
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan di Indonesia pada saat ini sangatlah memprihatinkan 

Pendidikan yang seharusnya mampu memperbaiki mentalitas  dan moral 

seseorang adalah dengan cara belajar  sungguh-sungguh dan sepenuh hati, 

bukan hanya sekedar formalitas atau kepura-puraan, namun pada 

kenyataannya para pelajar Indonesia saat ini banyak yang melanggar etika 

sosial dan asusila serta  kekerasan. Maka dari itu pendidik haruslah bekerja 

keras membangun kembali pendidikan karakter seorang pelajar agar sikap 

atau moralitas dapat di kontrol dengan baik. 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (2008) dalam buku konsep dan 

model pendidikan karakter, karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak 

atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lainnya. 

(Samani,42:2014), maka dari itu pendidikan sangatlah penting karena 

pendidikan merupakan proses untuk mempengaruhi peserta didik supaya 

mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungan, dan dengan 

demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkan 

berfungsi secara adekuit dalam kehidupan masyarakat. Selain itu pendidikan 

juga memiliki fungsi, menurut Oemar Hamalik,2:1994 fungsi dan kegunaan 

pendidikan adalah untuk menyiapkan peserta didik . “Menyiapkan” diartikan 

bahwa peserta didik pada hakikatnya belum siap, tetapi perlu disiapkan dan 

sedang menyiapkan dirinya sendiri.  
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Dalam pengertian yang sederhana pendidikan karakter itu sendiri adalah 

hal positif apa saja yang dilakukan guru dan berpengaruh kepada siswa yang 

diajarnya. Pendidikan karakter menurut Asmani (2011:31) dalam jurnal 

DIKDAS adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh guru untuk 

mempengaruhi karakter peserta didik. Guru membantu dalam membentuk 

watak peserta didik dengan cara memberikan keteladanan, cara berbicara atau 

menyampaikan materi yang baik, toleransi, dan berbagai hal yang terkaitnya. 

Pendidikan karakter bukanlah sebuah proses menghafal materi soal ujian, dan 

teknik-teknik menjawabnya. 

Nilai karakter yang dikembangkan di sekolah-sekolah salah satunnya 

adalah kedisiplinan, kedisiplinan merupakan suatu tindakan yang 

menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan 

peraturan. Saat ini para siswa menunjukkan sikap kurang hormatnya semakin 

menurun bahkan siswa-siswi pada saat ini berani menggunakan kata-kata 

kasar kepada guru maupun orang tua, Disiplin adalah sikap kepatuhan 

terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan atau pengendalian. Disiplin 

yang bertujuan mengembangkan watak agar dapat mengendalikan diri, agar 

berperilaku tertib dan efisienik. “Disiplin bukanlah suatu alat sederhana yang 

bisa digunakan untuk menciptakan kedamaian semu didalam kelas; disiplin 

adalah moralitas kelas sebagai sebuah masyarakat kecil”. Menurut Emile 

Durkheim dalam buku pendidikan karakter panduan lengkap mendidik siswa 

menjadi pintar dan baik (Lickona,2013:147) 

Bagi sebagian besar sekolah disiplin adalah celah masuk bagi pendidikan 

karakter. Jika tidak ada penghargaan terhadap aturan-aturan, otoritas dan hak-
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hak orang lain, maka tidak ada lingkungan yang baik untuk belajar dan 

mengajar. 

Keterlibatan orang tua dalam membentuk karakter anak sangatlah penting 

karena ketika sekolah dan orang tua bersatu mengenai masalah karakter anak, 

anak akan mudah dikontrol dan terpantau oleh kedua pihak. Rumah dan 

sekolah mempunyai tanggung jawab yang saling melengkapi dalam 

pengembangan karakter. keluarga atau rumah merupakan pertama dan paling 

penting pengaruhnya terhadap karakter seorang anak. 

Observasi awal yang dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 01 Turen dapat 

disimpulkan bahwa SDN Turen 01pada tanggal 10 Februari 2016 merupakan 

salah satu sekolah yang berada di kecamatan Turen Kabupaten Malang. SDN 

Turen 01 memiliki beberapa kegiatan yang berhubungan dalam pembentukan 

karakter anak. SDN Turen 01 memiliki beberapa kegiatan yang berhubungan 

dalam pembentukan karakter anak baik perkembangan dengan kognitif, 

afektif dan psikomotor. Perkembangan anak dalam pembentukan karakter 

kedisiplinan anak dalam proses belajar mengajar juga ada kegiatan di luar 

proses pembelajaran yaitu kegiatan ekstrakulikuler atau yang lainnya. 

