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PENDIDIKAN KARAKTER TANGGUNG JAWAB DAN DISIPLIN PADA 
ANAK DI KELUARGA SINGLE PARENT  

(Studi Kasus di Desa Bowan Rt. 03/05 Kabupaten Sukoharjo) 
 

ABSTRAK 
Ita Ferani, A 200100118, Program Studi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2014, xvi+100 halaman (termasuk lampiran). 

 
Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mendeskripsikan penanaman 

pendidikan karakter tanggung jawab pada anak dalam keluarga single parent di 
Desa Bowan Rt. 03/05 Kabupaten Sukoharjo, 2) untuk mendeskripsikan 
penanaman pendidikan karakter disiplin pada anak dalam keluarga single parent 
di Desa Bowan Rt. 03/05 Kabupaten Sukoharjo, 3) untuk mendeskripsikan faktor 
penghambat pelaksanaan pendidikan karakter tanggung jawab dan disiplin pada 
anak dalam keluarga single parent di Desa Bowan Rt. 03/05 Kabupaten 
Sukoharjo, 4) untuk mendeskripsikan solusi yang dilakukan terhadap faktor 
penghambat pelaksanaan pendidikan karakter tanggung jawab dan disiplin pada 
anak dalam keluarga single parent di Desa Bowan Rt. 03/05 Kabupaten 
Sukoharjo. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan 
strategi penelitian studi kasus. 

Objek penelitian ini adalah pendidikan karakter tanggung jawab dan disiplin 
dengan subjek penelitian adalah anak dari keluarga single parent dan single 
parent di Desa Bowan Rt. 03/05 Kabupaten Sukoharjo. Teknik pengumpulan data 
menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga single parent ini selain 
mendidik anak dalam kehidupan sehari-hari tetapi juga mengajarkan pendidikan 
karakter tanggung jawab dan disiplin. Penanaman pendidikan karakter tanggung 
jawab dapat dilakukan melalui melakukan tugas dengan sepenuh hati, melaporkan 
apa yang menjadi tugasnya, segala yang menjadi tanggung jawab dan tugasnya 
dapat dijalankan dengan baik. Penanaman pendidikan karakter disiplin dapat 
dilakukan melalui ketaatan terhadap waktu belajar, ketaatan terhadap tugas-tugas 
pelajaran, ketaatan terhadap penggunaan fasilitas belajar, dan ketaatan 
menggunakan waktu datang dan pulang. 

 
Kata kunci: pendidikan, karakter, tanggung jawab, disiplin 
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A. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan sarana untuk menjadikan seseorang atau individu 

menjadi orang yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Menurut Samani dan 

Hariyanto (2012:41), karakter dimaknai sebagai cara berpikir dan berperilaku 

yang khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingungan 

keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. . Individu yang berkarakter baik adalah 

individu yang dapat membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan 

setiap akibat dari keputusannya. Megawangi yang dikutip oleh Kesuma dkk. 

(2011:5), pendidikan karakter adalah sebuah usaha untuk mendidik anak agar 

dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikannya dalam kehidupan 

sehari-hari, sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif kepada 

lingkungannya. 

Menurut Gunawan (2012:33), tanggung jawab merupakan sikap dan 

perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana 

yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, 

sosial, dan budaya), negara dan Tuhan YME. Menurut Sulhan (2011:14), tangung 

jawab mencakup beberapa aspek yang melakukan tugas dengan sepenuh hati, 

melaporkan apa yang menjadi tugasnya, dan dapat menjalankan tanggung jawab 

dengan tuntas. Megawangi (2010:33), menyebutkan konsep tanggung jawab yaitu 

menjalankan kewajibannya dengan baik dan berusaha untuk melaksanakan 

tugasnya sebaik mungkin.  

