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SARI 

Lisnandani, Lusetya. 2019.Sosialisasi Pendidikan Karakter Anak pada Keluarga 

Single Parent di Desa Gandasuli Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga. 

Skripsi. Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing Dr. Thriwaty Arsal, M.Si., 142 halaman. 

Kata Kunci: Anak, Keluarga Single Parent, Pendidikan Karakter, Sosialisasi 

Idealnya keluarga utuh mampu mendidik anak hingga sukses atau dapat 

memberikan banyak dorongan semangat sehingga anak dapat mewujudkan cita-

cita, namun bagaimana dengan anak-anak yang diasuh pada keluarga single 

parent?. Apakah ketiadaan figur ayah atau ibu di dalam keluarga single parent

berimplikasi pada proses pelaksanaan sosialisasi pendidikan karakter anak?. 

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Mengetahui profil single parent di Desa 

Gandasuli Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga, 2) Mengetahui bentuk 

sosialisasi pendidikan karakter pada keluarga single parent di Desa Gandasuli 

Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis 

menggunakan teori sosialisasi dari George Herbert Mead dan konsep keluarga 

serta pendidikan karakter. Lokasi penelitian berada di Desa Gandasuli, Kecamatan 

Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Pengumpulan data menggunakan  teknik 

observasi, wawancara dan dokumentasi.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Berdasarkan data profil 

single parent yakni yang berjumlah 5 orang dengan tingkat pendidikan SD, SMP 

dan Strata 1. Spesialisasi pekerjaan single parent antara lain ibu rumah tangga, 

pedagang, petani dan guru, 2) Single parent telah berhasil dalam memberikan 

bentuk sosialisasi primer pada anak dengan sempurna yang didasari dari beberapa 

faktor seperti : pendidikan single parent, pengetahuan single parent mengenai 

nilai dan norma, adanya peran pengganti dari ketiadaan salah satu figur ayah atau 

ibu, cara single parent dalam mensosialisasikan pendidikan karakter melalui nilai 

agama, serta dukungan dari masyarakat sekitar. 
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ABSTRACT 

Lisnandani, Lusetya. 2019. Socialization of Children’s Education in the Single

Parent Family in Gandasuli Village Bobotsari District Purbalingga Regency. 

Final project. Sociology and Anthropology Department. Faculty of Social 

Sciences. UniversitasNegeri Semarang. Advisor Dr. ThriwatyArsal, M.Si., 142 

pages. 

Keyword : Character Education, Children, Single Parent Family, 

Socialization. 

Ideally only complete family who can educate children to success or can 

give a lot of encouragement so that the children can realize their dreams, but how 

the children who are grown in single parent's family? Do haven't a father or a 

mother in single parent's family influence in the process of conducting  the 

socialization of children character education? This study aims to  1) find out the 

single parent profile in Gandasuli village Bobotsari district Purbalingga regency. 

2)  find out the forms of character education socialization in single parent family 

in Gandasuli village Bobotsari district Purbalingga regency. 

 This study used qualitative method with analysis using socialization theory 

from George Herbert Mead and family concepts and also character education. 

This study is conducted in Gandasuli village Bobotsari district Purbalingga 

regency. The techniques of collecting the data used observation, interview, and 

documentation. 

 The results of this study showed that 1.) Based on the data of single parent 

profile is found that as many as 5 people with the education level of elementary, 

junior high school, and bacelor. The specification job of single parent are house 

hold, seller, farmer, and teacher. 2) the single parent have achieved in giving 

primary forms of ssocialization to children perfectly which is based on some 

factors, they are single parent's education, single parent's knowledge about values 

and norms, there is substitution role of father or mother, the ways of single parent 

in socialising character education through religion value, and also the 

encouragement from the community area.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Vander (1979:75) sosialisasi merupakan proses interaksi 

sosial yang menyebabkan seorang individu mengenal cara berpikir, 

berperasaan, dan bertingkah laku sehingga membuatnya dapat berperan 

serta dalam kehidupan masyarakatnya. Cara individu berpikir, 

berperasaan, dan bertingkah-laku itu dipelajari dari anggota masyarakat 

lainnya. Secara sadar maupun tidak, setiap individu mendapat informasi 

dari apa yang diajarkan oleh orang tua, saudara, anggota keluarga yang 

lain, dan guru di sekolah. Menurut Berger (1984:116) menyatakan bahwa, 

interaksi individu dengan lingkungannya merupakan proses sosialisasi.  

Berger dan Luckman (1967) menyatakan bahwa sosialisasi 

berlangsung dalam dua fase, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi 

sekunder. Pendapat lain dikemukakan oleh Waters and Crook (1946) yang 

menyatakan bahwa sosialisasi berlangsung dalam tiga fase, yaitu 

sosialisasi primer, sekunder, dan tersier. Sosialisasi primer berlangsung 

dalam keluarga, sosialisasi sekunder terjadi di luar lingkungan keluarga, 

sementara sosialisasi tersier terjadi ketika individu masuk dalam situasi 

sosial yang baru dalam masa kedewasaannya.  

Menurut Khairuddin (2002:68) sosialisasi merupakan proses yang 

terus terjadi selama hidup. Sosialisasi memberikan dua kontribusi 
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fundamental bagi kehidupan seseorang. Pertama,memberikan dasar 

atau pondasi kepada individu bagi terciptanya partisipasi yang efektif 

dalam masyarakat. Kedua,memungkinkan lestarinya suatu masyarakat 

karena tanpa sosialisasi akan hanya ada satu generasi saja sehingga 

kelestarian masyarakat akan sangat terganggu. Contohnya, masyarakat 

Minangkabau, Batak, Jawa, dan lainnya. akan lenyap manakala satu 

generasi tertentu tidak mensosialisasikan nilai-nilai dan budaya 

Minangkabau, nilai-nilai dan budaya Batak, dan nilai-nilai budaya Jawa 

kepada generasi berikutnya. Menurut Ihromi (1999:144) paling tidak ada 

empat agen sosialisasi yang utama, yaitu keluarga, kelompok bermain, 

media massa, dan lembaga pendidikan sekolah. Proses sosialisasi akan 

berjalan lancar apabila pesan-pesan yang disampaikan oleh agen-agen 

sosialisasi itu tidak bertentangan atau selayaknya saling mendukung satu 

sama lain. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga merupakan tempat pertama 

bagi anak untuk belajar berinteraksi dengan lingkungan. Menurut 

Solehudin (2000:79) menyatakan bahwa, keluarga menjadi salah satu 

sarana penting dalam penanaman nilai-nilai pendidikan karakter. Melalui 

keluarga anak belajar merespon dan menyesuaikan diri dengan 

lingkungan. Melalui proses interaksi itu anak secara bertahap belajar 

mengikuti apa yang disosialisasikan oleh orang tua. 

Menurut Frankly (Kusuma, 2011:5) bahwa pendidikan karakter 

adalah sebuah transformasi nilai-nilai kehidupan untuk 
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ditumbuhkembangkan dalam kepribadian seseorang sehingga menjadi satu 

dalam kehidupan orang tua. Menurut Salim (2013:19) menyatakan bahwa, 

pendidikan karakter mencangkup tiga ide pikiran penting yaitu : 1) Proses 

transformasi nilai-nilai. 2) Ditumbuh kembangkan dalam kepribadian, 3) 

Menjadi satu dalam perilaku. Pendidikan karakter dianggap sangat penting 

karena dengan karakter yang baik membuat seorang individu menjadi 

lebih matang, bertanggung jawab dan produktif.  

