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Oleh  

 

 

Nur Khasanah 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara kerja sama orang tua 

dan guru terhadap pembentukan karakter anak. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kuantitatif.Penelitian ini dilakukan pada dua lokasi yaitu pada 

sekolah dasar dalam klasifikasi perdesaan yaitu SDN 3 Marga Kencana, di Desa 

Marga Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Udik dan sekolah dasar klasifikasi 

perkotaan yaitu SDN 1 Daya Murni di kelurahan Daya Murni, Kecamatan 

Tumijajar di Kabupaten Tulang Bawang Barat.Oleh karena penelitian ini 

dilakukan di dua lokasi maka selain menguji hubungan, penelitian ini juga bersifat 

komparasi.Rank spearman digunakan untuk uji hubungan dan mann whitney 

digunakan untuk uji beda dua sampel. Hasil uji hubungan menunjukkan bahwa 

hubungan kerja sama orang tua terhadap pembentukan karakter anak sebesar 

0,480 yang berkategori sedang dengan taraf sig. (2 tiled) sebesar 0,000. 

Selanjutnya hasil uji beda dua sampel menunjukkan terdapat perbedaan yang 

cukup signifikan yaitu sebesar -5,675 dengan tingkat Asymp. Sig. (2-tailed) 

sebesar 0,000. 

 

 

Kata kunci: hubungan antar variabel, kerja sama orang tua dan guru, karakter anak 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

RELATIONS OF PARENTS AND TEACHERS COOPERATION ON 

CHILDREN CHARACTER ESTABLISHMENT 
 

Comparative studies on the classification of rural elementary school (SDN 3 

Marga Kencana) in the village of Marga Kencana, District Tulang Bawang Udik 

and urban classification elementary school (SDN 1 Daya Murni) in the Village of 

Daya Murni, District Tumijajar, West Tulang Bawang 

 

 

 

By 
 

 

Nur Khasanah 

 

 

This research purposes to explain a relationsbetween parents and teachers 

cooperation about children character establishment.This research uses quantitative 

method and the research did on two locations: at the primary school in the 

classification of rural SDN 3 Marga Kencana, in the village of Marga Kencana, 

District Tulang Bawang Udik and elementary schools classification of urban SDN 

1 Daya Murni in the village Daya Murni, District Tumijajar in West Tulang 

Bawang,Therefore, this researchdid on two locations in addition to test the 

relationship, this research is comparative test.Spearman rank is used to correlation 

test and Mann Whitney is used for two different test samples.The test results 

showed that the relationship of parent and teacher cooperation to children 

character establishment of 0.480 which were medium category by level of sig.(2 

tiled) 0,000.Furthermore, the results of two different test samples showed that 

there is a significant difference in the amount of -5.675 with Asymp level.Sig.(2-

Tailed) of 0.000. 

 

Keywords: relationships between variables, parents and teacherscooperation, a 

children character 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Pembentukan karakter bangsa menjadi salah satu aspek yang penting dalam tujuan 

didirikanya suatu negara. Hal ini dikarenakan karakter (jati diri) yang baik 

menjadi modal penting untuk mencapai tujuan dan cita-cita suatu negara. Karakter 

yang baik tersebut seperti mereka yang memiliki akhlak, moral, dan budi pekerti 

yang baik (Zubaedi, 2011). Karakter juga telah dijadikan sebagai tolok ukur 

penilaian bagi individu dalam kehidupan sosial masyarakat. Lebih lanjut, karakter 

juga dapat dijadikan indikator utama yang harus menyertai kemampuan 

intelektual dalam penilaian kualitas SDM (Sumber Daya Manusia).  

 

Terkait karakter, banyak informasi dari media cetak dan media massa seperti 

koran, buku, radio, televisi, dan internet yang telah memperlihatkan berbagai 

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di Indonesia. Penyimpangan tersebut 

tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh kalangan 

pelajar. Fenomena penyimpangan dikalangan pelajar bahkan sudah menyasar pada 

tingkatan SD (Sekolah Dasar) dan hal ini sudah semestinya menjadi perhatian 

bersama untuk bisa menanggulangi permasalahan tersebut. 

 

Umumnya, penyimpangan karakter yang terjadi dikalangan anak sekolah dasar 

yaitu pergaulan seks bebas, pornografi, bullying dan tawuran. Zuchdi (2010) 
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menyebutkan ―Perilaku-perilaku seperti itu menunjukkan bahwa bangsa ini telah 

terbelit oleh rendahnya moral, akhlak atau karakter‖ (Rachmah, 2013, p. 7-8).  

 

Berbagai penyimpangan yang dilakukan anak sekolah dasar ini menjadi persoalan 

yang serius karena tindakan ini pada akhirnya menjurus pada tindak kriminal yang 

hingga saat ini belum bisa diatasi secara tuntas (Zubaedi, 2011). Menghadapi 

rendahnya karakter bangsa indonesia ini, pemerintah memprioritaskan 

pembangunan karakter bangsa menjadi salah satu visi dalam pembangunan 

nasional bidang sosial budaya. Tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yaitu. 

―Visi pembangunan sosial budaya adalah terwujudnya karakter bangsa yang 

tangguh, kompetitif, dan bermoralitas tinggi melalui pembangunan 

kebudayaan nasional yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan 

masyarakat Indonesia yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, cerdas inovatif, etos kerja tinggi, berbudi luhur, toleran, bergotong-

royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi kepada ilmu pengetahuan dan 

teknologi‖ (UU R.I. No. 17 Tahun 2007 Tentang RPJP Nasional Tahun 

2005 – 2025, p. 26). 

 

Demi mewujudkan terciptanya pembangunan karakter bangsa ini salah satunya 

yaitu melalui pendidikan. Tercantum dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3, yaitu:  

―Pendidikan nasional berfungsi 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 bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab‖ (UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional). 

 

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang diatas, negara dianggap sudah mencoba 

mengintegrasikan pendidikan karakter. Selanjutnya, upaya dalam mewujudkan 

pendidikan karakter pada anak Sekolah dasar perlu adanya peran orang tua dan 
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peran guru. Orang tua bertanggung jawab selama anak berada di lingkungan 

keluarga dan guru bertanggung jawab selama anak berada di lingkungan sekolah. 

Pribadi (1981) mengemukakan bahwa: 

―Lingkungan keluarga sering disebut lingkungan pertama di dalam 

pendidikan. Jika karena sesuatu hal anak terpaksa tidak tinggal di 

lingkungan keluarga yang hidup bahagia, anak tersebut masa depanya akan 

mengalami kesulitan-kesulitan, baik disekolah, masyarakat ramai, dalam 

lingkungan jabatan, maupun kelak sebagai suami istri di dalam lingkungan 

kehidupan keluarga‖ (Ihsan, 2011, p. 17). 

 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Park, Byun, & Kim (2011) menunjukkan 

tentang pentingnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak (Diadha, 2015, 

p. 62). Selanjutnya di lingkungan sekolah, anak akan lebih sering berinteraksi 

dengan guru. Terlebih lagi guru akan memberi pengaruh secara langsung dalam 

proses pembelajaran dalam kelas (Nofijantie, 2014). Berdasarkan perbedaan latar 

belakang (keluarga dan sekolah) dan suasana yang berbeda maka dalam upaya 

pendidikan dan pembentukan karakter diperlukan kerja sama yang baik antara 

orang tua dan guru.  

 

Kerja sama yang baik antara orang tua dan guru dapat terwujud melalui beberapa 

faktor yang harus dimiliki oleh masing-masing pihak yakni menurut Setiyanti 

(2012) faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu: (1) rasa saling percaya, (2) 

keterbukaan, (3) realisasi diri, dan (4) saling ketergantungan. 

 

Terdapat beberapa hasil penelitian yang mengkaji tentang pembentukan karakter 

anak, seperti: 

a. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anisah (2011) yang berjudul ―Pola 

asuh orang tua dan implikasinya terhadap pembentukan karakter anak‖ 

menunjukkan bahwa pendidikan di dalam keluarga menjadi salah satu 
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bentuk pendidikan pertama bagi anak dan menjadi media yang tepat bagi 

setiap orang tua untuk bisa mendidik, membimbing, dan mengasuh anak-

anaknya. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini juga 

menunjukkan betapa pentingnya pendidikan karakter ditanamkan sejak dini, 

dengan pola asuh yang sesuai dengan syari’at akan membentuk kepribadian 

yang baik dan akan menunjukkan karakter yang sempurna sebagai insan 

yang berakhlakul karimah. 

b. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nursyamsi (n.d) yang berjudul 

―Membentuk karakter peserta didik melalui proses pembelajaran oleh guru 

kelas di MI/SD‖ menunjukkan bahwa guru menjadi kunci dalam upaya 

membentuk karakter siswa terutama pada tingkat sekolah MI/SD. Berbagai 

potensi yang ada pada diri anak dapat dikembangkan oleh guru melalui 

proses pembelajaran dalam kegiatan pendidikan. Guru menunjukkan 

perilaku yang nyata melalui contoh-contoh dan keteladanan dalam 

berinteraksi. Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa seorang guru menjadi faktor yang sangat berpengaruh 

terhadap pembentukan karakter anak. 

c. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2013) yang berjudul 

―Pengaruh kerja sama orang tua dan guru terhadap disiplin peserta didik di 

SMP (Sekolah Menengah Pertama) Negeri Kecamatan Jagakarsa - Jakarta 

Selatan‖ menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif 

antara kerja sama orang tua dan guru terhadap kedisiplinan siswa. Aspek 

komunikasi dan partisipasi orang tua dan guru sangat berpengaruh dalam 

upaya penegakan kedisiplinan siswa. 
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Berdasarkan ketiga hasil penelitian di atas, memperlihatkan hubungan yang positif 

dari peran orang tua, peran guru, dan kerja sama orang tua dan guru terhadap 

pembentukan karakter anak. Berbicara mengenai pendidikan karakter anak, 

beberapa pakar menyebutkan sebaiknya dimulai sejak usia dini yaitu play group 

atau taman kanak-kanak sebagai tahap pengenalan.  

