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Abstrak   

Penelitian ini bertujuan yaitu 1) Untuk mendeskripsikan penanaman 
pendidikan karakter disiplin dan kejujuran anak pada keluarga polisi di Aspolres 
Sragen Mageru RT 03/RW II Sragen Tengah Kecamatan Sragen Kabupaten 
Sragen, 2) Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat 
dalam penanaman pendidikan karakter disiplin dan kejujuran anak pada 
keluarga polisi di Aspolres Sragen Mageru RT 03/RW II Sragen Tengah 
Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kualitatif interaktif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan 
observasi, wawancara, dan mengkaji dokumen atau arsip. Validitas data 
menggunakan trianggulasi pengumpulan data, dan trianggulasi sumber data. 
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa, (1) penanaman pendidikan karakter  disiplin anak pada 
keluarga polisi di Aspolres Sragen yaitu orang tua sudah menanamkan pada anak 
sejak dari usia dini untuk dilatih disiplin dan sebagian besar pelaksanaanya 
sudah berjalan dengan baik walaupun belum mencapai hasil yang maksimal, (2) 
penamanan pendidikan karakter kejujuran pada anak di Aspolres Sragen yaitu 
untuk selalu jujur dan bertanggung jawab, (3) faktor pendukung penanaman 
pendidikan karakter disiplin anak pada keluarga polisi di Aspolres Sragen yaitu 
orang tua memberikan contoh yang baik pada anak, aturan-aturan yang ada di 
rumah, orang tua memberikan motivasi anak untuk mengembangkan cita-cita 
yang diharapkan. faktor penghambat disiplin yaitu anak terfokus dengan adanya 
kemajuan teknologi, terpengaruh dari kenakalan remaja atau teman, situasi dan 
kondisi anak serta orang tua (4) faktor pendukung penanaman pendidikan 
karakter kejujuran yaitu iman yang kuat dalam anak dan orang tua, anak takut 
dengan dosa, faktor penghambat yaitu takut dimarahi orang tua, terpaksa harus 
jujur, tergantung situsional, kurang percaya diri.  
Kata kunci: Pendidikan Karakter, Disiplin, Kejujuran, Anak, Keluarga Polisi 

Surakarta, 10 Maret 2014 
Penulis, 

  

Sumarsih 
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PENDAHULUAN 

         Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis 

untuk memotivasi, membina, membantu, serta membimbing seseorang untuk 

mengembangkan segala potensinya sehingga ia mencapai kualitas diri yang lebih 

baik. Menurut Gunawan (2012:3), ”karakter adalah keadaan asli yang ada dalam 

diri individu seseorang yang membedakan antara dirinya dengan orang lain”. 

Pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk bangsa yang tangguh, 

kompetetif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa 

patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

semua dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa berdasarkan 

Pancasila. 

Pendidikan karakter pada saat ini merupakan topik yang banyak dibicarakan 

di kalangan pendidik. Pendidikan karakter diyakini sebagai aspek penting dalam 

peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), karena turut menentukan 

kemajuan suatu bangsa. Pendidikan karakter dalam keluarga polisi adalah orang 

tua menanamkan dan mengajarkan nilai karakter yang baik terhadap anak, adapun 

pendidikan karakter dalam keluarga polisi yang utama adalah religius. Orang tua 

mendidik tidak hanya dalam pendidikan karakter, melainkan memberikan 

motivasi kepada anak untuk mencapai cita-cita yang diharapkan. Pendidikan 

karakter dalam keluarga polisi adalah orang tua menanamkan dan mengajarkan 

nilai karakter yang baik terhadap anak, adapun pendidikan karakter dalam 

keluarga polisi yang utama adalah religius. Pendidikan karakter yang ditanamkan 

orang tua dalam keluarga polisi tidak hanya karakter religius melainkan karakter 

disiplin dan kejujuran, akan tetapi pendidikan karakter tersebut belum sesuai 

dengan apa yang diharapkan. Masalah yang dihadapi orang tua dalam mendidik 

karakter disiplin dan kejujuran pada anak yaitu melanggar peraturan yang telah 

ditentukan, seperti pulang sekolah terlambat, dan waktu belajar tidak 

dimanfaatkan secara efektif. Kesenjangan pendidikan karakter disiplin dan 

kejujuran anak pada keluarga polisi yaitu kurang mendapatkan perhatian dan 

kasih sayang dari orang tua, sehingga dalam pelaksanaan pendidikan karakter 
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belum terlaksana dengan baik. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di 

