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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan implementasi 

pengembangan karakter peduli sosial pada siswa di homeschooling Kak Seto Solo 

tahun pelajaran 2013-2014 berikut dengan kendala dan solusinya.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

dengan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen atau arsip. Teknik 

untuk menguji validitas atau keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi, 

khususnya triangulasi sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data. 

Analisis data dilakukan dengan dengan menerapkan model analisis interaktif 

melalui proses pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.  
pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana dalam mengoktimalkan 

kemampuan dari peserta didik secara aktif dalam mengembangkan potensi diri yang 

dimiliki siswa termasuk karakter peduli sosial di dalamnya. Homeschooling 

merupakan pendidikan non formal yang memiliki tugas mengembangkan 

pendidikan karakter peduli sosial pada siswa. 

Hasil penelitian ini penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Secara umum 

implementasi pengembangan karakter peduli sosial di homeschooling Kak Seto 

Solo telah terlaksana dengan baik terbukti dengan siswa telah mamiliki sikap 

untuk membantu orang yang sedang dalam mengalami kesulitan 2) walaupun 

sudah berusaha mengembangkan karakter peduli sosial namun masih terdapat 

kendala dalam penanaman karakter kemandirian yang muncul dari anak 

diantaranya yaitu membeda-bedakan dalam bergaul, sikap individual, dan kurang 

peka terhadap perasaan orang lain 3) solusi untuk mengatasi kendala dalam 

implementasi pengembangan karakter peduli sisial yaitu dengan cara 

memberikan bimbingan dan arahan, perhatian maupun pengawasan yang lebih 

ektra terhadap siswa yang memiliki kebutuhan khusus, komunikasi yang baik 

antara tutor dan membiasakan siswa untuk dapat mandiri dengan memberikan 

kepercayaan. 
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PENDAHULUAN 

Setiap anak mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan 

yang layak bagi diri mereka namun, banyak anak mendapatkan pengalaman 

kurang menyenangkan selama bersekolah. Sebut saja kasus bullying (kenakalan 

remaja), bentakan dan kekerasan dari guru bahkan pemasungan kreativitas anak. 

Pengalaman-pengalaman yang kurang berkesan tersebut menimbulkan phobia 

(ketakutan) terhadap sekolah (school phobia) bagi anak dan orang tua. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2010-2014 telah merancang penerapan 

pendidikan karakter untuk seluruh jenjang pendidikan di Indonesia mulai dari 

tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai dengan Perguruan Tinggi 

(PT) dalam sistem pendidikan (Listyarti, 2012:2). Melalui Undang-Undang No. 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pendidikan 

karakter dicanangkan sebagai satu program prioritas pendidikan. Sesuai dengan 

tujuan sisdiknas sebagaimana tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003: 

Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3). 

 

Fenomena kerisis karakter yang tengah terjadi tidak saja pada generasi tua, 

tetapi juga generasi muda bangsa ini. Krisis karakter pada generasi tua 

diantaranya ditandai dengan maraknya konflik horizontal, antar desa, wilayah, 

kelompok, etnis dan suku yang kadang kala di picu hal-hal kecil atau sepele. 

Sementara itu generasi muda tidak mau kalah untuk mempertontonkan  prilaku 

yang tidak berkarakter seperti tawuran antar peserta didik, mahasiswa, 

mengkonsumsi miras, narkoba, seks bebas, menjiplak ketika ujian nasional 

maupun ujian sekolah, dan sebagainya. 

Salah satu karakter penting, yang terkait dengan lingkungan dan harus di 

kembangkan dalam diri anak didik adalah karakter peduli sosial. Karakter peduli 

sosial ini sikap dan tindakan yang selalu ingin memberikan bantuan pada orang 

lain serta masyarakat yang membutuhkan. Pedulian sosial sangat perlu di bangun 



 
 