 

Kegiatan pembelajaran melalui playgroup dan taman kanak-kanak ini lebih 

banyak dilakukan dengan bermain. Kegiatan bermain ini menjadi hal yang 

disenangi oleh anak. Anak akan secara aktif mengekspresikan dirinya secara alami 

berdasarkan naluri mereka. Bermain dapat dijadikan sebagai metode pembelajaran 

dan perkembangan anak (Yus, 2011).  

 

Selanjutnya penerapan pembentukan karakter di usia Sekolah dasar merupakan 

cara yang efektif untuk memberikan arahan bagi peserta didik. Hal ini 

dikarenakan pada masa ini merupakan periode dimana anak mulai mampu 

mencerna dan menyesuaikan diri dengan mulai berfikir logis serta memiliki 

intensitas ingatan yang paling besar (Ahmadi, 1991).  

 

Pada dasarnya, pemerintah membuka peluang pendidikan yang sama di daerah 

perdesaan dan perkotaan. Seiring berjalanya waktu, pendidikan di perdesaan dan 

perkotaan nampaknya memperlihatkan perbedaan yang cukup signifikan. 

Perbedaan ini misalnya dari segi sarana prasarana, pendidikan orang tua, 

pekerjaan orang tua, dan lain-lain. Segi sarana seperti akses jaringan internet, 

komputer, kelengkapan buku perpustaan, peralatan olah raga, dll, sedangkan segi 

prasarana seperti kelayakan dan kenyamanan tempat belajar.  
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Situasi ini turut mempengaruhi anak apakah dapat lebih bersemangat belajar atau 

malah sebaliknya. Selanjutnya, pendidikan dan pekerjaan orang tua di perkotaan 

cenderung lebih heterogen di banding dengan di perdesaan. Perbedaan-perbedaan 

ini sangat jelas terlihat dari berbagai sudut pandang. 

 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan mengkaji hubungan antara kerja 

sama orang tua dan guru terhadap pembentukan karakter anak. Penelitian akan 

dibatasi hanya pada lingkup SD (Sekolah Dasar) saja, namun demikian, penelitian 

ini juga mengkaji secara komparatif antara SD pada klasifikasi perdesaan dan 

perkotaan. Kajian komparatif tersebut didasarkan pada pola atau bentuk kerja 

sama antara orang tua dan guru pada dua klasifikasi (perdesaan dan perkotaan) 

tersebut karena mungkin memiliki beragam perbedaan.  

 

Atas dasar perbedaan tersebut, maka menarik untuk dilakukan penelitian lebih 

lanjut perihal tema tersebut. Penelitian ini akan dilakukan di SDN 3 Marga 

Kencana di Desa Marga Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Udik dan SDN 1 

Daya Murni di Kelurahan Daya Murni, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang 

Bawang Barat.  

 

Kedua Sekolah dasar ini dipilih sebagai lokasi penelitian dengan didasari pada 

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2010 Tentang 

Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia. Desa Marga Kencana 

Kecamatan Tulang Bawang Udik masuk kedalam klasifikasi perdesaan, dan 

Kelurahan Daya Murni, Kecamatan Tumijajar masuk kedalam klasifikasi 

perkotaan di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Statistik, 2010). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat hubungan antara kerja sama orang tua dan guru terhadap 

pembentukan karakter anak? 

2. Apakah terdapat perbedaan antara hubungan kerja sama antara orang tua 

dan guru terhadap pembentukan karakter anak pada sekolah dasar klasifikasi 

perdesaan (SDN 3 Marga Kencana) dan perkotaan (SDN 1 Daya Murni)? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan antara kerja sama orang tua 

dan guru terhadap pembentukan karakter anak. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan perbedaan hubungan kerja sama antara 

orang tua dan guru terhadap pembentukan karakter anak pada Sekolah dasar 

klasifikasi perdesaan (SDN 3 Marga Kencana) dan perkotaan (SDN 1 Daya 

Murni) 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi semua elemen untuk mengembangkan ilmu pengetahuanya 

dalam dunia pendidikan berkaitan tentang pentingnya kerjasama antara 
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orang tua dan guru dalam membentuk karakter anak. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi mahasiswa yang melakukan 

penelitian berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Secara praktis. 

a. Bagi pendidik khususnya, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa 

menjadi sumbangan pemikiran bagi mereka untuk bisa 

mengembangkan metode-metode yang strategis dalam membentuk 

karakter siswanya.  

b. Bagi orang tua siswa, hasil dari penelitian ini diharapkan akan 

menambah wawasan dan pengetahuan bagi mereka untuk lebih 

memahami pentingnya peranan dalam upaya membentuk karakter 

anaknya. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tinjauan Kerja Sama 

 

 

1. Pengertian kerja sama 

Haris (1996) mengemukakan bahwa kerja sama biasa dilakukan oleh dua orang 

atau lebih dan biasanya membentuk sebuah tim (kelompok) yang dilatar belakangi 

oleh tujuan yang sama (Taroreh, 2014, p. 91). Stephen dan Timothy (2008) juga 

menyinggung perihal kerja sama yang diasosiasikan dengan tim kerja, yakni 

kelompok yang usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi 

daripada jumlah masukan individual (Taroreh, 2014, p. 94). Lebih lanjut, kerja 

sama di dalam tim ini memiliki ciri-ciri tim yang efektif yaitu menurut Sembel 

(2005) memiliki tujuan yang sama, antusiasme yang tinggi, peran dan tanggung 

jawab yang jelas, komunikasi yang efektif, resolusi konflik, shared power, 

keahlian, dan evaluasi (Taroreh, 2014, p. 95). 

 

Berdasarkan ketiga ahli diatas secara garis besar menjelaskan bahwa kerja sama 

merupakan kumpulan dari beberapa orang yang dilatarbelakangi oleh tujuan yang 

sama sehingga membentuk tim untuk mempermudah proses pencapaianya dan 

membuat usaha individualnya lebih tinggi. Keterlibatan masing-masing individu 

juga dipengaruhi oleh tingkat komunikasi dan partisipasi dalam menjalankan 

peran masing-masing. Kerja sama dalam penelitian ini adalah kerja sama yang 
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dilakukan oleh orang tua dan guru dalam upaya pembentukan karakter pada anak. 

Pembentukan karakter anak dalam penelitian ini di fokuskan dalam pendidikan 

karakter melalui peran masing-masing orang tua dan guru. 

 

 

2. Strategi kerja sama dalam pembentukan karakter anak 

Pendidikan karakter pada dasarnya bertujuan untuk membentuk karakter anak 

yang baik. Pihak yang terlibat dalam pendidikan karakter ini adalah para orang tua 

dan guru, agar tepat sasaran diperlukan adanya upaya atau strategi yang harus 

dilakukan oleh orang tua dan guru. Strategi ini diperlukan sebagai metode khusus 

agar anak dengan mudah mempelajari dan mengadopsi apa saja yang telah 

diajarkan. Strategi yang bisa digunakan dalam kerja sama orang tua dan guru 

menurut Zubaedi (2011) adalah: 

 

a. Penggunaan prinsip keteladanan oleh semua pihak, baik orang tua, guru, dan 

masyarakat. Terutama sekali pada pihak orang tua dan guru dalam 

pendidikan karakter dianjurkan untuk tidak hanya memberikan sebatas 

pengarahan dan pemahaman kepada anak saja, melainkan juga memberikan 

contoh secara nyata. Anak cenderung lebih mudah membentuk karakternya 

dengan meniru orang-orang yang ada disekitarnya. Keteladanan antara 

orang tua dan guru disini menjadi bentuk kerja sama yang cukup efektif 

untuk membantu anak dalam mengembangkan pembentukan karakter 

mereka. 

b. Penggunaan prinsip kotinuitas/rutinitas (pembiasaan dalam aspek 

kehidupan). Strategi selanjutnya yaitu bagi orang tua dan guru juga harus 

melakukan pembiasaan dalam semua aspek kehidupan. Segala perilaku 
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mereka harus konsisten sehingga anak akan dengan mudah mencontoh 

kebiasaan tersebut.  

c. Penggunaan prinsip kesadaran untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai 

karakter yang diajarkan. Orang tua dan guru harus bertindak sesuai dengan 

nilai-nilai moral dalam pendidikan karakter yang mereka tanamkan. 

Kesadaran ini sangat penting agar anak dapat dengan mudah membiasakan 

diri dalam bertindak sesuai dengan apa yang telah diterimanya. 