Keluarga adalah tempat sosialisasi pendidikan inti yang menjadi 

pondasi untuk perkembangan anak. Sementara pendidikan yang diperoleh 

dari sekolah maupun dari lingkungan merupakan sebagian dari pendidikan 

yang diperlukan. Menurut Suyatno (2003:109) bahwa pendidikan dalam 

keluarga tidak hanya tentang bagaimana meningkatkan fungsi kognitif 

atau mencerdaskan anak saja, tetapi juga membentuk karakter. Anak perlu 

diajari untuk membedakan mana yang salah dan yang benar, mana yang 

hak dan mana yang kewajiban, serta bagaimana agar tetap hidup benar di 

lingkungan yang salah. 

Idealnya keluarga utuh mampu mendidik anak hingga sukses atau 

dapat memberikan banyak dorongan semangat sehingga anak dapat 

mewujudkan cita-cita, namun bagaimana dengan anak-anak yang diasuh 

pada keluarga single parent? Apakah ketiadaan figur ayah atau ibu di 

dalam keluarga single parent berimplikasi pada proses pelaksanaan 

sosialisasi pendidikan karakter anak? Pada umumnya di kasus lain, anak-

anak yang dibesarkan di keluarga single parent cenderung akan melakukan 
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tindakan atau berperilaku negatif yang melanggar aturan dan norma yang 

\ada di masyarakat, bagaimana dengan anak-anak dari keluarga single 

parent di Desa Gandasuli Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga? 

Bagaimana sosialisasi pendidikan karakter tersebut dapat terjadi sehingga 

terwujud sosialisasi pendidikan karakter yang sempurna dalam keluarga 

single parent?  

Menurut Layliyah (2013:90) bahwa single parent memiliki 

kewajiban yang sangat besar dalam mengatur keluarganya. Keluarga 

single parent memiliki permasalahan-permasalahan paling rumit 

dibandingkan keluarga yang memiliki ayah atau ibu. Padahal menjadi 

single parent bukan suatu pilihan, melaikan takdir yang harus dijalani. 

Single parentmemiliki peran ganda, yaitu menjadi ayah sekaligus menjadi 

ibu.  

Terkhusus di Desa Gandasuli Kecamatan Bobotsari memiliki 

jumlah kasus cerai meninggal dan cerai talak mencapai 130 kasus sampai 

dengan akhir tahun 2018. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa 

penelitian ini dilakukan. Single parent perempuan tidak hanya harus 

bekerja di ranah publik untuk menggantikan peran suami sebagai pencari 

nafkah tetapi juga harus bekerja dalam ranah domestik sebagai ibu rumah 

tangga, selain itu single parentjuga harus dapat mendidik anak tanpa figur 

seorang ayah. Sama halnya dengan single parent laki-laki selain harus 

bekerja di ranah publik, di satu sisi juga harus bekerja di ranah domestik.  
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Mendidik anak sebagai single parent khususnya di Desa Gandasuli 

bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Single parent harus 

bertanggung jawab kepada anak sepenuhnya. Khususnya dalam tingkah 

laku anak, sehingga dibutuhkan sosialisasi pendidikan karakter yang 

sempurna agar anak-anak juga mampu tumbuh menjadi individu yang 

berkarakter. Sesuai dengan uraian diatas, penulis ingin mengetahui bentuk 

sosialisasi pendidikan karakter yang diterapkan oleh single parenthingga 

anak dari single parentdapat sukses atau dapat mewujudkan cita-cita.  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana profil single parent di Desa Gandasuli Kecamatan    

Bobotsari Kabupaten Purbalingga? 

2. Bagaimana bentuk sosialisasi pendidikan karakter dalam keluarga 

single parent di Desa Gandasuli Kecamatan Bobotsari Kabupaten 

Purbalingga? 

C. Tujuan 

1. Untuk mengetahui profil single parent di Desa Gandasuli    

Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga. 

2. Untuk mengetahui bentuk sosialisasi pendidikan karakter pada 

keluarga single parent di Desa Gandasuli Kecamatan Bobotsari 

Kabupaten Purbalingga. 
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D. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

informasi dan referensi dalam menambah wawasan pengetahuan 

mengenai keilmuan sosiologi keluarga. 

b. Dapat memberikan pustaka pengetahuan bagi semua kalangan. 

Khususnya terkait dengan pembelajaran sosiologi kelas X BAB 4 

tentang materi Proses Sosialisasi dan Proses Pembentukan 

Kepribadian.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan sebagai bekal dalam mengaplikasikan pengetahuan 

teoritik terhadap masalah praktis.  

b. Sebagai masukan untuk pemerintah dalam menentukan kebijakan 

yang berkaitan dengan permasalahan keluarga, khususnya 

mengenai keluarga single parent. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat 

sebagai  pengetahuan yang dapat digunakan untuk bahan bacaan 

terkait pencapaian pendidikan anak pada keluarga single parent. 

d. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan 

perbandingan untuk penelitian yang sama. 
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E. Batasan Istilah 

1. Bentuk Sosialisasi  

 Menurut Mead (1972) bahwa sosialisasi adalah proses dimana 

manusia belajar melalui cara, nilai dan menyesuaikan tindakan dengan 

masyarakat dan budaya, isinnya melihat bagaimana manusia 

meningkatkan pertumbuhan pribadi mereka agar sesuai dengan 

keadaan, nilai, norma dan budaya sebuah masyarakat.  

Cohan (Elly dan Usman, 2011: 155) mendefinisikan sosialisasi 

sebagai proses-proses manusia mempelajari tata cara kehidupan dalam 

masyarakat untuk memperoleh kepribadian dan membangun 

kapasitasnya agar berfungsi dengan baik sebagai individu maupun 

sebagai anggota suatu kelompok. 

Bentuk sosialisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

sikap dan praktik dari single parent dalam menerapkan nilai-nilai 

karakter pada diri anak. Bentuk sosialisasi ini meliputi : sosialisasi 

primer, sosialisasi sekunder, sosialisasi otoriter, sosialisasi demokratis 

dan sosialisasi permisif.  

2. Pendidikan 

Menurut Yusuf (Ba’in, 2011:191) bahwa pendidikan merupakan

wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber 

daya manusia. Menurut Nasution (Warni, 2015:101) pendidikan 

adalah proses mengajar dan belajar pola-pola kelakuan manusia 

menurut apa yang diharapkan oleh masyarakat. Menurut Abdullah 
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(Jailaini, 2014:248) bahwa pendidikan keluarga adalah segala usaha 

yang dilakukan oleh orang tua berupa pembiasaan dan improvisasi 

untuk membantu perkembangan pribadi anak.  

Pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala 

usaha yang dilakukan oleh single parent berupa pembiasaan 

berperilaku positif untuk membantu perkembangan pribadi anak. 