atas, maka cukup penting alasan peneliti untuk mengadakan penelitian tentang 

“Pendidikan Karakter Disiplin dan Kejujuran Anak pada Keluarga Polisi (Studi 

Kasus di Aspolres Sragen Mageru RT 03/RW II Sragen Tengah Kecamatan 

Sragen Kabupaten Sragen)”. Penulis merumuskan permasalahan yaitu: 

1. Bagaimana penanaman pendidikan karakter disiplin anak pada keluarga polisi 

di Aspolres Sragen Mageru RT 03/RW II Sragen Tengah Kecamatan Sragen 

Kabupaten Sragen? 

2. Bagaimana penanaman pendidikan karakter kejujuran anak pada keluarga 

polisi di Aspolres Sragen Mageru RT 03/RW II Sragen Tengah Kecamatan 

Sragen Kabupaten Sragen? 

3. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penanaman 

pendidikan karakter disiplin anak pada keluarga polisi di Aspolres Sragen 

Mageru RT 03/RW II Sragen Tengah Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen? 

4. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penanaman 

pendidikan karakter kejujuran anak pada keluarga polisi di Aspolres Sragen 

Mageru RT 03/RW II Sragen Tengah Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen? 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan penanaman pendidikan karakter disiplin anak pada 

keluarga polisi di Aspolres Sragen Mageru RT 03/RW II Sragen Tengah 

Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen. 

2. Untuk mendeskripsikan penanaman pendidikan karakter kejujuran anak pada 

keluarga polisi di Aspolres Sragen Mageru RT 03/RW II Sragen Tengah 

Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen. 

3. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam 

penanaman pendidikan karakter disiplin anak pada keluarga polisi di Aspolres 

Sragen Mageru RT 03/RW II Sragen Tengah Kecamatan Sragen Kabupaten 

Sragen. 

4. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam 

penanaman pendidikan karakter kejujuran anak pada keluarga polisi di 
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Aspolres Sragen Mageru RT 03/RW II Sragen Tengah Kecamatan Sragen 

Kabupaten Sragen. 

 

LANDASAN TEORI 

Menurut Suryosubroto (2010:2), pendidikan merupakan usaha yang sengaja 

dan terencana untuk membantu perkembangan potensi dan kemampuan anak agar 

bermanfaat bagi kepentingan hidupnya sebagai seorang individu dan sebagai 

warga negara atau masyarakat, dengan memilih isi (materi), strategi kegiatan, dan 

teknik penilaian yang sesuai. Menurut Suardi (2012:7), “fungsi pendidikan adalah 

menghilangkan penderitaan rakyat dari kebodohan dan ketertinggalan”. Menurut 

T. Ramli (2003) sebagaimana dikutip oleh Hamid dan Beni (2013: 33), 

pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan 

moral dan pendidikan akhlak yang bertujuan untuk membentuk pribadi anak, 

supaya menjadi manusia , warga masyarakat, warga negara yang baik. Menurut 

John Dewey dan Daniel Goleman sebagaimana dikutip oleh Maksudin (2013:51), 

melukiskan pilar-pilar penting dalam pendidikan karakter meliputi 9 (sembilan) 

pilar yang kait-mengkait yaitu: (1) responsibility (tanggung jawab), (2)  respect 

(rasa hormat), (3) fairness (keadilan), (4) courage (keberanian), (5) honesty 

(kejujuran), (6) citizenship (kewarganegaraan), (7) self-discipline (disiplin diri), 

