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ABSTRAKS 

PENDIDIKAN KARAKTER ASPEK TANGGUNG JAWAB ANAK PADA 
KELUARGA PETANI (Studi Kasus Dukuh Purworejo Desa Mojokerto 

Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Tahun 2013) 

 

Dwi Lestari , A 220090009, Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2013, 86 halaman 

 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendiskripsikan pelaksanaan 
pendidikan karakter aspek tanggung jawab anak pada keluarga petani di Dukuh 
Purworejo Tahun 2013, (2) mendiskripsikan faktor pendukung pendidikan 
karakter aspek tanggung jawab anak pada keluarga petani di Dukuh Purworejo. 
(3) mendeskripsikan faktor pendukung pendidikan karakter aspek tanggung jawab 
anak pada keluarga petani di Dukuh Purworejo Tahun 2013. (4) mendiskripsikan 
solusi yang dilakukan dalam pendidikan karakter aspek tanggung jawab anak pada 
keluarga petani di Dukuh Purworejo Tahun 2013. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus. Sumber data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah berasala dari informan, tempat dan peristiwa, serta 
dokumen. Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan dua 
macam triangulasi yaitu Triangulasi teknik pengumpulan data dan Triangulasi 
sumber data. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Pelaksanaan Pendidikan 
Karakter Aspek Tanggung Jawab Anak, yaitu meliputi: Penanaman nilai-nilai 
karakter kepada anak dan memberikan contoh-contoh perilaku yang baik kepada 
anak dengan begitu anak akan mempunyai rasa tanggung jawab yang baik, dan 
anak bisa belajar tentang arti tanggung jawab terutama kepada diri anak tersebut 
dan orang tuanya, 2) Faktor Pendukung Pendidikan Karakter Aspek Tanggung 
Jawab Anak, yaitu meliputi: a) Mengabaikan, b) Mencontohkan, 3) Faktor 
Penghambat Pendidikan Karakter Aspek Tanggung Jawab Anak, yaitu meliputi: 
a) Orang tua kurang menunjukkan ekspresi kasih saying baik secara verbal 
ataupun fisik, b) Orang tua kurang meluangkan waktu yang cukup untuk anaknya. 

Kata kunci: Pendidikan Karakter, Tnggung Jawab Anak, Keluarga Petani. 

A. PENDAHULUAN 
 

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehiduan kita, ini berarti 

bahwa setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan dan diharapkan untuk 



 
 

2 
 

selalu berkembang didalamnya. Pendidikan pertama yang diperoleh setiap orang 

adalah dari keluarga, karena dari keluarga seorang mendapatkan tuntunan apa 

yang harus dilakukan setiap anak. Contoh yang diberikan oleh orang tua atau 

anggota keluarga yang lain akan menjadi bekal bagi anak untuk kehidupan 

selanjutnya, sebelum mendapatkan pendidikan formal di sekolah. Misalnya 

pendidikan karakter, pendidikan menghormati, mentaati, dan menghargai orang 

tua. Pendidikan formal di sekolah khususnya dalam penanaman nilai pendidikan 

karakter, menghormati dan menghargai orang tua, sejatinya merupakan kelanjutan 

dari pendidikan keluarga. Pendidikan nilai dimaksud untuk pelaksanaannya di 

sekolah salah satunya dibrbankan pada pendidikan kewarganegaraan (PKn). 

Pendidikan karakter merupakan upaya yang harus melibatkan semua pihak, 

baik sekolah dan lingkungan sekolah, serta masyarakat luas. Menurut Koesoema 

(2007:194-195), pendidikan karakter berkaitan terutama dengan bagaimana 

seorang individu menghayati kebebasannya dalam relasi mereka dengan orang 

lain sebagai individu, maupun dengan orang lain sebagai individu yang ada 

didalam sebuah struktur yang memiliki kekuasaan.  

B. LANDASAN TEORI  

1. Pendidikan Karakter. Pendidikan. Menurut Jumali (2008:19), “Pendidikan 

adalah kegiatan formal yang melibatkan guru, murid, kurikulum, evaluasi, 

administrasi yang secara simultan memproses peserta didik menjadi lebih 

bertambah pengetahuan, skill dan nilai kepribadiannya dalam suatu keteraturan 

kalender akademik”. Sutarjo (2012: 77-78), menjelaskan bahwa yang dimaksud 

dengan karakter adalah seperangkat nilai yang telah menjadi kebiasaan hidup 



 
 

3 
 

sehingga menjadi sifat tetap dalam diri seseorang, misalnya kerja keras, pantang 

menyerah, jujur, sederhana dan lain-lain. 