3. Karakter 

Menurut Hornby dan Parnwell (Hidayatullah, 2010: 12) karakter 

artinya kualitas mental atau moral, nama atau reputasi. Menurut 

Lutfiana dkk (2017:2) perkembangan ilmu dan teknologi saat ini 

turut mempengaruhi perilaku anak yang semakin berkembang. 

Pengembangan nilai-nilai karakter anak mulai berkembang dari 

keluarga, sekolah, kemudian lingkungan. 

Karakter yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah usaha yang 

dilakukan oleh single parent sebagai individu yang diberi tanggung 

jawab untuk memberikan nilai-nilai karakter yang baik bagi anak, 

sehingga anak mampu menjadi pribadi yang berkarakter dan mampu 

membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya dan 

lingkungan.  

4. Anak 

Menurut Khaerudin (2008:4) anak ialah hasil buah hati dari orang 

tua. Anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak dari 

single parent yang belum menikah dan masih menempuh pendidikan 
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dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat perguruan tinggi maupun 

menjadi PNS/TNI/POLRI.  

5. KeluargaSingle Parent 

Menurut Agustin dkk (Ardiyanto dkk, 2018:379) bahwa keluarga 

merupakan suatu sistem sosial terkecil yang di dalamnya dapat 

terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang masing-masing memiliki peran. 

Menurut Amran (Ardiyanto dkk, 2018:379) bahwa dalam keluarga 

terdapat pembagian tugas bagi tiap anggota, yaitu suami merupakan 

kepala rumah tangga yang bertanggungjawab terhadap masa depan 

keluarga dan memiliki kewajiban menafkahi keluarga, sedangkan 

istri memiliki kewajiban menjaga, memelihara, mengasuh dan 

mendidik anak dalam keluarganya.   

Menurut Qaimi (Arifin dan Ummah, 2018:54) single parent

adalah orangtua yang secara sendirian membesarkan anak-anaknya 

tanpa kehadiran, dukungan atau tanggung jawab pasangannya. Selain 

itu, Surya (Arifin dan Ummah, 2018:54) single parent adalah 

orangtua dalam keluarga yang tinggal sendiri yaitu ayah saja atau ibu 

saja. Single parent dapat terjadi karena perceraian, salah satu 

meninggalkan rumah, salah satu meninggal dunia.  

Keluarga single parent yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

keluarga single parent  di Desa Gandasuli Kecamatan Bobotsari 

Kabupaten Purbalingga yang telah memiliki anak dari hasil 

pernikahan.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

A. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan judul penelitian yang diangkat oleh penulis, terdapat 

beberapa penelitian terdahulu yang kajiannya memiliki kemiripan 

sehingga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan. Adapun hasil 

penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lainnya dapat ditemui 

dalam berbagai bentuk seperti artikel, mini riset, makalah, ataupun yang 

lainnya. 

1. Sosialisasi dalam Kehidupan Bermasyarakat 

Sebelum berbicara mengenai single parent dan pendidikan 

karakter, pertama yang akan dibahas dalam bagian ini yaitu sosialisasi  

yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Berangkat dari 

penelitian Fakhomah dan Fatimah (2018) menunjukkan bahwa orangtua 

yang berprofesi sebagai WPS di Lokalisasi Gambilangu mempunyai 

harapan dan keinginan terhadap masa depan anak, yaitu anak memiliki 

pendidikan formal yang baik, memiliki pengetahuan agama, dan tidak 

memiliki pengalaman yang sama seperti orangtua. Keluarga WPS 

dalam mendidik anak dengan menerapkan konsep sosialisasi Herbert 

Mead.  

Penelitian kedua dilakukan oleh Aryanti  (2015) menunjukkan 

bahwa sosialisasi dan pembentukan identitas etnis dalam keluarga 
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didasarkan pada enam tema : (1) riwayat migrasi keluarga; (2) 

mengadopsi dan merujuk budaya keluarga; (3) pengembangan identitas 

keluarga; (4) gaya pengasuhan dan jumlah waktu yang dihabiskan 

untuk berinteraksi dalam jenis pekerjaan keluarga dan orang tua; (5) 

bahasa yang digunakan dalam keluarga; dan (6) situasi yang 

mendukung dan menghambat ekspresi identitas etnis. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rochayanti (2012) 

menunjukkan bahwa keluarga Jawa di Yogyakarta berusaha 

mensosialisasikan budaya lokal yaitu bahasa Jawa dan sikap hidup 

orang Jawa. Orang tua Jawa mensosialisasikan karena mereka 

memaknai bahasa dan sikap hidup orang Jawa sebagai identitas orang 

Jawa dan harapannya anak-anak bisa bersikap hormat dan menghargai 

orang lain. Di samping itu orang tua juga masih mengharapkan agar 

budaya lokal dapat dimasukan dalam kurikulum sekolah.  

Penelitian yang dilakukan oleh Winarni (2005) menunjukkan 

bahwa proses sosialisasi politik dalam keluarga dilaksanakan dalam 

bentuk sosialisasi kognitif, afektif dan evaluatif. Besarnya peran 

keluarga dalam pelaksanaan sosialisasi politik sangat tergantung pada 

tingkat intensitas interaksi antara individu dengan keluarga, proses 

komunikasi yang berlangsung antara individu dengan keluarga dan 

tingkat penekunan individu yang mengalami proses sosialisasi politik 

serta umur individu yang bersangkutan.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dkk (2017) bertujuan untuk 

mengetahui pola sosialisasi nilai yang diterapkan oleh tenaga pendidik 

dan kependidikan kepada siswa untuk mendorong siswa berperilaku 

sesuai nilai yang berlaku. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa 

pola sosialisasi yang dominan diterapkan oleh pihak sekolah adalah 

pola sosialisasi partisipatif dan sosialisasi nilai yang dilakukan oleh 

tenaga pendidik dan kependidikan berperan terhadap perilaku siswa di 

lingkungan sekolah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Gustina (2009) menunjukkan 

bahwa lingkungan keluarga sebagai wahana sosialisasi dan interaksi 

edukatif merupakan strategi pembinaan kepribadian dan kesejahteraan 

anak secara optimal. Format pendidikan keluarga yang lebih efektif 

adalah menciptakan dan memberdayakan sistem interaksi yang bersifat 

edukatif bagi anak. Interaksi orang tua dengan anak dalam keluarga 

yang bersifat edukatif terbentuk dengan adanya hubungan timbal balik 

yang dinamis antara orang tua dengan anak yang bernuansa mendidik 

dalam keluarga. 

Penelitian terakhir mengenai sosialisasi dilakukan oleh Choiri 

(2017) menunjukkan bahwa upaya pemanfaatan lingkungan sekitar 

sebagai sumber belajar anak harus diupayakan seoptimal mungkin. 

Pada dasarnya lingkungan sekitar menyediakan berbagai pengalaman 

belajar yang bermanfaat bagi anak. Belajar dengan cara menyatu pada 
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lingkungan akan memberikan pengalaman nyata bagi anak. Anak tidak 

saja belajar teori melainkan mengamati dan merasakan langsung. 

