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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Pandemi covid-19 memberikan dampak diberbagai pihak, terutama 

pada sistem pendidikan di Indonesia yang mengarah pada penutupan 

sekolah sampai dengan penutupan perguruan tinggi. Pada tanggal 07 

Agustus 2020, sekitar 68.000.000 siswa terkena dampak dari pandemi 

covid-19. Kebijakan yang diambil oleh berbagai negara termasuk Indonesia 

dengan meliburkan sementara aktivitas pendidikan dan tenaga 

kependidikan, hal ini mengharuskan pemerintah dan lembaga kependidikan 

membuat alternatif proses pendidikan bagi siswa maupun mahasiswa yang 

tidak bisa melaksanakan proses pendidikan (Purwanto et al., 2020). 

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan 

Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus 

Disease (covid-19) Prinsip yang harus ditetapkan pada masa pandemi 

covid-19 yaitu “mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, 

pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat yang merupakan 

prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran”. 

       Dampak dari pandemi covid-19 membuat semua sarana ditutup 

sementara, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah khususnya. Salah 

satu jenjang pendidikan yang terkena dampak dari pandemi covid-19 yaitu 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Hal ini mengharuskan sekolah 

maupun pihak sekolah merubah strategi pembelajaran dari sistem 

pembelajaran luring (tatap muka) menjadi sistem pembelajaran daring (non 

tatap muka/online) (Ilmi Zajuli Ichsan, 2020). Bukan hanya siswa yang 

terkena dampak dari pandemi ini, namun orangtua juga terkena dampaknya 

dimana orangtua harus memberikan pendidikan akademik pada anaknya 

saat dirumah terutama pada pendidikan karakter. 
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       Pendidikan sekarang ini lebih mengarah pada pencapaian akademik 

saja dan kurangnya memperhatikan pendidikan karakter. Untuk itu 

pendidikan perlu melakukan perubahan yang lebih baik lagi. Salah satunya 

dengan penerapan dan penguatan pendidikan karakter. Karakter yang kuat 

dapat dilihat dari tingkat kejujuran dan keikhlasan yang dimiliki seseorang, 

untuk membedakan antara dirinya dengan orang lain, dan tegar dalam 

menghadapi masalah (Hidayat, 2008). Dimana pendidikan merupakan 

aspek penting dalam kehidupan bangsa. Salah satu upaya untuk menjadikan 

bangsa yang memiliki moral baik dengan melalui pendidikan karakter. 

       Pendidikan yaitu usaha sadar yang dilakukan pemerintah, melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan, yang berlangsung disekolah 

dan diluar sekolah sepanjang hayat, untuk mempersiapkan peserta didik 

agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara 

tepat dimasa yang akan datang (Binti Maunah, 2009). Tujuan pendidikan 

adalah perubahan-perubahan yang diharapkan terjadi pada subjek didik 

setelah mengalami proses pendidikan. Perubahan-perubahan itu antara lain 

perubahan tingkah laku individu, kehidupan pribadi individu maupun 

kehidupan masyarakat dan alam sekitarnya dimana individu itu hidup (Binti 

Maunah, 2009). Sedangkan pendidikan karakter yaitu pendidikan yang 

sangat dibutuhkan bagi anak, dimana hal tersebut secara langsung 

berpengaruh dalam sikap dan perilaku anak. Melalui pendidikan karakter 

pembelajaran diharapkan mampu secara mandiri meningkatkan dan 

menggunakan pengetahuannya, mengkaji, dan menginternalisasikan, serta 

mempersonalisasikan nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga 

terwujud dalam perilaku sehari-hari (Mulyasa, 2013). 

       Penerapan pendidikan karakter perlu adanya keterlibatan orangtua. 

Karena orangtua memiliki peranan penting dalam kehidupan dan tumbuh 

kembang seorang anak. Peranan orangtua sangat penting dalam 

pertumbuhan dan perkembangan anak karena orangtua sebagai pemegang 

kunci utama dalam mendidik dan membina anak sebagai 

tanggungjawabnya, terutama dalam pembinaan akhlak dan merupakan 
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kesalahan besar apabila orangtua tidak melakukan peranannya dengan baik 

(Asrul Busra, 2019). Adapun tugas orang tua yaitu mendidik, membimbing 

dan mengayomi. Sebagai pendidik dan pembimbing orangtua tidak dapat 

dipisahkan dari masa pertumbungan dan perkembangan seorang anak 

(Asrul Busra, 2019). Orangtua mempunyai peran penting dalam 

mengajarkan cara bersosialisasi dan mendidik anak untuk bertingkah laku 

sosial yang positif dan dapat diterima oleh masyarakat sekitarnya 

(Puspitawati, 2006). Seorang anak dapat memperoleh pengetahuan baru dari 

orangtua. Dengan anak melihat cara orangtua berperilaku jujur dalam 

berbicara, selalu mengutamakan kedisiplinan, dan berbuat baik pada 

tetangga, dengan orangtua memberikan contoh perilaku baik maka dapat 

memberikan kesan yang kuat didalam ingatan anak. 