pada diri setiap anak didik sejak dini. Hal ini, penting kerena zaman sekarang 

semakin maju yang otomatis persoalan sosial juga semakin kompleks dan rumit 

Berbagai masalah yang terjadi dalam dunia pendidikan, diantarannya 

tawuran antar pserta didik, bergonta-gantinya kurikulum, pro-kontra ujian 

nasional menyebabkan orang tua ragu atau kurang percaya terhadap sekolah 

formal. Alternatif mengatasi masalah tersebut orang tua mempunyai alternatif 

mempercayakan homeschooling sebagai salah lembaga pendidikan non formal 

pengganti sekolah formal yang diakui oleh pemerintah. Keberadaan 

Homeschooling Indonesia telah diatur dalam UU 20/2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 27 ayat (10) yang berbunyi, “Kegiatan pendidikan 

informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar 

secara mandiri” (UU No. 20 Tahun 2003). Lembaga pendidikan atau sekolah 

formal maupun informal sama berkewajiban untuk membangun karakter anak 

didik agar mempunyai watak atau kepribadian yang bisa menghargai nilai-nilai 

kebangsaan dan berjiwa nasionalis serta mempunyai jiwa kepedulian sosial. 

Beberapa masalah yang telah dikemukakan di atas, hal ini mendorong 

keinginan peneliti untuk mengadakan penelitian terhadap pengembangan karakter 

peduli siswa dan pelaksanaanya pada intansi pendidikan. Oleh sebab itu, cukup 

penting mengadakan penelitian karakter peduli sosial pada siswa Homeschooling  

Kak Seto Solo tahun pelajaran 2013/2014 sebagai lembaga pendidikan informal. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk 

mnegadakan penelitian yang berkaitan dengan pengembanagn pendidikan karakter 

peduli sosial pada homeschooling Kak Seto Solo tahun pelajaran 2013/2014. 

 



 
 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan 

suatu permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi pengembangan karakter peduli sosial pada siswa di 

homeschooling Kak Seto Solo tahun pelajaran 2013/2014? 

2. Bagaimana kendala implementasi pengembangan karakter peduli social pada 

siswa di homeschooling Kak Seto Solo tahun pelajaran 2013/2014? 

3. Bagaimana solusi atas kendala implementasi pengembangan karakter peduli 

sosial pada siswa di homeschooling Kak Seto Solo tahun pelajaran 2013/2014? 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, dirumuskan tujuan 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk menggambarkan implementasi pengembangan karakter sosial 

pada siswa di homeschooling Kak Seto Solo tahun pelajaran 2013/2014 

2. Untuk mendiskripsikan kendala implementasi pengembangan karakter 

peduli sosial pada siswa di homeschooling Kak Seto Solo tahun 

pelajaran 2013/2014 

3. Untuk mendiskripsikan solusi atas kendala dalam implementasi 

pengembangan karakter sosial di homeschooling Kak Seto Solo tahun 

pelajaran 2013/2014. 

Fokus utama penelitian ini adalah homeschooling Kak Seto Solo tahun 

pelajaran 2013/2014. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang sering disebut 

dengan metode penelitian naturalistik karena dilakukan pada kondisi alamiah. 



 
 

Penelitian kualitatif juga sebagai penelitian etnografi karena metode banyak 

digunakan untuk antropologi bidang budaya. Metode penelitian kualitatif diguna-

kan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, peneliti merupakan instrumen 

kunci (Affifudin dan Saebani, 2009:57). 

2. Strategi Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, strategi penelitian ini adalah studi 

kasus tunggal. Studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai 

berbagai aspek seorang individu, kelompok, oranisasi program, ataupun suatu 

situasi sosial. Peneliti studi kasus menelaah sebanyak mungkin data mengenai 

subjek yang diteliti. Setiap analisis studi kasus mengandung data berdasarkan 

wawancara, pengamatan, dokumentasi, kesan dan pernyataan orang lain terhadap 

permasalah tersebut (Mulyana, 2002:201-202). 

Sumber Data 

Berdasarkan patokan sumber data di atas maka yang menjadi sumber 

penelitian ini yaitu:  

1. Informan atau Narasumber 

Informan atau narasumber adalah siapa saja yang tepat, kompeten dan 

memberikan informasi serta dapat dipercaya kebenaran maupun akurasi (Hamidi, 

2010:77). Informan dalam penelitian yaitu orang yang memberikan informasi 

dalam penelitian tentang suatu kelompok atau etnis (Afifuddin dan Saebani, 

2009:88). Sumber data ini maka akan diperoleh informasi, pernyataan maupun 

kata-kata dari informan yang disebut sebagi data prime. 

