menurut Undang-undang No 

20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar 

yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar siswa 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

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

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 

Pendidikan dapat ditempuh melalui pendidikan formal, dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang tersetruktur dan 

berjenjang, terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan 

tinggi. 

Tujuan pendidikan nasional akan dapat dicapai bila didukung oleh seluruh 

lapisan masyarakat, terutama peran orang tua dalam pengembangan potensi anak. 

Orang tua memiliki peranan penting dalam  pendidikan awal anak dan pemilihan
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satuan pendidikan. Seperti yang telah diatur dalam UU No. 20 tahun 2003  

mengenai hak dan kewajiban orang tua bab IV  pasal 7. 

Pasal 7 

(1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan 

pendidikan dan memperoleh informasi tentang 

perkembangan pendidikan anaknya. 

(2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban 

memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. 

 

Orang tua dengan tanggung jawabnya memiliki kewajiban untuk memilih 

dan memberikan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan itu 

sendiri. Orang tua sebagai pendidik pertama perlu mengetahui pendidikan apa saja 

yang dibutuhkan anak, pendidikan yang diberikan hendaknya berdasarkan pada 

asas agama, asas falsafah, asas psikologi dan asas sosial (Helmawati, 2014: 53).  

Keluarga merupakan lingkungan pendidian yang pertama dan utama. 

Disebut sebagai lingkungan atau lembaga pendidikan pertama karena sebelum 

manusia mengenal lembaga pendidikan yang lain, justru lembaga pendidikan 

inilah yang petama ada. Selain itu manusia mengalami proses pendidikan sejak 

lahir bahkan dalam kandungan pertama kali dalam keluarga (Munib, 2012: 72). 

William J. Goode (dalam Helmawati 2014: 49) mengemukakan bahwa 

keberhasilan atau prestasi yang dicapai siswa dalam pendidikan tidak hanya 

memperhatikan mutu institusi pendidikan saja, tetapi juga keberhasilan keluarga 

dalam memberikan anak-anak mereka persiapan yang baik untuk menjalani 

pendidikan. 

Para pakar pendidikan umumnya sepakat bahwa lingkungan berkorelasi 

positif terhadap keberhasilan pendidikan seseorang. Adanya pepatah kebo gupak 
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neler-neler(orang jahat akan mempengaruhi orang lain yang ada didekatnya untuk 

berbuat jahat); lingkungan yang baik akan membuat orang baik dan lingkungan 

yang buruk akan membuat orang jelek; wong kang alim kumpulono 

(berkumpullah pada orang-orang yang berilmu) (Munib, 2012: 71) 

Karakter menurut Suyanto (dalam wibowo 2012: 33)menyatakan karakter 

adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk 

hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masayarakat, bangsa dan 

negara.. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (dalam Helmawati 2014: 156) 

karakter berarti tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang 

membedakan seseorang dengan orang lain.  

Pendidikan karakter adalah usaha yang dilakukan untuk mengembangkan 

potensi manusia agar terbentuk akhlak, watak dan kepribadian sebagai manusia. 

Pendidikan karakter harus diberikan sedini mungkin. Mulai dari keluarga dan 

kemudian dikembangkan oleh pendidik di lembaga pendidikan formal yang 

dimulai dari pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar (Helmawati 2014: 

157). Bukan hanya kecerdasan akal yang akan membuat orang sukses dan 

bahagia. Karakter dan akhlak mulia juga dapat mempengaruhi kesuksesan dan 

keberhasilan seseorang. 

Kegiatan wawancara yang dilakukan dengan guru kelas V SDN Candirejo 

02 Ungaran Barat Ungaran Barat, Pendidikan orang tua di SDN Candirejo 02 

Ungaran Barat Ungaran Barat, terdapat lulusan dasar (SD) sebanyak 2 orang, 

sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak 26 orang, sekolah menengah atas 

(SMA) sebanyak 23 orang dan lulusan sarjana sebanyak 3 orang. 
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Tingkat pendidikan orang tua memiliki pengaruh terhadap perkembangan 

anak. Tingkat pendidikan orang tua berhubungan dengan cara mereka mengasuh 

anak, sementara pengasuhan anak berhubungan langsung dengan pembentukan 

karakter. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua akan 

semakin baik pula cara penanaman karakter pada anak, sehingga perkembangan 

karakter anak berjalan secara positif. Sebaliknya semakin rendah tingkat 

pendidikan orang tua akan kurang baik dalam penanaman karakter anak, sehingga 

pembentukan karakter anak berjalan kurang baik atau kurang menguntungkan. 

Penanaman karakter sejak dini sangat berpengaruh terhadap perkembangan 

karakter anak dikemudian hari, karena pada usia kanak-kanak merupakan usia 

keemasan atau golden age. Pada usia ini terbukti sangat menentukan kemampuan 

anak dalam mengembangkan potensinya ungkap Leonardy harmainy (dalam 

Wibowo 2012: 107). Menurut Melly Latifa (dalam wibowo, 2012: 106) keluarga 

merupakan lingkup pertama dan utama, karena keberhasilan pendidikan karakter 

dalam keluarga akan memuluskan pendidikan karakter dalam lingkup-lingkup 

selanjutnya. 

Orang tua siswa kelas V di SDN Candirejo 02 ungaran barat dalam 

menerapkan pendidikan karakter masih kurang baik, dari hasil wawancara dengan 

guru kelas V. Orang tua siswa tidak semua paham dan mengerti pendidikan 

karakter, orang tua siswa dalam mengajarkan dan menanamkan karakterkepada 

siswa dengan memberikan nasihat dan memberikan contoh. Orang tua siswa tidak 

jarang yang memarahi atau bahkan memberikan kepada anaknya jika tidak 

mematuhi dan menjalankan apa yang diajarkan. 
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Siswa di SDN Candirejo 02 Ungaran Barat pada mata pelajaran IPS banyak 

mendapatkan nilai di bawah  Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 

ditetapkan yaitu 70. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan nilai siswa pada 

mata pelajaran IPS rendah, di antaranya kurang berminatnya siswa terhadap mata 

pelajaran IPS Karen materi yang luas, buku pelajaran IPS yang terbatas, kurang 

kondusifnya suasana kelas.  Data yang diperoleh dari 27 siswa di kelas V 

sebanyak 7 peserta didik yang mendapatkan nilai di atas kriteria ketuntasan 

minimal (KKM), sedangkan 20 peserta didik nilainya masih berada di bawah 

KKM. Dengan nilai terendah 45 dan tertinggi 75. 

Keberhasilan seorang anak terutama dalam pencapaian hasil belajar yang 

baik dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah cara orang tua 

mengarahkan cara belajar anaknya. Tingkat pendidikan seseorang akan 

berpengaruh pada perkembangan potensi yang dimilikinya termasuk potensi 

emosional, pengetahuan, sikap dan keterampilan. Dengan kematangan emosional 

pengetahuan dan sikap orang tua sedikit banyak akan berpengaruh pada anak-

anaknya. 

Menurut Tety Nur Cholifah dalam penelitiannya “Pengaruh Latar Belakang 

Tingkat Pendidikan Orang tua dan Gaya Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa 

Pada Kelas IV SDN Kecamatan Sananwetan Kota Blitar” pada tahun 2016 

volume 1 nomor 3, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara latar 

belakang tingkat pendidikan orangtua terhadap hasil belajar siswa (Cholifah, 

2016). 
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Ahmad Najib dan Bety Nur Achdiyah juga melakukan penelitian mengenai 

“Pengaruh Pendidikan Karakter Terhadap Prestasi Belajar Siswa” pada tahun 

2012 volume 9 nomor 1. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pendidikan 

karakter memiliki peranan di dalam meningkatkan prestasi belajar siswa, terutama 

karakter disiplin, percaya diri dan mandiri (Najib dan Bety, 2012). 

Penelitian lain dilakukan oleh Kaya dan Fatma pada tahun 2013 ISBN 

9781303594922 mengenai “The relationship between age, gender and parents' 

education level and science attitudes in middle school students”, hasil dari 

penelitian ini adalah siswa yang ayah dan ibu lulus dengan gelar sarjana mencetak 

sebagai memiliki sikap yang lebih positif terhadap ilmu pengetahuan daripada 

siswa yang ayah dan ibu lulus SD (Kaya dan Fatma, 2013).  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian 

dengan judul Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Orang Tua Dan Penanaman 

Karakter Anak Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V SDN Candirejo 02 Ungaran 

Barat Kecamatan Ungaran Barat. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan akar penyebab masalah dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan sebagai berikut:  

a) Latar belakang pendidikan orang tua yang berbeda-beda 

b) Cara penanaman karakter anak yang berbeda-beda 

c) Hasil belajar siswa yang berada di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM)  pada mata pelajaran IPS dengan KKM yang ditetapkan yakni 

70.  Data yang diperoleh dari 27 siswa di kelas V sebanyak 7 peserta 
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didik yang mendapatkan nilai di atas kriteria ketuntasan minimal 

(KKM), sedangkan 20peserta didik nilainya masih berada di bawah 

KKM. Dengan nilai terendah 45 dan tertinggi 75. 

1.3 Fokus Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti membatasi permasalahan pada  

latar belakang pendidikan orang tua, penanaman karakter anak dan hasil 

belajar mata pelajaran IPS siswa kelas V  di SDN Candirejo 02 Ungaran 

Barat. 

1.4 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian adalah:  

a) Bagaimanalatar belakang pendidikan orang tuasiswa kelas V di SDN 

Candirejo 02 Ungaran Barat? 

b) Bagaimanacara penanaman karakter dari orang tua siswakelas V SDN 

Candirejo 02 Ungaran Barat? 

c) Apakah terdapat hubungan antara latar belakang pendidikan orang tua 

dengan penanaman pendidikan karakter dari orang tua dengan hasil 

belajar  mata pelajaran IPS siswa kelas V SDN Candirejo 02 Ungaran 

Barat? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:  

a) Menjelaskanlatar belakang pendidikan orang tua siswa kelas V di SDN 

Candirejo 02 Ungaran Barat. 
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b) Menjelaskan penanaman karakter anak di kelas V di SDN Candirejo 02 

Ungaran Barat. 

c) Menjelaskan hubungan antara latar belakang pendidikan orang tua 

dengan penanaman karakter anak dengan hasil belajar mata pelajaran 

IPS siswa kelas V di SDN Candirejo 02 Ungaran Barat. 

1.6 Manfaat Penelitian 

a) Manfaat Teoretis 

Dapat menambah wawasan dan sebagai referensi penelitian selanjutnya 

b) Manfaat Praktis 

1) Bagi orang tua, dapat menambah wawansan mengenai peran orang tua 

dalam menanamkan karakter kepada anak 

2) Bagi guru, dapat meningkatkan kerja sama dengan orang tua dalam 

menanamkan karakter pada anak 

3) Bagi peneliti, dapat menambah wawasan peneliti sebagai hasil dari 

pengamatan langsung serta dapat memahami penerapan disiplin ilmu 

yang diperoleh di perguruan tinggi. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Empiris 

Penelitian yang mendukung yaitu pada tahun 2014, Sri Reskia dan 

Zulnuraini juga melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Tingkat Pendidikan 

Orang tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa di SDN INPRES 1 Birobuli”. Objek 

penelitian ini adalah 24 peserta didik di SDN INPRES 1. Berdasarkan hasil 

penelitian tingkat pendidikan orang tua siswa berpengaruh terhadap prestasi 

belajar siswa. Hasil penelitian yang mereka lakukan adalah adanya pengaruh yang 

signifikan antara tingkat pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar siswa. 