Rangkuman uraian artikel yang dituliskan di atas memiliki 

perbedaan dengan kajian penelitian yang penulis lakukan pada fokus 

kajian sosialisasi. Artikel yang dituliskan di atas hanya membahas 

sosialisasi secara umum yang diterapkan dalam keluarga, sosialisasi 

dalam kajian budaya lokal maupun pembentukan etnis, sosialisasi 

dalam pendidikan formal maupun pendidikan non fomal serta 

sosialisasi yang didapatkan dari lingkungan masyarakat. Sedangkan 

penulis lebih menitik beratkan pada fokus bentuk sosialisasi pendidikan 

karakter anak pada keluarga single parent di Desa Gandasuli 

Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga, dengan asumsi bahwa 

single parent tidak mampu dalam menghadapi tantangan mengasuh dan 

mendidik anak-anak dengan baik, untuk menghindari tantangan tersebut 

diperlukan bentuk sosialisasi pendidikan karakter yang baik dan benar 

agar pesan yang disampaikan dapat dipahami. Walaupun fokusnya 

sama yaitu pentingnya sosialisasi yang baik dalam pembentukan 

karakter individu, akan tetapi subjek sasaran dari pelaksanaan 

sosialisasi memiliki perbedaan.  .  

2. Masalah dan Kebutuhan pada Single Parent 

Penelitian yang dilakukan oleh Mailany dan Sano (2013) tentang 

single parentyang memiliki peran ganda sebagai orang tua bagi anak. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa orang tua tunggal yang 
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menyebabkan perceraian dengan suami memiliki masalah tentang 

hubungan dengan keluarga suami, sedangkan orang tua tunggal 

disebabkan oleh kematian suaminya mengalami masalah dalam hal 

kondisi fisik, kesehatan, dan keuangan. 

 Penelitian selanjutnya mengenai single parent dilakukan oleh 

Arifin dan Ummah (2018) menunjukkan bahwa : (1) Pola asuh orangtua 

tunggal dalam keluarga pada siswa secara umum berada dalam kategori 

baik, artinya orangtua yang secara sendirian mampu untuk memberikan 

dukungan atau tanggung jawab terhadap anaknya untuk membentuk 

watak, kepribadian, dan memberikan nilai-nilai yang bagi anak. (2) 

Tingkat kedisiplinan belajar siswa secara umum berada dalam kategori 

tinggi, artinya siswa memiliki sikap atau perilaku yang menggambarkan 

kepatuhan kepada suatu aturan dalam kegiatan belajarnya. (3) Ada 

pengaruh positif antara pola asuh orangtua tunggal dalam keluarga 

terhadap kedisiplinan belajar siswa di SMP Negeri 1 Cina, artinya 

semakin baik pola asuh orangtua akan semakin baik pula sikap disiplin 

belajar siswa.  

 Penelitian lain mengenai single parent juga dilakukan oleh 

Cahyani (2016). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

masalah dan kebutuhan yang ada pada orang tua tunggal. Subjek dalam 

penelitian ini ialah JK dan UP. Subjek JK mengalami masalah dalam 

aspek mengasuh dan mendidik anak sedangkan subjek UP mengalami 

masalah dalam aspek ekonomi. Tetapi ada beberapa masalah yang sama 
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dirasakan oleh kedua subjek, yaitu masalah psikologi dan masalah 

sosial. Kedua subjek sama-sama merasakan keterpurukan dimasa awal 

menjadi orang tua tunggal dan merasakan penerimaan dari lingkungan 

masyarakat yang kurang baik karena status mereka. Subjek JK 

mengalami kebutuhan akan cinta dan kepemilikan, sedangkan subjek 

UP mengalami kebutuhan akan penghargaan. 

 Penelitian selanjutnya dilakukan Mala (2017) menunjukkan bahwa 

ada tiga aspek peran orang tua tunggal, yaitu : motivator, fasilitator, dan 

mediator. Aspek fasilitator dan mediator adalah yang paling sering 

dilakukan oleh orang tua tunggal, sedangkan aspek motivator adalah 

yang paling tidak dilakukan oleh orang tua tunggal. Ini karena orang tua 

tunggal lebih fokus pada kondisi ekonomi keluarga. Ibu lajang lebih 

mampu menggambarkan tiga aspek peran sebagai motivator, fasilitator, 

dan mediator daripada ayah orang tua. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Faso (1987) dalam penelitiannya 

menunjukkan bahwa pendapatan single parent perempuan lebih rendah 

dibandingkan penghasilan single parent laki-laki. Pada kuartal pertama 

tahun 1983, pendapatan mingguan yang didapatkan oleh single parent

perempuan ialah $ 256,00 sedangkan pendapatan yang diperoleh oleh 

single parent laki-laki mencapai $ 400,00. Hal ini berarti tingkat 

kemiskinan ada pada keluarga single parent perempuan. Single parent

perempuan yang telah memiliki anak sulit untuk mendapatkan 

pekerjaan dengan gaji yang tinggi, karena biasanya sudah menikah di 
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usia muda dan memiliki pendidikan yang kurang serta sumber daya 

yang lebih sedikit.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Hamid dan Salleh (2013) dengan 

hasil penelitian menunjukkan pentingnya sistem dukungan sosial yang 

efektik bagi single parent perempuan yang bekerja. Layanan konseling 

dapat menjadi tempat untuk memahami, mendukung, menyelesaikan 

dan memenuhi kebutuhan single parent perempuan yang bekerja. Hal 

ini akan mengurangi rasa sakit dan beban yang dialami oleh single 

parent perempuan yang bekerja.  

 Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Vafa dan Ismail (2009) 

menunjukkan bahwa terapi anak memiliki potensi dalam meningkatkan 

dan membangun kembali hubungan orangtua dengan anak melalui 

pengajaran single parent. Keterampilan yang diperlukan untuk 

mengatasi masalah pada anak, dilihat sebagai hasil dari adanya single 

parent (misalnya masalah perilaku masa kanak-kanak, masalah 

hubungan orangtua-anak, kurangnya pengetahuan dan keterampilan 

pengasuhan yang memadai).  

 Penelitian yang dilakukan oleh Sirait dan Minauli (2015) 

menunjukkan bahwa responden I menjadi single mother karena 

kematian dan responden II karena perceraian. Aspek kontrol yang 

dimiliki oleh single mother pada responden I berusaha menyelesaikan 

permasalahan ekonominya dengan pintar mengelola uang, pada 

responden II menyelesaikan segala yang menyangkut masa depan 
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dirinya dan anak-anak. Komitmen yang dimiliki responden mempunyai 

persamaan yaitu: Berpikir untuk melupakan suami dan menjalani 

kehidupan sendiri dan memikirkan masa depan anak.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Misriani (2012) menunjukkan 

bahwa : 1) Bentuk pengasuhan yang diterapkan oleh single parent

secara umum adalah pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis di 

tandai dengan adanya pemberian kesempatan kepada anak dalam 

mengutarakan pendapatnya, orangtua memberikan kebebasan yang 

bertanggung jawab kepada anaknya. 2) Dampak pengasuhan anak oleh 

single parent terhadap prestasi belajar siswa yaitu berdampak positif 

terhadap prestasi belajar siswa di sekolah, dimana siswa yang memiliki 

orangtua single parent mendapatkan prestasi belajar yang bagus di 

sekolahnya yang tercermin dari nilai-nilai rapor siswa. 