 

 



 
 

2. Tempat dan Aktivitas  

Peristiwa, aktivitas dan perilaku, yang merupakan tempat dari mana data 

diperoleh  melalui pengamatan. melalui peristiwa, aktivitas dan perilaku peneliti 

dapat mengetahui bagaimana proses itu terjadi karena menyaksikan sendiri 

(Sutopo, 2006:56). Tempat merupakan kondisi lapangan penelitian untuk mem-

bantu dalam merencanakn pengambilan data (Afifuddin dan Saebani, 2009:126). 

3. Arsip atau Dokumen 

Arsip atau dokumen, merupakan bahan tertulis yang berhubungan suatu 

peristiwa atau aktivitas yang terjadi. Sumber biasanya berbentuk rekaman, tertulis, 

foto, sketsa dan karya ilmiah (Sutopo, 2006:61). Dokumen adalah barang-barang 

yang di gunakan untuk mengumpulkan data dapat berupa benda-benda tertulis, 

buku-buku, majalah, catatan dan arsip penting (Arikunto, 2010:201). 

Sumber data dalam penelitian ini sebagaimana teori di atas, meliputi sebagai 

berikut: 

1. Narasumber atau informan, dalam penelitian ini adalah Pimpinan, tutor PKn 

dan siswa yang diharapkan dari narasumber tersebut sebagai berikut: 

a. Pimpinan dan tutor homeschooling, untuk memperoleh data mengenai 

proses pengembangan karakter peduli sosial pada siswa 

b. Siswa, untuk memperoleh data mengenai pengembangan karakter peduli 

sosial yang berlangsung dalam pembelajaran baik di dalam atau di luar 

homeschooling. 

2. Peristiwa dan aktivitas, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

implementassi pengembangan karakter peduli sosial pada siswa yang  

berlangsung dalam pembelajaran baik di dalam atau di luar homeschooling. 



 
 

3. Tempat atau lokasi, penelitian ini berlokasi atau bertempat pada, homescooling  

Kak Seto Solo 

4. Arsip atau dokumen dalam penelitian ini adalah, Ijazah, Kartu Pelajar Anak, 

dan surat-surat penting mengenai ketercapaian pendidikan siswa. 

 

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Instrumen pengumpulan data yang 

digunakan pada saat wawancara, observasi tak berstruktur, dan dokumen serta 

arsip. 

Secara ringkas penggunaan instrumen pengumpulan data dalam penelitian 

ini dituangkan dalam bagan berikut ini. 

Tabel 2. Instrumen Pengumpulan Data 

No Sumber Data 
Teknik Pengumpulan 

Data 

Instrumen Pengumpulan 

Data 

1 Informan  Wawancara Kisi-kisi Wawancara 

2 Peristiwa  Observasi Kisi-kisi Observasi 

3 Dokumen  Telaah Dokumen Kisi-kisi Telaah Dokumen 

 

Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan yang dikutif oleh Sugiyono (2008:244), analisis data 

adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan 

dengan mengorganisasikan, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun bentuk pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari sehingga 

mudah dipahami. Teknik analisis dalam penelitian ini, data yang di peroleh dalam 

bentuk kualitatif yang dilakukan dengan wawancara dan observasi. Analisis 

penelitian ini adalah implementasi pengembangan karakter peduli sosial di 

homeschooling Kak Seto Solo. Adapun langkah-langkah teknik analisis data 

model interaktif adalah sebagi berikut: 



 
 

1. Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. 

2. Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.  

3. Penyajian data juga bisa diartikan sebagai rakitan organisasi informasi yang 

memungkinkan adanya penarikan kesimpulan saat penelitian dilakukan. Dalam 

penyajian data diperoleh berbagai jenis metrik gambar, jaringan kerja, dan 

keterkaitan kegiatan atau tabel. 