Orang tua memberikan bimbingan dan membantu anaknya belajar di rumah untuk 

mengerjakan tugas dari sekolah agar anaknya mendapat prestasi yang baik di 

sekolah. Sesuai hasil yang telah dilakukan di lapangan ternyata hipotesis dapat 

diterima,terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan orang tua 

siswa terhadap prestasi belajar siswa (Reskia dan Zulnuraini, 2014). 

Penelitian lain dilakukan oleh Dedy Rahmanto dan Ketut Pegig Arthana 

pada tahun 2016 volume 10 nomo 2, mengenai “Hubungan Tingkat Pendidikan 

Orang Tua Dan Disiplin Belajar SiswaTerhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran Bahasa Inggris Kelas V SDN Jajar Tunggal III Surabaya”. Hasil 

penelitian menunjukkan variabel tingkat pendidikan orang tua memiliki hubungan 

yang signifikan dengan prestasi belajar peserta didik. Maka dapat disimpulkan 
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bahwa terdapat hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan prestasi 

belajar siswa (Dedy dan Ketut, 2016). 

Dewi Zulaekha melakukan penelitian pada tahun 2014 dengan judul “ 

Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Orangtua Terhadap Hasil Belajar Mata 

Pelajaran IPS Siswa Kelas IV SD Negeri Se-Kecamatan Ngemplak Tahun Ajaran 

2014/2015.  Subjek yang diteliti sebanyak 435 siswa, dari hasil penelitian 

dihasilkan bahwa Terdapat pengaruh latar belakang tingkat pendidikan orang tua 

terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS. Berdasarkan analisis data dapat 

disimpulkan terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar mata pelajaran IPS siswa 

berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan orang tua. (Zulaekha, 2014). 

Penelitian lain dilakukan oleh Trian Wahyuliono pada tahun 2013 volume 

21 nomor 1 dengan judul “Pengaruh Pendidikan Karakter Terhadap Hasil Belajar 

Siswa Kelas XI Pada Mata Pelajaran Produktif Teknik Mesin di SMKN 1 

Trenggalek”. Penelitian ini mengenai hubungan antara pendidikan karakter 

disiplin dan mandiri siswa SMKN 1 Tranggalek dengan hasil belajar. Hasil 

penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa pendidikan karakter 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Pendidikan karakter disiplin yang 

diterapkan di sekolah akan menumbuhkan karakter disiplin kepada diri siswa dan 

dengan meningkatnya karakter disiplin tersebut maka hasil belajar siswa juga 

akan meningkat. Begitu pula pada pendidikan karakter mandiri juga berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa (Wahyuliyono, 2013). 

Aplilia Mulyani pada tahun 2016 melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Pendidikan Karakter Terhadap Hasil Belajar Siswa Dalam Mata 
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Pelajaran Sejarah Kelas XI IIX di SMAN Wonoayu Sidoarjo” . dari hasil 

penelitian yang dilakukannya didapatkan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara pendidikan karakter yang dimiliki siswa dengan hasil belajarnya 

(Mulyani,Jurnal Pendidikan Sejarah, 2016) 

Ahmad Saghafi, Badri Shatalebi pada tahun 2014 melakukan penelitian 

dengan judul “Analyzing The Role Of Teachers In The Nature Character 

Education Of Students From The Attitudes Of Them”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kegiatan belajar yang dilakukan di sekolah lebih banyak 

dilakukan oleh guru, sehingga guru dapat menjadi contoh penanaman karakter 

dalam proses pembelajarannya di kelas (Ahmad Saghafi, Arabian Journal of 

Business and Management Review, 2014) 

Craig Maxwell melakukan penelitian pada tahun 2009 mengenai  “A Study 

Of The Role Of Middle School Administrators In The Successful Implementation 

Of Character Education Programs”. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa 

kepala sekolah memiliki keterlibatan dan peranan dalam program pendidikan 

karakter yang diselenggarakan di sekolah (Craig Maxwell, Jurnal Education, 

2009) 

2.2 Kerangka Teoretis 

2.2.1. Hakikat Pendidikan 

Pendidikan merupakan proses yang berupa pengajaran dan bimbinan, bukan 

paksaan dan adanya interaksi dengan masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, 

pendidikan merupakan upaya untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti 

(kekuatan batin, karakter), pikiran dan tubuh anak.(Munib, 2012: 30).  
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Asas pelaksanaan pendidikan nasional pada hakikatnya adalah dasar yang 

menjiwai dan mewarnai pelaksanaan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan 

pendidikan. Salah satu asas yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara (Bapak 

Pendidikan nasional) adalah asas tut wuri handayani. Ajaran ini secara lengkap 

berbunyi ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso dan tut wuri 

handayani, yang artinya jika didepan menjadi teladan, jika ditengah 

membangkitkan hasrat untuk belajar dan jika dibelakang mendorong dan 

mengawasi. Maksud dari asas tut wuri handayani adalah sebagai seorang pendidik 

kita seharusnya mampu menyalurkan dan mengarahkan perilaku dan segala 

tindakan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah dirancang (Munib, 

2012: 66). 

Menurut UNESCO (Janrico, 2014) terdapat empat pilar dalam pendidikan 

yang dapat dijadikan acuan, yaitu 

1. Belajar mengetahui  

belajar tidak hanya berorientasi kepada produk atau hasil belajar, akan tetapi 

juga harus berorientasi kepada proses belajar. Dengan proses belajar, siswa 

bukan hanya sadar akan apa yang harus dipelajari, akan tetapi juga memiliki 

kesadaran dan kemampuan bagaimana cara mempelajari yang harus 

dipelajari itu. 

2. Belajar melakukan sesuatu  

belajar tidak hanya sekedar mendengar dan melihat dengan tujuan 

akumulasi pengetahuan, tetapi belajar untuk berbuat dengan tujuan akhir 
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penguasaan kompetensi yang sangat diperlukan dalam era persaingan 

global. 

3. Belajar menjadi sesuatu  

belajar adalah membentuk manusia yang menjadi dirinya sendiri. Dengan 

kata lain, belajar untuk mengaktualisasikan dirinya sendiri sebagai individu 

dengan kepribadian yang memiliki tanggung jawab sebagai manusia. 

4. Belajar hidup bersama  

adalah belajar untuk bekerjasama. Hal ini sangat diperlukan sesuai dengan 

tuntunan kebutuhan dalam masyarakat global dimana manusia baik secara 

individual maupun secara kelompok tak mungkin bisa hidup sendiri atau 

mengasingkan diri bersama kelompoknya. 

Salah satu sarana untuk dapat meningkatkan martabat dan derajat hidup 

seseorang adalah dengan pendidikan yang dapat ditempuh dengan beberapa jalur. 

Menurut UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 pasal 13 menyatakan bahwa jalur 

pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informal.  Pendidikan 

formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal 

adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara 

terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan 

lingkungan. 
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2.2.2. Latar Belakang Pendidikan Orang tua 

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan 

menengah dan pendidikan tinggi. Dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 14–19 menjelaskan bahwa pendidikan dasar 

merupakan jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan menengah, yang 

berbentuk Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), serta Sekolah 

Menengah Pertama (SMP). Pendidikan menengah dalam bentuk Sekolah 

Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah 

Kejuruan (MAK). Pendidikan tinggi merupakan jenjang jendidikan setelah 

pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan Diploma, Sarjana, 

Magister, Spesialis, dan Doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. 

Pendidikan dalam keluarga juga disebut sebagai lembaga pendidikan 

informal. Dijelaskan dalam pasal 27 bahwa kegiatan pendidikan informal yang 

dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri. 

Pendidik dalam pendidikan informal ada dibawah tanggung jawab orang tua. 

Orang tua merupakan pendidik pertama dab uatam bagi anak-anak mereka karena 

merekalah anak mula-mula menerima pendidikan (Helmawati, 2014: 50) 

Orang tua bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya untuk 

menerima tanggung jawab yang penting ini, maka harus mempersiapkan diri 

sebelum dan sesudah menikah, tanggung jawab orang tua tidaklah terbatas dalam 

memberi makan, minum, pakaian, dan perlindungan saja, akan tetapi ia juga 

terikat dalam tugas mengembangkan pikiran dan upaya untuk melatih anaknya 
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secar fisik, spirit, moral, dan sosial (Reskia,Elementary School of Education E-

Journal, 2014) 

Orang tua memerlukan pengetahuan untuk dapat membimbing dan mendidik 

anaknya, untuk memperoleh pengetahuan dapat melalui pendidikan formal, 

karenanya tingkat pendidikan formal yang dialami orang tua akan menentukan 

banyak tidaknya pengetahuan yang dimiliki dan diperoleh. Terutama pengetahuan 

yang dapat digunakan untuk membimbing anaknya belajar di rumah.Keberhasilan 

seorang anak terutama dalam pencapaian hasil belajar yang baik dipengaruhi oleh 

beberapa faktor salah satunya adalah cara orang tua mengarahkan cara belajar 

anaknya. Tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh pada perkembangan 

potensi yang dimilikinya termasuk potensi emosional, pengetahuan, sikap dan 

keterampilan.  

Orang tua dengan tingkat pendidikan yang tinggi memungkinkan untuk 

lebih percaya diri pada kemampuan mereka dalam membantu anak-anak mereka 

belajar. Dengan tingkat keyakinan tersebut maka akan memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap kemampuan akademis anak-anaknya(Reskia, Elementary 

School of Education E-Journal, 2014). 

 

2.2.3. Penanaman Karakter 

Pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 

proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam 

usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Menurut 

Ki Hajar Dewantoro (dalam wibowo, 2014: 18) pendidikan tidak hanya bertujuan 
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membentuk peserta didik untuk pandai, pintar, berpengetahuan dan cerdas, tetapi 

juga berorientasi untuk membentuk manusi yang berbudi pekerti luhur, 

berkepribadian dan bersusila. 

Karakter menurut D. Yahya Khan (dalam Helmawati 2014: 156) 

menyatakan karakter adalah sikap pribadi yang stabil hasil belajar proses 

konsolidasi secara progres dan dinamis, integrasi antara pernyataan dan tindakan. 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (dalam Helmawati 2014: 156) karakter 

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

seseorang dengan orang lain.  

Pendidikan karakter adalah usaha yang dilakukan untuk mengembangkan 

potensi manusia agar terbentuk akhlak, watak dan kepribadian sebagai manusia. 

Pendidikan karakter harus diberikan sedini mungkin. Mulai dari keluarga dan 

kemudian dikembangkan oleh pendidik di lembaga pendidikan formal yang 

dimulai dari pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar (Helmawati 2014: 

157). Bukan hanya kecerdasan akal yang akan membuat orang sukses dan 

bahagia, karakter dan akhlak mulia juga dapat mempengaruhi kesuksesan dan 

keberhasilan seseorang. 

Keluarga merupakan tempat anak mendapatkan pendidikan pertama, 

sehingga keluarga memiliki peran penting dalam perkembangan karakter anak. 

Penanaman karakter sejak dini sangat berpengaruh terhadap perkembangan 

karakter anak dikemudian harinya. Apabila anak sejak dini dididik memiliki 

karakter lemah, maka anak tersebut ketika dewasa akan memiliki kebimbangan 

dalam menentukan arah hidupnya terlebih anak tersebut akan mudah masuk 
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kedalam hal-hal yang negatif. Oleh karena itu keluarga harus meneliti dan cermat 

dalam penanaman karakter pada anak-anak terlebih pada anak usia sekolah dasar. 