 

Selanjutnya, Sudrajat (2011) menjelaskan strategi pendidikan karakter melalui 

kerja sama orang tua dan guru meliputi: 

a. Pembelajaran (teaching), dalam kehidupan sehari-hari orang tua dan guru 

akan sepenuhnya melakukan aktifitas yang didasarkan pada nilai-nilai 

(karakter). Nilai yang akan ditanamkan kepada anak lebih baik 

disampaikan melalui strategi pembelajaran. Orang tua dapat memberikan 

pemahaman selama anak berada di lingkungan rumah, sedangkan guru 

dapat mengintegrasikan pada setiap mata pelajaran. 

b. Keteladanan (modeling), nilai-nilai yang ditanamkan kepada anak melalui 

pembelajaran harus di terapkan oleh orang tua dan guru secara teratur dan 

berkesinambungan. Penerapan nilai-nilai karakter ini sangat membantu 

penilaian dan sikap anak untuk mengintegrasikan kedalam perilakunya. 

c. Penguatan (reinforcing), nilai-nilai yang telah diajarkan kepada anak juga 

harus diperkuat melalui penciptaan suasana yang mendukung dan menarik 

perhatian anak. Suasana yang akan membuat anak tertarik misalnya 

membuat banner (spanduk-spanduk) yang mengarahkan pada nilai 

karakter yang ajarkan. Orang tua dan guru harus lebih perduli, mengontrol 
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dan mengawasi perilaku anak setiap hari, masing-masing pihak dapat 

saling berinteraksi secara intens. 

d. Pembiasaan (habituating), pembiasaan yang dilakukan orang tua selama di 

lingkungan keluarga dan guru selama di lingkungan sekolah menjadi 

langkah strategis dalam upaya pembentukan karakter anak. Anak 

cenderung akan lebih mudah memahami dan berproses untuk mengadopsi 

pendidikan karakter apabila orang tua dan guru dapat membiasakan diri 

sebagai pribadi yang berkarakter.  

 

 

B. Tinjauan Karakter 

 

 

1. Pengertian karakter 

Karakter merupakan perpaduan antara sifat alami seseorang yang masih bisa 

dipengaruhi oleh kebiasaan yang sering dilakukan. Karakter seseorang masih bisa 

berubah secara terus-menerus sepanjang hidupnya dan menjadi suatu proses yang 

kekal membentuk kekhasan dari tingkah laku yang sesuai dengan tingkatan umur. 

Pembentukan karakter cenderung akan menimbulkan kemungkinan yang lebih 

banyak karena konteks yang mempengaruhi akan lebih luas.  

 

Pengertian karakter ini diperjelas kembali oleh pendapat Zubaedi (2011, p. 8) 

bahwa ―Karakter merupakan keseluruhan disposisi kodrati dan disposisi yang 

telah dikuasai secara stabil yang mendifinisikan seseorang individu dalam 

keseluruh antara perilaku psikisnya yang menjadikanya tipikal dalam cara berfikir 

dan bertindak‖. Karakter yang telah terbentuk dari keduanya akan melekat dalam 

diri seseorang sehingga dapat dijadikan sebagai ciri untuk membedakanya dengan 
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orang lain. Seseorang bisa mencerminkan karakter yang ada pada dirinya melalui 

cara berfikir dan bertindak dalam kehidupan sosial masyarakatnya. 

 

Menurut Ekowarni (2010) karakter menjadi nilai dasar perilaku sebagai acuan tata 

nilai dalam berinteraksi (when character is lost then everything is lost) (Zubaedi, 

2011, p. 10). Karakter merupakan cerminan dari aspek fisik dan psikis seseorang 

secara utuh. Ditambah apabila karakter diri seseorang hilang maka semuanya akan 

hilang. Jadi, setiap orang pasti memiliki karakter dalam dirinya agar dapat 

melanjutkan kehidupan sosial masyarakatnya untuk berinteraksi dan berhubungan 

dengan yang lain berdasarkan karakter diri masing-masing.  

 

Menurut Lickona (2012), karakter menjadi ukuran dalam diri seseorang untuk 

menunjukkan tingkat pengetahuan dan keinginan berperilaku moral (Alfiyah dan 

Martani, 2015, p. 122). Karakter menjadi ciri seseorang dan mencerminkan 

keteraturan nilai yang diterapkan pada perilaku dan memiliki pengaruh yang 

positif terhadap prestasinya. 

 

2. Proses pembentukan karakter 

Menurut Musfiroh (2011) karakter tidak terbentuk secara instan, tetapi melalui 

proses yang berkembang (Alfiyah dan Martani, 2015, p. 122). Karakter seseorang 

akan terbentuk melalui proses yang panjang. Proses pembentukan karakter bukan 

sehari dua hari saja, bahkan bisa juga memakan waktu bertahun-tahun lamanya. 

Hal ini karena untuk bisa menginternalisasikan karakter dalam diri seseorang 

diperlukan tahap-tahap pengenalan dan pemahaman untuk bisa diterapkan oleh 

seseorang dalam kehidupanya. Jadi, apabila seseorang berhasil melewati dengan 
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memahami rangkaian proses tersebut akan membentuk karakter yang kuat dalam 

diri mereka. 

 

Karakter berkembang melalui beberapa tahapan. Zubaedi (2011) menjelaskan 

bahwa karakter manusia berkembang dan dibentuk oleh pengaturan sosial. 

Karakter dikembangkan melalui tahap pengetahuan (knowing), acting menuju 

kebiasaan (habit). Ada empat tahapan pembentukan karakter manusia yaitu: 

a. Pada usia dini, disebut dengan tahap pembentukan karakter, 

b. Pada usia remaja, disebut sebagai tahap pengembangan, 

c. Pada usia dewasa, disebut sebagai tahapan pemantapan, 

d. Pada usia tua, disebut sebagai tahap pembijaksanaan. 

 

Pembentukan karakter melalui pendidikan diberikan anak berdasarkan 

karakteristik dan perkembangannya. Menurut Furqon (2010) pendidikan karakter 

anak dalam tahap pembentukan karakter dapat diklasifikasikan menjadi beberapa 

tahap. 

 

a. Tahap Umur 5-6 tahun. Pada tahap ini, anak mulai diajarkan tata krama dan 

sopan santun untuk melatih sikap jujur dan sopan. Semua ini harus 

disesuaikan dengan karakter moral. Anak mengetahui dan membedakaan 

antara mana yang baik buruk, benar salah setiap tindakan. 

b. Tahap Umur 7-8 Tahun. Pada tahap ini, anak diangggap sudah mulai 

memasuki usia aqil baliq maka dari itu pada fase ini anak akan diajarkan 

untuk beribadah dan melatih dirinya untuk bertanggung jawab.  
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c. Tahap Umur 9-10 Tahun. Pada tahap ini, seorang anak mulai dididik untuk 

peduli terhadap lingkungan sekitar. Menghormati satu sama yang lain, 

menghormati hak orang lain, dan suka tolong menolong. 

d. Tahap umur 13 Tahun Keatas. Pada tahap ini, anak mulai memasuki usia 

remaja dan siap untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar di 

masyarakat. Anak diharapkan dapat beradaptasi dengan baik dilingkungan 

masyarakat dan mempunyai identitas diri atau jati diri. (Rakhmawati, 2015, 

p. 9) 

 

Lickona (2012) menjelaskan bahwa pembentukan karakter pada seseorang 

didukung tiga komponen yang saling berhubungan. Tiga komponen tersebut yaitu: 

pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral (Alfiyah dan Martani, 

2015, p. 123). Karakter tidak sebatas pada pengetahuan saja, melainkan lebih 

mendalam pada kaitanya dengan emosi dan kebiasaan diri.  

 

Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Zubaedi (2011, p.111) bahwa 

―Seseorang yang memiliki pengetahuan tentang kebaikan belum tentu mampu 

bertindak sesuai dengan pengetahuanya apabila tidak terlatih untuk melakukan 

kebaikan‖. Pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral menjadi tiga 

komponen yang saling berkaitan untuk bisa membentuk karakter yang baik.  

 

Apabila salah satu dari ketiganya tidak ada, maka akan sulit menciptakan karakter 

yang baik. Misalnya saja, apabila pengetahuan dan perasaan moral tanpa disertai 

dengan tindakan moral maka tidak akan berfungsi apa-apa sebagai sebuah 

karakter. Begitu juga dengan perasaan moral dan tindakan moral jika tidak 
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dilandasi dengan pengetahuan moral tidak akan membentuk karakter baik secara 

maksimal.  

 

 

3. Jenis-jenis karakter 

Karakter seringkali diidentikkan dengan berbagai istilah jati diri, seperti akhlak, 

budi pekerti, moral, dan etika. Upaya pembentukan karakter pada anak yaitu 

untuk mengemban misi mengembangkan watak-watak dasar yang harus dimiliki 

oleh mereka. Kemendiknas (2011) mengelompokkan karakter kedalam beberapa 

aspek yang berhubungan dengan berbagai nilai seperti: 

 

a. Nilai karakter dalam hubungan manusia dengan Tuhan  

Religiusitas  

b. Nilai karakter dalam hubungan dengan diri sendiri  

Kejujuran, kebersihan dan kesehatan, kecerdasan, kedisiplinan rasa 

tanggung jawab, berfikir logis, kritis, kreatif, inovatif, keingintahuan, 

ketangguhan, cinta ilmu, jiwa kepemimpinan, rasa percaya diri, kerja 

keras, kemandirian, berorientasi pada tindakan. 

c. Nilai karakter dalam hubungan manusia dengan lingkungan 

Kepedulian terhadap lingkungan  

d. Nilai karakter dalam hubungan antar manusia 

Tolong menolong, kesadaran akan hak dan kewajiban diri dan orang 

lain, kepatuhan pada aturan-atruran social, menghargai karya dan 

prestasi orang lain, demokrasi, kesantunan. 

e. Nilai karakter dalam hubunganya dengan kebangsaan 

Nasionalisme 

Menghargai keberagaman (Nofijantie, 2014, p. 52). 