 Konteks yang telah dibahas pada kumpulan artikel jenis ke dua 

berfokus kepada masalah dan kebutuhan single parent. Masalah yang 

dihadapi single parent antara lain masalah kondisi fisik, kesehatan, 

keuangan dan penerimaan dari lingkungan masyarakat yang kurang 

baik karena status single parent serta kurangnya pengetahuan dan 

keterampilan pengasuhan yang memadai. Single parent mengalami 

kebutuhan akan cinta dan kepemilikan, kebutuhan akan penghargaan, 

sistem dukungan sosial yang efektik bagi single parent.  
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3. Pendidikan Karakter dalam Aspek Kehidupan  

Pendidikan berlangsung seumur hidup (life long education) dalam 

lingkungan keluarga, sekolah, dan dalam lingkungan masyarakat. 

Menurut Kinasih dan Fatimah (2015) melalui pendidikan diharapkan 

mampu mengembangkan potensi diri untuk memiliki kecerdasan, 

kepribadian dan akhlak mulia. Dalam proses pendidikan tersebut akan 

ditranformasikan berbagai macam nilai-nilai karakter. Sjarkawi 

(Subagyo, 2013:107) bahwa karakter adalah ciri atau karakteristik gaya 

atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-

bentukan ysng diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa 

kecil, dan juga bawaan seseorang sejak lahir.  

Hal tersebut didukung oleh penelitian Setiabudi (2012) 

menunjukkan bahwa pendidikan karakter di pesantren diterapkan 

dengan menggunakan metode keteladanan, tata aturan, dan instruksi 

langsung. Metode tersebut diterapkan dalam tiga ranah yakni proses 

belajar mengajar, kegiatan sehari-hari santri di dalam pondok, dan 

kegiatan santri di luar pondok pesantren. Nilai yang ditanamkan 

bersumber dari teori-teori dalam kitab yang diajarkan. Hasil dari pena-

naman pendidikan karakter ditunjukan dalam perilaku dan kebiasaan 

santri yang mengikuti secara natural proses internalisasi yang panjang. 

Studi lain juga dilakukan oleh Hadiarti (2013) berdasarkan hasil 

penelitiannya bahwa pendidikan karakter di SMA Negeri 1 Batang 

menekankan nilai religius, jujur, peduli lingkungan, nasionalisme, 
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tertib, disiplin, tetapi yang utama menanamkan nilai tertib dan disiplin. 

Pendidikan karakter bukan mata pelajaran tersendiri namun dimasukkan 

kesemua mata pelajaran, bentuk pengintegrasian pendidikan karakter 

dapat dilihat dari silabus dan RPP yang dikembangkan oleh guru di 

SMA Negeri 1 Batang. Hambatan dalam pelaksanaan pendidikan 

karakter adalah pemikiran yang berbeda, anggapan yang salah tentang 

nasehat dari guru, kesulitan dalam penyusunan silabus dan RPP, 

kurangnya kedisiplinan siswa. 

Studi lain mengenai pendidikan karakter oleh Hasan (2012) dalam 

penelitiannya menunjukkan bahwa pendidikan sejarah berperan dalam 

pendidikan karakter karena pelajaran sejarah memiliki arti strategis 

dalam pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat 

serta dalam pembentukan manusia Indonesia yang memiliki rasa 

kebangsaan dan cinta tanah air. Penguatan pelajaran sejarah sebagai 

pendidikan karakter dapat diterapkan mulai dari tujuan, pelaksanaan 

pembelajaran, materi, sumber dan media, sampai dengan penilaian. 

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Sulthoni (2013) dalam 

penelitiannya menunjukkan bahwa strategi panti asuhan dalam 

membentuk karakter anak yaitu dengan cara, (1) memberikan tugas 

pada anak, (2) mewajibkan anak-anak untuk mengaji dan sholat 

berjamaah (3) mengembangkan unit ekonomi produktif. Hambatan 

yang ditemui ketika melakukan strategi pembentukan karakter yaitu: (1) 

Kondisi gedung panti asuhan yang sedang direnovasi, (2) Pengaruh 
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anak diluar panti, (3) Sifat dan watak yang susah diatur. Penelitian ini 

menggunakan konsep mengenai pembentukan karakter anak.  

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Hastuti (2015) menunjukkan 

bahwa dalam pembelajaran Sosiologi di SMA Negeri 1 Comal 

mengimplementasikan pendidikan karakter religius mulai dari persiapan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. 

Proses implementasi pendidikan karakter religius mengalami beberapa 

hambatan diantaranya : perbedaan tingkat pemahaman siswa, pengaruh 

lingkungan di luar sekolah, dan kurangnya kontrol guru terhadap 

pelaksanaan pendidikan karakter religius. 

Penelitian yang dilakukan oleh Astuti dkk (2014) menunjukkan 

bahwa sosialisasi pendidikan karakter bangsa di sekolah dasar ini 

dilakukan dengan beberapa cara, terintegrasi dengan subjek termasuk, 

melalui manajemen sekolah, dan melalui program ekstrakurikuler. 

Cara-cara itu sepertinya tidak membuahkan hasil maksimal. Model 

sosialisasi karakter pendidikan nasional di sekolah dasar melalui komik 

lebih efektif diterapkan, karena siswa lebih tertarik dengan visualisasi 

gambar yang menarik dan akrab. 

Penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2014) menunjukkan bahwa 

pola pengasuhan di yayasan Tunas Rajawali menggunakan pola 

pengasuhan yang cenderung demokratis, karakter yang dikembangkan 

dalam pengasuhan meliputi karakter yang berhubungan dengan Tuhan, 

diri sendiri, sesama, dan dengan lingkungan. Penerapan pola 
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pengasuhan yang cenderung demokratis dalam pengembangan karakter 

anak berkembang dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan oleh ketua yayasan dan seluruh pengasuh. Kendala 

pengasuhan anak dalam upaya pengembangan karakter di pengaruhi 

oleh faktor internal dan faktor eksternal (IPTEK, lingkungan anak 

bersosialisasi). 

Penelitian yang dilakukan oleh Solihat (2005) menunjukkan bahwa 

komunikasi orang tua memainkan peran penting dalam pendidikan 

terutama dalam membentuk karakter anak. Peran orang tua bagi 

pendidikan anak hanya terbatas pada penyediaan sumber daya materi. 

Orang tua juga harus menambah dan terus memperbarui pengetahuan 

mereka. Kunci lain untuk memperkuat karakter anak adalah dengan 

menyediakan lingkungan yang sehat, harmonis, dan aman untuk 

pertumbuhan anak-anak mereka.  

Penelitian yang dilakukan oleh Heryanto (2017) menunjukkan 

bahwa pendidikan karakter di lingkungan keluarga berbasis lingkungan 

alam menumbuhkan dan membangun kesadaran tentang dirinya, orang 

lain dan lingkungan sebagai tempat tinggal hidupnya, sehingga 

berperilaku santun yang mencerminkan sosial-emosional nilai-nilai 

fundamental. Penelitian ini bertujuan mengungkap masa lalu kehidupan 

mahasiswa pada saat usia dini yang menyangkut: (1) makna lingkungan 

alam sebagai wahana penanaman karakter pada anak usia dini; (2) 

kegiatan pembelajaran yang mengimplementasikan interaksi anak 
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dengan lingkungan alam; (3) dimensi karakter yang tumbuh dan 

terbangun pada anak usia dini.  