Menurut Pupuh Fathurrohman (2013: 19-20), terdapat enam pilar penting 

karakter manusia yang dapat digunakan untuk mengukur dan menilai 

watak/perilakunya yaitu: penghormatan, tanggung jawab, kesadaran 

berwarganegaraan, keadilan, kepedulian dan kemauan berbagi dan kepercayaan. 

Adapun nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter 

bangsa yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:  

1) Religius 

Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama, 

memiliki toleransi dengan agama lain dan hidup rukun dengan pemeluk 

agama lain. 

2) Jujur 

Upaya untuk menjadikan diri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya 

dalam perkataan, perbuatan dan pekerjaan. 

3) Toleransi 

Sikap dan tindakan menghargai perbedaan agama, suku, ras, pendapat, 

sikap dan tindakan orang lain yang berbeda. 

4) Disiplin 

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada ketentuan 

dan aturan yang ada. 

5) Kerja keras 
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Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi 

berbagai hambatan belajar dan tugas dengan sebaik-baiknya. 

6) Kreatif 

Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru 

dari sesuatu yang dimiliki. 

7) Mandiri 

Tidak bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas. 

8) Demokrasi 

Cara berpikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan 

kewajiban dirinya dan orang lain. 

9) Rasa ingin tahu 

Upaya yang dilakukan untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas 

dari sesuatu yang dipelajari, dilihat dan didengar. 

10) Semangat kebangsaan 

Cara berpikir, bertindak dan berwawasan yang menempatkan 

kepentingan bangsa dan negara di diatas kepentingan diri dan kelompok. 

11) Cinta tanah air 

Cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, 

kepedulian dan penghargaan yang tinggi tergadap bahasa, lingkungan 

fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsa. 

12) Menghargai prestasi 
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Sikap dan tindakan yang mendorong diri untuk menghasilkan sesuatu 

yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati 

keberhasilan orang lain. 

13) Bersahabat 

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul dan 

bekerja sama dengan orang lain. 

14) Cinta damai 

Sikap, perkataan dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa 

senang dan aman. 

15) Gemar membaca 

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan. 

16) Peduli lingkungan 

Sikap dan perilaku dalam mencegah kerusakan pada lingkungan alam di 

sekitar dan mengembangkan upaya perbaikan kerusakan alam yang telah 

terjadi. 

17) Peduli sosial 

Sikap dan perilaku yang selalu ingin memberikan bantuan pada orang 

lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

18) Tanggung jawab 

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban 

yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, 

lingkungan, negara dan Tuhan yang Maha Esa (Pupuh Fathurrohman 

2013: 19-20) 
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2.2.3.1 Membangun Karakter Peserta Didik 

Sekolah bukan hanya tentang konsep belajar, tetapi juga merupakan tempat 

dimana lembaga pendidikan mendidik dan mengajarkan suatu konsep karakter 

yang baik. Dengan adanya pendidikan karakter, peran warga sekolah menjadi 

lebih besar dari sebelumnya terutama dalam dalam upaya pembinaan perilaku 

siswa. Warga sekolah yang dimaksud adalah kepala sekolah, guru, siswa dan 

lingkungan(Deni Damayanti, 2014:123) 

Kepala sekolah berperan sebagai pemimpin dalam pendidikan karakter, 

sehingga kepala sekolah perlu mengetahui isi pelajaran karakter yang diajarkan 

guru agar apabila terdapat siswa yang berbuat tidak sesuai dengan norma, maka 

kepala sekolah dapat mengingatkan guru tentang tindakan siswa yang kurang baik 

tersebut. Ada baiknya kepala sekolah pada saat tertentu memasuki kelas dan 

memberikan nasihat kepada siswa mengenai pelaksanaan karakter yang diajarkan 

guru. Nasihat serupa juga dapat dijerikan ketika upacara bendera. Kepala sekolah 

diharapkan mengadapakn komunikasi dengan orang tua siswa untuk meminta oran 

tua ikut andil dalam menasehati anaknya aar berperilaku sesuai dengan norma-

norma yang berlaku dimanapun anak berada khususnya dilingkungan 

sekolah(Pupuh Fathurrohman, 2013). 

Guru memiliki kedudukan yang sangat penting, guru menjadi pusat 

perhatian selama berada di kelas. Penilaian siswa terhadap guru menjadi beragam. 

Dengan demikian perilaku guru di dalam kelas perlu memperlihatkan perilaku 

berbudi luhur agar ada kesan bagi peserta didik bahwa guru mereka pantas 

diteladani. Guru hendaklah menampilkan diri sebagai sosok yang sopan, 
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berwibawa, menjaga tata krama, disiplin dan senantiasa menyenangkan serta 

mampu meletakkan dirinya sebagai pendidik bagi siswa baik di lingkungan 

sekolah maupun di dalam masyarakat(Pupuh Fathurrohman, 2013). 

Siswa adalah subjek yang sedang belajar. Suasana lingkungan sekolah 

sangat ditentukan oleh suasana yang diciptakan oleh siswa. Untuk membangun 

suasana yang mendukung penerapan pendidikan karakter di lingkungan sekolah, 

siswa perlu memperhatikan beberapa hal di antaranya pelajaran karakter yang 

diajarkan segera dipraktikan di lingkungan sekolah, membiasakan diri untuk 

berdisiplin dengan mematuhi semua peraturan yang ada, membiasakan diri untuk 

saling mengingatkan, salin menasihati dengan cara yang baik dan menghadapi 

permasalahan dengan cara yang bijaksana (Pupuh Fathurrohman, 2013). 

 

2.2.3.2 Metode Penanaman Karakter Dalam Keluarga 

Selain di sekolah pembentukan karakter anak juga dilakukan di rumah, 

karena itu keluarga memiliki peranan penting dalam pembentukan dan pengajaran 

pendidikan karakter. Membentuk karakter anak tidak hanya dengan kata-kata atau 

perintah saja, melainkan harus diiringi dengan contoh-contoh atau keteladanan 

dari orang tua. Dalam membentuk karakter anak diperlukan berbagai macam 

metode sehingga pendidikan karakter dapat sampai dan terserap dengan baik oleh 

anak. Menurut Helmawati terdapat enam metode yang dapat digunakan dalam 

membentuk karakter anak, di antarasebagai berikut:  
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1. Metode Keteladanan, merupakan metode yang paling berpengaruh bagi 

anak.  

Dalam hal ini pendidik menjadi contoh terbaik dalam pandangan anak. 

Apa yan menjadi perilaku oran tuanya akan ditiru oleh anak. 

2. Metode Percontohan, oran tua adalah contoh bagi anak-anaknya. Begitu 

pula dengan guru sebagai pendidik merupakan contoh bagi anak-anak. 

Ketika para pendidik memberikan contoh yan baik, anak-anak pun akan 

melihat dan berbuat seperti yang dicontohkan. Metode dengan 

memberikan contoh merupakan salah satu metode yang hendaknya 

diterapkan dikehidupan sehari-hari. 

3. Metode Pembiasaan, pengaplikasian perilaku yang belum pernah atau 

jarang dilakukan menjadi sering dilaksanakan hingga pada akhirnya 

menjadi kebiasaan. Anak-anak akan melihat orang tua merupakan figur 

ideal bagi mereka, maka segala kebiasaan mulai dari ucapan, tindakan 

atau tingkah laku orang tua selalu akan ditirunya dan menjadi kebiasaan 

mereka pula. 

4. Metode Pengulangan, kegiatan yang dilakukan berkali-kali sehingga 

menjadi paham, hafal atau terbiasa. Metode ini dapat diaplikasikan pada 

tataran kognitif, afektif maupun psikomotorik anak. 

5. Metode Pelatihan, mempraktikkan teori yang telah dipelajari. Banyak 

halyang jika dilatih akan menghasilkan karakter tangguh dan pantang 

menyerah pada anak. Dalam pelatihan akan ada pengulangan. Dengan 



23 
 

 
 

demikian, semakin anak berlatih giat, ia akan mengulang banyak hal 

yang akan beruna bagi dirinya. 

6. Metode Motivasi, manusia memiliki semangat yang terkadang naik 

turun, sehingga saat dalam kondisi semangatnya turun perlu 

mendapatkan motivasi. Manusia memiliki potensi yang apabila 

dimotivasi ia akan menunjukkan kinerja yang lebih baik. Motivasi 

memberikan dampak yang baik dan positif bagi perkembangan kejiwaan 

terutama perkembangan pendidikan anak. Orang tua sebagai pendidik 

pertama dan utam hendaknya memotovasi anaknya agar berkembang 

seluruh potensi yang dimilikinya. 

 

2.2.3.3 Kunci Sukses Pendidikan Karakter 

Kesukses pendidikan karakter dapat dikembangkan melalui tahap 

pengetahuan (knowing), pelaksanaan (acting), dan kebiasaan (habit). Karakter 

tidak terbatas pada pengetahuan saja. Seseorang memiliki pengetahuan tentang 

kebaikan belum tentu mampu bertindak sesuai dengan pengetahuannya, jika tidak 

terlatih (menjadi kebiasaan) untuk melakukan kebaikan tersebut. Demikian halnya 

dengan karakter, menjangkau wilayah emosi dan kebiasaan diri. Dengan 

demikian, diperlukan tiga komponen karakter yang baik (components of good 

character), yaitu moral knowing (pengetahuan tentang moral), moral feeling atau 

perasaan (penguatan emosi) tentang moral, dan moral action atau perbuatan 

bermoral. Hal ini diperlukan agar siswa dan warga sekolah dapat memahami, 



24 
 

 
 

merasakan, menghayati, dan mengamalkan (mengerjakan) nilai-nilai kebajikan 

(moral). 

Moral knowing sebagai aspek pertama memiliki enam unsur, yaitu 

kesadaran moral, yaitu mencakup pemhaman mengenai macam-macam nilai 

moral seperti menghormati hak hidup, kebebasan, tanggung jawab, kejujuran, 

keadilan, tenggang rasa, kesopnan, dan kedisiplinan. Penentuan sudut pandang, 

yaitu kemampuan menggunakan cara pandang orang lain dalam melihat sesuatu. 

Logika moral adalah kemampuan individu untuk mencari jawaban atas pertanyaan 

mengapa seuatu dikatakan baik atau buruk. Keberanian mengambil menentukan 

sikap yaitu kemampuan individu untuk memilih alternatif paling baik dari sekian 

banyak pilihan. Pengenalan diri yaitu kemampuan individu untuk menilai diri 

sendiri. Keenam unsur adalah komponen-komponen yang harus diajarkan untuk 

mengii ranah kognitif siswa. 

Moral feeling merupakan aspek emosi siswa untuk menjadi manusia 

berkarakter. Penguatan ini berkaitan dengan bentuk-bentuk sikap siswa, yaitu 

kesadaran akan jati diri, percaya diri, kepekaan terhadap derita orang lain, cinta 

kebenaran, pengendalian diri, dan kerendahan hati. 

Kata hati memiliki dua sis yaitu mengetahui apa yang baik dan rasa wajib 

untuk mengerjakan yang baik. Penghargaan diri adalah penilaian serta 

penghargaan terhadap diri kita sendiri. Empati adalah penempatan diri kita pada 

posisi orang lain merupakan aspek emosional dari prespective taking. Cinta 

kebaikan merupakan unsur karakter paling tinggi mencakup kemurnian rasa 



25 
 

 
 

tertarik pada hal baik. Pengendalian diri adalah kesadaran dan kesediaan untuk 

menekan perasaannya sendiri agar tidak melahirkan perilaku melebihi kewajaran. 