 

Sementara itu Megawangi (2003) menyusun karakter yang selayaknya diajarkan 

kepada anak dan menyebutnya sebagai sembilan pilar antara lain:  

a. Mencintai Allah dan semua ciptaan-Nya, 

b. Tanggung jawab, disiplin, dan mandiri, 

c. Jujur dan amanah;  

d. Menghormati dan sopan santun; 

e. Suka menolong dan gotong royong;  

f. Kreatif, percaya diri, dan pekerja keras; 

g. Kepemimpinan dan adil; 

h. Baik dan rendah hati; 
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i. Toleransi, cinta damai dan kesatuan. (Rakhmawati, 2015,p. 10) 

 

Otten (2010) merinci pendidikan karakter anak mencakup sepuluh pilar yang 

saling kait mengait untuk dijadikan sebagai konten pendidikan karakter yaitu: 

a. Tanggung jawab (responsibility) 

b. Rasa hormat (respect) 

c. Keadilan (fairness) 

d. Keberanian (courage) 

e. Kejujuran (honest) 

f. Kewarganegaraan (citizenship) 

g. Disiplin (self-descipline) 

h. Kepedulian (caring) 

i. Ketekunan (perseverance) 

j. Integritas (integrity). (Zubaedi, 2011, p. 79) 

 

Terdapat banyak rumusan dan rincian mengenai jenis-jenis karakter yang dapat di 

integrasikan kedalam pendidikan karakter anak. Pada dasarnya semuanya penting 

untuk ditanamkan pada anak sebagai bekal melangsungkan kehidupanya.  

 

 

C. Tinjauan Anak 

Terdapat beberapa teori yang mendefinisikan anak. Pengertian anak menurut 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 

1, ―Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 

juga anak yang masih di dalam kandungan‖(UU No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak). Kemudian Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 
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menyebutkan ―Anak adalah orang yang berperkara anak nakal telah mencapai 

umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan 

belum pernah kawin‖ (UU R.I. No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak).  

 

Anak adalah seseorang yang lahir dari suatu perkawinan antara seorang pria dan 

wanita ( M Yusuf, 2014, p, 35). Selanjutnya dijelaskan bahwa ―Anak adalah 

keadaan manusia normal yang masih berusia muda dan sedang menentukan 

identitasnya, serta sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah terkena pengaruh 

lingkungan‖ (Mahfiana, 2013, p, 300). Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa seorang anak merupakan seorang yang lahir dari sebuah 

pernikahan dan masih berusia dibawah 18 tahun yang belum dewasa dan belum 

menikah, sedang berada dalam proses menentukan identitas dirinya dengan 

kondisi yang masih sangat labil dan mudah terpengaruh oleh lingkungan.  

 

Anak tidak hanya sebagai penerus keturunan dalam keluarga saja melainkan juga 

menjadi generasi penerus bangsa. Maka dari itu, kemampuan, karakter dan 

kepedulian anak terhadap perkembangan bangsa dan negaranya harus dibentuk 

sedini mungkin. Pembentukan sikap anak ini salah satunya yaitu melalui 

pendidikan, baik dalam pendidikan formal yaitu sekolah dan non formal yaitu 

didalam keluarga. 

 

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa 

―Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib 

mengikuti pendidikan dasar‖ (UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Perlindungan 

Anak). Menurut Tirtaraharja dan Sulo (2005), pendidikan dasar bertujuan untuk 
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memberikan bekal kemampuan dasar bagi peserta didik untuk kehidupan 

bermasyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar.  

 

Nuryanti (2008, p. 36) menyebutkan masa anak-anak ini sebagai ―Periode ketika 

anak dianggap mulai dapat bertanggung jawab atas perilakunya sendiri dalam 

hubunganya dengan orang tua mereka, teman sebaya, dan orang lainya‖. Pada 

periode inilah, usia anak yang tepat untuk mendorong mereka membentuk pribadi 

yang berkarakter dan menjadi modal untuk melanjutkan kehidupan. 

 

Rentang usia anak sekolah selama menempuh pendidikan dasar akan menjadi 

pengalaman inti bagi mereka. Memasuki usia ini, menjadi pusat bagi anak dalam 

perkembangan fisik, kognisi, dan psikososialnya (Nuryanti, 2008). Anak mulai 

mencari dan menentukan identitasnya, namun jiwa anak masih labil sehingga akan 

mudah terpengaruh oleh lingkungan. Disinilah peran orang tua dan guru sangat 

diperlukan untuk bisa menuntun anak menjadi pribadi yang berkarakter dengan 

menanamkan nilai dan moral yang baik pada mereka. Keberhasilan dalam 

perkembangan fisik, kognisi, dan psikososial pada anak akan menjadi bekal yang 

akan dibawa dalam melanjutkan kehidupanya. 

 

Menurut Ahmadi ( 1991, p. 81), ―Dalam keadaan normal, pikiran anak usia 

Sekolah dasar ini berkembang secara berangsur-angsur dan secara tenang‖. Pada 

usia ini, anak sangat aktif dan dinamis serta pengetahuanya akan bertambah secara 

pesat. Minat anak cenderung akan tertuju pada segala sesuatu yang aktif sehingga 

banyak keterampilan mulai bisa dikuasainya, dan kebiasaan-kebiasaan tertentu 

mulai dikembangkanya. Rentang usia ini, ingatan pada anak mencapai intensitas 
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yang paling besar dan kuat, sehingga dalam masa ini anak mampu mengingat 

banyak hal. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini mengkaji tentang hubungan kerja sama orang tua dan guru terhadap 

pembentukan karakter anak yang dilakukan pada sekolah dasar klasifikasi 

perdesaan (SDN 3 Marga Kencana) dan perkotaan (SDN 1 Daya Murni). Sangat 

penting adanya campur tangan dari pihak orang tua dan guru dalam upaya 

pendidikan karakter anak.  

 

Orang tua memiliki peran dan tanggung jawab pada anak ketika anak berada di 

lingkungan keluarga dan guru memiliki peran dan tanggung jawab pada anak 

ketika anak berada pada lingkungan sekolah. Peran orang tua dan guru dalam 

penelitian ini yaitu menitikberatkan pada strategi pembentukan karakter melalui 

pembelajaran, keteladanan, penguatan, dan pembiasaan.  

 

Pembelajaran yaitu apakah orang tua dan guru sering memberikan pemahaman 

kepada anak tentang pengetahuan agama, kedisiplinan, kejujuran, dan kepedulian. 

Selanjutnya keteladanan orang tua dan guru dalam berperilaku sesuai dengan apa 

yang sudah mereka ajarkan kepada anak. Kemudian penguatan orang tua dan guru 

dengan memperdulikan, mengontrol dan mengawasi perilaku anak setiap hari. 

Terakhir yaitu apakah orang tua dan guru membiasakan diri untuk berperilaku 

sesuai dengan apa yang sudah mereka ajarkan kepada anak.  

 

Tingkat keseringan para orang tua dan guru dalam menjalankan peran masing-

masing akan menunjukkan tingkat kerja sama antara kedua pihak. Berdasarkan 
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kerja sama yang dilakukan oleh orang tua dan guru tersebut, apakah berhubungan 

dengan karakter anak yang terbentuk saat ini. Karakter anak akan dinilai 

berdasarkan tingkat pengetahuan agama, kedisiplinan, kejujuran dan kepedulian 

pada diri anak. Penelitian ini dilakukan pada Sekolah dasar klasifikasi perdesaan 

dan perkotaan untuk melihat apakah terdapat hubungan antara kerja sama orang 

tua dan guru terhadap pembentukan karakter anak, dan apakah terdapat perbedaan 

dari hubungan tersebut.  
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Gambar 1. Bagan Alur Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Variabel X) 

kerja sama orang tua 

dan guru 

 

1. Pembelajaran 

2. Keteladanan 

3. Penguatan 

4. Pembiasaan  

Ada hubungan antara kerja sama orang tua dan guru 

terhadap pembentukan karakter anak 

(Variabel Y) 

karakter anak 

 

1. Pengetahuan agama 

2. Disiplin 

3. Peduli 

4. Jujur  

Ada perbedaan antara kerja sama orang tua dan guru 

terhadap pembentukan karakter anak pada klasifikasi 

Sekolah dasar di perdesaan dan perkotaan 
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E. Hipotesis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2010), hipotesis merupakan jawaban sementara dari 

perumusan masalah dalam penelitian berupa pernyataan tentang hubungan dua 

variabel atau lebih, perbandingan (komparasi), atau variabel mandiri (deskriptif). 

Terdapat dua macam hipotesis yaitu hipotesis nol dan alternatif. Adapun hipotesis 

dalam penelitian ini diantaranya: 

 

1. H0 : Tidak ada hubungan antara kerja sama orang tua dan guru terhadap 

pembentukan karakter anak. 

Ha : Ada hubungan antara kerja sama orang tua dan guru terhadap 

pembentukan karakter anak. 

 

2. H0 : Tidak ada perbedaan antara hubungan kerja sama antara orang tua dan 

guru terhadap pembentukan karakter anak pada sekolah dasar 

klasifikasi perdesaan (SDN 3 Marga Kencana) dan perkotaan (SDN 1 

Daya Murni). 

Ha : Ada perbedaan antara hubungan kerja sama antara orang tua dan guru 

terhadap pembentukan karakter anak pada sekolah dasar klasifikasi 

perdesaan (SDN 3 Marga Kencana) dan perkotaan (SDN 1 Daya 

Murni). 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Tipe Penelitian 

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan tipe penelitian eksplanatif. 

