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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehiduan kita, ini berarti 

bahwa setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan dan diharapkan untuk 

selalu berkembang didalamnya. Namun kehidupan dimulai di dalam lingkungan 

keluarga karena setiap manusia besar dan dididik di dalamnya. Tidak hanya 

pendidikan di dalam keluarga yang perlu tetapi pendidikan formal dan informal 

juga diperlukan. Pendidikan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia, 

prosesnya dapat dilakukan baik secara formal maupun non formal. Menurut UU 

No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dirumuskan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (RI, 
2007:55).  

 
Pendidikan di Indonesisa diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik 

menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk 

mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komitmen yang kuat dan 

konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan pancasila dan UUD 

1945, perlu ditingkatkan terus menerus memberikan pemahaman yang mendalam 

kepada siswa tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konstitusi Negara 
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Republik Indonesia perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa 

Indonesia, khususnya generasi muda sebagai generasi penerus.  

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran 

yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan 

mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara 

yang baik, yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh 

Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan Kewarganegaraan (Citizenship Education) 

merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang 

beragama dari segi agama, sosial-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa.   

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 bagi 

kehidupan umat manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi 

sepanjang hayat. Tanpa pendidikan sama sekali mustahil suatu kelompok manusia 

dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita) untuk maju, sejahtera 

dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka. Untuk memajukan 
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kehidupan mereka itulah, maka pendidikan menjadi sarana utama yang perlu 

dikelola, secara sistematis dan konsidten berdasarkan berbagai pandangan 

teoretikal dan praktikal sepanjang waktu sesuai dengan lingkungan hidup manusia 

itu sendiri. Namun cita-cita demikian tak mungkin dicapai jika manusia itu sendiri 

tidak berusaha keras meningkatkan kemampuannya seoptimal mungkin melalui 

proses kependidikan, karena proses kependidikan adalah suatu kegiatan secara 

bertahap berdasarkan perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan atau cita-

cita tersebit (H. Fuad, 2003:2-3). 

Tujuan dan fungsi pendidikan seringnya sulit dibedakan. Kata tujuan 

merujuk pada hasil, sedangkan fungsi merujuk pada proses. Tujuan berkaitan 

dengan akhir dari sebuah proses atau capaian yang diperoleh dari proses 

pendidikan itu. Fungsi merujuk pada hasil lain yang mungkin terjadi sebagai 

sampingan atau konsekuensi dari proses pendidikan itu. Fungsi pun bias 

bermakna efek samping yang muncul dari sebuah proses pendidikan. kata tujuan 

bermakna penyengajaan, sementara fungsi lebih bermakna efek alami yang 

ditimbulkan dari sebuah proses untuk mencapai tujuan itu. Secara tradisional 

tujuan utama pendidikan adalah transmisi pengetahuan atau proses membangun 

manusia menjadi berpendidikan. Transfer pengetahuan yang diperoleh di bangku 

sekolah atau di lembaga pelatihan ke dunia nyata adalah sesuatu yang terjadi 

secara alami sebagai konsekuensi dari kepemilikan pengetahuan oleh peserta 

didik atau siswa. Karenanya, tujuan pendidikan adalah seperti apa yang 

dinyatakan, berikut segala upaya mencapainya. Fungsi diasumsikan terjadi tanpa 
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usaha yang diarahkan, lebih bersifat alami, untuk tidak disebut sebagai kebetulan 

belaka.  

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. Oleh karena itu, pendidikan 

karakter tidak semata-mata bersifat individual, melainkan juga memiliki dimensi 

sosial struktul, meskipun pada gilirannya yang menjadi criteria penentuannya 

adalah nilai-nilai kebebasan individual yang sifatnya personal. 

Dalam upaya menumbuhkan pendidikan karakter aspek tanggung jawab 

anak, lembaga keluarga harus diakui mempunyai peranan penting dalam 

pendidikan. karena keluarga merupakan tempat pertumbuhan anak yang pertama 

dan utama. Pada masa-masa ini pula anak akan mudah sekali menerima pengaruh 

dari lingkungan sekitarnya, terutama dari orang-orang terdekatnya. Ini merupakan 

masa paling krirtis dalam pendidikan anak yaitu tahun-tahun pertama dalam 

kehidupannya (usia pra sekolah). Keluarga merupakan unit sosial yang terkecil 

dari masyarakat dan merupakan sendi dasar dalam organisasi sosial. Keluarga 

adalah kelompok sosial pertama dalam kehidupan manusia belajar dan 

menyatakan dirinya sebagai manusia sosial di dalam hubungan dalam 

kelompoknya. Keluarga adalah satu kesatuan sosial yang terkecil yang terdiri atas 

suami dan istri. Keturunan atau anak adalah salah satu faktor mengapa individu 
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itu membentuk keluarga, selain dari mengharapkan keturunan ada faktor-faktor 

lain yang menyebabkan adanya perkawinan yaitu: memenuhi kebutuhan biologis 

dan untuk pembagian tugas misalnya mendidik anak, mencari nafkah dan 

sebagainya. 

 Keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dari masyarakat dan 

merupakan sendi dasar dalam organisasi sosial. Keluarga adalah kelompok sosial 

pertama dalam kehidupan manusia belajar dan menyatakan dirinya sebagai 

manusia sosial di dalam hubungan dalam kelompoknya. Keluarga adalah satu 

kesatuan sosial yang terkecil yang terdiri atas suami dan istri. Keturunan atau 

anak adalah salah satu faktor mengapa individu itu membentuk keluarga, selain 

dari mengharapkan keturunan ada faktor-faktor lain yang menyebabkan adanya 

perkawinan yaitu: memenuhi kebutuhan biologis dan untuk pembagian tugas 

misalnya mendidik anak, mencari nafkah dan sebagainya. 

 Terbentuknya sebuah keluarga didahului oleh suatu perkawinan artinya 

perkawinan merupakan syarat mutlak terbentuknya suatu keluarga. Tanpa 

perkawinan sepasang laki-laki dan perempuan yang tinggal dalam suatu rumah 

belum berhak dikatakan sebuah keluarga. Sebagai keluarga yang terikat oleh 

hubungan intim mempunyai fungsi-fugsi utama yang meliputi: pemberian 

dukungan dan persahabatan, memproduksi dam membesarkan anak, meneruskan 

norma-norma kebudayaan, agama dan moral pada yang muda, membagi dan 

melaksanakan tugas-tugas di dalam keluarga maupun di luar keluarga, serta 

mengembangkan kepribadian. 
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Pola asuh orang tua sangat erat hubungannya dengan kepribadian anak 

setelah anak menjadi dewasa. Hal ini dikarenakan cir-ciri dan unsur-unsur watak 

seorang individu dewasa sebenarnya sudah diletakkan benih-benihnya kedalam 

jiwa seorang individu sejak awal, yaitu pada masa ia masih anak-anak. Pola asuh 

anak terkandung pula pendidikan, sopan santun, membentuk latihan-latihan 

tanggung jawab dan nilai-nilai budaya dalam keluarga maupun dalam masyarakat 

luas. Peranan keluarga khususnya orang tua sangat penting, karena secara 

langsung ataupun secara tidak langsung orang tua melalui tindakannya akan 

membentuk watak anak-anak dan menentukan sikap anak serta tindakannya 

dikemudian hari. Anak merupakan bagian terpenting dari seluruh proses 

pertumbuhan manusia, karena pada masa anak-anaklah sesungguhnya karakter 

dasar seseorang dibentuk baik yang bersumber dari fungsi otak maupun 

emosionalnya. Setiap anak harus memiliki perlindungan dari orang tua yang 

bertanggung jawab atas pertumbuhan anak tersebut. Anak tumbuh dan 

berkembang di bawah asuhan orang tua. Melalui orang tua, anak beradaptasi 

dengan lingkungannya dan mengenal dunia sekitarnya serta pola pergaulan hidup 

yang berlaku di lingkungannya. Ini disebabkan oleh orang tua merupakan dasar 

pertama bagi pembentukan pribadi anak. Peranan orang tua dan anggota keluarga 

lainnya sangat penting, karena secara langsung ataupun tidak orang tua melalui 

tindakannya akan membentuk watak anak dan menentukan sikap anak serta 

tindakannya di kemudian hari. 
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B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah digunakan untuk mempermudah penulis dalam me-

lakukan penelitan dan agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Dari uraian yang 

telah dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter aspek tanggung jawab anak 

pada keluarga petani di Dukuh Purworejo Desa Mojokerto Kecamatan 

Kedawung Kabupaten Sragen Tahun 2013? 

2. Apa saja faktor pendukung pendidikan karakter aspek tanggung jawab anak 

pada keluarga petani di Dukuh Perworejo Desa Mojokerto Kecamatan 

Kedawung  Kabupaten Sragen Tahun 2013? 

3. Apa saja faktor penghambat pendidikan karakter aspek tanggung jawab anak 

pada keluarga petani di Dukuh Perworejo Desa Mojokerto Kecamatan 

Kedawung  Kabupaten Sragen Tahun 2013? 