Sedangkan humanity merupakan aspek emosi dari self knowledge berbentuk 

keterbukaan murni terhadap kebenaran dan kemampuan untuk bertindak 

mengoreksi kesalahan sendiri. 

Setelah dua aspek tadi terwujud, maka perilaku moral (moral acting) 

sebagai out come akan dengan mudah muncul baik berupa competence, will, 

maupun habits. Perilaku moral adalah hasil nyata dari penerapan pengetahuan dan 

perasaan moral. Seseorang memilki kualitas kecerdasan dan perasaan moral baik 

akan cenderung menunjukkan perilaku moral baik pula. Kemampuan moral 

adalah kebiasaan untuk mewujudkan pengetahuan dan perasaan moral dalam 

bentuk perilaku nyata. Kemauan moral adalah moilisasi energi atau daya dan 

tenaga untuk dapat melahirkan tindakan atau perilaku moral. Sedangkan 

kebiasaan moral adalah pengulangan secara sadar perwujudan pengetahuan dan 

perasaan moral dalam bentuk perilaku moral terus menerus. 

 

2.2.3.4 Pendidikan Karakter Berbasis Komunitas 

Pendidikan merupakan sebuah bantuan sosial bagi individu agar dapat 

berkembang secara utuh. Tanpa bantuan sosial dari orang-orang dewasa yang 

hidup dalam lingkungan tertentu, proses pendidikan menjadi kurang berakar. 

Lembaga pendidikan memiliki ikatan yang erat dengan komunitas yang menjadi 

bagian dari keluarga besar sebuah lembaga pendidikan. Komunitas merupakan 

sebuah kumpulan individu yang saling bekerja sama agar kebutuhan masing-
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masing individu terpenuhi. Tidak ada pendidikan yang bersifat indivualistis. Hal 

ini disebabkan karena gagasan tentang pendidikan, dalam dirinya sendiri selalu 

bersifat komuniter.  

Ketika individu itu berada di rumah, komunitas keluarga mencukupi dan 

membantu seluruh perkembangan anak di rumah. Namun, karena semakin banyak 

kebutuhan dan keterampilan yang dibutuhkan anak dalam perkembangan tidak 

dapat dipenuhi melulu dari orang tua. Orang tua mempercayakan anak-anaknya 

kepada lembaga pendidikan pendidikan untuk dididik agar segala bakat dan 

potensi pertumbuhannya sebagai individu berkembang semakin utuh. Dalam hal 

ini, lembaga pendidikan secara otomatis merupakan perpanjangan tangan dari 

komunitas keluarga di mana anak ini mengalami pendidikannya yang pertama 

(Koesoema, 2015:144). 

Pendidikan karakter hanya dapat berhasil dan efektif jika ada bantuan 

sinergi dari berbagai macam komunitas yang memiliki kaitan langsung ataupun 

tidak langsung dengan dinamika kehidupan sekolah. Sekolah sebagai sebuah 

komunitas yang memiliki relasi dengan banyak pihak mesti tetap dinamis, terbuka 

dan mau belajar terus menerus jika ingin menjadi sebuah lembaga yang mandek 

(Koesoema, 2015:144). 

a. Komunitas Orang tua 

Orang tua merupakan salah satu pemangku kepentingan dalam sekolah 

karena mereka berkepentingan agar anak-anak yang mereka percaya kepada 

sekolah dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Kepercayaan dari orang 

orang tua ini perlu dijaga oleh pihak sekolah agar kepercayaan dari orang tua, 
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memiliki tugas untuk mendidik dan mendampingi siswa tersebut agar berkembang 

secara lebih dewasa sevagai individu. Untuk itu, kerja sama antara pihak sekolah 

dengan orang tua sangat penting agar terdapat kesinambungan antara proses 

pendidikan di sekolah dengan di rumah. 

Membangun kerja sama dengan orang tua tidaklah mudah. Kesibukan kerja 

dan dinamika kehidupan masyarakat modern sering kali memaksa orang tua 

meninggalkan tugas pokok mereka sebagai pendidik anak-anak ketika mereka 

berada di rumah. hal itu terjadi karena kuantitas perjumpaan mereka dengan anak-

anak semakin sedikit. Ada gejala orang tua sekedar menyerahkan anaknya secara 

penuh pada sekolah, percaya total pada sekolah agar anaknya dididik. Orang tua 

mengaku telah membayar mahal sekolah dan sekarang mereka hanya sekadar 

meminta hasil dari sekolah. Program pendidikan karakter apapun yang dilakukan 

oleh sekolah tidak akan berguna. 

Situasi sebaliknya dapat juga terjadi, sekolah memanfaatkan 

ketidakmampuan orang tua dalam mendidik anak-anak mereka dengan menarik 

biaya setinggi-tingginya. Namun, setelah mereka memperoleh dana dari orang tua 

dana tersebut tidak dipakai demi meningkatkan kepentingan pelayanan pendidikan 

anak. Hal itu terbukti dengan kurang baiknya pelayanan dari sekolah terhadap 

anak didik yang telah dipercaya kepada mereka. Orang tua lantas sekedar menjadi 

sapi perah bagi sekolah. dengan berbagai macam alasan agar dapat mengeruk 

kantong orang tua. 

Dua situasi di atas tentu saja tidak kondusif satu sama lain. Lembaga 

pendidikan dimana pun tetap memiliki fungsi edukatif yang tidak dapat ditukar 



28 
 

 
 

dengan prinsip jual beli barang. Pendidikan memang tidak berurusan dengan 

barang , melainkan dengan orang sebagai individu yang berkepribadian. Unsur 

jasa dan pelayanan memang menjadi bagian tak terpisahkan dari keberadaan 

sebuah lembaga pendidikan. Namun demikian, jasa dan pelayanan dalam lembaga 

pendidikan tidak dapat disamakan dengan jasa dan pelayanan dalam konteks tata 

niaga barang. Yang kita urudi dalam pendidikan adalah manusia-manusia yang 

memiliki harkat dan martabat, yang tidak dapat kita perlakuan sebagai barang. 

Mereka adalah individu unik yang sedang berada pada tahap pertumbuhan baik 

secara fisik, emosional, intelektual maupun moral. Kerja sama sekolah dengan 

orang tua merupakan sebuah keharusan yang tidak dapat ditawar (Koesoema, 

2015:147). 

Komunitas secara nyata antara sekolah dengan orang tua terjadi pertama-

tama ketika orang tua datang ke sekolah untuk mengurus proses pendaftaran anak-

anak mereka ke sekolah. pembicaraan sekitar kempuan ekonomi, tawar menawar 

biaya sekolah dan lain-lain sering kali mewarnai proses awal pertemuan nyata 

orang tua dengan sekolah. tentu saja orang tua perlu berpartisipasi dalam 

kehidupan sekolah dengan memberikan dukungan finansial bagi anaknya. Orang 

tua memiliki berbagai macam fungsi edukatif yang terlihat dibutuhkan oleh 

sekolah dalam mengembangkan pendidikan karakter bagi para muridnya. 

 

2.2.4. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan suatu proses yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan yang baru dari hasil pengalamannya sendiri dalam 



29 
 

 
 

interaksi dengan lingkungannya. Jadi hasil dari belajar ditandai dengan adanya 

perubahan yang terjadi dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu 

(Sutikno, 2013: 3). 

Menurut Slameto (2013: 2) belajar adalah proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan sebagai hasil pengalannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungan.  

 

2.2.4.1 Teori Belajar 

Thomas B. Roberts (dalam Lapono, 2008) mengklasifikasikan teori belajar 

yang mempengaruhi pemikiran tentang proses pembelajaran dan pendidikan 

adalah teori belajar behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanisme 

1. Teori Kontruktivisme 

Teori kontruktivisme memandang belajar lebih dari sekedar mengingatkan, 

siswa harus menemukan dan merubah informasi ke dalam dirinya sendiri. Hal ini 

mengimplikasikan bahwa siswa harus terlibat secara aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. Menurut teori ini, belajar berarti mengkontruksi makna atas 

informasi dan masukan-masukan yang diterima otak (Rifa’i, 2011:137). Menurut 

Piaget (Slameto, 2013:12) mengatakan bahwa dalam perkembangan intelektual 

terjadi proses sederhana seperti melihat, menyeluruh, menyebutkan nama benda 

dan sebagainya. Adanya adaptasi, yaitu suatu rangkaian perubahan yang terjadi 

pada tiap individu sebagai hasil interaksi dengan dunia sekitar. 

Berdasarkan penjelasan ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori 

kontruktivisme memandang belajar sebagai proses pembentukan dan penyusunan 
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makna informasi yang masuk ke dalam otak pembelajaran. Belajar yang dilakukan 

lebih dari sekedar mengingatkan, siswa harus terlibat aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

2. Teori Kognitivisme 

Rifai’i (2011:2016) menjelaskan secara garis besar teori ini dikemukakan 

oleh tiga tokoh, yaitu: (1) Piaget, mengemukakan tiga prinsip utama 

pembelajaran, yaitu belajar aktif, belajar lewat internet sosial dan belajar lewat 

pengalaman sendiri; (2) Brunner, menyatakan dalam belajar ada empat hal pokok 

penting yang perlu diperhatikan, yaitu pengalaman, kesiapan, intuisi dan 

membangkitkan motivasi belajar; (3) David Ausubel, mengemukakan belajar 

sebagai proses mengaitkan informasi baru dengan konsep yang relevan dan 

terdapat dalam struktur seseorang. Menurut Evelin (2014:30) teori kognitivisme 

merupakan teori belajar yang menekankan pada proses belajar. Bagi penganut 

aliran kognitivistik, belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus 

dan respons. Belajar lebih melibatkan pada proses berpikir secara kompleks, 

pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui intruksi yang 

berkesinambunga dengan lingkungan. 

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori 

kognitivisme lebih menekankan pada proses dari pada hasil belajar siswa. Dalam 

proses pembelajaran tidak hanya melibatkan hubungan antara stimulus dan 

respon, namun lebih melibatkan pada proses berpikir anak yang kompleks 

sehingga pengetahuan dapat dibangun dalam diri siswa. 
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3. Teori Behavioristik 

Rifa’i (2012: 89) menyatakan belajar adalah proses perubahan perilaku. 

Perilaku yang dimaksud dapat berupa perilaku yang tampak maupun yang tidak 

tampak. Perubahan perilaku yang diperoleh dari hasil belajar akan bersifat 

permanen, dalam arti bahwa perilaku yang diperoleh dari hasil belajar akan 

bertahan relatif lebih lama sehingga dapat digunakan untuk merespon stimulus 

yang sama. Perubahan perilaku tidak semua merupakan perwujudan dari hasil 

belajar, karena terdapat perilaku yang tidak disebabkan oleh hasil belajar. Suyono 

menyebutkan ada beberapa ciri dalam teori ini, yaitu (1) mengutamakan unsur-

unsur kecil; (2) bersifat mekanisti; (3) menekankan peranan lingkungan; (4) 

mementikan pembentukan proses; dan (5) mementingkan pentingnya latihan. 