Menurut Djamarah (2002:12), disiplin yang muncul kerena kesadaran yang 

disebabkan faktor seseorang dengan sadar bahwa hanya dengan disiplinlah 

didapatkan kesuksesan dalam segala hal. Adanya disiplin didapatkan keteraturan 

dalam kehidupan, dengan disiplin dapat menghilangkan kekecewaan pada orang 

lain dan sebagainya. Disiplin pada dasarnya mencakup pelajaran, patuh, taat, 

kesetiaan, hormat kepada ketentuan/peraturan/norma yang berlaku. Disiplin 

adalah kegiatan seseorang sekaligus pendidikan  mencakup pelajaran, patuh, taat, 

kesetiaan, hormat kepada ketentuan atau peraturan serta norma yang berlaku di 

dalam masyarakat. Penegakkan disiplin dapat dilakukan dengan beberapa cara, 
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seperti peningkatan motivasi, pendidikan dan latihan, kepemimpinan penerapan 

reward and punishment, serta penegakan aturan. 

Single parent atau orang tua tunggal adalah orang tua yang hanya terdiri dari 

satu orang saja, dimana di dalam rumah tangga single parent berperan sebagai ibu 

dan juga berperan sebagai ayah. Single parent yang ada di Desa Bowan ini 

kehilangan istrinya karena meninggal dunia akibat penyakit jantung yang sudah 

lama diderita. Perjuangan yang sangat berat karena harus menghidupi tiga orang 

anak yang masih Sekolah Dasar dan kuliah. Tidak mudah memang menjadi orang 

tua tunggal, apalagi dimasa-masa awal perpisahan dengan pasangan hidup. Hal ini 

disebabkan karena hanya ada satu orang tua yang membesarkan anak. Pekerjaan 

single parent ini seorang wiraswasta yang tidak tentu uang penghasilan. 

Pendidikan karakter tanggung jawab dan disiplin itu terbangun dengan proses yang 

tidak sebentar  sehingga melibatkan peran serta banyak pihak, baik keluarga, 

sekolah, maupun masyarakat. Hal ini menjadikan pendidikan  karakter melalui 

suatu pola asuh yang tepat oleh single parent, merupakan hal yang mesti segera 

diwujudkan. 

Pendidikan karakter merupakan bagian penting dalam dunia pendidikan 

sekarang ini. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

merupakan mata pelajaran sebagai pembentukan karakter anak. Menurut Samani 

(2011:1) bahwa,  

Salah satu bapak pendiri bangsa, Presiden pertama Republik Indonesia, 
Bung Karno menegaskan: “Bangsa ini harus dibangun dengan 
mendahulukan pembangunan karakter (character building) karenacharacter 
building  inilah yang akan membuat Indonesia menjadi bangsa yang  besar, 
maju dan jaya, serta bermartabat.   

Hal ini sesuai dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang 

bertujuan untuk membentuk moral bangsa sehingga memiliki karakter yang kuat. 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di era reformasi memuat aspek nation 

and character building, cinta tanah air, rela berkorban dan bela negara, sistem 

pemerintahan negara yang good governance yang demokratis dalam masyarakat 

madani. 
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B. METODE PENELITIAN 

Tempat penelitian ini di Desa Bowan Rt. 03/05 Kabupaten Sukoharjo. 

Waktu penelitian selama kurang lebih empat bulan, mulai bulan September 2014 

sampai Desember 2014. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang 

menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penekanan latar belakang 

struktur dan individu secara utuh yang secara deskriptif menggambarkan keadaan 

subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana 

adanya untuk menemukan masalah tertentu secara cermat, serta dengan metode 

deskriptif yang berusaha memahami masalah berdasarkan fakta tentang kenyataan 

yang berada dilokasi penelitian. Menurut Azwar (2010:6), penelitian deskriptif 

melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan 

menyajikan fakta secara sistematik sehingga dapat lebih mudah untuk difahami 

dan disimpulkan.  

Strategi penelitian ini adalah studi kasus tunggal. Berkaitan dengan studi 

kasus tunggal, “penelitian disebut sebagai studi kasus tunggal, bilamana penelitian 

tersebut terarah pada satu karakteristik” (Sutopo, 2002:112). Menurut Azwar 

(2010:8), studi kasus merupakan penyelidikan mendalam mengenai suatu unit 

sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasikan 

dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut. Jadi, penelitian studi 

kasus tunggal terpancang adalah penelitian yang datanya terpancang sesuai 

dengan masalah, serta pengumpulannya terarah pada tujuan yang hendak dicapai. 