4. Bagaimana solusi yang dilakukan dalam pendidikan karakter aspek tanggung 

jawab anak pada keluarga petani di Dukuh Purworejo Desa Mojokerto 

Kecamatan Kedawung  Kabupaten Sragen Tahun 2013?   

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan titik puncak merealisasikan aktivitas yang 

akan dilaksanakan sehingga dapat dirumuskan secara jelas. Pada penelitian ini 

perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang 

akan diteliti sehingga akan dapat bekerja secara terarah dan mencari data sampai 
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langkah pemecahan masalahnya. Hamidi (2008:44) mengungkapkan bahwa“ 

menulis tujuan penelitian sebenarnya ingin memperjelas apa yang sebenarnya 

yang di kehendaki peneliti”. Esensinya adalah sama dengan kalimat judul, 

pernyataan permasalahan dan permasalahan penelitian. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan pendidikan karakter aspek tanggung 

jawab anak  pada keluarga petani di Dukuh Purworejo Desa Mojokerto 

Kabupaten Sragen Tahun 2013. 

2. Untuk mendiskripsikan faktor pendukung pendidikan karakter aspek 

tanggung jawab anak pada keluarga petani di Dukuh Purworejo Desa 

Mojokerto Kabupaten Sragen Tahun 2013. 

3. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat pendidikan karakter aspek 

tanggung jawab anak pada keluarga petani di Dukuh Purworejo Desa 

Mojokerto Kabupaten Sragen Tahun 2013. 

4. Untuk mendiskripsikan solusi yang dilakukan dalam pendidikan karakter 

aspek tanggung jawab anak pada keluarga petani di Dukuh Purworejo Desa 

Mojokerto Kabupaten Sragen Tahun 2013.   

 

D. Manfaat Penelitan 

Penelitian ini diharapkan menghasilkan suatu yang bermanfaat. Adapun 

manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  
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a. Sebagaimana karya tulis ilmiah, maka hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberi perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya, 

maupun bagi masyarakat luas pada umunya memngenai pendidikan 

karakter aspek tanggung jawab anak pada keluarga petani di Dukuh 

Purworejo Desa Mojokerto  Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen 

Tahun 2013. 

b. Menambah dan memperluas pengetahuan khususnya mengenai 

pendidikan karakter aspek tanggung jawab anak pada keluarga petani. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan 

penelitian berikutnya yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis  

a. Manfaat bagi penulis: Penelitian ini sebagai acuan untuk mengadakan 

penelitian secara mendalam dan sebagai pengalaman dan pengetahuan. 

b. Manfaat bagi pembaca: Sebagai acuan dan kekayaan pustaka,  khususnya 

pengetahuan tentang pelaksanaan pendidikan karakter aspek tanggung 

jawab anak pada keluarga petani. 

 

E. Daftar Istilah 

Daftar istilah adalah suatu penjelasan istilah. Istilah yang terdapat dalam 

kata-kata yang ada pada judul penelitian. Adapun istilah-istilah yang terdapat 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Pelaksanaan Pendidikan Karakter Aspek Tanggung Jawab anak 

a.   Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah Menurut UU Sikdinas No. 20 

Tahun 2003: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran peserta didik secara aktif menyumbangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 
diri, akhlak muliam serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 
bangsa dan Negara. 

 
b. Pengertian karakter. Menurut Sutarjo (2012:77-78),” karakter adalah 

seperangkat nilai yang telah menjadi kebiasaan hidup sehingga sefatnya tetap dalam diri 

seseorang, misalnya kerja keras, pantang menyerah, jujur, sederhana dan lain-lain”.  

c.  Pengertian  pedidikan karakter. Menurut Koesoema (2010: 154), 

“pendidikan karakter adalah sebagai sebuah pedagogi menempatkan individu yang 

terlibat dalam dunia pendidikan sebagai pelaku utama dalam pengembangan karakter”. 

d.  Pengertian pendidikan karakter aspek tanggung jawab anak. Menurut M. 

Furqon (2010: 80), “pendidikan karakter tanggung jawab adalah memahami dan 

melakukan apa yang sepatutnya dilakukan dan kemampuna untuk mengambil keputusan 

yang rasional dan bermoral”. 

e.  Pengertian anak. 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. 

2. Keluarga Petani 

a.  Pengertian keluarga. Menurut Ihsan (2003:57), “keluarga merupakan 

lembaga pendidikan yang pertama dan utama dalam masyarakat, karena dalam 

keluarlah manusia dilahirkan, berkembang menjadi dewasa”. 
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b. Pengertian petani. Menurut Matnuh, “petani merupakan seseorang yang 

terlibat dalam bidang pertanian, mereka memelihara tumbuhan dan hewan untuk 

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

 

 