Pembahasan dalam tulisan di atas lebih menelaah proses 

penanaman pendidikan karakter anak dalam lingkungan pendidikan 

formal, non formal serta pendidikan informal. Proses implementasi 

penanaman karakter anak tidaklah mudah, karena harus didukung oleh 

semua pihak, serta membutuhkan waktu yang panjang. Proses 

penanaman karakter pada anak kerap kali menghadapi berbagai macam 

hambatan. Hambatan tersebut berasal dari faktor internal dan faktor 

eksternal (IPTEK, lingkungan anak bersosialisasi). 

Pembahasan uraian literasi pustaka di atas dikelompokan menjadi 3 

pembahasan utama yaitu :  

1. Berfokus pada sudut pandang sosialisasi. Membahas sosialisasi secara 

umum yang diterapkan dalam keluarga, sosialisasi dalam kajian 

budaya lokal maupun pembentukan etnis, sosialisasi dalam pendidikan 

formal maupun pendidikan non fomal serta sosialisasi yang didapatkan 

dari lingkungan masyarakat.  

2. Berfokus kepada konteks masalah dan kebutuhan single parent. 

Masalah yang dihadapi single parent antara lain masalah kondisi fisik, 

kesehatan, keuangan dan penerimaan dari lingkungan masyarakat yang 

kurang baik karena status single parent serta kurangnya pengetahuan 

dan keterampilan pengasuhan yang memadai. Single parent mengalami 
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kebutuhan akan cinta dan kepemilikan, kebutuhan akan penghargaan, 

sistem dukungan sosial yang efektif bagi single parent.  

3. Selanjutnya berfokus pada proses penanaman pendidikan karakter anak 

dalam lingkungan pendidikan formal, non formal serta pendidikan 

informal.  

Dari telaah pustaka diatas persamaan penelitian-penelitian 

sebelumnya dengan penelitian penulis adalah sama-sama melihat 

bagaimana implementasi pendidikan karakter dan masalah yang 

dihadapi keluarga single parent. Adapun perbedaan penelitian-

penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah penelitian 

sebelumnya tentang penanaman pendidikan karakter anak pada 

lingkungan keluarga,pendidikan formal maupun non formal baik yang 

berhasil maupun yang belum berhasil yang melihat bagaimana peran 

orang tua, keluarga dan lembaga pendidik dalam proses penanaman 

pendidikan karakter pada anak tersebut, sedangkan dalam penelitian ini 

ingin melihatbagaimana implementasi pendidikan karakter anak pada 

keluarga single parent dengan melihat apakah ketiadaan figur ayah 

atau ibu di dalam keluarga single parent berimplikasi pada proses 

pelaksanaan sosialisasi pendidikan karakter anak.Perbedaan lainnya 

terletak mengenai sudut pandang yang digunakan penulis dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya fokus 

penelitian lebih banyak menggunakan perspektif ilmu ekonomi 

sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan 
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perpektif sosiologis dalam mengkaji fenomena penanaman pendidikan 

karakter anak pada keluarga single parent. 

B. Deskripsi Teoritis 

1. Teori Sosialisasi 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori permulaan 

diri atau perkembangan diri manusia (sosialisasi) George Herbert Mead. 

Menurut Mead (1972) bahwa teori sosialisasi adalah proses dimana 

manusia belajar melalui cara, nilai dan menyesuaikan tindakan dengan 

masyarakat dan budaya, isinya melihat bagaimana manusia 

meningkatkan pertumbuhan pribadi mereka agar sesuai dengan 

keadaan, nilai, norma dan budaya sebuah masyarakat. George Herbert 

Mead dalam teorinya yang diuraikan dalam buku Mind, Self, and 

Society menguraikan tahap pengembangan diri manusia.  

a. Tahap-tahap Sosialisasi 

Manusia yang baru lahir belum mempunyai diri, diri manusia 

berkembang secara bertahap melalui interaksi dengan anggota 

masyarakat lain. Menurut Mead pengembangan diri manusia 

berlangsung melalui tahap-tahap sebagai berikut : 

1. Tahap persiapan (Preparatory Stage)  

 Tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan, saat seorang 

anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya. Pada 

tahap ini juga anak mulai melakukan kegiatan meniru meski tidak 

sempurna. Individu sebagai calon anggota masyarakat dalam 
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tahap ini dipersiapkan dengan dibekali nilai-nilai dan norma-

norma yang menjadi pedoman bergaul dalam masyarakat oleh 

lingkungan yang terdekat, yaitu keluarga.  

2. Tahap Meniru (Play Stage)  

  Tahap ini ditandai dengan semakin sempurnanya seorang 

anak menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa. 

Pada tahap ini mulai terbentuk kesadaran tentang nama diri dan 

siapa nama orang tuanya, kakaknya, dan sebagainya. Anak mulai 

menyadari tentang apa yang dilakukan oleh seorang ibu dan apa 

yang diharapkan seorang ibu dari dirinya.  

3. Tahap Siap Bertindak (Game Stage) 

Peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan 

digantikan peran yang secara langsung dimainkan sendiri dengan 

penuh kesadaran. Kemampuannya menempatkan diri pada posisi 

orang lain pun meningkat, sehingga memungkinkan adanya 

kemampuan bermain secara bersama-sama. Pada tahap ini 

individu mulai berhubungan dengan teman teman sebaya di luar 

rumah. 

4. Tahap Penerimaan Norma Kolektif (Generalizing Stage) 

Pada tahap ini seseorang telah dianggap dewasa. Individu 

sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara 

luas. Dengan kata lain, individu dapat bertenggang rasa tidak 
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hanya dengan orang-orang yang berinteraksi dengannya, tetapi 

juga dengan masyarakat secara luas. 

b. Bentuk Sosialisasi  

Sosialisasi dapat diartikan sebagai proses yang dialami individu 

dari masyarakatmencakup kebiasaan, sikap, norma, nilai-nilai, 

pengetahuan, harapan, keterampilan yang dalam proses tersebut ada 

kontrol sosial yang kompleks sehingga anak terbentuk menjadi 

individu sosial dan dapat berperan sesuai dengan apa yang 

diharapkan masyarakatnya.Sosialisasi yang terjadi dalam masyarakat 

bisa terwujud dalam beberapa bentuk. Berger dan Lukman dalam 

Ihromi (1999:32) mengatakan bahwa bentuk sosialisasi dibedakan 

menjadi 2 tahap, yaitu : 

1. Sosialisasi primer 

Sosialisasi primer sebagai sosialisasi yang pertama dijalani 

oleh individu semasa kecil, di mana ia menjadi anggota 

masyarakat, dalam tahap ini proses sosialisasi primer membentuk 

kepribadian anak ke dalam dunia umum dan keluarga yang 

berperan sebagai agen sosialisasi. 