Objek penelitian adalah aspek-aspek dari subjek penelitian yang menjadi sasaran 

penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah pendidikan karakter tanggung jawab 

dan disiplin.  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

wawancara, observasi, dan dokumentasi (pencatatan sipil). Menurut Esterberg 

(2002) sebagaimana dikutip Sugiyono (2013:317-322), macam-macam wawan-

cara dibedakan menjadi wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur, 

wawancara tidak terstruktur. Menurut Sutrisno Hadi (1986) sebagaimana dikutip 

Sugiyono (2013:203-204), observasi merupakan suatu proses yang kompleks, 

suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Menurut 
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Samino dan Saring (2012:105),  dokumentasi adalah “dalam mengumpulkan ke-

terangan/informasi melalui laporan-laporan yang telah tertulis”. Menurut 

Sugiyono (2013:329), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen tersebut dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang.  

Menurut Sugiyono (2013:335), analisis data merupakan suatu proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawan-

cara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 

memilih mana yang penting, dan membuat kesimpulan agar mudah difahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain. Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan 

pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam 

periode tertentu.  

 

C. PEMBAHASAN 

Pendidikan karakter tanggung jawab dan disiplin pada anak dalam keluarga 

single parent sudah dilakukan sejak awal. Semua kegiatan dalam mendidik anak 

tersebut sudah tersusun secara sistematis. Kegiatan yang dilakukan secara harian 

seperti melakukan tugas baik dari sekolah ataupun yang ada di rumah. Anak dari 

single parent ini sudah mengerti akan tanggung jawab dari tugas yang diberikan 

serta displin dalam hal apapun.  

Pendidikan karakter tanggung jawab dan disiplin itu terbangun dengan proses 

yang tidak sebentar  sehingga melibatkan peran serta banyak pihak, baik keluarga, 

sekolah, maupun masyarakat. Hal ini menjadikan pendidikan  karakter melalui 

suatu pola asuh yang tepat oleh single parent, merupakan hal yang mesti segera 

diwujudkan. Rasa tanggung jawab bukanlah hal yang dapat diletakkan pada 

seseorang dari luar, rasa tanggung jawab tumbuh dari dalam, mendapatkan 

pengarahan dan pemupukan dari sistem nilai yang didapati dalam lingkungan 

keluarga dan masyarakat. Rasa tanggung jawab yang tidak bertumpuk pada nilai-

nilai positif, adakalanya dapat berubah menjadi sesuatu yang asosial. Sejalan 

dengan pendidikan  karakter tanggung jawab dan disiplin anak, single parent juga 
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harus mengamati perkembangan anak, terutama dalam kehidupan sehari-hari anak. 

Cara yang digunakan single parent untuk membentuk karakter anak bisa dilakukan 

dengan cara melalui hiburan, permainan, pikiran yang positif, keteladanan dan 

bimbingan penuh kasih sayang dan kesabaran serta perhatian.  

Ada beberapa faktor-faktor penghambat yang harus dihadapi oleh seorang 

single parent dalam mengasuh anak yaitu faktor internal meliputi: peran ganda 

orangtua tunggal dimana sebagai ayah yang harus mencari nafkah dan ibu 

perhatian sama anak mengharuskan orangtua tunggal untuk pandai membagi 

waktu, keterbatasan waktu untuk berkumpul dengan anak karena sibuk bekerja di 

luar rumah. Biasanya anak yang dengan orang tua tunggal bapak maka akan 

sedikit perhatian yang diberikan. Sedangkan yang hanya hidup dengan ibu maka 

mengalami kesulitan dalam hal penghasilan sehari-hari. Faktor eksternal yaitu 

kurangnya segi pendapatan, sehingga sering dibantu oleh keluarga lain seperti 

kakek, nenek atau kerabat dekat lainnya. Masyarakat juga memegang pengaruh 

besar berkaitan dengan definisi peranganda itu. Peran ganda adalah pola-pola 

tingkah laku, sikap dan ciri-ciripsikologis individu yang diakui, diterima dan 

diharapkan oleh lingkungan. Single parent kurang bisa melindungi anaknya dari 

gangguan orang lain,dan apabila dalam jangka waktu lama, maka akan 

menimblkan kecemasan pada anak atau gangguan psikologis yang sangat 

berpengaruh pada perkembangan anak. 