(8) caring (peduli), dan (9)  perseverance (ketekunan). Menurut Gunawan 

(2012:33), “disiplin merupakan suatu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib 

dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan”. Menurut Juprimalino (2012), 

ada beberapa indikator dari disiplin yaitu: patuh pada setiap peraturan yang 

berlaku, patuh pada etika sosial/masyarakat setempat, menolak setiap ajakan 

untuk melanggar hukum, mengendalikan diri terhadap perbuatan tercela, hemat 

dalam menggunakan uang dan barang, menyelesaikan tugas tepat waktu, 

meletakkan sesuatu pada  tempatnya, dapat menyimpan rahasia. Menurut Hamid 

dan Beni (2013:167), “kejujuran adalah perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap diri maupun pihak lain”. indikator 

kejujuran adalah berkata apa adanya, dan terbuka, konsisten antara apa yang 
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dikatakan dan dilakukan (berintegritas), dapat dipercaya dalam perkataan dan 

tindakan. Menurut Hamid dan Beni (2013:171), anak adalah titipian Allah atau 

amanah yang diberikan kepada orang tua. Menurut Gunawan (2012:208),  

keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dan utama bagi seseorang. 

Menurut undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa kepolisian negara 

adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Pendidikan karakter disiplin anak pada 

keluarga polisi yaitu sebagai fondasi dasar untuk memulai langkah-langkah 

pembudayaan karakter melalui pembiasaan anak untuk bersikap dan berperilaku 

sesuai dengan karakter yang diharapkan. Penanaman pendidikan karakter 

kejujuran yang ditanamkan oleh keluarga polisi terhadap anak yaitu sejak kecil 

anak dibiasakan untuk melakukan perbuatan yang baik. Anak akan terbiasa dalam 

melakukan sesuatu hal tertentu, jika dari cara mendidik orang tua untuk bersikap 

baik. Peran polisi dalam pendidikan karakter yaitu mempersiapkan generasi muda 

yang bermanfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga, serta bagi nusa dan bangsa.  

 

METODE PENELITIAN 

Tempat penelitian adalah di Aspolres Sragen Mageru RT 03/RW II Sragen 

Tengah Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen. Tahap-tahap penelitian ini 

dilakukan selama empat bulan, yaitu sejak bulan Desembar 2013 sampai dengan 

Maret 2014.  Jenis  penelitian ini adalah kualitatif. Metode penelitian yaitu 

menggunakan penelitian kualitatif interaktif. Sumber data penelitian ini adalah 

terdiri dari narasumber atau informan terdiri dari orang tua dan anak, tempat dan 

peristiwa, dan arsip atau dokumen. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah metode observasi, wawancara, dan mengkaji dokumen atau arsip. 

Instrumen penelitian ini adalah observasi, kisi-kisi wawancara, dan telaah 

dokumen atau arsip. Teknik yang digunakan untuk mengetahui keabsahan data 

dalam penelitian ini dengan menggunakan trianggulasi teknik pengumpulan data, 

trianggulasi sumber data. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah 

menggunakan model interaktif. Menurut Miles dan Huberman (1992:20) 
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sebagimana dikutip oleh Patilima (2005:97-100), adapun langkah-langkah analisis 

data model interaktif yaitu berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. Prosedur penelitian ini terdiri dari tahap pra 

lapangan, tahap penelitian lapangan, tahap analisis data, dan tahap penulisan 

laporan (Moleong, 2004: 127-148). 

 

HASIL PENELITIAN 

        Penanaman pendidikan karakter  yang diberikan terhadap anak yaitu 

dilakukan sejak usia dini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga  anak akan 

membiasakan sikap dan perilaku yang disiplin dengan baik. Dengan anak sudah 

memiliki sikap yang disiplin akan menjadikan diri pribadinya lebih patuh terhadap 

perbuatan atau tindakan, dan tepat waktu dalam menyelesaikan segala hal, jika 

anak sudah menanamkan karakter disiplin sejak dini akan membiasakan dirinya 

untuk melakukan sesuatu dengan baik dan tepat. Adapun hasil penelitian dari 

penanaman pendidikan karakter disiplin anak pada keluarga polisi di Aspolres 

Sragen dapat dijelaskan berdasarkan dari masing-masing indikator disiplin adalah: 

a. Patuh pada Setiap Peraturan yang Berlaku. Penanaman pendidikan karakter 

disiplin pada anak sebagian besar sudah menanamkan dengan baik dan patuh pada 

peraturan yang ada. Kaitannya dengan pendidikan karakter disiplin anak pada 

keluarga polisi di Aspolres Sragen Mageru RT 03/RW II Sragen Tengah, 

Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen sudah terlaksana dengan baik walaupun 

salah satunya ada yang kurang sesuai. 