Alasan menggunakan tipe penelitian eksplanatif ini karena penelitian ini 

menyoroti hubungan antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis 

yang telah dirumuskan sebelumnya. Penelitian ini menghubungkan antara 

variabel-variabel kerja sama orang tua dan guru terhadap pembentukan karakter 

anak. Penelitian ini menggunakan penelitian survei dimana sumber primer 

diperoleh melalui kuesioner. Penelitian ini dilakukan pada dua lokasi sebagai 

objek penelitian berdasarkan klasifikasi perdesaan dan perkotaan. Oleh sebab itu, 

maka penelitian ini juga bersifat komparatif.  

 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini bersifat komparatif, maka dibutuhkan dua lokasi penelitian yaitu 

Sekolah dasar klasifikasi perdesaan dan perkotaan yang ada di Kabupaten Tulang 

Bawang Barat. Penentuan klasifikasi perdesaan dan perkotaan menurut BPS 

(Badan Pusat Statistik) yaitu dilihat dari beberapa kriteria seperti belum/sudahnya 

suatu desa/kelurahan memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan 

penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan sejumlah fasilitas perkotaan, 
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sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya (Statistik, 

2010). 

 

Merujuk pada pernyataan di atas, maka sekolah dasar yang dipilih pada klasifikasi 

perdesaan adalah SDN 3 Marga Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Udik, dan 

klasifikasi perkotaan adalah SDN 1 Daya Murni, Kecamatan Tumijajar, 

Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kedua sekolah dasar ini dipilih karena Desa 

Marga Kencana dan Kelurahan Daya Murni masuk kedalam kriteria yang telah 

ditetapkan sebagai ketentuan klasifikasi perdesaan dan perkotaan. Selanjutnya, 

alasan memilih kedua sekolah dasar ini sebagai lokasi penelitian karena selain 

belum pernah ada yang melakukan penelitian di kedua Sekolah dasar ini mengenai 

hubungan kerja sama orang tua dan guru terhadap pembentukan karakter anak, 

lokasi ini juga cukup strategis dan terjangkau sehingga dapat memudahkan proses 

pengambilan data yang diperlukan dalam penelitian.  

 

C. Definisi Konsep dan Definisi Operasional 

Definisi konsep dan definisi operasional dibuat agar penelitian ini dapat terfokus 

pada variabel yang diteliti. Terdapat beberapa indikator untuk membatasi variabel 

dan menghindari terjadinya perluasan penafsiran. Lebih lanjut, dijelaskan pada 

pembahasan berikut:  

 

1. Definisi Konsep 

Definisi konsep pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kerja sama orang tua dan guru 

Kerja sama merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau 

lebih dan memiliki tujuan yang sama serta membuat usaha individual lebih 



26 
 

tinggi. Penelitian ini akan mengukur seberapa baik orang tua dan guru 

menjalan perannya dalam mewujudkan strategi pendidikan karakter yaitu 

pembelajaran, keteladanan, penguatan, dan pembiasaan kepada anak. 

1) Strategi pembelajaran 

Strategi ini menjadi kesempatan pertama bagi para orang tua dan guru 

untuk memberikan pendidikan karakter melalui pemahaman mengenai 

nilai dan moral yang baik pada anak. Melalui strategi ini diharapkan 

menjadi bekal pertama bagi anak untuk mempelajari dan 

menjadikannya pedoman dalam berperilaku sehari-hari. 

2) Strategi keteladanan 

Selain memberikan pemahaman kepada anak tentang pendidikan 

karakter di atas, orang tua dan guru juga sebaiknya memberikan 

praktik secara nyata dalam setiap aspek kehidupan. Hal ini diharapkan 

anak akan terdorong untuk mengintegrasikan apa yang mereka pelajari 

kedalam perilakunya sehari-hari. 

3) Strategi penguatan 

Setelah melakukan kedua strategi di atas, alangkah baiknya apabila 

para orang tua dan guru untuk lebihmemperdulikan, mengontrol dan 

mengawasi perilaku anak sebagai strategi penguatan pendidikan 

karakter. Melalui strategi ini, anak akan merasa bahwa mereka lebih 

diperhatikan sehingga diharapkan dapat membatasi karakter mereka 

sendiri agar diterima oleh orang tua dan guru.  
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4) Strategi pembiasaan  

Strategi pembiasaan menjadi strategi yang paling baik untuk 

dilakukan oleh para orang tua dan guru. Hal ini dikarenakan, dengan 

melakukan pembiasaan berperilaku baik sesuai dengan nilai dan 

moral, anak akan lebih mudah meniru dan terdorong untuk 

mengintergrasikan dalam perilaku mereka. 

b. Karakter anak 

Karakter merupakan keseluruhan tindakan yang dapat menggambarkan jati 

diri seseorang. Karakter anak terbentuk melalui keinginan diri dan berbagai 

pengaruh dari lingkungan. Karakter seorang anak dapat dinilai dari cara 

berfikir dan bertindak. Indikator karakter anak yang akan dikaji dalam 

penelitian ini yaitu: 

1) Pengetahuan agama 

Melihat bagaimana tingkat pengetahuan agama anak tentang nilai, 

aturan, penerapan perilaku mereka sesuai agama yang mereka anut. 

Mengukur bagaimana tingkat pengetahuan anak tentang keberagaman 

agama yang ada. 

2) Disiplin 

Disiplin anak disini dilihat dari sisi mereka sebagai murid Sekolah 

dasar. Disiplin anak di lihat dari sikap kepatuhan dan ketaatan mereka 

terhadap peraturan dan tata tertib sekolah.  

3) Jujur  

Kejujuran anak dinilai dari bagaimana sikap mereka dalam 

menyampaikan sesuatu hal yang berkaitan dengan diri mereka, apa 
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yang diketahui dan mereka lakukan tanpa ada sesuatu hal yang 

disembunyikan.  

4) Peduli 

Keperdulian anak dinilai dari bagaimana sikap atau tindakan mereka 

untuk menolong orang lain, berbagi dengan teman, dan menjenguk 

temannya yang sedang sakit.  

 

2. Definisi operasional 

Definisi operasional pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Definisi operasional 

Variabel Indikator Butir pertanyaan Instrumen Skala 

Kerja sama 

orang tua 

dan guru 

 

(Variabel x) 

1. Pembelajaran 1. Pemberian pemahaman 

kepada anak untuk patuh pada 

ajaran agama yang di anut 

2. Pemberian pemahaman 

kepada anak untuk toleran 

terhadap pelaksanaan ibadah 

agama lain 

3. Pemberian pemahaman 

kepada anak untuk hidup 

rukundengan pemeluk agama 

lain 

4. Pemberian pemahaman 

kepada anak untuk 

berperilaku tertib dan patuh 

terhadap peraturan 

5. Pemberian pemahaman 

kepada anak untuk 

berperilaku peduli dengan 

sesama 

 

Kuesioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Keteladanan 1. Penerapan perilaku orang tua 

dan guru terhadap nilai yang 

diajarkan kepada anak 

2. Kesesuaian perilaku yang 

dicerminkan orang tua dan 

guru terhadap nilai yang 

diajarkan kepada anak 

3. Kesadaran orang tua dan 

guru dalam mencerminkan 

nilai yang diajarkan kepada 

anak 

Kuesioner Ordinal 

 3.  Penguatan  1. Kepedulian para orang tua 

dan guru terhadap perilaku 

anak setiap hari 

2. Pengawasan para orang tua 

Kuesioner 

 

 

Ordinal 
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dan guru terhadap perilaku 

anak setiap hari 

 4.  Pembiasaan  Pembiasaan para orang tua 

dan guru untuk berperilaku 

sesuai dengan setiap aspek 

yang telah diajarkan kepada 

anak 

Kuesioner  Ordinal 

 

Karakter 

anak 

 

(Variabel y) 

1.Pengetahuan 

agama 

1. Pengetahuan anak tentang  

nilai-nilai agama 

2. Pengetahuan anak tentang 

pentingnya nilai-nilai agama 

3. Sikap anak dalam 

mengamalkan nilai-nilai 

agama 

4. Pengetahuan anak tentang 

macam-macam agama 

5. Pengetahuan anak tentang 

macam-macam kitab suci 

berdasarkan agama 

6. Pengetahuan anak tentang 

nama-nama tempat ibadah 

berdasarkan agama 

Kuesioner 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

2.Disiplin  1. Anak membawa buku 

pelajaran sesuai jadwal 

setiap hari 

2. Anak mengerjakan dan 

mengumpulkan pr sesuai 

waktu yang sudah disepakati 

bersama guru 

Kuesioner 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 3. Jujur  1. Anak mempertanyakan dan 

mengembalikan barang yang 

ia temukan kepada 

pemiliknya 

Kuesioner  Ordinal 

 4. Peduli  1. Anak membantu temanya 

yang sedang kesusahan 

2. Anak menjenguk temanya 

yang sedang sakit 

3. Anak berbagi bersama teman 

apabila memiliki sesuatu 

yang lebih 

Kuesioner 

 

 

Ordinal  

 

 

 

Sumber: Data primer yang diolah (2016) 

 

Tabel definisi operasional di atas memberikan informasi mengenai pengukuran 

dua variabel penelitian melalui indikator-indikator. Indikator di atas berskala 

ordinal. Guna mempermudah pengolahan pengukuran data, pertanyaan pada 

kuesioner memiliki 3 alternatif jawaban yaitu, a,b,dan c dengan pemberian skala 

skor 1-3. Pengukuran skor pada penelitian ini menggunakan skala kategori 

(category scale), yaitu sesuai untuk menghasilkan data berskala nominal dan 
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ordinal. Pilihan para responden yaitu respon tunggal, artinya responden hanya 

dapat memilih satu dari beberapa alternatif jawaban yang sudah disediakan dalam 

kuesioner. Pemberian skor masing-masing jawaban adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. Instrumen skor setiap jawaban 

No. Jawaban 
Skor 

Positif Negatif 

1 A 3 1 

2 B 2 2 

3 C 1 3 

Sumber: Mustafa (2013) 

 

 

D. Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi. 