Kegiatan yang berhubungan dengan afektif contohnya seperti kegiatan 

keagamaan seperti baca tulis Al-Quran yang dilakukan setiap hari setelah 

pulang sekolah dan bergantian setiap kelas dalam satu hari satu kelas selain 

itu juga ada kegiatan istighotsah untuk kelas enam yang dilaksakan setiap hari 

jum’at bersama sebagian guru sekolah. Dan kegiatan yang berhubungan 

dengan perkembangan psikomotor siswa di lakukan dengan kegiatan 

ekstrakulikuler yang berada di sekolah seperti ekstrakulikuler pramuka yang 
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dilakukan pada hari sabtu untuk siaga dan untuk penggalang dilakukan pada 

hari kamis selain pramuka juga ada drum band yang di ikuti oleh kelas 3-5. 

SDN Turen 01 adalah sekolah yang menjunjung tinggi nilai kedisiplinan 

oleh sebab itu sekolah mengadakan kegiatan Apel pagi sebelum memasuki 

kelas namun ketika ada anak yang terlambat pada awalnya guru memberikan 

teguran saja tetapi apabila sering melanggar guru memberikan hukuman 

kepada siswa yang sering melanggar hukuman, itupun hukuman yang 

mendidik anak. Guru tidak menggunakan hukuman yang membuat anak takut 

atau mengganggu psikologi anak. Dalam pembentukan karakter tersebut guru 

menggunakan cara pendekatan langsung ketika ada anak yang bermasalah 

guru mencoba mencari tau dengan cara mendekati anak dan mengajaknya 

berbicara ketika anak merasa nyaman dengan guru maka anak akan terbuka 

dan menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi. Dengan cara tersebut 

maka guru dapat memahami anak dan dapat mencari solusi yang baik untuk 

mengatasi permasalahantersebut. 

 Dengan adanya hal seperti itu siswa yang terlambat masuk sekolah, 

meninggalkan kelas tanpa ijin, tidak masuk sekolah tanpa ijin, tidak 

mengerjakan tugas rumah,  tidak membawa buku materi pelajaran, maka 

pihak sekolah SDN Turen 01 sekolah melakukan kerjasama dengan orang tua 

siswa, dengan adanya kerjasama guru dan orang tua akan memudahkan guru 

dan orangtua untuk mengontrol anak sehingga anak akan terpantau dengan 

baik. Program yang dilakukan oleh guru dan orang tua salah satunya yaitu 

paguyupan perkelas, Setiap kelas orang tua wali murid megadakan 

paguyupan dan dalam paguyupan tersebut para orang tua juga saling 
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kerjasama untuk memberikan informasi anak-anak mereka selain itu para 

orang tua sering mengadakan pertemuan dengan guru untuk mengadakan 

evaluasi perkembangan anak dan saling memberikan masukan. 

Peran orang tua dalam pembentukan karakter anak di rumah sangatlah 

berpengaruh disekolah karena apabila anak sudah terbiasa disiplin maka 

dimanapun mereka berada akan tetap memiliki rasa disiplin. Dalam 

pembentukan karakter disiplin orang tua dengan cara pembiasaan mulai 

dengan hal terkecil yaitu bangun pagi sebelum sekolah membersihkan tempat 

tidur mandi dan bersiap-siap untuk berangkat sekolah dengan dimulainya hal 

tersebut maka anak akan terbiasa dan memiliki rasa disiplin serta bertanggung 

jawab. 

 
B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana bentuk kerjasama guru dan orang tua dalam pembentukan 

karakter kedisiplinan anak? 

2. Apakah hambatan dalam kerjasama guru dan orang tua dalam 

pembentukan karakter kedisiplinan anak kelas v? 

3. Bagaimana cara mengatasi hambatan dalam kerjasama guru dan orang tua 

dalam pembentukan karakter kedisiplinan anak kelas v? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menegetahui bentuk kerjasama guru dan orang tua dalam 

pembentukan karakter kedisiplinan anak. 