Berdasrakan kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter 

adalah pendidikan nilai-nilai luhur  yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia 

sendiri, dalam rangka  membina kepribadian generasi muda. Pendidikan karakter 

yang utuh dan menyeluruh tidak sekedar membentuk anak-anak muda menjadi 

pribadi yang cerdas dan baik, melainkan juga membentuk mereka menjadi pelaku 

baik bagi perubahan dalam hidupnya sendiri, yang pada gilirannya akan 

menyumbangkan perubahan dalam tatanan sosial kemasyarakatan menjadi lebih 

adil, baik, dan manusiawi. 

2.  Karakter Tanggung Jawab Anak. Menurut Barnadib (1973:94) yang dikutip 

oleh Sikun Pribadi menjelaskan bahwa “tanggung jawab sebagai tujuan umum 

pendidikan yaitu mendidik atau membawa anak kea rah dewasa jasmani maupun 

rohani”. Menurut Ramly (2010: 9-10), “tanggung jawab adalah sikap dan perilaku 

seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia 

lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), 

Negara dan Tuhan Yang Maha Esa. 

 Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan tanggung jawab adalah 

kewajiban orang tua untuk menjadikan anak dewasa, berkepribadian, 

membimbing, membina, dan mengarahkan anak-anaknya untuk mencapai tujuan 

anak itu sendiri dan tujuan orang tuanya.   

Anak merupakan makhluk sosial sama hal nya dengan orang dewasa. Anak 

juga membutuhkan orang lain untuk bisa membantu mengembangkan 
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kemampuannya, karena pada dasarnya anak lahir dengan segala kelemahan 

sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan 

yang normal. Menurut M. Jumali (2008: 37), banyak batasan tentang pengertian 

anak, baik dari segiilmu pengetahuan maupun dari segi agama, yaitu: 

1) Anak ialah individu yang mempunyai potensi fisik dan psikis 
2) Anak ialah individu yang membutuhkan bantuan 
3) Menurut Aristoteles, anak ialah individu yang berada pada usia 0; 0-7; 0  
4) Anak diartikan sebagai kabar baik 
5)  Anak diartikan sebagai keturunan sekaligus sebagai hiburan 
6) Anak diartikan sebagai perhiasan hidup di dunia. 

 
Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkkan bahwa anak adalah 

mahluk yang membutuhkan kasih sayang, pemeliharaan, dan tempat bagi 

perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga 

memberi kesempatan kepada anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk 

perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama. anak juga merupakan 

pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal 

dari lingkungan.  

 

3. Keluarga Petani. Menurut Ihsan (2003:17), “Kuluarga adalah lembaga 

pendidikan yang bersifat kodrati, karena antara orang tua sebagai pendidik dan 

anak sebagai terdidik terdapat hubungan darah.  Untuk lebih lanjut Menurut Ihsan 

(2003:57), “keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama 

dalam masyarakat, karena dalam keluarlah manusia dilahirkan, berkembang 

menjadi dewasa.  

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bakwa Keluarga adalah 

unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami,istri, atau suami-istri dan 
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anak, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Keluarga juga dapat diartikan 

sekumpulan orang yang hidup dalam tempat tinggal yang sama dan masing-

masing anggota merasakan adanya pertautan batin, sehingga tercipta suasana 

saling mempengaruhi, saling memperhatikan, dan saling menyerahkan diri. 

Selanjutnya keluarga juga dapat diartikan. 

Petani adalah Pengelola usaha tani dan atau usaha penangkapan ikan, yang 

meliputi petani, pekebun, peternak. Matnuh, “petani merupakan seseorang yang 

terlibat dalam bidang pertanian, mereka memelihara tumbuhan dan hewan untuk 

dijadikan makanan atau bahan mentah (http/kumpulan istilah.com)”.   

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bakwa petani adalah 

seseorang yang memiliki usaha tani, mereka memelihara tumbuhan dan hewan 

untuk dijadikan makanan atau bahan mentah.  