b. Patuh pada Etika Sosial atau Masyarakat Setempat. Penanaman pendidikan 

karakter disiplin patuh pada etika sosial atau masyarakat setempat sudah 

ditanamkan dengan baik hanya pelaksanaannya yang kurang sesuai untuk 

menyesuaikan diri terhadap lingkungan masyarakat setempat. 

c. Menolak Setiap Ajakan untuk Melanggar Hukum. Anak dilatih untuk 

membiasakan perbuatan-perbuatan yang tidak melanggar hukum dilakukan sejak 

dari usia dini. Pada dasarnya anak sudah takut akan larangan atau perintah yang 

telah diberikan oleh orang tuanya dan sudah menanmkannya dengan baik. 
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d. Mengendalikan Diri terhadap Perbuatan yang Tercela. Penanaman pendidikan 

karakter disiplin anak dapat ditanamkan sudah ditanamkan dengan baik dan orang 

tua mengajarkan dengan cara memberikan contoh-contoh perilaku yang baik pada 

anak untuk memilih teman bergaul yang baik, dan sebagainya. 

e. Hemat dalam Menggunakan Uang dan Barang. Pada dasarnya anak sebagian 

besar sudah menanamkan karakter disiplin dalam hal hemat dalam menggunakan 

uang barang dan barang dengan baik dan tanpa orang tua menyuruh menabung 

anak sudah melaksanakannya dengan sendiri.  

f. Menyelesaikan Tugas Tepat pada Waktunya. Orang tua sudah menerapkan 

karakter disiplin sejak dari usia dini. Sebagian besar anak sudah menanamkan 

karakter disiplin mengenai menyelesaikan tugas tepat pada waktunya sudah 

berjalan dengan baik tanpa diperintah dari orang tua anak sudah menyadari akan 

kewajiban yang harus diselesaikan, akan tetapi kewajiban yang dikerjakan kurang 

tepat pada waktunya tergantung situsional. 

g. Meletakkan Sesuatu pada Tempatnya. Penanaman pendidikan karakter disiplin 

mengenai meletakkan sesuatu pada tempatnya sudah tertanam dengan baik dan 

hanya pelaksanaanya kurang sesuai karena faktor anak malas, terburu-buru, sesuai 

dengan situsional. 

h. Dapat Menyimpan Rahasia. Penanaman pendidikan karakter disiplin dalam hal 

dapat menyimpan rahasia adalah  sebagian besar anak sudah menerapkan dan 

menanamkanya dengan baik dan tidak menceritakan kepada Asrama yang lain 

maupun ke orang lain. 

Penanaman pendidikan karakter kejujuran anak pada keluarga polisi di Aspolres 

Sragen hasil penelitiannya yaitu orang tua sudah menanamkan sejak dari kecil 

anak dibiasakan untuk melakukan perbuatan yang baik. Adapun hasil penelitian 

yang dikembangkan berdasarkan dari masing-masing indikator kejujuran adalah: 

a. Berkata Apa Adanya dan Terbuka. Pada dasarnya anak sebagian besar sudah 

bilang sesungguhnya kepada orang tua dengan menceritakan sesuatu selalu 

terbuka dan apa adanya tanpa disembunyikan. 

b. Konsisten Antara Apa yang Dikatakan dan Dilakukan (berintegritas). 

Penanaman pendidikan karakter kejujuran pada anak sebagian besar sudah 
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menanamkannya dengan baik dan konsisten dengan apa yang dikatakan 

tergantung situsional. 

c. Dapat Dipercaya dalam Perkataan dan Perbuatan. Penanaman pendidikan 

kejujuran pada anak ditanamkan oleh orang tua sejak kecil dan  sebagian besar 

sudah memegang kepercayaan dari orang tua serta tanggung jawab dengan apa 

yang dilakukan. 