4. Penarikan kesimpulan berarti dalam pengumpulan data, kesimpulan dapat 

menjawab rumusan masalah yang diirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga 

tidak (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2008:246). 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Setiap anak mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. 

Anak sedapat mungki memperoleh pendidikan yang layak bagi dirinya. 

Pengembangan karakter peduli sosial anak memerlukan bantuan dan peran 

berbagai pihak. Tidak hanya sekolah formal sebagai lembaga yang memberika 

pendidikan karakter, akan tetapi peran keluarga dan pendidikan non formal 

memiliki peran penting dalam pengembangan peduli sosial anak. Pendidikan non 

formal dapat menjadi tempat dalam membentuk sekaligus mendidik anak untuk 

berjiwa sosial. Berkaitan dengan peran pendidikan non formal dalam 

pengembangan karakter peduli sosial, salah satunya yang dilakukan oleh 

homeschooling. Kak Seto sebagai tokoh pendidikan anak beserta tim, mebangaun 

komunitas sekolah rumah yang disebut homeschooling Kak Seto (HSKS) Solo. 



 
 

Homeschooling sebagai sebuah institusi pendidikan pilihan yang senantiasa 

memperhatikan hak atas pendidikan. 

Pengembangan karakter peduli sosial pada homeschooling sedikit memiliki 

perberbedaan dengan sekolah formal lainnya. Hal ini dikarenakan homeschooling 

dalam proses pembelajaran lebih mengutamakan pada keinginan anak itu sendiri. 

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk meneliti pengembangan karakter 

peduli sosial anak dalam pendidikan homeschooling yang berada di tengah kota 

Solo. Beberapa homeschooling yang berada di wilayah tersebut, namun peneliti 

memilih  homeschooling Kak Seto Solo. 

Setiap orang tua mengharapkan anaknya mendapatkan pendidikan yang 

baik, sehingga nanti menjadi anak yang mempunyai karakter dan berakhlak mulia. 

Anak diharapkan menjadi sikap yang saling menolong kepada orang memerlukan 

bantuan dengan tanpa mengharapkan imbalan. Homeschooling merupakan sebuah 

lembaga pendidikan non formal sebagai alternatif dari sekolah formal. 

SIMPULAN 

Dalam penelitian ini, terdapat simpulan penelitian sebagai berikut: 

1. Pengembangan pendidikan karakter pada siswa merupakan tugas keluarga, 

sekolah, dan masyarakat. Keluarga merupakan orang yang pertama dalam 

memberikan pendidikan kepada anak. Orang tua harus memberikan pendidikan 

karakter secara benar sebagai dasar pembentukan karakter anak. Selain itu 

lembaga pendidikan juga mempunyai peran besar dalam pembentukan dan 

pengembangan karakter peduli sosial anak. 

2. Kendala implementasi pengembangan karakter peduli sosial seringkali 

dijumapai seiring berkembangnya zaman dan teknologi. Pendidikan formal pun 

tidak lepas dari kendala implementasi pengembangan karakter peduli sosial, 

begitu juga dengan homeschooling Kak Seto Solo yang mengalami beberapa 

kendala. Kendala-kendala yang dihadapi homeschooling Kak Seto Solo dalam 

implementasi pengembangan karakter peduli sosial antara lain peserta didik 

dalam bergaul dengan temannya suka memilih-milih. Siswa hanya mau bergaul 



 
 

dan bersosialisasi dengan teman yang dianggapnya sesuai dengan status sosial, 

sikap individual serta kurang mau bekerjasama sering diperlihatkan. 

3. Solusi dari kendala implementasi pengembangan karakter peduli sosial di 

homeschoolingKak Seto Solo dengan cara tutor memberikan bimbingan dan 

arahan, perhatian maupun pengawasan yang lebih ektra terhadap siswa yang 

memiliki kebutuhan khusus, komunikasi yang baik antara tutor dan siswa, 

melatih dan membiasakan siswa untuk dapat mandiri dengan memberikan 

kepercayaan. Siswa diajarkan bagaimana untuk merasakan atau peka dangan 

kondisi orang lain, maka dengan berjalannya waktu akan tumbuh sikap 

kepedulian terhadap orang lain. 
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