C. METODE PENELITIAN  

1. Observasi. Menurut Sukmadinata (2011:220), “observasi adalah teknik atau 

cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung”. Selantujnya pengertian observasi menurut 

Hamidi (2008:58): 

Observasi adalah peneliti melihat dan mendengarkan (termasuk 
menggunakan tiga indera yang lain) apa yang dilakukan dan dikatakan 
atau dibicarakan para responden dalam aktivitas kehidupan sehari-hari 
baik sebelum, menjelang, ketika dan sesudahnya.  

 
Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwah observasi 

merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data dengan cara 
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mengamati terhadap sumber data yang berupa peristiwa, benda, perilaku, 

lokasi dan lain-lain.  

2. Wawancara. Menurut Moleong (2004:186), wawancara adalah “percakapan 

dengan maksud tertentu”. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan wawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Penggunaan metode 

wawancara menurut Sugiyono (2005: 72), adalah:  

Digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 
melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 
harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 
responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini 
mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self report, atau 
setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. 

3. Dokumentasi. Arikunto (1992:206) mengidentifikasikan metode dokumentasi 

sebagai “pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda, 

dan sebagainya”. Teknik ini digunakan untuk mencatat arsip dan dokumen 

yang ada untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan karakter aspek tanggung 

jawab anak pada keluarga petani (studi kasus di Dusuh Purworejo Desa 

Mojokerto Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen). Arsip dan dokumen 

merupakan sumber informasi yang dirasa stabil dan akurat sehingga diperoleh 

kualitas penelitian yang memadai. Untuk itu penggunaan arsip dan dokumen 

dilakukan dengan suatu analisis kritis. 

D. HASIL PENELITIAN  

Kondisi Geografis Desa Mojokerto 
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Desa mojokerto merupakan desa yang penduduknya sebagian besar 

mempunyai mata pencaharian sebagai petani, jumlah penduduknya pada bulan 

Desember 2012 adalah sejumlah 8500 jiwa. Kebanyakan dari petani tersebut 

adalah buruh petani penggarap. Tetapi walaupun dengan mata pencaharian petani 

dengan rata-rata ekonomi penduduk masih rendah, Desa mojokerto mempunyai 

masyarakat dengan tingkat kepedulian yang cukup tinggi. Hal ini dapat kita lihat 

pada tingkat suwadaya masyarakat pada tahun 2012 mencapai sebesar Rp. 

800.000.000,-. 

Dukuh Purworejo terletak di Desa Mojokerto Kecamatan Kedawung 

Kabupaten Sragen. Desa ini memiliki luas 475,4425 ha. Luas tanah ini dibagi 

tanah pertanian berupa sawah 313,1725 ha, tegalan 10,50 ha, dan pekarangan 

151,77 ha. jumlah penduduknya pada tahun 2012 adalah sejumlah 8500 jiwa dan  

Jumlah penduduk Desa Mojokerto pada tahun 2013 mencapai 9620 jiwa. 

1. Pelaksanaan Pendidikan Karakter Aspek Tanggung Jawab Anak pada 

Keluarga Petani di Dukuh Purworejo Desa Mojokerto Kecamatan Kedawung 

Kabupaten Sragen Tahun 2013. Peran orang tua bagi pendidikan anak  yang 

adalah memberikan dasar pendidikan sikap dan keterampilan dasar sebagai 

berikut: ”pendidikan agama, budipekerti, sopan santun, estetika, kasih sayang, 

rasa aman, dasar-dasar untuk mematuhi peraturan-peraturan, dan menanamkan 

kebiasaan”. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai karakter 

terutama karakter tanggung jawab pada anak sangat tergantung pada jenis pola 

asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya: 

pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi  antara anak dengan 
orang tua yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik dan kebutuhan 
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psikologis, serta norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat 
hidup selaras dengan lingkungannya.  
Pelaksanaan pendidikan karakter tanggung jawab anak dalam keluarga 

petani yaitu dengan cara mendidik anak sejak anak masih kecil, dengan begitu 

anak tersebut akan menjadi anak yang baik dan bias bertanggung jawab dengan 

apa yang sudah dilakukan anak tersebut. Sehingga anak tidak bersifat semena-

menanya atau sesuka hatinya. 

