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Orang tua berperan membentuk pribadi anggota keluarga terutama anak. Usaha 

membimbing, mengarahkan, dan memperbaiki perilaku anak merupakan perilaku orang 
tua yang disengaja. Peran ini berlangsung melalui interaksi didalam keluarga. 
Penanaman nilai dalam keluarga pada umumnya menjadi komitmen bagi orang tua. Hal 
ini akan dilakukan dengan cara pemberian pendidikan atau bimbingan yang berkenaan 
dengan penanaman nilai bagi anak. 

Permasalahannya yaitu, (1) Peran apa saja yang dilakukan oleh orang tua dalam 
penanaman nilai agama, nilai budi pekerti dan nilai sosial dan (2) Faktor apa yang 
menghambat dan mendukung dalam pelaksanaan penanaman nilai agama, nilai budi 
pekerti dan nilai sosial bagi anak. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran apa saja yang dilakukan 
oleh orang tua dalam penanaman nilai agama, nilai budi pekerti, dan nilai sosial  bagi 
anak di Desa Kedungsari Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal dan untuk 
mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan mendukung dalam pelaksanaan 
penanaman nilai agama, nilai budi pekerti, dan nilai sosial bagi anak di Desa 
Kedungsari Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal. 

Lokasi penelitian dilakukan di desa Kedungsari Kecamatan Singorojo Kabupaten 
Kendal. Fokus penelitiannya tentang penanaman nilai agama, budi pekerti dan sosial. 
Subjek penelitian pada para orang tua dan beberapa tokoh masyarakat dan aparat 
desa. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data penyajian data 
dan simpulan atau verifikasi.    

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagian besar orang tua di Desa 
Kedungsari Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal sudah melaksanakan penanaman 
nilai agama, nilai budi pekerti dan nilai sosial bagi anak-anaknya. 

Berdasarkan abstraksi di atas, diharapkan agar kajian penelitian ini memberikan 
bekal kepada masyarakat agar dapat menjalankan nilai agama, budi pekerti dan nilai 
sosial. Selain itu anak-anak juga sudah memiliki prilaku yang baik hasil dari bimbingan 
yang diberikan orang tuanya.  