Menurut Martono (2012), populasi merupakan keseluruhan subjek dalam ruang 

lingkup yang diteliti. Penelitian ini telah dilakukan pada dua Sekolah dasar yang 

jumlah populasi masing-masing yaitu SDN 3 Marga Kencana sebanyak 168 

(orang tua wali murid sebanyak 157 dan guru sebanyak 11 orang) dan SDN 1 

Daya Murni sebanyak 573 (orang tua wali murid sebanyak 549 dan guru sebanyak 

24 orang).  

 

2. Sampel 

Menurut Martono (2012), sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih 

menggunakan prosedur tertentu untuk mewakili populasi. Metode penarikan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode 

Slovin. Berdasarkan formula Slovin (Arikunto, 2011), maka didapatkan jumlah 

responden pada penelitian ini yaitu: 
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Keterangan: 

n : jumlah sampel,  

N : jumlah populasi, 

e : batas toleransi kesalahan (10%) 

1 : bilangan konstan 

 

 

 

 n = 88,1093936 (88 responden) 

 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, diperoleh sampel sebanyak 88 orang yang 

akan menjadi responden dalam penelitian ini. Oleh karena penelitian ini dilakukan 

pada dua lokasi maka dari hasil sampel tersebut akan di bagi dua sama rata yaitu 

diperoleh sebanyak 44 sampel ( 7 guru dan 37 orang tua/wali murid) yang akan 

diambil di SDN 3 Marga Kencana dan sebanyak 44 sampel ( 7 guru dan 37 orang 

tua/wali murid) dari SDN 1 Daya Murni. 

 

E. Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

nonprobability sampling. Sugiyono (2010) mengungkapkan bahwa teknik ini 

tidak memberikan peluang/kesempatan yang sama bagi seluruh populasi untuk 

dipilih sebagai sampel. Penggunaan teknik nonpropability sampling ini karena 

dua alasan. Pertama, karena terdapat populasi yang banyak, kedua tidak memiliki 

daftar nama-dari seluruh populasi.  

 

Penggunaan teknik non probability sampling  memiliki konsekuensi yaitu sampel 

yang terpilih kurang objektif, hal ini dikarenakan penentuan sampel dilakukan 
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secara hipotetik (berdasarkan perkiraan pribadi) (Sugiyono,2010). Oleh karena 

penentuan sampel menggunakan nonpropability sampling, maka hasil yang 

diperoleh dari data sampel tidak dapat digeneralisasikan kedalam populasi dimana 

sampel di ambil. 

 

Selanjutnya, dalam menentukan sampel menggunakan teknik sampling sampel 

terpilih (purposive sampling). Teknik purposive sampling digunakan untuk 

memilih responden sebagai sampel yang dianggap telah memenuhi kriteria 

berdasarkan pertimbangan sebagai subjek penelitian (Morissan, 2012). Sampel 

dipilih berdasarkan kriteria yaitu guru wali kelas masing-masing di Sekolah dasar 

dan orang tua wali murid yang cukup mewakili pada setiap kelas 1 sampai kelas 6. 

 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:  

1. Data Primer 

Data primer penelitian ini diperoleh melalui kuesioner. Menurut Arikunto (2010), 

kuesioner merupakan teknik pengumpulan data melalui daftar pertanyaan tertulis 

yang ditujukan kepada para responden. Pertanyaan dalam kuesioner dibuat 

berdasarkan indikator pada masing-masing veriabel penelitian. Kuesioner dipilih 

karena dalam upaya mengumpulkan data seorang peneliti dapat bertemu langsung 

dengan para responden, sehingga dapat meminimalisir kesalahpenafsiran butir 

pertanyaan bagi responden.  

 

Pengumpulan data kuesioner di SDN 3 Marga Kencana (klasifikasi perdesaan) 

diperoleh melalui bantuan para guru dan kepala sekolah karena telah membantu 
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mencatatkan nama-nama murid yang memiliki orang tua yang bisa membaca dan 

menulis untuk membantu kelancaran penelitian. Selanjutnya pengumpulan data 

kuesioner pada SDN 1 Daya Murni (klasifikasi perkotaan) diperoleh mulai dari 

petunjuk kepala sekolah untuk menemui orang tua/wali murid yang hendak 

menjemput anak pulang sekolah dan orang tua wali murid yang bekerja sebagai 

pedagang di pasar, kemudian selanjutnya melanjutkan penelitian melalui petunjuk 

yang diberikan oleh para orang tua yang telah ditemui. Berdasarkan berbagai 

informasi yang telah didapatkan maka penyebaran kuesioner ini mulai dilakukan 

dari tanggal 8 November 2016 – 9 Desember 2016. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder penelitian ini menggunakan dokumentasi. Menurut Arikunto 

(2010), dokumentasi merupakan teknik perolehan data dan informasi yang berasal 

dari sumber sekunder. Dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini seperti 

informasi-informasi yang tidak diperoleh melalui kuesioner mengenai sekolah. 

Selanjutnya, beberapa foto dokumentasi saat melakukan penelitian dan sekolah 

dasar klasifikasi perdesaan (SDN 3 Marga Kencana) dan klasifikasi perkotaan 

(SDN 1 Daya Murni). 

 

G. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian dijadikan sebagai alat ukur untuk mendapatkan data 

penelitian. Instrumen penelitian ini adalah kuesioner dengan menggunakan skala 

kategori (category scale) sebagai alternatif jawaban. Jawaban dari setiap item 

pertanyaan mempunyai gradasi mulai dari sangat positif hingga sangat negatif. 

Penggunaan skala kategori ini bertujuan untuk mempermudah proses pengelolaan 
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data yang sudah terkumpul. Setiap instrumen penelitian perlu di uji nilai 

keabsahan (validitas) dan keterpercayaan (reliabilitas).  

 

1. Uji validitas 

Instrumen penelitian ini diuji tingkat kevalidannya untuk mengukur tingkat 

korelasi dari setiap item dalam kuesioner. Penelitian ini menggunakan pengujian 

validitas kontruk (Contruct validity). Melalui uji validitas kontruk, penyusunan 

item pertanyaan disesuaikan dengan indikator pada variabel yang diukur, 

kemudian selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli yang sesuai dengan lingkup 

yang diteliti (Sugiyono, 2010).  

 

Butir pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid apabila rhitung > rtabel 

(Singarimbun dan effendi, 1989). Pengujian ini dilakukan pada masing-masing 

variabel yaitu variabel x dan y dengan menggunakan bantuan SPSS (Statistical 

Product and Service Solution) versi 21,0 untuk mengkorelasikan antar skor item 

pertanyaan kuesioner. Uji validitas tersebut ditunjukkan sebagai berikut: 

 

Tabel 3. Uji validitas kuesioner variabel x 

Variabel 
Item 

Pertanyaan 

R 

Hitung 

Tahap 

1 

R 

Tabel 
Keterangan 

Item 

Pertanyaan 

R 

Hitung 

Tahap 

2 

R 

Tabel 
Keterangan 

Kerja 

sama 

orang 

tua dan 

guru 

 

(variabel 

x) 

P.1 0,567 0,306 Valid P.1 0,583 0,306 Valid 

P.2 0,485 0,306 Valid P.2 0,507 0,306 Valid 

P.3 0,446 0,306 Valid P.3 0,480 0,306 Valid 

P.4 0,399 0,306 Valid P.4 0,407 0,306 Valid 

P.5 0,480 0,306 Valid P.5 0,462 0,306 Valid 

P.6 0,681 0,306 Valid P.6 0,688 0,306 Valid 

P.7 0,749 0,306 Valid P.7 0,763 0,306 Valid 

P.8 0,649 0,306 Valid P.8 0,645 0,306 Valid 

P.9 0,648 0,306 Valid P.9 0,648 0,306 Valid 

P.10 0,545 0,306 Valid P.10 0,576 0,306 Valid 

P.11 0,434 0,306 Valid P.11 0,433 0,306 Valid 

P.12 0,326 0,306 Valid P.12 0,333 0,306 Valid 

P.13 0,506 0,306 Valid P.13 0,475 0,306 Valid 

P.14 0,216 0,306 Tidak Valid P.15 0,648 0,306 Valid 

P.15 0,669 0,306 Valid 
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Tabel 4. Uji validitas kuesioner variabel y 

Variabel 
Item  

pertanyaan 

R 

Hitung 

Tahap 

1 

R 

Tabel 
Keterangan 

Item 

pertanyaan 

R 

Hitung 

Tahap 

2 

R 

Tabel 
Keterangan 

Karakter 

anak 

 

(variabel 

y) 