 

2.2.4.2 Faktor yang berpengaruh terhadap proses belajar siswa 

Slameto (2013: 16) menjelaskan ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

proses belajar, baik faktor dalam diri individu (internal) maupun faktor yang 

berasal dari luar (eksternal) atau bisa keduanya.Faktor yang berasal dalam diri 

individu diklasifikasikan menjadi 2, yaitu:  

a. Faktor Jasmani 

1) Faktor Kesehatan, proses belajar seseorang akan terganggu jika 

kesehatannya terganggu. Badan yang tidak sehat akan 

mengakibatkan kurangnya semangat didalam belajar, pusing dan 

ngantuk.  
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2) Faktor Cacat Tubuh, cacat tubuh akan sangat mempengaruhi proses 

belajar seseorang. Guru harus selalu membangkitkan semangat siswa 

dan rasa percaya diri dengan pendekatan khusus. 

b. Faktor Psikologi 

Menurut Helmawati (2014: 199) faktor psikologi yang dapat 

mempengaruhi proses belajar siswa diantaranya:  

1) Intelegensi, tidak diragukan lagi jika tingkat kecerdasan atau 

intelegensi (IQ) menentukan tingakat keberhasilan belajar siswa.  

2) Sikap, kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan relatif 

tetap terhadap objek (orang, benda dan sebagainya) baik secara 

positif maupun negatif.  

3) Bakat, merupakan potensial yang khusus. Orang yang memiliki 

bakat akan lebih mudah dalam belajar dibanding dengan orang yang 

tidak memiliki bakat. 

4) Minat, ketertarikan dalam suatu hal tanpa ada paksaan. Minat selalu 

diikuti dengan perasaan senang yang aakhirnya memperoleh 

kepuasan. 

5) Motivasi, dorongan untuk melakukan seatu tindakan (Helmawati 

2014: 202) 

Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi proses belajar, yaitu:  

a. Faktor Keluarga 

1) Cara Orang Tua Mendidik, orang tua yang tidak memperhatikan 

pendidikan anaknya dapat menyebabkan anak kurang berhasil 
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dalam proses belajarnya.Orang tua harus mengetahui kapan anak 

perlu dididik tegas dan kapan perlu dididik  lembut dan perhatian.  

2) Hubungan Antar Anggota Keluarga, hubungan yang terpenting 

disini adah antara anak dengan orang tua. Agar proses belajar bisa 

berhasil dengan baik, maka perlu diusahakan hubungan yang baik 

antar keluarga. 

3) Suasana Rumah, suasana yang gaduh atau ramai dan sering terjadi 

pertengakaran antar anggota keluargaakan mempengaruhi belajar 

anak. 

4) Keadaan Ekonomi, biasanya orang tua dengan status sosial yang 

tinggi akan mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk 

pendidikan anaknya, untuk menunjang keberhasilananak dalam 

belajar. Namun tidak dipungkiri jika anak yang miskin tapi pintar 

meski dengan sumberdaya yang minim (Slameto 2013: 60). 

b. Faktor Sekolah 

1) Faktor Kurikulum, kurikulum yang baik jika mampu 

mengakomodir kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman. 

2) Keadaaan Gedung,letak gedung maupun bangunan yang tidak 

sesuai  akan membuat siswa cepat bosan dan menggangu proses 

belajar. 

3) Waktu Sekolah, waktu saat berlangsungnya kegiatan pembelajaran, 

siswa yang belajar disiang hari akan mudah mengantuk dan lesu. 
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4) Metode Pembelajaran, penggunaan metode yang monoton akan 

menyebabkan siswa cepat jenuh. 

5) Hubungan Guru Dengan Siswa,  guru yang baik akan disukai oleh 

siswanya begitupun pelajaran yang diajarkan, sehingga siswa dapat 

belajar dengan baik. 

6) Hubungan Siswa Dengan Siswa, hubungan antar siswa juga sangat 

mempengaruhi proses belajar (Slameto 2013: 64). 

c. Faktor Masyarakat  

1) Kegiatan siswa dalam masyarakat, kegiatan dalam masyarakat 

dapat menguntungkan bagi siswa tapi juga dapat merugikan jika 

tidak adanya manajemen waktu yang sesuai. 

2) Media masa, yang termasuk dalam media masa adalah radio, TV, 

surat kabar, komik dan lain-lain. Media masa yang baik akan 

memberikan pengaruh yang baik bagi peserta didik, sebaliknya 

media masa yang jelek akan memberikan pengaruh yang jelek 

pula. Maka perlu adanya pendampingan dan kontrol yang cukup 

dari orang tua dan pendidik, baik dalam keluarga, sekolah dan 

masyarakat 

3) Teman bergaul, pengaruh dari teman sangatlah besar, maka perlu 

adanya usaha agar peserta didik memiliki teman bergaul yang baik, 

pembinaan pergaulan dan perngawasan orang tua serta pendidik. 

4) Bentuk kehidupan masyarakat, pengaruh lingkungan masyarakat 

juga dapat mempengaruhi peserta didik. Lingkungan yang baik 
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akan memberikan pengaruh yang baik untuk peserta didik, 

sebaliknya lingkungan yang buruk akan memberikan pengaruh 

yang jelek bagi peserta didik (Slameto 2013: 70). 

 

2.2.4.3 Kesulitan dalam belajar 

Kesulitan belajar pada siswa dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik 

dari dalam diri siswa maupun yang datang dari luar. Berikut faktor yang dapat 

menyebabkan kesulitan belajar pada siswa, di antaranya:  

a. Faktor Siswa 

Faktor yang bersumber dari diri siswa merupakan faktor yang memiliki 

pengaruh besar dalam kemajuan belajar siswa dan biasanya kurang disadari oleh 

siswa itu sendiri. Walaupun disadari sering kali diabaikan dan terkadang siswa 

tidak mampu untuk memperbaiki. Faktor yang dialami siswa di antaranya: 

intelegensi (IQ) yang kurang baik, bakat kurang sesuai, emosional yang kurang 

stabil, aktifitas belajar yang kurang, kebiasaan belajar yang kurang baik, 

penyesuaian sosial yang sulit, latar belakang pengalaman yang pahit, cita-cita 

yang kurang relevan, latar belakang pendidikan yang dimasuki kurang baik, 

ketahanan belajar yang tidak sesuai, keadaan fisik yang kurang menunjang, 

kesehatan yang kurang baik, pengetahuan dan ketrampilan yang kurang 

memadai, tidak ada motivasi dalam belajar. 

Apabila guru kurang memperhatikan dan tidak memahami keberadaan siswa 

tersebut, tentu akan membawa pengaruh yang kurang menguntungkan dalam 
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mencapai keberhasilan siswa sehingga prestasi yang ingin dicapai oleh siswa 

tidak memuaskan (Fathiyah, 2010: 12). 

 

b. Faktor Sekolah 

Faktor yang bersumber dari sekolah termasuk faktor yang berasal dari luar 

diri siswa, faktor ini mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kesulitan 

siswa dalam mencapai keberhasilan. Faktor yang datang dari sekolah dapat 

dikarenakan: kepribadian guru yang kurang menyenangkan, cara guru mengajar 

yang kurang baik, alat atau media kurang memadai dan kurang merangsang 

penggunaannya oleh siswa, fasilitas fisik sekolah tidak terpelihara dengan baik, 

sarana sekolah kurang memadai, suasana sekolah kurang menyenangkan, 

bimbingan dan penyuluhan tidak berfungsi, kepemimpinan dan administrasi 

kurang menunjang proses belajar, kedisiplinan yang kurang diperhatikan dan 

kurang tegas.  

Sekolah juga mempunyai peranan khusus dalam menangani kesulitan 

belajar yang dialami siswa, sehingga sudah menjadi tanggung jawab warga 

sekolah untuk segera menangani agat proses belajar siswa tidak mempunyai 

hambatan yang dapat merugikan siswa ((Fathiyah, 2010: 13). 

 

c. Faktor Keluarga 

Faktor dalam keluarga juga memiliki peranan yang dapat mempengaruhi 

proses belajar pada siswa, karena sebagian besar waktu belajar siswa berada di 
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rumah bahkan dapat menjadi faktor yang pokok untuk mensukseskan belajar 

siswa di sekolah. Orang tua yang kurang memperhatikan perannya dapat 

mengakibatkan kesulitan belajar bagi siswa, faktor lain yang perlu menjadi 

perhatian orang tua yaitu: perhatian orang tua yang kurang memadai, kesehatan 

yang kurang baik, kebiasaan keluarga yang tidak menunjang, kedudukan anak 

dalam keluarga yang kurang memprihatinkan, waktu belajar yang kurang 

memadai (Fathiyah, 2010: 13). 

 

2.2.4.4 Cara Mengatasi Kesulitan Belajar 

Peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar yang dihadapi siswa harus 

dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan gejala kesulitan belajar yang terjadi. 

Pelaksanaan pemeriksaan kesulitan belajar tersebut harus berlangsung sistematis 

dan terarah. Adapun langkah-langkah dalam pemeriksaan kesulitan belajar 

menurut H. M. Alisuf Sabri:  

a. Mengidentifikasi adanya kesulitan belajar 

Guru mengidentifikasi atau menetapkan adanya kesulitan belajar bukan 

berdasarkan naluri tetapi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang 

luas agar terampil dalam mendiagnosis kesulitan belajar. 

b. Menelaah atau menetapkan status belajar 

Guru selanjutnya menelaah atau memeriksa setiao siswa yang mengalami 

kesulitan belajar, cara yang dapat digunakan yaitu:  

i. Membandingkan hasil pencapaian atau menguasaan tujuan intruksional 

khusus hasil belajar siswa dengan tujuan instruksional khusus yang 
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ditargetkan untuk dicapai siswa. Cara seperti ini akan dapat mengetahui 

bagian yang sulit dikuasai siswa. 

ii. Menetapkan bentuk kesulitan dalam proses belajar, sehingga dapat 

mengetahui sumber kesulitan terjadi pada waktu menerima atau 

menyerap pelajaran. Cara ini dapat mengetahui jenis dan bentuk 

kesulitan siswa dalam proses belajar. 

c. Memperkirakan sebab terjadinya kesulitan 

Setelah mengetahui penyebab kesulitan belajar, guru berupaya untuk 

memperkirakan sebab timbulnya kesulitan belajar. Cara atau usaha guru 

dapat dilakukan dengan melakukan alat diagnostik kesulitan belajar seperti 

test diagnostik, tes-tes untuk mengukur kemampuan intelegensi, 

kemampuan mengingat, kemampuan alat insra yang erat kaitannya dengan 

proses belajar.  

d. Mengadakan perbaikan 

Setelah mengetahui sebab kesulitan belajar yang dihadapi siswa maka 

selanjutnya guru dapat bertindak untuk mengadakan perbaikan guna 

mengatasi kesulitan belajar yang dihadapi siswa. Cara ini dengan 

menggunakan pendekatan psikologis didaktis yang terdiri ari dua langkah 

yaitu:  

i. Siswa yang akan diperbaiki sudah menyadari faktor kesulitan atau 

kekurangan mereka 

ii. Mereka yakin kesulitan atau kekurangan mereka dapat diatasinya 



39 
 

 
 

Kedua kondisi psikologis tersebut harus ditimbulkan pada diri siswa 

tersebut dengan melalui bimbingan dan kebijaksanaan guru. 