Ada beberapa cara yang dilakukan seorang single parent adalah memberikan 

kasih sayang dan pengasuhan yang penuh kepada anak, menerima tantangan yang 

ada selaku single parent dan berusah melakukan dengan sebaik-baiknya, selalu 

mengajarkan anak bersikap disiplin secara konsisten dan demokratis, orang tua 

tidak kaku dan tidak longgar, menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan 

pengungkapan perasaan, mengakui kebutuhan untuk melindungi anak-ank, 

membangun dan memelihara rasa spiritual, tradisi dan ritual dalam keluarga, 

percaya diri selaku orang tua tunggal dan independent, berwawasan luas dan 

beretika positif serta menjaga komunikasi dengan berbagai sarana teknologi 

informasi serta mampu mengelola waktu dan keinginan keluarga. 
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Sesuai dengan indikator tentang karakter tanggung jawab maka kegiatan-

kegiatan seperti yang dijelaskan di atas dapat diperinci sebagai berikut: 

1. Melakukan tugas dengan sepenuh hati. Anak dibiasakan berdoa serta niatan 

yang baik sebelum ataupun sesudah mengerjakan tugas. Penanaman 

pendidikan karakter tanggung jawab pada anak di keluarga single parent 

dilakukan dengan niatan dari hati dan berdoa jika hendak dan sesudah 

melakukan tugas. Hal tersebut sudah dibiasakan di keluarga single parent, 

dibuktikan dengan sebelum dan sesudah melakukan tugas anak selalu berdoa 

dan didasari niatan sepenuh hati. Hasil observasi tersebut telah memberikan 

gambaran tentang kegiatan yang mencerminkan penanaman pendidikan 

karakter tanggung jawab pada anak. 

2. Melaporkan apa yang menjadi tugasnya. Melaporkan tugas kepada orang tua 

merupakan perbuatan yang baik agar orang tua tau apa saja yang dilakukan dan 

dikerjakan oleh anak. Anak diajarkan untuk melaporkan tugas apa saja yang 

telah dikerjakan agar terbiasa terbuka dengan orang tua. Dengan begitu anak 

juga dekat dan saling bertukar pikiran dengan orang tua. Menjadikan anak 

memiliki rasa percaya dir yang tinggi.. 

3. Segala yang menjadi tanggung jawab dan tugasnya dapat dijalankan. 

Penanaman pendidikan karakter tanggung jawab pada anak di keluarga single 

parent dijalankan dengan tidak lupa akan tugas yang wajib. Anak dibiasakan 

untuk bertanggung jawab apa yang dijalankan saat itu. Menjadikan anak 

memiliki pendidikan karakter yang kuat. 

Sesuai dengan indikator tentang karakter disiplin maka kegiatan-kegiatan 

seperti yang dijelaskan diatas dapat diperinci sebagai berikut: 

1. Ketaatan terhadap waktu belajar. Single parent memberikan pengarahan 

kepada anak agar dalam belajar selalu tepat waktu dan tidak menunda-nunda. 

Penanaman pendidikan karakter disiplin pada anak di keluarga single parent 

dalam ketepatan waktu belajar sudah dijalankan dengan baik. Hal tersebut 

sudah dibiasakan sejak kecil. Hasil observasi telah memberikan gambaran 

tentang kegiatan yang mencerminkan ketepatan terhadap waktu belajar. 
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2. Ketaatan terhadap tugas-tugas pelajaran. Tugas-tugas pelajaran yang diberikan 

di sekolah harus dikerjakan dengan baik disertai kedisiplinan anak. Anak 

dalam menjalankan tugas diperlukan ketaatan dan kedisiplinan agar tidak 

terbebani dengan tugas yang lain. Anak diajarkan untuk disiplin mengerjakan 

tugas pelajaran agar selalu siap dalam pembelajaran. Single parent juga selalu 

memberikan semangat dan dukungan terhadap tugas-tugas anak, jadi anak bisa 

lebih disiplin dan menghormati. Penanaman pendidikan karakter disiplin pada 

anak di keluarga single parent dapat dilihat dari membiasakan mengerjakan 

tugas pelajaran dengan tepat. Hal tersebut sudah dibiasakan anak sesuai yang 

diajarkan oleh orang tua tunggal atau single parent. 