P.1 0,546 0,306 Valid P.1 0,608 0,306 Valid 

P.2 0,546 0,306 Valid P.2 0,608 0,306 Valid 

P.3 0,522 0,306 Valid P.3 0,506 0,306 Valid 

P.4 0,331 0,306 Valid P.4 0,359 0,306 Valid 

P.5 0,471 0,306 Valid P.5 0,523 0,306 Valid 

P.6 0,535 0,306 Valid P.6 0,585 0,306 Valid 

P.7 0,279 0,306 Tidak Valid P.8 0,350 0,306 Valid 

P.8 0,367 0,306 Valid P.9 0,621 0,306 Valid 

P.9 0,620 0,306 Valid P.10 0,478 0,306 Valid 

P.10 0,514 0,306 Valid P.12 0,438 0,306 Valid 

P.11 0,029 0,306 Tidak Valid P.13 0,539 0,306 Valid 

P.12 0,464 0,306 Valid P.14 0,534 0,306 Valid 

P.13 0,548 0,306 Valid P.16 0,427 0,306 Valid 

P.14 0,573 0,306 Valid P.17 0,690 0,306 Valid 

P.15 0,297 0,306 Tidak Valid P.18 0,369 0,306 Valid 

P.16 0,458 0,306 Valid P.19 0,407 0,306 Valid 

P.17 0,683 0,306 Valid 

P.18 0,660 0,306 Valid 

P.19 0,393 0,306 Valid 

 Sumber: Data primer yang diolah (2016) 

 

Berdasarkan hasil pengujian validitas di atas, diketahui bahwa r hitung > r tabel, r tabel 

dengan N = 30 dan α = 0,1 adalah 0,306. Pengujian validitas ini dilakukan pada 

30 responden di luar dari banyaknya sampel yang telah terpilih. Berdasarkan 34 

butir pertanyaan yang telah dibuat, dilakukan uji validitas sebanyak 2 kali tahap 

pengujian pada variabel x dan y masing-masing hingga diperoleh hasil akhir yang 

valid. Setelah dilakukan pengujian validitas maka diperoleh beberapa pertanyaan 

yang tidak memenuhi kriteria untuk dikatakan valid (< 0,306) sehingga butir 

pertanyaan tersebut dihilangkan dan diperoleh 14 butir pertanyaan valid pada 

variabel x dan 16 butir pertanyaan valid pada variabel y dan dapat diproses lebih 

lanjut. 

 

2. Uji reliabilitas 

Instrumen penelitian ini diuji tingkat reliabilitasnya untuk mengukur tingkat 

kemampuan suatu instrumen dapat dipercaya untuk menghasilkan data yang 

konsisten sehingga instrumen dapat dianggap sudah baik (Sangadji dan Sopiah, 
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2010). Instrumen dikatakan reliabel apabila menunjukkan kesamaan data yang 

diperoleh dalam waktu yang berbeda. Untuk menguji tingkat reliabilitas 

instrumen, penelitian ini menggunakan pengujian reliabilitas internal (internal 

consistency).  

 

Menurut Sugiyono (2010), pengujian internal consistency merupakan pengujian 

reliabel pada instrumen penelitian yang dilakukan dengan satu kali uji saja. Untuk 

memprediksi reliabilitas instrumen penelitian ini maka menggunakan koefisien 

alfa cronbach yang dihitung berdasarkan varian-varian skor dari setiap butir dan 

varian total butir dalam instrumen. Kriterianya yaitu apabila harga uji reliabilitas 

> 0,6 maka instrumen tersebut dinyatakan reliabel, sebaliknya apabila uji 

reliabiltas < 0,6 maka instrumen tersebut dinyatakan tidak reliabel (Mustafa, 

2013). Uji reliabilitas instrumen penelitian ini akan menggunakan bantuan 

program SPSS versi 21,0, dan hasilnya adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 5. Uji reliabilitas kuesioner variabel x 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.811 14 

 

 

Tabel 6. Uji reliabilitas kuesioner variabel y 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.819 16 

 

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas diatas, diketahui bahwa nilai semua butir 

pertanyaan pada variabel x dan y yang telah dinyatakan valid mempunyai 
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Cronbach Alpha di atas 0,60 sehingga dapat dikatakan butir pertanyaan kuesioner 

terpilih adalah reliabel dan layak digunakan sebagai alat ukur. 

 

 

H. Teknik Analisis Data 

Menurut Martono (2010), terdapat beberapa tahap dalam analisis data yaitu:  

1. Data coding  

Tahap ini merupakan suatu proses pemberian kode (angka) untuk penyusunan 

data mentah secara sistematis pada kuesioner kedalam bentuk yang lebih mudah 

dibaca oleh mesin pengolahan data (komputer).  

2. Data entering 

Tahap ini merupakan proses pemindahan data yang telah diubah kedalam kode 

angka ke dalam komputer.  

3. Data cleaning 

Tahap ini merupakan proses pengecekan kembali untuk memastikan kesesuaian 

dari keseluruhan data yang telah dimasukkan ke komputer dengan data yang 

sebenarnya. 

4. Data output 

Tahap ini merupakan tahap menyajikan hasil pengolahan data dalam bentuk yang 

mudah dibaca dan lebih menarik baik tabel, grafik, maupun gambar. 

5. Data analyzing 

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam penelitian yaitu dengan 

menginterpretasikan data yang sudah diperoleh dalam penelitian.  
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I. Analisis Data 

Analisis data merupakan tahap pengolahan dan penafsiran data. Data yang sudah 

diperoleh dari lapangan kemudian diinterpretasikan untuk menyimpulkan jawaban 

dari persoalan yang diteliti (Sangadji dan Sopiah, 2010). Penelitian ini 

menggunakan analisis data kuantitatif, karena data yang dikumpulkan berjumlah 

besar dan hasilnya mudah untuk diklasifikasikan keberbagai kategori-kategori 

kemudian dianalisis secara statistik.  

 

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, maka analisis data 

dilakukan secara kronologis setelah semua data terkumpul kemudian diolah dan 

dianalisis secara komputerisasi. Penelitian ini menginterpretasikan dua uji yaitu 

uji hubungan menggunakan uji rank spearman dan uji beda menggunakan uji 

mann whitney dengan bantuan program olah data statistik SPSS versi 21,0.  

 

Rumus uji rank spearman 

 (Sugiyono, 2010): 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 

rs : koeffisien korelasi rank spearman 

N : jumlah sampel 

dI  : perbedaan peringkat pasangan 

R(XI) : peringkat nilai XI 

R(YI) : peringkat nilai YI 

 

Rumus mann-whitney  

(Sugiyono, 2010) 

 

 

 

 

Keterangan: 

 

n1 : jumlah sampel 1 

n2 : jumlah sampel 2 

U1 : jumlah peringkat 1 

U2 : jumlah peringkat 2 

R1 : jumlah rangking sampel n1 

R2 : jumlah rangking sampel n2 
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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

A. Klasifikasi Perdesaan dan Perkotaan 

Kondisi sosial ekonomi di seluruh wilayah indonesia tentu berbeda-beda, seiring 

bertambah tahun maka terdapat perubahan yang ditimbulkan dari perkembangan 

teknologi dan informasi sehingga mempengaruhi tingkat kemajuan wilayah 

tersebut. Berdasarkan perbedaan-perbedaan yang terlihat setiap wilayah akhirnya 

dilakukan penggolongan yaitu dengan ketentuan pengklasifikasian perdesaan dan 

perkotaan. Penggolongan ini dilakukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik).  

Secara statistik, pengklasifikasian desa perdesaan dan perkotaan dapat dijelaskan 

sebagai berikut:  

a. Daerah perkotaan, adalah suatu wilayah administratif setingkat 

desa/kelurahan yang memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan 

penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan sejumlah fasilitas 

perkotaan, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan 

sebagainya. 

b. Daerah perdesaan, adalah suatu wilayah administratif setingkat 

desa/kelurahan yang belum memenuhi persyaratan tertentu dalam hal 

kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan sejumlah 

fasilitas perkotaan, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan 

sebagainya. (Statistik, 2010) 

 

Menurut Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Tentang Klasifikasi Perkotaan 

dan Perdesaan di Indonesia, diperoleh informasi bahwa terdapat perbedaan antara 

kedua pengklasifikasian yang didasarkan atas pemenuhan kriteria. Kriteria-kriteria 

tersebut dijelaskan pada tabel berikut:  
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Tabel 7. Kriteria pengklasifikasian perdesaan dan perkotaan 

Variabel/ klasifikasi Skor 
Desa Marga 

Kencana 

Kelurahan 

Daya Murni 

(1) (2) 

Nilai/skor Nilai/skor 

Total Skor  

 Skor minimum 2 

 Skor maksimum 26 

1. Kepadatan Penduduk Per Km
2
 Nilai/Skor 

             < 500 1 - - 

    500   – 1.249 2 - - 

 1.250   – 2.499 3 - - 

 2.500 – 3.999 4 - - 

 4.000 – 5.999 5 5 - 

 6.000 – 7.499 6 - - 

 7.500 – 8.499 7 - - 

 8.500 < 8 - 8 

2. Persentase rumah tangga pertanian    

 70.00 < 1 1 - 

 50.00 – 69.99 2 - - 

 30.00 – 49.99 3 - - 

 20.00 – 29.99 4 - - 

 15.00 – 19.99 5 - 5 

 10.00 – 14.99 6 - - 

 5.00 – 9.99 7 - - 

 < 500 8 - - 

3. Akses fasilitas umum 0,1,2,.10   

A. Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK)    