2. Untuk mengetahui hambatan dalam kerjasama guru dan orang tua dalam 

pembentukan karakter kedisiplinan anak kelas v. 
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3. Untuk mengetahui cara mengatasi hambatan kerjasama guru dan orang tua 

dalam pembentukan karakter kedisiplinan anak kelas v 

 
D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis  

1) Dapat dijadikan refrensi bagi para peneliti berikutnya yang akan 

melalukan penelitian dengan tema yang sama tentang pendidikan karakter 

2) Memberikan sumbangan keilmuan bagi dunia pendidikan mengenai 

pembentukan pendidikan karakter kedisiplinan dan kerjasama guru dan 

orang tua 

3) Memberikan pandangan atau contoh kerjasama guru dan orang tua dalam 

pemebntukan karakter kedisiplinan anak. 

2. Praktis 

1) Manfaat Bagi Guru 

a. Guru dapat lebih mudah mengatur siswa-siswi 

b. Guru dapat mengembangakan cara meningkatkan kedisipilnan siswa 

c. Guru dapat mengatur strategi yang lebih baik untuk meningkatkan 

kedisiplinan siswa 

2) Manfaat Bagi Siswa 

a. Siswa dapat terkontrol dan siswa menjadi lebih tertib 

b. Siswa mampu mengendalikan diri dan perilaku yang tertib 

c. Siswa mampu mengembangkan pengendalian diri 

3) Manfaat bagi orang tua 

a. Orang tua dapat lebih mudah mengarahkan anak ke hal-hal yang positif 

b. Orang tua dapat mengembangkan pembentukan karakter anak di rumah 
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c. Orang tua dapat dengan mudah mengontrol anak dengan cara 

bekerjasama dengan guru 

 

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 

Penilitian yang dilakukan memiliki ruang lingkup dan batasan 

penelitian karena bertujuan agar dalam penelitian tidak melebar dan 

menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, sehingga ruang lingkup penelitian 

ini hanya tentang kerjasama guru dan orang tua dalam pembentukan 

karakter kedisiplinan anak kelas V, serta batasan penelitian dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

a) Lokasi penelitian : SDN Turen 01 Kecamatan Turen Kabupaten 

Malang 

b) Penelitian dilaksanakan pada hari Rabu dan kamis bulan februari 

2016 

c) Penelitian dilakukan di sekolah yang meliputi guru kelas siswa 

kelas V dan kepala sekolah sedangkan penelitian yang dilakukan 

di rumah meliputi orang tua dan keluarga yang berada di rumah. 

d) Penelitian dilakukan pada kegiatan-kegiatan akademik maupun 

non akademik di SDN Turen 01 seperti kegiatan PBM atau proses 

belajar mengajar, kegiatan ektrakulikuler pramuka, baca tulis al 

Qur’an, Drumb band. 
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F. Penegasan Istilah 

1) Kerjasama guru dan orang tua adalah hubungan komunikatif dalam 

memantau perkembangan anak orang tua dan sekolah menjalin 

komunikasi yang aktif, saling membantu dan mengetahui 

bagaimana upaya penanganan pembinaan anak di sekolah, 

keterlibatan peserta didik dalam proses belajar mengajar, pola 

interaksi dan komunikasi selama bereada di sekolah dan masalah 

yang ditemukan disekolah, begitu juga sebaliknya, pihak sekolah 

mengetahui apa dan bagaimana yang terjadi di rumah terutama 

terkait dengan kegiatan bermain anak di luar rumah, aktifitas 

belajar di rumah, interaksi dengan sesame anggota keluarga dan 

prolem yang muncul selama berada di rumah. 

2) Pembentukan Karakter kedisiplinan adalah mengajarkan atau 

membentuk kepribadian seseorang untuk mengendalikan diri dan 

sikap mental individu atau masyarakat dalam berperilaku baik 

tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh serta taat 

pada suatu ketentuan yang telah ditentukan serta disepakati 

bersama. Tidak melanggar larangan, menaati kewajiban, serta tepat 

waktu merupakan karakter kedisiplinan yang harus ditanamkan 

pada anak didik. 

 

 