3. Ketaatan terhadap penggunaan fasilitas belajar. Fasilitas belajar yang diberikan 

single parent kepada anak sudah cukup memadai. Ditandai dengan adanya alat-

alat tulis yang lengkap, leptop, meja belajar dan buku-buku pelajaran lengkap. 

Hal tersebut dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk menunjang 

pendidikan anak. Selain itu sebagai ajang untuk memperkuat pendidikan 

karakter disiplin pada anak. 

4. Ketaatan menggunakan waktu datang dan pulang. Waktu datang dan pulang 

anak perlu didisiplinkan karena kalau tidak akan mengakibatkan sering 

keterlambatan pulang dari sekolah. Selain itu karena kebiasaan pula yang 

menyebabkan merekeka taat akan waktu. 

 

D. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pendidikan karakter tanggung jawab 

dan disiplin pada anak dalam keluarga single parent di Desa Bowan Rt. 03/05 

Kabupaten Sukoharjo yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Melakukan tugas dengan sepenuh hati, anak sebelum dan sesudah melakukan 

tugas selalu berdoa disertai dengan niatan sepenuh hati agar tidak terbebani 

dengan apa yang sedang dilakukan. penanaman pendidikan karakter tanggung 

jawab pada anak di keluarga single parent dilakukan dengan niatan dari hati 
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dan berdoa jika hendak dan sesudah melakukan tugas. Hal tersebut sudah 

dibiasakan di keluarga single parent, dibuktikan dengan sebelum dan sesudah 

melakukan tugas anak selalu berdoa dan didasari niatan sepenuh hati. 

2. Melaporkan apa yang menjadi tugas anak kepada orang tua dengan 

memperlihatkan hasil dari apa yang sudah diperoleh baik itu hasilnya 

memuaskan ataupun tidak. Anak diajarkan untuk melaporkan tugas apa saja 

yang telah dikerjakan agar terbiasa terbuka dengan orang tua. Tujuan dari itu 

semua agar anak juga dekat dan saling bertukar pikiran dengan orang tua. 

Menjadikan anak lebih dekat dengan single parent. 

3. Segala yang menjadi tanggung jawab dan tugasnya dapat dijalankan dengan 

baik, seperti yang sudah diajarkan single parent. Selain itu anak tau apa saja 

yang menjadi tanggung jawab dan tugasnya, anak juga sering kali melakukan 

perbuatan-perbuatan baik seperti peduli lingkungan, cinta damai, menghormati 

yang lebih tua serta membantu sesama.  

4. Ketaatan terhadap waktu belajar perlu diperhatikan single parent, agar anak 

disiplin sebagai contoh tepat waktu belajar di siang maupun malam hari. 

Penanaman pendidikan karakter disiplin pada anak di keluarga single parent 

dalam ketepatan waktu belajar sudah dijalankan dengan baik. Hal tersebut 

sudah dibiasakan sejak kecil. Hasil observasi telah memberikan gambaran 

tentang kegiatan yang mencerminkan ketepatan terhadap waktu belajar. 

5. Ketaatan terhadap tugas-tugas pelajaran yang diberikan di sekolah, anak selalu 

mengerjakan tugas baik itu secara individu ataupun kelompok. Anak diajarkan 

untuk disiplin mengerjakan tugas pelajaran agar selalu siap dalam 

pembelajaran di sekolah. Single parent juga selalu memberikan semangat dan 

dukungan terhadap tugas-tugas anak, jadi anak bisa lebih disiplin dan 

menghormati. Penanaman pendidikan karakter disiplin pada anak di keluarga 

single parent dapat dilihat dari membiasakan mengerjakan tugas pelajaran 

dengan tepat. Hal tersebut sudah dibiasakan anak sesuai yang diajarkan oleh 

orang tua tunggal atau single parent. 

6. Ketaatan terhadap penggunaan fasilitas belajar yang diberikan oleh single 

parent kepada anak, dengan memanfaatkan sepenuhnya alat-alat sekolah. 
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Sebagai contoh penggunaan leptop yang diprioritaskan untuk menambah 

pengetahuan. 

7. Ketaatan menggunakan waktu datang dan pulang, anak selalu tepat waktu saat 

akan berangkat dan pulang sekolah. Adakalanya telat pulang sekolah 

dikarenakan sebab tertentu dan sudah ijin kepada single parent. 
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