 

2.2.4.5 Strategi motivasi belajar 

Motivasi merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan 

anak dalam belajar. Motivasi merupakan proses internal yang mengaktifkan, 

mengadu dan memelihara perilaku seseorang secara terus menerus (Slavin dalam 

Rifa’i, 2012: 132). Motivasi bukan saja penting karena menjadi faktor yang 

menyebabkan belajar, namun juga memperlancar belajar dan hasil belajar. Secara 

historik, pendidik selalu mengetahui kapan peserta didik perlu dimotivasi selama 

proses belajar, sehingga aktivitas belajar berlangsung menyenangkan, arus 

komunikasi lancar, menurunkan kecemasan siswa, meningkatkan kreativitas dan 

aktivitas belajar.untuk mencapai kearah itu ada beberapa cara yang dapat 

dilakukan pendidik dalam meningkatkan motivasi instriksik siswa (Rifa’i, 2012: 

154) 

a. Membangkitkan minat belajar 

Membangkitkan minat belajar pada siswa sangat penting karena dapat 

menunjukkan pengetahuan yang dipelajari sangat bermanfaat bagi mereka. 

Membangkitkan hasrat ingin tahu siswa mengnai pelajaran yang akan 

datang sehingga dapat meningkatkan motivasi intrinsik siswa untuk 

mempelajari materi yang disajikan pendidik (Rifa’i, 2012: 155) 
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b. Mendorong rasaingin tahu 

Pendidik yang terampil akan mampu menggunakan cara untuk 

membangkitkan dan memelihara rasa ingin tahu siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. Metode pembelajaran studi kasus, diskoveri, inkuiri, 

diskusi, curah pendapat dan sejenisnya merupakan beberapa metode yang 

apat digunakan untuk membangkitkan hasrat ingin tahu siswa (Rifa’i, 

2012: 155) 

c. Menggunakan variasi metode penyajian yang menarik 

Memotivasi instrinsik untuk belajar sesuatu dapat ditingkatkan melalui 

penggunaan materi pembelajaran yang menarik dan menggunakan variasi 

metode penyajian (Rifa’i, 2012: 155) 

d. Membantu siswa dakam merumuskan tujuan belajar 

Prinsip dari motivasi adalah anak akan belajar keras untuk mencapai 

tujuan yang ditetapkan atau dirumuskan sendiri. Oleh karena itu pendidik 

hendaknya mendorong atau mebantu siswa merumuskan tujuan belajarnya 

sendiri. Tujuan pembalajaran dirumuskan agar mereka memiliki tujuan 

pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran tersebut dapat melahirkan 

dorongan untuk memperolehnya. 

 

2.2.5. Hasil belajar 

Menurut Bloom (dalam Suprijono, 2009: 6) hasil belajar mencakup kemampuan 

kognitif, afektif dan psikomotorik. Domain kognitif adalah pengetahuan/ingatan, 

pemahaman (menjelaskan, meringkas, menjelaskan, meringkas, contoh), 
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menerapkan, menguraikan (menentukan hubungan), mengorganisasikan 

(merencanakan, membentuk bangun ruang), dan evaluasi (menilai). Domain 

afektif adalah sikap menerima, memberikanrespon, nilai, organisasi, karakteristik. 

Domain psikomotor meliputi initiatory, pre-routine dan rountinized. 

Psikomotorik juga mencakup keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, 

manajerial dan intelektual. 

Poerwanti (2008: 7-5) menjelaskan hasil belajar siswa diklasifikasikan ke 

dalam tiga ranah, yaitu:  

1. ranah kognitif, merupakan pengetahuan atau yang mencakup kecerdasan 

bahasa dan kecerdasan logika-matematika  

2. ranah sikap, merupakan aspek dan nilai atau yang mencakup kecerdasan 

antar pribadi dan kecerdasan intra pribadi atau disebut juga kecerdasan 

emosional. 

3. ranah psikomotor, merupakan keterampilan atau yang mencakup kecerdasan 

kinestetik, kecerdasan visual-spasial dan kecerdasan musikal. 

 

2.2.5.1 Asesmen hasil belajar 

Istilah asesmen banyak digunakan dalam kegiatan evaluasi, terutama 

setelah diberlakukannya kurikulum berbasis kompetensi. Evaluasi memiliki 

kesamaan dengan asesmen dan terkadang kedua istilah itu digunakan bsecara 

bergantian. Asesmen biasanya berkaitan dengan prestasi belajar siswa. Dalam 

pemakaian yang lebih sempit, asesmen disamakan dengan ujian, sedangkan 
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dalam pemakaian lebih luas asesmen disamakan dengan evaluasi (Rifa’i, 2012: 

215) 

Dalam asesmen terdapat tujuan asesmen acuan patokan dan asesmen acuan 

normatif. Asesmen acuan patokan merupakan asesmen yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan siswa berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Asesmen ini membandingkan kemampuan siswa dengan kriteria 

atau asesmen yang memfokuskan diri pada kinerja individu yang berdasarkan 

kriteria atau standar absolut. Asesmen normatif atau dikenal dengan penentu 

rangking berdasarkan kurve normal digunakan untuk mengukur kemampuan 

siswa berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain 

asesmen yang distandarkan pada sekelompok individu yang kinerjanya dinilai 

dalam hubungan kelompok. 

Asesmen yang baik harus berdasarkan pada landasan pendidikan. 

Landasan ini meliputi pengorganisasian sekolah dalam memenuhi kebutuhan 

belajar seluruh siswa, memahami cara siswa belajar, menetapkan standar tinggi 

pada kegiatan belajar siswa dan memberikan kesempatan belajar siswa yang 

memadai (Rifa’i, 2012: 221) 

 

2.2.5.2 Sistem penilaian hasil belajar pendidikan karakter 

Menurut Kemendiknas (2010: 22-23), penilaian pencapaian pendidikan 

nilai budaya dan karakter didasarkan pada indikator. Sebagai contoh, indikator 

untuk nilai jujur di suatu semester dirumuskan dengan “mengatakan dengan 

sesungguhnya perasaan dirinya mengenai apa yang dilihat, diamati, dipelajari 
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atau dirasakan” maka guru mengamati (melalui berbagai cara) apakah yang 

dikatakan seorang siswa itu jujur mewakili perasaan dirinya (Wibowo, 2012: 

96). 

Penilaian dilakukan terus menerus, setiap saat guru berada di kelas atau di 

sekolah. Model anecdotal record (catatan yang dibuat guru ketika melihat 

adanya perilaku yang berkenaan dengan nilai yang dikembangkan) selalu 

digunakan guru. Selain itu, guru dapat pula memberikan tugas berisikan suatu 

persoalan atau kejadian yang memberikan kesempatan siswa untuk 

menunjukkan nilai yang dimilikinya. 

Dari hasil pengamatan, catatan anekdotal, tugas dan laporan, guru dapat 

memberikan kesimpulan atau pertimbangan tentang pencapaian suatu indikator 

atau bahkan suatu nilai. Kesimpulan atau pertimbangan itu dapat dinyatakan 

dalam pernyataan sebagai berikut:  

1. BT: Belum Terlihat (apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal 

perilaku yang dinyatakan dalam indikator). 

2. MT: Mulai Terlihat (apabila siswa sudah mulai memperlihatkan adanya 

tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum 

konsisten). 

3. MB: Mulai Berkembang Terlihat (apabila siswa sudah memperlihatkan 

berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai 

konsisten). 

4. MK: Membudaya (apabila siswa terus menerut memperlihatkan adanya 

tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara 
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konsisten). Pernyataan kualitatif di atas dapat digunakan ketika guru 

melakukan asesmen pada setiap kegiatan belajar sehingga guru memperoleh 

profil siswa dalam satu semster tentang nilai terkait (jujur, kerja keras 

peduli, cerdas dan sebagainya) (Wibowo, 2012: 96). 

Guru dapat pula menggunakan BT, MT, MB, atau MK tersebut dalam 

rapot./ posisi nilai yang dimiliki siswa adalah posisi seorang siswa diakhir 

semester, bukan hasil tambahan atau akumulasi berbagai kesempatan atau 

tidakan penilaian selama satu semestertersebut. Jadi, apabila pada awal semester 

seorang siswa masih dalam status BT sedangkan pada penilaian di akhir 

semester sudah berada pada MB maka untuk rapot diginakan MB. Ini 

membedakan penilaian hasil belajar pengetahuan dengan nilai ketrampilan 

(Wibowo, 2012: 98). 

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pendidikan karakter di 

satuan pendidikan, menurut kemendiknas (dalam Wibowo, 2012: 98), dilakukan 

melalui berbagai program penilaian dengan membandingkankondisi awal 

dengan pencapaian dalam waktu tertentu. Penilaian keberhasilan tersebut 

dilakukan melalui langkah-langkah berikut:  

1. Menetapkan indikator dari nilai-nilai yang ditetapkan atau disepakati. 

2. Menyusun berbagai instrumen penilaian 

3. Melakukan pencatatan terhadap pencapaian indikator 

4. Melakukan analisis dan evaluasi 

5. Melakukan tindak lanjut. 
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2.2.5.3 Teknik Penilaian Pendidikan Karakter 

Dalam pendidikan karakter, penilaian harus ditujukan untuk mengetahui 

tercapai tidaknya standar dan indikator yang telah ditetapkan. Penilaian dapat 

dilakukan terhadap program, proses, dan hasil belajar. Penilaian program 

bertujuan untuk menilai efektivitas program yang dilaksanakan, penilaian proses 

bertujuan untuk mengetahui aktivitas dan partisipasi peserta didik dalam 

pembelajaran, sedangkan penilaian hasil bertujuan untuk mengetahui hasil belajar 

atau pembentukan kompetensi, dan karakter peserta didik. 

Penilaian dapat dilakukan dengan tes dan nontes. Tes dapat dilakukan 

dengan lisan, tulisan, dan perbuatan. Adapun penilaian non-tes dapat dilakukan 

dengan observasi, wawancara, jawaban terinci,lembar pendapat, dan lain-lain 

sesuai dengan kepentingannya. Dalam menyukseskan pendidikan karakter, 

penilaian disarankan melalui tes perbuatan atau non tes, untuk meningkatkan 

partisipasi dan keterlibatan peserta didik, serta melihat perilaku peserta didik 

secara utuh dan menyeluruh. 

Penilaian pendidikan karakter dapat dilakukan dengan berbagai model, 

seperti observasi, anecdotal record, wawancara, benchmarking, portofolio, skala 

bertingkat, dan evaluasi diri. 

1. Observasi 

Observasi dapat digunakan sebagai alah satu model/strategi penilaian 

pendidikan karakter, melalui pengumpulan data yang pengisiannya 

berdasarkan pada pengamatan langsung terhadap sikap dan perilaku peserta 

didik dengan cara pembiasaan, keteladanan, dan pembentukan karakter peserta 
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didik. Dalam penilaian pendidikan karakter, teknik observasi ini bisa dijadikan 

sebagai salah satu model penilaian pendidikan karakter. Observasi sebagai 

model penilaian, dalam pelaksanaannya harus memiliki sifat-sifat sebagai 

berikut: 1) direncanakan secara sistematis, 2) dilakukan sesuai dengan standar 

kompetensi dan tujuan pembelajaran, 3) dicatat dan diidentifikasi sesuai 

dengan kompetensi tujuan pembelajaran, 4) valid, reliabel da teliti, 5) dapat 

dikuantifikasikan, 6) menggambarkan perilaku yang sebenarnya, dan 7) 

dilakukan secara berkala dan berkesinambungan. 