2. Faktor Pendukung Pendidikan Karakter Aspek Tanggung Jawab Anak pada 

Keluarga Petani di Dukuh Purworejo Desa Mojokerto Kecamatan Kedawung  

Kabupaten Sragen Tahun 2013. Faktor pendukung berarti suatu hal yang 

mendukung jalannya pelaksanaan pendidikan karakter tanggung jawab anak., 

bahwa dalam pelaksanaan pendidikan karakter tanggung jawab anak dalam 

keluarga petani di Dukuh Purworejo Desa Mojokerto Kecamatan Kedawung 

Kabupaten Sragen memiliki faktor pendukung yaitu: 

a. Mengabaikan, adalah cara yang digunakan orang tua ketika perilaku 
anak tidak disetujui. Misalnya untuk anak yang terlalu manja dan 
meminta suatu hal namun tidak disetujui oleh orang tuanya, maka orang 
tua dapat mengabaikan permintaan anaknya atau tidak meperdulikannya. 

b. Mencontohkan berarti menjadi model perilaku yang diinginkan muncul 
dari anak, karena cara ini bisa menjadi cara yang paling efektif untuk 
membentuk moral anak. 

c. Membiarkan bukan berarti mengabaikan, melainkan memberikan 
kesempatan pada anak untuk belajar dari kesalahannya. 
 

3. Faktor Penghambat Pendidikan Karakter Aspek Tanggung Jawab Anak 

pada Keluarga Petani di Dukuh Purworejo Desa Mojokerto Kecamatan Kedawung  

Kabupaten Sragen Tahun 2013. Faktor penghambat yaitu suatu hal yang 

mempengaruhi atau menghambat jalannya pelaksanaan pendidikan karakter 

tanggung jawab anak pada keluarga petani di Dukuh Perworejo Desa Mojokerto 
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Kecamatan Kedawung  Kabupaten Sragen. bahwa dalam pelaksanaan pendidikan 

karakter tanggung jawab anak dalam keluarga petani di Dukuh Purworejo Desa 

Mojokerto Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen memiliki faktor penghambat 

yaitu: 

a. orang tua kurang menunjukkan ekspresi kasih saying baik secara verbal 
ataupun fisik; 

b. orang tua kurang meluangkan waktu yang cukup untuk anaknya; 
c. orang tua bersikap kasar secara verbal, misalnya menyindir, mengucilkan 

anak dan berkata-kata kasar; 
d. orang tua bersikap kasar secara fisik, misalnya memukul, mencubit, dan 

memberikan hukuman badan lainnya; 
e. orang tua terlalu memaksa anak untuk menguasai kemampuan kognitif 

secara dini. 
 

4. Solusi yang dilakukan dalam Pendidikan Karakter Aspek Tanggung Jawab 

Anak pada Keluarga Petani di Dukuh Purworejo Desa Mojokerto Kecamatan 

Kedawung  Kabupaten Sragen Tahun 2013. Solusi merupakan cara yang 

digunakan untuk mengatasi masalah atau jalan keluar yang digunakan untuk 

mengatasi faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pendidikan karakter 

aspek tanggung jawab anak pada keluarga petani di Dukuh Purworejo Desa 

Mojokerto Kecamatan Kedawung  Kabupaten Sragen. solusi yang dilakukan 

untuk mengatasi faktor penghambat diatas yaitu dengan cara sebagai berikut: 

a. sebaiknya orang tua menunjukkan ekspresi kasih saying baik secara 
verbal ataupun fisik;  

b. sebaiknya orang tua selalu meluangkan waktu yang cukup untuk anaknya; 
c. sebaiknya orang tua selalu bersikap sopan, halus serta memberikan 

contoh tanggung jawab yang baik kepada anak-anaknya; 
d. sebaiknya orang tua tidak memaksa anak untuk menguasai kemempuan 

kognitif secara dini; 
e. sebaiknya anak selalu patuh terhadap peraturan yang telah diberikan oleh 

orang tuanya.  
 