       Peranan orangtua yang sebenarnya adalah keluarga. Karena anak 

mengenyam pendidikan yang pertama dan utama di dalam keluarga. 

Pendidikan yang diterima anak mulai dari bersikap sopan santun kepada 

oranglain terutama pada kedua orangtua, kejujuran, dan kedisiplinan. Selain 

pendidikan pertama dan utama, keluarga yaitu lingkungan sosial yang 

pertama yang anak kenali. Dalam lingkungan keluarga anak mulai melatih 

mengenali dalam pikiran mengenai dirinya sendiri maupun hal-hal yang ada 

diluar dirinya. Peranan keluarga yaitu pondasi yang sangat berpengaruh 

bagi sikap dan perilaku anak. Jika sikap dan perilaku dapat diterapkan 

dengan baik, maka dapat dikatakan bahwa sikap dan perilaku tersebut dapat 

meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi jenjang pendidikan berikutnya, yaitu 

dilingkungan sekolah dan masyarakat.  

       Adapun masalah yang dihadapi siswa sekarang ini, kurangnya rasa 

hormat pada orangtua, rendahnya nilai kejujuran, rendahnya rasa peduli 

bagi sesama serta kurangnya nilai kedisiplinan. Kondisi seperti ini harus 

diperhatikan oleh orangtua yang bertugas sebagai pendidik dalam proses 

terbentuknya pendidikan karakter. Kondisi seperti ini tentu saja sangat 

memperhatinkan bagi kita terutama orangtua. Ditengah kondisi bangsa yang 

sedang terpuruk secara ekonomi, moralitas generasi muda 
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kita juga terpuruk. Keterpurukan moralitas generasi muda tentu saja sangat 

mengkhawatirkan kita semua, sebab merekalah yang akan menjadi 

pemimpin bangsa dimasa mendatang. Kita tidak bisa membayangkan 

seandainya dimasa mendatang negara ini dipimpin oleh orang-orang yang 

tidak bermoral, mungkin negara ini akan semakin kacau (Warsono, 2010). 

Jika masalah seperti ini terus saja dibiarkan dan tidak segera ditindak lanjuti 

dikhawatirkan berdampak pada rusaknya moral anak. 

       Uraian diatas, menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan-

permasalahan terutama pada pendidikan karakter belum terselesaikan. 

Untuk itu, mengingat sangat pentingnya pendidikan karakter dalam upaya 

membentuk dan penguatan pendidikan karakter anak. Melalui peranan 

orangtua dalam lingkup keluarga diharapkan mampu mengubah pendidikan 

karakter anak yang lebih baik lagi. Diharapkan orang tua dapat mengatasi 

masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan karakter.       

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti 

tertarik untuk mengangkat judul “PERANAN ORANG TUA DALAM 

PENDIDIKAN KARAKTER SISWA SMK MUHAMMADIYAH 1 

PEMALANG YANG TINGGAL DI PEMALANG”. 

 

B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Peranan Orang Tua dalam Penerapan Pendidikan Karakter 

di SMK Muhammadiyah 1 Pemalang yang Tinggal di Pemalang? 

2. Apa Saja Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pendidikan 

Karakter Siswa di SMK Muhammadiyah 1 Pemalang yang Tinggal di 

Pemalang?  

 

C. Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang 

ingin dicapai adalah untuk: 
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1. Mendeskripsikan Peranan Orangtua dalam Penerapan Pendidikan 

Karakter Siswa di SMK Muhammadiyah 1 Pemalang yang Tinggal di 

Pemalang. 

2. Mendeskripsikan Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat 

Pendidikan Karakter Siswa di SMK Muhammadiyah 1 Pemalang yang 

Tinggal di Pemalang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

       Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, maka diharapkan dapat 

memberikan manfaat, sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

       Penelitian ini diharapkan mampu memerikan gambaran tentang 

pentingnya peranan orangtua dalam pendidikan karakter dan diharapkan 

mampu memberikan kontribusi sebagai pertimbangan untuk penelitian 

selanjutnya yang serupa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Mampu memberikan informasi bagi orangtua akan pentingnya 

penerapan pendidikan karakter perilaku hormat kepada orangtua 

terutama pada kedua orangtua, kejujuran, dan kedisiplinan siswa.  

b. Sebagai acuan dalam mendidik anak Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK). 

 