Menurut cara dan tujuannya, observasi dapat dibedakan menjadi: 

a. Observasi partisipatif 

Dalam observasi ini observer terlibat dalam kegiatan peserta didik yang 

diamati. 

b. Observasi sistematis 

Dalam observasi sistematis, pada umumnya struktur yang berisikan unsur-

unsur yang hendak diamati telah diatur sebelumnya, dan jika terjadi 

ketidakteraturan maka dilakukan dengan observasi tidak sistematis. 

c. Observasi eksperimantal 

Observasi eksperimental adalah observasi nonpartisipatif, tetapi sistematis, 

yang dilakukan untuk mengetahui perubahan-perubahan atau gejala-gejala 

sebagai akibat dari suatu tindakan yang disengaja. 

2. Anecdotal Record 

Anecdotal record merupakan kumpulan rekaman/catatan tentang peristiwa-

peristiwa penting yang menonjol dan menarik perhatian berkaitan dengan 
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karakter peserta didik dalam situasi tertentu. Dai hasil rekaman tersebut dapat 

ditarik suatu kesimpulan mengenai kreativitas peserta didik, baik yang bersifat 

positif maupun negatif, kemudian ditafsirkan dan dimaknai oleh guru sebagai 

bahan untuk membuat penilaian akhir semester. 

Anecdotal record dapat dimanfaatkan oleh guru untuk beberapa hal berikut: 

a. Memperoleh pemahaman yang lebih tepat tentang peserta didik; 

b. Memperoleh pemahaman tentang sebab-sebab perilaku peserta didik yang 

bersangkutan; 

c. Mengembangkan cara-cara untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan 

dan kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam kegiatan belajarnya. 

Anecdotal record dapat berbentuk penilaian, interpretasi, deskripsi khusus, 

dan deskripsi umum. 

1) Penilaian 

Berupa pernyataan yang menerangkan penilaian guru berdasarkan ukuran 

baik-buruk, yang diinginkan dan yang tidak diinginkan, yang diterima dan 

yang tidak dapat diterima. 

2) Interpretasi 

Berupa penafsiran guru terhadap kegiatan, perilaku, dan situasi yang telah 

diamatinya. 

3) Deskripsi Umum 

Berupa catatan tentang kegiatan, perilaku, dan situasi dalam bentuk 

pernyataan umum. 

4) Deskripsi Khusus 
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Berupa catatan yang berisikan uraian tentang kegiatan, perilaku peserta 

didik, dan situasi khusus yang terjadi. 

Anecdotal record hendaknya dibuat dengan memerhatikan beberapa hal 

sebagai berikut. 

1) Objektif, dalam arti menialai apa adanya, yaitu dengan cara sebagai 

berikut: 

a) Catatan dibuat oleh guru yang melakukan penyusunan; 

b) Pencatatan dilakukan segera setelah peristiwa berlangsung; 

c) Deskripsi peristiwa dipisahkan dari tafsiran guru. 

2) Deskriptif, yaitu catatan tentang peristiwa tersebut hendaknya lengkap, 

disertai latar belakang, dinyatakan secara langusng, dan kejadian-

kejadiannya dicatat sesuai dengan urutan terjadi. 

3) Catatan hendaknya mengemukakan situasi satu persatu. 

4) Selektif, maksudnya situasi yang dicatat berhubungan dengan tujuan dan 

masalah yang sedang menjadi perhatian guru ketika pada saat 

pengamatan. 

3. Wawancara 

Wawancara dapat dijadikan sebagai salah satu teknik penilaian pendidikan 

karakter yang dilakukan terhadap peserta didik untuk mendapatkan 

informasi tentang pengetahuan dan penalarannya mengenai suatu hal. 

Misalnya: “Saya membaca karanganmu bagus sekali! Maukah kamu 

menceritakan kembali?” 
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Penilaian melalui wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak 

terstruktur. 

a. Penilaian melalui wawancara terstruktur 

Penilaian melalui wawancara terstruktur dilakukan secara sengaja oleh 

guru dengan menggunakan waktu khusus dan pedoman meskipun 

sederhana. Dalam wawancara ini guru sengaja menilai pemahaman 

peserta didik untuk kemampuan tertentu. Kemampuan yang dapat 

dinilai antara lain: 

(1) Berdoa, 

(2) Mengemukakan pendapat, 

(3) Membaca sajak, puisi atau pantun, 

(4) Bernyanyi, 

(5) Mengucapkan nada dengan suku kata tertentu, 

(6) Menyatakan rasa suka atau tidak suka, dan 

(7) Menceritakan kembali suatu peristiwa yang dialaminya. 

b. Penilaian melalui wawancara tidak terstruktur 

Penilaian melalui wawancara tidak terstruktur yaitu menilai 

percakapan antara peserta didik dengan guru tanpa dipersiapkan 

terlebih dahulu, di mana saja, kapan saja, dan sedang melakukan 

kegiatan apa saja. Penilaian melalui wawancara tidak terstruktur 

biasanya dilakukan pada jam istirahat atau ketika peserta didik sedang 

mengerjakan tugasnya. Kemampuan yang dapat diungkap dengan cara 

ini antara lain: 
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(1) Mengucapkan salam saat bertemu, 

(2) Berdoa sebelum dan sesudah memulai kegiatan, 

(3) Mengaktualisasikan diri dalam suatu kegiatan, 

(4) Menggunakan dan menjawab pertanyaan apa, mengapa, di mana, 

berapa dan bagaimana, 

(5) Berbicara dengan baik, 

(6) Bercerita tentang kejadian sekitarnya, dan  

(7) Memberikan informasi mengenai suatu hal. 

4. Potofolio 

Portofolio adalah kumpulan tugas-tugas yang dikerjakan peserta 

didik. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa penilaian portofolio 

adalah penilaian terhadap seluruh tugas yang dikerjakan peserta didik 

dalam mata pelajaran tertentu. Penilaian portofolio dapat dilakukan 

bersama-sama oleh guru dan peserta didik, melalui suatu diskusi untuk 

membahas hasil kerja peserta didik kemudia menentukan hasil penilaian 

atau skor.  

Popham (dalam Mulyasa, 2013:211) mengemukakan, portofolio 

adalah pengumpulan pekerjaan seseorang secara sistematis. Berdasarkan 

pengertian ini guru dapat mengoleksi karya peserta didik berdasarkan 

aturan tertentu. Portofolio dipergunakan untuk mengukur prestasi belajar 

peserta didik yang bertumpu pada perbedaan individual. Penilaian 

portofolio dilakukan dengan membandingkan karya peserta didik dari 

waktu ke waktu dengan kemampuan dirinya sendiri. 
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Karakteristik penilaian portofolio menurut Popham (dalam Mulyasa, 

2013:211): 

a. Berpusat pada kemajuan peserta didik dalam memantapkan tujuan 

belajar; 

b. Mengukur prestasi peserta didik dengan memerhatikan perbedaan 

individual; 

c. Menggunakan pendekatan kolaboratif; 

d. Mendorong peserta didik untuk dapat menilai sendiri karyanya; 

e. Bertujuan untuk peningkatan karya dan prestasinya; 

f. Memiliki keterkaitan erat dengan pembelajaran. 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penilaian 

portofolio (diadaptasi dari Mardhapi dkk. 2001), adalah sebagai berikut. 

1. Karya yang dikumpulkan adalah benar-benar karya yang 

bersangkutan. 

2. Menentukan contoh pekerjaan yang harus dikerjakan. 

3. Mengumpulkan dan menyimpan sampel karya. 

4. Menentukan kriteria untuk menilai portofolio. 

5. Meminta peserta didik untuk menilai secara terus-menerus hasil 

portofolionya. 

6. Merencanakan pertemuan dengan peserta didik yang dinilai. 

7. Melibatkan orang tua dan masyarakat dalam menilai portofolio. 
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Pucket dan Black (dalam Mulyasa, 2013:212) menyarankan apabila 

guru hendak menggunakan portofolio dalam penilaian, hendaknya 

mengacu kepada rambu-rambu berikut. 

1) Hasil belajar yang dipilih bermakna penuh bagi peserta didik. 

2) Hasil belajar mereflesikan semua dimensi perkembangan peserta didik 

selama pembelajaran berlangsung. 

3) Hasil belajar terkait dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi 

Dasar (SK-KD). 

4) Hasil belajar menunjukkan secara jelas kinerja yang diharapkan. 

5) Hasil belajar sebagai media untuk pertukaran informasi yang bermakna 

antara peserta didik dengan orang tua, guru, dan teman. 

5. Skala Bertingkat 

Skala bertingkat juga dapat digunakan untuk melakukan penilaian 

pendidikan karakter. Skala penialian memuat daftar kata-kata atau 

persyaratan mengenai perilaku, sikap, dan atau kemampuan peserta didik. 

Skala penilaian dapat berbentuk bilangan, huruf, dan ada pula yang 

berbentuk uraian. 

Skala penilaian yang berbentuk bialngan terdiri dari pernyataan atau 

kata atau lainnya, dan di sebelahnya disediakan bilangan tertentu, misalnya 

1 sampai 5. Pengamat tinggal memberi tanda checklist () pada kolom 

salah satu perilaku yang muncul dan lajur skala atau angka yang diamati. 
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Skala berbentuk uraian juga terdiri dari pernyataan atau bentuk 

kemampuan di satu sisi dan di sebelahnya disediakan kolom titik untuk 

diisi oleh pengamat dalam bentuk kalimat. 

Contoh: 

Bentuk skala penilaian bilangan 

Aktivitas belajar peserta didik  1 2 3 4 5 

Skala penilaian bentuk uraian 

Bagaimana usaha peserta didik dalam menyelesaikan pekerjaan 

............ 1 Lamban, kurang berusaha 

............ 2 Sering tidak menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya 

dikerjakan 

............ 3 Sekadar selesai 

............ 4 Rajin bekerja, kadang-kadang lebih dari yang diharapkan 

............ 5 Sangat rajin, selalu lebih dari yang diharapkan 

6. Evaluasi Diri 

Gardner (dalam Mulyasa, 2013:214) mengatakan bahwa evaluasi diri 

adalah penilaian yang dilakukan dengan menetapkan kemampuan yang 

telah dimiliki seseorang dari suatu kegiatan pembelajaran atau kegiatan 

lainnya dalma rentang waktu tertentu. Dapat diartikan, penilaian tersebut 

dapat dilakukan seseorang untuk menilai dirinya sendiri. Evaluasi diri 

dapat dilakukan untuk pendidikan karakter, karena adanya kritikan bahwa 

cara penilaian yang dilakukan belum menyeluruh. 
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Evaluasi diri sendiri pada pendidikan karakter dilakukan peserta 

didik dengan bantuan guru. Peserta didik dibantu untuk menganalisis hasil 

kerja atau merasakan apa yang telah dilakukannya dengan bantuan guru, 

yaitu bisa dengan mengisi daftar isian dengan memberikan tanda check list 

terhadap hasil kerja dan proses pembelajaran yang telah dilaluinya. Format 

check list bisa dalam bentuk gambar yang menunjukkan ekspresi, atau 

setelah anak memiliki hasil kumpulan kerjanya.  