E. KESIMPULAN  
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1. Pelaksanaan Pendidikan Karakter Aspek Tanggung Jawab Anak pada 

Keluarga Petani di Dukuh Purworejo Desa Mojokerto Kecamatan Kedawung 

Kabupaten Sragen Tahun 2013 adalah melalui Penanaman nilai-nilai karakter 

kepada anak dan memberikan contoh-contoh perilaku yang baik kepada anak 

dengan begitu anak akan mempunyai rasa tanggung jawab yang baik, dan 

anak bisa belajar tentang arti tanggung jawab terutama kepada diri anak 

tersebut dan orang tuanya. 

2. Faktor Pendukung Pendidikan Karakter Aspek Tanggung Jawab Anak pada 

Keluarga Petani di Dukuh Purworejo Desa Mojokerto Kecamatan Kedawung 

Kabupaten Sragen Tahun 2013. 

a. Mengabaikan, adalah cara yang digunakan orang tua ketika perilaku anak 

tidak disetujui. Misalnya untuk anak yang terlalu manja dan meminta suatu 

hal namun tidak disetujui oleh orang tuanya, maka orang tua dapat 

mengabaikan permintaan anaknya atau tidak meperdulikannya. 

b. Mencontohkan berarti menjadi model perilaku yang diinginkan muncul dari 

anak, karena cara ini bisa menjadi cara yang paling efektif untuk 

membentuk moral anak. 

3. Faktor Penghambat Pendidikan Karakter Aspek Tanggung Jawab Anak pada 

Keluarga Petani di Dukuh Perworejo Desa Mojokerto Kecamatan Kedawung  

Kabupaten Sragen Tahun 2013 

a. Orang tua kurang menunjukkan ekspresi kasih saying baik secara verbal 

ataupun fisik. 

b. Orang tua kurang meluangkan waktu yang cukup untuk anaknya. 
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c. pergaulan didesa kurang himbauan yang khususnya mengenai pelaksanaan 

pendidikan karakter tanggung jawab anak dalam keluarga. 

d.  kurangnya pemahaman tentang pelaksanaan pendidikan karakter tanggung 

jawab anak dalam keluarga serta kurangnya perhatian orang tua terhadap 

anak. 

4. Solusi yang dilakukan dalam Pendidikan Karakter Aspek Tanggung Jawab 

Anak pada Keluarga Petani di Dukuh Purworejo Desa Mojokerto Kecamatan 

Kedawung  Kabupaten Sragen Tahun 2013. Solusi merupakan cara yang 

digunakan untuk mengatasi masalah atau jalan keluar yang digunakan untuk 

mengatasi faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pendidikan karakter 

aspek tanggung jawab anak pada keluarga petani di Dukuh Purworejo Desa 

Mojokerto Kecamatan Kedawung  Kabupaten Sragen. 

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter tanggung jawab anak dal keluarga petani di Dukuh 

Purworejo Desa Mojokerto Kecamatan Kedawung  Kabupaten Sragen yaitu: 

a. Sebaiknya orang tua menunjukkan ekspresi kasih saying baik secara 

verbal ataupun fisik. 

b. Sebaiknya orang tua selalu meluangkan waktu yang cukup untuk anaknya. 

c. memberi ceramah, katakanlah setiap seminggu sekali yang intinya 

membahas pelaksanaan pendidikan karakter tanggung jawab anak dalam 

keluarga petani. 

F. SARAN 
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Dari beberapa kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang dilakukan 

untuk proses kelancaran pelaksanaan karakter aspek tanggung jawab anak maka 

perlunya akan saran dari berbagai orang atau kalangan tertentu. Saran-saran 

tersebut meliputi: 

1. Bagi Orang Tua. Pemahaman orang tua  tentang hakekat pendidikan 

karakter tanggung jawab anak  perlu untuk ditingkatkan sebagai modal 

dalam pelaksanaan pendidikan karakter tanggung jawab anak dalam 

keluarga. Selain itu, orang juga perlu memahami  setiap tingkahlaku anak 

agar tidak terjadi kesalahan konsep  pada diri anak  dalam pelaksanaan  

pendidikan karakter tanggung jawab anak pada keluarga. 

2. Bagi Anak. Diharapkan anak mau menerapkan pendidikan karakter yang 

diajarkan oleh orang tua, umumnya di lingkungan masyarakat, khususnya 

di dalam keluarga. 

3. Bagi peneliti selanjutnya. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan 

guna penulisan berikutnya khususnya mengenai pendidikan karakter 

tanggung jawab anak pada keluarga.  
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