2. Sosialisasi sekunder  

Sosialisasi sekunder didefinisikan sebagai proses berikutnya 

yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasi ke dalam 

sektor baru dari dunia objektif masyarakatnya. Proses sosialisasi 

pada tahap ini mengarah pada terwujudnya sikap profesionalisme 
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(dunia yang lebih khusus) dan dalam hal ini yang menjadi agen 

sosialisasi adalah lembaga pendidikan, peer group, lembaga 

pekerjaan, dan lingkungan yang lebih luas dari keluarga. 

Elizabeth B. Hurlock dalam Ihromi (2004: 51) membagi bentuk 

sosialisasi berdasarkan polanya dibagi menjadi tiga, yaitu : 

1. Otoriter  

Pola otoriter ini, orang tua memiliki kaidah-kaidah dan 

peraturan-peraturan yang kaku dalam mengasuh anaknya. Setiap 

pelanggaran akan dikenakan hukuman. Sedikit sekali atau tidak 

pernah ada pujian atau tanda-tanda yang membenarkan tingkah 

laku anak apabila mereka melaksanakan aturan tersebut. Tingkah 

laku anak dikekang secara kaku dan tidak ada kebebasan berbuat 

kecuali perbuatan yang sudah ditetapkan oleh peraturan. Orang tua 

tidak mendorong anak untuk mengambil keputusan sendiri atas 

perbuatannya tetapi menentukan bagaimana harus berbuat.  

2. Demokratis  

Orang tua menggunakan diskusi, penjelasan dan alasan-

alasan yang membantu anak agar mengerti mengapa anak diminta 

untuk mematuhi suatu aturan. Orang tua menekankan aspek 

pendidikan daripada aspek hukuman. Hukuman tidak pernah kasar 

dan hanya diberikan apabila anak dengan sengaja menolak 

perbuatan yang harus anak lakukan. Apabila perbuatan anak sesuai 

dengan apa yang patut anak lakukan maka orang tua memberikan 
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pujian. Orang tua yang demokratis adalah orang tua yang berusaha 

untuk menumbuhkan kontrol dari diri anak sendiri.  

3. Permisif  

Orang tua bersikap membiarkan atau mengizinkan setiap 

tingkah laku anak dan tidak pernah memberikan hukuman kepada 

anak. Pola ini ditandai oleh sikap orang tua yang membiarkan anak 

mencari dan menemukan sendiri tata cara yang memberi batasan-

batasan dari tingkah lakunya. Saat terjadi hal yang berlebihan 

barulah orang tua bertindak. Pada pola ini pengawasan menjadi 

sangat longgar.  

c. Media Sosialisasi 

Menurut Narwoko dan Suyatno (2004:72) media sosialisasi 

merupakan tempat dimana sosialisasi itu terjadi atau disebut juga 

sebagai agen sosialisasi (agent of socialization) atau sarana 

sosialisasi. Agen-agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang 

membantu seorang individu menerima nilai-nilai atau tempat dimana 

seorang individu belajar terhadap segala sesuatu yang kemudian 

menjadikannya dewasa. Secara rinci, Narwoko dan Bagong 

(2004:72) menjelaskan beberapa media sosialisasi yang utama yaitu:  

1. Keluarga 

 Anak yang baru lahir (bayi) mengalami proses sosialisasi 

yang paling pertama adalah didalam keluarga. Dari sinilah anak 

pertama mengenal lingkungan sosial dan budayanya, juga 
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mengenal seluruh anggota keluarganya seperti ayah, ibu, dan 

saudara-saudaranya sampai akhirnya anak itu mengenal dirinya 

sendiri. Dalam pembentukan sikap dan kepribadian anak sangat 

dipengaruhi oleh bagaimana cara dan corak orang tua dalam 

memberikan pendidikan anak-anaknya baik melalui kebiasaan, 

teguran, nasihat, perintah, atau larangan.  

2. Kelompok bermain atau teman sebaya 

Kelompok bermain baik yang berasal dari kerabat, tetangga 

maupun teman sekolah, merupakan agen sosialisasi yang 

memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk pola perilaku 

seseorang. Didalam kelompok bermain, anak mempelajari 

berbagai kemampuan baru yang sering kali berbeda dengan apa 

yang mereka pelajari dari keluarganya. 

Kelompok bermain individu mempelajari norma nilai, 

kultural, peran dan semua persyaratan lainya yang dibutuhkan 

individu untuk memungkinkan partisipasinya yang efektif 

didalam kelompok permainannya. Singkatnya, kelompok bermain 

ikut menentukan dalam pembentukan sikap untuk berperilaku 

yang sesuai dengan perilaku kelompoknya. 

3. Sekolah 

 Berbeda dengan sosialisasi dalam keluarga dimana anak 

masih dapat mengharapkan bantuan dari orang tua dan seringkali 

memperoleh perlakuan khusus disekolah anak dituntut untuk bisa 
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bersikap mandiri dan senantiasa memperoleh perlakuan yang 

tidak berbeda dari teman-temannya. Di sekolah reward akan 

diberikan kepada anak yang terbukti mampu bersaing dan 

menunjukkan prestasi akademik yang baik. Di sekolah anak juga 

akan banyak belajar bahwa untuk mencapai prestasi yang baik, 

maka yang diperlukan adalah kerja keras. 

4. Lingkungan kerja 

Setelah seorang individu melewati masa kanak-kanak dan 

masa remaja, kemudian meninggalkan dunia kelompok 

permainannya, individu memasuki dunia baru, yaitu didalam 

lingkungan kerja. Pada umumnya individu yang ada didalamnya 

sudah memasuki masa hampir dewasa bahkan sebagian besar 

adalah mereka sudah dewasa, maka sistem nilai dan norma lebih 

jelas dan tegas. 

Lingkungan kerja individu saling berinteraksi dan berusaha 

untuk menyesuaikan diri dengan nilai dan norma yang berlaku 

didalamnya. Seseorang yang bekerja di lingkungan birokrasi 

biasanya akan memiliki gaya hidup dan perilaku berbeda dengan 

orang lain yang bekerja diperusahaan swasta. Individu yang 

bekerja dan bergaul dengan individu lain ditempat kerja seperti 

dunia pendidikan tinggi, besar kemungkinan juga akan berbeda 

perilaku dan gaya hidupnya dengan individu yang berprofesi di 

dunia kemiliteran. 
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5. Media Massa 

Komunikasi dalam kehidupan masyarakat modern 

merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting terutama untuk 

menerima dan menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak 

lain. Akibat pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan ilmu 

teknologi dalam waktu yang sangat singkat, informasi-informasi 

tentang peristiwa-peristiwa, pesan, pendapat, berita, ilmu 

pengetahuan, dan lain sebagainya dengan mudah diterima oleh 

masyarakat, sehingga media massa, surat kabar, TV, film, radio, 

majalah, dan lainnya mempunyai peranan penting dalam proses 

tranformasi nilai-nilai dan norma-norma baru kepada 

masyarakat.disamping itu media massa juga menstransformasikan 

simbol-simbol atau lambing tertentu dalam suatu konteks 

emosional. 