Penanaman pendidikan karakter disiplin anak pada keluarga polisi terdapat 

juga faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukungnya 

adalah orang tua memberikan contoh yang baik terhadap anak, orang tua 

memberikan aturan-aturan yang ada di rumah, orang tua memberikan memotivasi 

anak untuk mengembangkan cita-cita yang diharapkan, orang tua mengajarkan 

pada anak dalam memanfaatkan waktu dengan efektif, orang tua mengajarkan 

pada anak mengenai tanggung jawab. Faktor penghambatnya yaitu anak terfokus 

dengan adanya kemajuan teknologi, anak terpengaruh dari kenakalan remaja atau 

teman. situasi dan kondisi anak dan orang tua. anak takut dimarahi orang tua. anak 

malas dalam melakukan sesuatu disebabkan karena capek dan kurang mandiri. 

pengaruh lingkungan masyarakat dan sekolah, dan kurangnya mengatur waktu. 

Penanaman pendidikan karakter kejujuran juga terdapat adanya faktor pendukung 

dan penghambat. Adapun faktor pendukung yaitu iman yang kuat dalam anak dan 

orang tua, anak takut dengan dosa, kesadaran dari diri anak sendiri dan 

kepercayaan yang diberikan orang tua, serta tidak mengecewakan orang tua. 

Faktor penghambatnya yaitu sebagian besar anak takut dimarahi oleh orang tua, 

terpaksa harus jujur, tergantung situsional, kurang percaya diri, dan kurangnya 

pengawasan dari orang tua. 
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KESIMPULAN 

Pendidikan adalah usaha yang sengaja dan terencana untuk membantu 

perkembangan potensi dan kemampuan anak bermanfaat bagi kepentingan 

hidupnya sebagai seorang  individu dan sebagai warga  negara dalam 

menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungan. Pendidikan karakter 

diajarkan pada lingkungan keluarga dimana keluarga terdiri dari orang tua dan 

anak. Anak adalah titipan allah atau amanah dan makhluk ciptaan tuhan yang 

maha esa yang wajib dilindungi dan dijaga kehormatan. Orang tua adalah sebagai 

pendidik utama untuk perkembangan anak. Penanaman pendidikan karakter  

disiplin anak pada keluarga polisi di Aspolres Sragen yaitu orang tua sudah 

menanamkan pada anak sejak dari usia dini untuk dilatih disiplin dan sebagian 

besar pelaksanaanya sudah berjalan dengan baik walaupun belum mencapai hasil 

yang maksimal. Penamanan pendidikan karakter kejujuran pada anak di Aspolres 

Sragen yaitu untuk selalu jujur dan bertanggung jawab. Faktor pendukung 

penanaman pendidikan karakter disiplin anak pada keluarga polisi di Aspolres 

Sragen yaitu orang tua memberikan contoh yang baik terhadap anak, orang tua 

memberikan aturan-aturan yang ada di rumah, orang tua memberikan memotivasi 

anak untuk mengembangkan cita-cita yang diharapkan, orang tua mengajarkan 

pada anak dalam memanfaatkan waktu dengan efektif, orang tua mengajarkan 

pada anak mengenai tanggung jawab. Faktor penghambat disiplin yaitu anak 

terfokus dengan adanya kemajuan teknologi, anak terpengaruh dari kenakalan 

remaja atau teman. situasi dan kondisi anak dan orang tua, anak takut dimarahi 

orang tua, anak malas dalam melakukan sesuatu disebabkan karena capek dan 

kurang mandiri, pengaruh lingkungan masyarakat dan sekolah, dan kurangnya 

mengatur waktu. Faktor pendukung penanaman pendidikan karakter kejujuran 

yaitu iman yang kuat dalam anak dan orang tua, anak takut dengan dosa, 

kesadaran dari diri anak sendiri dan kepercayaan yang diberikan orang tua, serta 

tidak mengecewakan orang tua. Faktor penghambatnya yaitu sebagian besar anak 

takut dimarahi oleh orang tua, terpaksa harus jujur, tergantung situsional, kurang 

percaya diri, dan kurangnya pengawasan dari orang tua. 
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SARAN  

Sebagai salah satu upaya untuk ikut mengembangkan pemikiran dalam 

rangka meningkatkan pendidikan karakter disiplin dan kejujuran anak pada 

keluarga polisi, maka penulis perlu menyampaikan beberapa saran yaitu ditujukan 

pada anak, orang tua, dan peneliti berikutnya. 
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