 

2.2.6. Pembelajaran IPS 

2.2.6.1 Hakikat IPS 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah studi integrasi  dari ilmu-ilmu sosial 

dalam kemanusiaan untuk meningkatkan kemampuan warganya. Dalam lingkup 

sekolah, IPS memberikan studi yang terkoordinasi dan sistematis yang 

menekankan pada disiplin-disiplin ilmu antropologi, arkeologi, ekonomi, 

geografi, hukum, filsafat, ilmu politik, psikologi, agama dan sosiologi ( Deni 

Damayanti, 2014: 122) 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

(PERMENDIKBUD) Nomor 57 tahun 2014, IPS adalah  mata pelajaran yang 

mempelajari tentang kehidupan manusia dalam berbagai dimensi ruang dan waktu 

serta berbagai aktivitas kehidupannya.  Mata pelajaran IPS bertujuan untuk 

menghasilkan warganegara yang religius, jujur, demokratis, kreatif, kritis, senang 

membaca, memiliki kemampuan belajar, rasa ingin tahu, peduli dengan 
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lingkungan sosial dan fisik, berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan 

sosial dan budaya, serta berkomunikasi secara produktif.  

 

2.2.6.2 Tujuan IPS 

Tujuan yang bersifat afektif, berupa pengembangan sikap-sikap, 

pengertianpengertian dan nilai-nilai yang akan meningkatkan pola hidup 

demokratis dan menolong siswa  mengembangkan filsafat hidupnya, sedangkan 

Jadi tujuan utama pengajaran Social Studies(IPS) adalah untuk memperkaya dan 

mengembangkan kehidupan anak didik dengan mengembangkan kemampuan 

dalam lingkungannya dan melatih anak didik untuk menempatkan dirinya dalam 

masyarakat yang demokratis, serta menjadikan negaranya sebagai tempat hidup 

yang lebih baik. 

 Selain itu, mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut: (1) mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan 

kehidupan masyarakat dan lingkungannya; (2) memiliki kemampuan dasar untuk 

berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan 

keterampilan dalam kehidupan sosial; (3) memiliki komitmen dan kesadaran 

terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan; (4) memiliki kemampuan 

berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, 

di tingkat lokal, nasional dan global (Hidayanti, 2008: 1.24). 
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2.2.6.3 Pembentukan Karakter dalam IPS 

Pembentukan karakter yang sesuai dengan budaya bangsa tidak hanya 

dilakukan melalui serangkaian kegiatan belajar mengajar di kelas. Pembiasaan-

pembiasaan dalam kehidupan perlu dimulai dari lingkungan terkecil yaitu mulai 

dari keluarga sampai ke masyarakat. Nilai-nilai tersebut tentu perlu 

ditumbuhkembangkan sehingga dapat membentuk pribadi siswa yang 

mencerminkan hidup suatu bangsa yang besar (Deni damayanti, 2014: 124-125). 

Manusia disebut sebagai makhluk sosial karena manusia membutuhkan 

orang lain dalam hidupnya. Karena membutuhkan orang lain, maka manusia 

selalu berhubungan dengan orang lain. Proses hubungan ini disebut komunikasi. 

Bila dekat komunikasi dilakukan dengan lisan, jika jauh komunikasi dilakukan 

dengan alat komunikasi (Deni damayanti, 2014: 124-125). 

Perkembangan nila-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa 

diintegrasikan dalam suatu pokok bahasan dari setiap mata pelajaran, salah 

satunya adalah pada mata pelajaran IPS. Nilai-nilai tersebut dicantumkan dalam 

silabus dan RPP. Perkembangan nilai-nilai itu dalam silabus ditempuh melalui 

cara-cara berikut ini:  

a. Mengkaji Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) pada 

Standar Isi (SI) untuk menentukan apakah nilai-nilai budaya dan karakter 

bangsa yang tercantum sudah tercakup di dalamnya. 

b. Menggunakan tabel yang memperlihatkan keterkaitan antara SK dan KD 

dengan nilai dan indikator untuk menentukan nilai yang akan 

dikembangkan. 
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c. Mencantumkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa dalam tabel di 

silabus. 

d. Mencantumkan nilai-nilai yang sudah tertera dalam silabus dan RPP. 

e. Mengembangkan proses pembelajaran peserta didik secara aktif yang 

memungkinkan siswa secara aktif dimana siswa dapat secara aktif 

melakukan internalisasi nilai dan menunjukkannya dalam perilaku yang 

sesuai. 

f. Memberikan bantuan kepada siswa, baik yang mengalami kesulitan untuk 

menginternalisasi nilai-nilai maupun untuk menunjukkan dalam perilaku 

(Wibowo, 2012: 91) 
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2.3 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Alur Kerangka Berpikir Penelitian 
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yang kurang 
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Pengumpulan Data 

- Wawancara 

- Observasi 

- Angket 

- Dokumentasi 

- Catatan lapangan 

Teknik Keabsahan Data 
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pengecekan anggota dan 
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Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan 

adalah teknik analisis tema 

berdasarkan teori menurut Ulfatin 

(2015:252) 

Penarikan Kesimpulan 

Menarik kesimpulan berdassarkan 

data yang diperoleh antara latar 

belakang pendidikan orang tua, 

penanaman karakter dan hasil belajar 

IPS siswa kelas V SDN Candirejo 02 
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Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara yang telah dilakukan di 

SDN Candirejo 02 Ungaran Barat, didapatkan data 27 siswa di kelas V sebanyak 

7 peserta didik yang mendapatkan nilai di atas kriteria ketuntasan minimal 

(KKM), sedangkan 20 peserta didik nilainya masih berada di bawah KKM. 

Dengan nilai terendah 45 dan tertinggi 75 pada mata pelajaran IPS dengan rata-

rata kelas 67,3. Setelah melakukan wawancara dengan guru kelas V, terdapat 

terdapat berbagai permasalahan dengan dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik 

dari dalam dan lingkungan di sekitar peserta didik. Faktor dari dalam diri berupa 

kesehatan, minat dan motivasi dalam belajar, sedangkan faktor lingkungan berupa 

keluarga, sekolah dan masyarakat. Faktor keluarga meliputi latar belakang 

pendidikan orang tua dan cara penanaman karakter anak dari orang tua. Ketika 

guru memberikan pembelajaran yang sama kepada peserta didik, hasil belajar 

yang diperoleh peserta didik akan berbeda-beda. Dari hasil observasi tersebut, 

dijabarkan rancangan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:  

Pada latar belakang pendidikan orang tua dan cara penanaman karakater, 

peneliti menggunakan angket dan wawancara kepada orang tua dan siswa. Angket 

akan dibagikan kepada semua orang tua siswa. Akan tetapi untuk teknik 

wawancaranya, akan dilakukan dengan cara mengambil sample dari populasi 

yaitu 25% dari 27 orang tua siswa menjadi 6 orang. Hal ini dilakukan karena 

berbagai alasan, salah satunya ialah pengefisien waktu penelitian.  

Selanjutnya, peneliti mengumpulkan data dengan mewawancarai guru kelas 

untuk meneliti hasil belajar siswa. Hasil wawancara dengan guru kelas mengenai 

hasil belajar IPS, digunakan sebagai bahan pertimbangan peneliti untuk 
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mengumpulkan data. Selain melakukan pengamatan dan wawancara, peneliti juga 

membutuhkan dokumen-dokumen seperti foto, catatan lapangan, rekaman saat 

wawancara dan hasil belajar siswa. 

Setelah data tersebut dinyatakan konsisten, peneliti melanjutkan pada tahap 

selanjutnya yaitu menganalisis data dengan menggunakan teknik analisis tema. 

Berdasarkan analisis data yang terkumpul, peneliti dapat menarik kesimpulan dan 

saran untuk penelitiannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap siswa kelas V di 

SDN Candirejo 02 Ungaran Barat dan pembahasan yang telah dikemukakan 

peneliti pendapatkan kesimpulan sebagai berikut 

1. Terdapat hubungan antara latar belakang pendidikan orang tua siswa 

dengan hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas V SDN Candirejo 

02 Ungaran Barat yang dibuktikan dengan hasil belajar siswa yang 

baik, memiliki orang tua dengan jenjang pendidikan menengah dan 

perguruan tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah orang tua 

lulusan SMA sebanyak 23 orang dan sarjana sebanyak 3 orang dengan 

jumlah siswa yang medapatkan nilai di atas KKM sebanyak 7 siswa. 

Sebaliknya, Siswa dengan hasil belajar yang rendah memiliki orang tua 

dengan jenjang pendidikan dasar, terlihat dari 20 siswa nilainya di 

bawah KKM memiliki orang tua lulusan SD/SMP sebanyak 28 orang. 

2. Terdapat hubungan antara penanaman karakter dengan hasil belajar 

mata pelajaran IPS kelas V SDN Candirejo 02 Ungaran Barat yang 

dibuktikan dari 27 siswa, 19 siswa dalam kategori cukup dan 8 siswa 

dalam kategori kurang. Hal tersebut berbanding lurus dengan hasil 

belajar 27 siswa, 20 siswa mendapatkan nilai di bawah KKM dan 7 

siswa di atas KKM. 
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3. Terdapat hubungan antara latar belakang pendidikan orang tua, 

penanaman karakter dan hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas V 

SDN Candirejo 02 Ungaran Barat. Siswa dengan orang tua dengan 

lulusan pada jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi 

mendapatkan hasil belajar mata pelajaran IPS yang baik dan penanaman 

karakter dari orang tua kepada anak yang baik maka hasil belajar mata 

pelajaran IPS anak juga akan baik. Sebaliknya siswa dengan orang tua 

lulusan jenjang pendidikan dasar mendapatkan nilai hasil belajar IPS 

yang kurang dan penanaman karakter dari orang tua kepada anak yang 

kurang maka hasil belajar pada mata pelajaran IPS akan kurang. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada siswa kelas V SDN 

Candirejo 02 Ungaran Barat maka terdapat beberapa saran yang dapat peneliti 

sampaikan sebagai berikut:  

1. Tugas dan tanggung jawab orang tua adalah mendidik anak, ketika anak 

berada di rumah orang tua memiliki tugas dan peranan penting dalam 

mendidik anak sesuai dengan tingkat kemampuan.  Latar belakang 

pendidikan yang dimiliki jangan dijadikan sebagai alasan ketidakmampuan 

membantu anak dalam belajar, tetapi upaya secara sungguh-sungguh 

dalam memberikan bimbingan belajar anak merupakan salah satu faktor 
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yang harus dilakukan oleh setiap orang tua supaya anak dalam belajar 

mendapatkan prestasi belajar yang lebih baik. Orang tua tidak hanya 

mempercayakan anak-anak pada lembaga pendidikan saja, namun 

demikian harus tetap memberikan perhatian, pembinaan dan penanaman 

berbagai pengetahuan sehingga anak akan menjadi manusia yang memiliki 

prestasi yang tinggi dan berguna bagi nusa, bangsa dan agama 

2. Karakter anak terbentuk sejak mereka kecil dimana orang tua menjadi 

tempat pertama anak belajar, karena itu penanaman karakter yang baik dari 

orang tua akan membentuk karakter yang baik pada anak. Disekolah baik 

guru, kepala sekolah maupun tenaga pendidikan yang lain bertanggung 

jawab terhadap penanaman karakter saat anak di sekolah. Lewat peraturan 

yang dibuat dan dijalankan di sekolah dengan pengawasan guru, kepala 

sekolah dan tenaga pendidik lain. Guru berperan dalam mengintegrasikan 

nilai-nilai karakter dalam pembelajaran disekolah. 

3. Orang tua sebaiknya ikut melakukan pendampingan pada anaknya saat di 

rumah, Kerja keras dalam belajar yang diikuti oleh siswa di sekolah 

sebaiknya diimbangi dengan perhatiaan orang tua. Bimbingan belajar dari 

orang tua saat dirumah dan guru, merupakan langkah awal untuk dijadikan 

sebagai penghantar dalam pencapaian hasil belajar yang baik. 
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