Media massa merupakan media sosialisasi yang kuat dalam 

membentuk keyakinan-keyakinan baru atau mempertahankan 

keyakinan yang ada. Bahkan proses sosialisasi melalui media 

massa ruang lingkupnya lebih luas dari media sosialisasi yang 

lainnya. Iklan-iklan yang ditayangkan media massa, misalnya 

disinyalir telah menyebabkan terjadinya perubahan pola 

konsumsi, bahkan bahkan gaya hidup warga masyarakat. 
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2. Fungsi Keluarga  

Terbentuknya keluarga berawal dari adanya pernikahan 

antara laki-laki dan perempuan. Menurut Arsal (2016) pernikahan 

adalah hubungan permanen antara pria dan wanita dan dianggap 

sah oleh masyarakat berdasarkan aturan pernikahan yang berlaku. 

Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga dan memberikan 

status legalitas bagi anak-anak yang akan dilahirkan. 

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri 

dari suami istri, istri dan anak dan atau ayah dengan anak. Untuk 

menciptakan keluarga sejahtera tidaklah mudah bagi setiap 

keluarga. Keluarga yang dikatakan sejahtera apabila masing-

masing anggota keluarga menjalankan fungsinya sebagai anggota 

keluarga. Gadlin (1990), Horton dan Hunt (1992) melihat keluarga 

sebagai unit terkecil dari masyarakat yang memiliki fungsi berikut.  

a. Fungsi Afeksi, yaitu pemenuhan kebutuhan individu akan cinta 

dan keamanan emosional. 

b. Fungsi sosialisasi, yaitu sebagai tempat penanaman nilai dan 

peran sosial di masyarakat dan keluarga memenuhi kebutuhan 

untuk bersosialisasi dengan anak. 

c. Fungsi reproduksi, pemenuhan kebutuhan untuk menghasilkan 

generasi baru. 

d. Fungsi proteksi, kebutuhan untuk melindungi kaum muda dan 

orang cacat yang dilayani oleh keluarga.  
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e. Fungsi ekonomi, yaitu sebagai tempat untuk memenuhi 

kebutuhan kehidupan ekonomi.  

f. Fungsi edukasi, yaitu memberikan pengetahuan dan 

keterampilan pada semua anggota keluarga.  

g. Fungsi pengawasan sosial, yaitu sebagai tempat untuk 

melakukan pengawasan terhadap perilaku moral dan sosial dari 

anggota keluarga. 

3. Pendidikan Karakter pada Anak  

Menurut Hornby dan Parnwell (Hidayatullah, 2010: 12) 

karakter artinya kualitas mental atau moral, nama atau reputasi. 

Pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa karakter adalah 

kualitas atau moral, akhlak atu budi pekerti individu yang 

mempunyai kepribadian khusus serta membedakan dengan 

individu yang lain. Sehingga munculah pendidikan karakter anak 

di lingkungan keluarga. Pendidikan karakter pada anak bertujuan 

agar anak mampu menjadi individu yang baik yang mempunyai 

budi pekerti. 

Menurut Ibnu Hibban (Hidayatullah, 2010: 32) tahap-tahap 

pendidikan karakter pada anak adalah sebagai berikut: 

a. Adab (5-6 Tahun), pada fase ini, anak dididik budi pekerti 

terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai karakter sebagai 

berikut: 

1) jujur, tidak berbohong,  
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2) mengenal mana yang benar dan mana yang salah,  

3) mengenal mana yang baik dan mana yang buruk, dan 

4) mengenal mana yang diperintah (yang dibolehkan) dan mana 

yang dilarang (yang tidak dibolehkan).  

b. Tanggung Jawab Diri (7-8), pada fase ini, anak dididik untuk 

bisa tanggung jawab diri sendiri, hal ini meliputi:  

1) menjalankan sholat,  

2) makan sendiri (sudah tidak disuapi),  

3) anak dididik untuk tertib dan displin, dan  

4) menentukan cita-cita.  

c. Peduli (9-10 Tahun), setelah anak dididik tanggung jawab diri, 

maka selanjutnya anak dididik untuk mulai peduli pada orang 

lain. Hal ini meliputi:  

1) menghargai orang lain (hormat kepada orang yang lebih tua 

dan menyayangi kepada yang lebih muda),  

2) bekerjasama dengan teman-temannya,  

3) membantu dan menolong orang lain.  

d. Kemandirian (11-12 Tahun), pada fase kemandirian ini, anak 

dididik untuk menjadi pribadi yang mandiri, hal ini meliputi:  

1) memisahkan tempat tidur dari orang tua, dan  

2) jika anak tidak mau sholat maka orang tua boleh memukul 

dengan batas kewajaran.  
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e. Bermasyarakat (13 tahun ke atas), fase terakhir pendidikan 

karakter pada anak yaitu anak dididik dalam persiapan 

bermasyarakat, seperti:  

1) anak dilatih untuk bermusyawarah,  

2) anak diminta untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan    

masyarakat (misal acara pengajian mushola), dan  

3) mengajarkan anak bahwa kita harus bermasyarakat karena 

kita pasti akan membutuhkan orang lain.  

C. Kerangka Berpikir 

Keluarga single parent pada saat ini di beberapa tempat cukup 

mudah dijumpai, termasuk di Desa Gandasuli Kecamatan Bobotsari 

Kabupaten Purbalingga. Keberhasilansingle parent dalam mendidik anak 

dalam memberikan sosialisasi pendidikan karakter dapat terlihat dari 

terbentuknya kepribadian anak yang berkarakter. Keluarga single parent di 

Desa Gandasuli dalam memberikan sosialisasi pendidikan karakter pada 

anak adalah dengan mendidik anak sejak usia dini dan diajari melalui 

pembiasaan, memberi motivasi, memberi teladan atau contoh yang baik, 

karena dengan hal tersebut maka akan terbentuk karakter anak yang baik 

dan menjadi suatu kebiasaan dari kecil hingga dewasa. 
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Bagan 1.  Kerangka Berpikir 

Sumber : Data primer peneliti 

Keluarga Single Parent

Desa Gandasuli 

Sosialisasi Nilai 

Karakter pada Anak 

Teori Sosialisasi 

dan Konsep 

Keluarga  

Profil single parent di 

Desa Gandasuli 

Bentuk-bentuk 

Sosialisasi 

Pendidikan Karakter  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dituliskan dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Data profil single parent berjumlah 5 orang dengan tingkat pendidikan 

SD, SMP dan Strata 1. Spesialisasi pekerjaan single parent antara lain 

ibu rumah tangga, pedagang, petani dan guru,  

2. Single parent telah berhasil dalam memberikan bentuk sosialisasi 

primer dengan sempurna yang didasari dari beberapa faktor seperti : 

pendidikan single parent, pengetahuan single parent mengenai nilai 

dan norma, adanya peran pengganti dari ketiadaan salah satu figur 

ayah atau ibu, cara single parent dalam mensosialisasikan pendidikan 

karakter melalui nilai agama, serta dukungan dari masyarakat 

sekitar.Single parent di dalam menerapkan sosialisasi pendidikan 

karakter pada anak tidak jauh berbeda dengan orang tua pada 

umumnya, hanya saja terdapat beberapa perbedaan mengenai caranya, 

hambatannya dan peran yang harus dihadapi oleh single parent.   
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