 Ada atau ≤ 2,5 Km 1 1 1 

 > 2,5 Km 0 - - 

B. Sekolah Menengah Pertama (SMP)    

 Ada atau ≤ 2,5 Km 1 - 1 

 > 2,5 Km 0 0 - 

C. Sekolah Menengah Atas (SMA)    

 Ada atau ≤ 2,5 Km 1 - 1 

 > 2,5 Km 0 0 - 

D. Pasar    

 Ada atau ≤ 2 Km 1 - 1 

 > 2 Km 0 0 - 

E. Pertokoan     

 Ada atau ≤ 2 Km 1 - 1 

 > 2 Km 0 0 - 

F. Bioskop     

 Ada atau ≤ 5 Km 1 - - 

 > 5 Km 0 0 0 

G. Rumah Sakit    

 Ada atau ≤ 2 Km 1 - 1 

 > 2 Km 0 0 - 

H. Hotel/Bilyar/Diskotek/Panti Pijat/Salon    

 Ada  1 - 1 

 Tidak ada 0 0 - 

I. Persentase rumah tangga telepon    

 ≥ 8.00 1 1 1 

 < 8.00 0 - - 
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J. Persentase rumah tangga listrik    

 ≥ 90.00 1 1 1 

 < 90.00 0 - - 

Total skor 9 22 

Total skor ≥ 10 = desa perkotaan (urban) 

Total skor < 10 = desa perdesaan ( rural) 

Sumber : BPS (2010) 

Tabel 7 kriteria pengklasifikasian wilayah perdesaan dan perkotaan di atas,  

menunjukkan bahwa Desa Marga Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Udik 

masuk kedalam klasifikasi perdesaan karena memperoleh skor 9 dari 26 skor 

maksimal dan Kelurahan Daya Murni, Kecamatan Tumijajar masuk kedalam 

klasifikasi perkotaan yang ditunjukkan dari diperolehnya skor sebanyak 22. 

Kedua desa/kelurahan ini sudah dipastikan bahwa keeduanya berada pada 

Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

 

B. Gambaran Umum SDN 3 Marga Kencana  

1. Sejarah singkat SDN 3 Marga Kencana 

SDN 3 Marga Kencana beralamat di Desa Marga Kencana, Kecamatan Tulang 

Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Sekolah 

dasar ini telah resmi berdiri pada tanggal 2 Mei 1982 dengan luas lahan 5000 M
 

dan memiliki sumber daya listrik berasal dari PLN sebesar 900 watt. Sejarah awal 

berdirinya SDN 3 Marga Kencana ini di awali pada tahun 1973, Desa Marga 

Kencana ini merupakan daerah transmigrasi.  

 

Pada saat itu, 1 desa hanya memiliki 1 Sekolah dasar yaitu inplasmen yang berada 

pada Rukun Warga (RW) 4 yang  berdiri pada tahun 1975 yang saat ini diberi 

nama SDN 1 Marga kencana. Pada saat iru, masyarakat semakin bertambah dan 

berkembang sehingga letak sekolah inbi tidak cukup strategis untuk di jangkau. 

Selanjutnya di dirikanlah sekolah lagi pada tahun 1980 yaitu SDN 2 Marga 
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Kencana yang berada pada Rukun Warga (RW) 5. Jarak antara SDN 1 dan SDN 2 

cukup jauh karena SDN 2 Marga Kencana didirikan pada ujung desa marga 

kencana berdekatan dengan perbatasan dengan Desa Kagungan Ratu. 

 

Setelah berdirinya dua sekolah dasar di Desa Marga kencana, ternyata kedua 

sekolah ini masih terlalu jauh bagi masyarakat desa marga kencana yang berada 

pada Rukun Warga (RW) 1,2 sehingga para warga mengusulkan untuk 

mendirikan sekolah dasar lagi yaitu SDN 3 Marga Kencana. Lokasi sekolah ini 

berada di tengah-tengah permukiman warga, pemilikan lokasi ini yaitu 

berdasarkan musyarawah kepala kampung, tokoh masyarakat, dan warga 

masyarakat untuk memilih letak yang strategis dan dapat dijangkau hingga 

diperoleh lokasi yaitu simpang dua (Desa Marga Kencana dan Desa Gajah Mati).  

 

Awal mula tanah yang di tempati sebagai lokasi adalah milik warga pribadi, 

namun karena berdasarkan musyawarah bersama hingga di temukan mufakat 

untuk melakukan tukar guling (barter) tanah. Pemilik tanah tersebut yaitu kepala 

kampung Marga kencana saat itu yaitu bapak Sutaji atas nama Bapak Tukarno 

yang bersedia untuk menukar tanah miliknya dengan luas lahan yang sama namun 

lokasi yang berbeda. 

 

Sekolah ini berdiri langsung dari inpres, sehingga dana yang diperoleh untuk 

mendirikan bangunan adalah dana berasal dari pemerintah daerah dan langsung 

mendapatkan status negeri. Awal mula pendirian  gedung tahun pertama yaitu 

hanya terdapat 3 lokasi saja yaitu untuk kelas 1,2, dan 3. Selanjutnya pada tahun 

berikutnya didapatkanlah dana untuk bisa membangun kelas 4,5,dan 6 dan 
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akhirnya seiring bertambahnya waktu maka gedung-gedung lainya seperti kantor 

guru, dan fasilitas sekolah lainnya. 

 

2. Filosofi sekolah 

Sejak didirikannya SDN 3 Marga Kencana hingga saat ini, sekolah telah  

mengalami pergantian kepala sekolah beberapa kali, yaitu: 

1) Bapak Suhaemi (1982-1995) 

2) Ibu Sriyani (1995-2007) 

3) Bapak Arirej0 (2007-sekarang) 

 

Kepala sekolah pada sekolah dasar ini memiliki periode masa jabatan yang cukup 

lama, hal ini dapat dilihat berdasarkan rentang waktu yang telah dirumuskan 

diatas bahwa masa jabatan 1 kepala sekolah lebih dari 10 tahun. Pemilihan kepala 

sekolah ini juga dipilih langsung dari Dinas Pendidikan pada golongan senior dan 

cakap. Selama pergantian kepala sekolah, kabupaten dari Desa Marga Kencana ini 

juga mengalami pergantian.  

 

Pada masa jabatan Bapak Suhaemi yaitu tahun 1987 Desa Marga Kencana masuk 

kedalam Kabupaten Lampung Utara. Selanjutnya, jumlah penduduk semakin 

meningkat hingga Kabupaten Lampung Utara dipecah kembali yaitu pada masa 

jabatan ibu Sriyani tahun 1997, Desa Marga Kencana masuk kedalam Kabupaten 

Tulang Bawang. Seiring bertambahnya tahun jumlah penduduk di Kabupaten 

Tulang Bawang juga mengalami kenaikan yang cukup pesat hingga pada masa 

jabatan Bapak Arirejo pada tahun 2007 Desa Marga Kencana masuk kedalam 

Kabupaten Tulang Bawang Barat hingga saat ini. 
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3. Visi dan Misi Sekolah 

Penetapan visi dan misi setiap sekolah tentu harus memperhatikan perkembangan 

dan tantangan masa depan sesuai perkembangan zaman. Segala sesuatu pasti 

mengalami perubahan seiring berjalanya waktu khususnya dalam dunia 

pendidikan. Perubahan ini seperti berkembangnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang dapat mempengaruhi perilaku dan moral siswa. Visi dan misi di 

SDN 3 Marga kencana adalah: 

 

Tabel 8. Visi dan Misi SDN 3 Marga Kencana 

Visi Misi 

Mempersiapkan anak didik cerdas, 

mandiri dan berbudi luhur dan 

berkarakter bangsa indonesia 

Membimbing anak didik belajar 

mandiri, meningkatkan minat baca 

peserta didik, melatih kompetensi 

peserta didik sesuai dengan minat dan 

bakat 

Sumber: Data primer (2016) 

 

4. Tenaga pengajar (guru) 

Tenaga pengajar (guru) di SDN 3 Marga Kencana masih sangat sedikit, meskipun 

begitu para pengajar saling melengkapi dan berusaha untuk bisa mendidik anak 

murid mereka dengan baik. Tenaga pengajar sekolah saat ini seperti yang 

ditunjukkan pada tabel berikut: 

 

Tabel 9. Jenis kelamin, status, dan ijazah pengajar 
Jenis 

kelamin 
Status guru 

Total 

Ijazah 

Total  

 PNS Honor 
Diploma 

(D1,D2,D3) 

Sarjana 

(S1,S2,S3 

Laki-laki 
5 

(45,45%) 

_ 5 

(45,45%) 

_ 5 

(45,45%) 

5 

(45,45%) 

Perempuan 
4 

(36,36%) 

2 

(18,19%) 

6 

(54,55%) 

1 

(9,10%) 

5 

(45,45%) 

6 

(54,55%) 

Total 
9 

(81,81%) 

2 

(18,19%) 

11 

(100%) 

_ 10 

(90,90%) 

11 

(100%) 

Sumber: Data primer (2016) 
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Tabel 9 di atas menunjukkan bahwa jumlah pengajar di SDN 3 Marga Kencana 

lebih banyak perempuan yaitu sebanyak 54,55% dan laki-laki sebanyak 45,45%. 

Berkaitan dengan status, guru PNS mencapai 81,81%, dan sisanya masih 

berstatust guru honor yaitu 18,19%. Selanjutnya, tabel di atas juga 

memperlihatkan 90,90% guru sudah memiliki ijazah S1 dan sisanya yaitu 9,10% 

guru masih berijazah Diploma.  

 

Sedikitnya tenaga pengajar di SDN 3 Marga Kencana ini tidak menutup 

kemungkinan bahwa kegiatan belajar mengajar di kelas cukup baik. Hal ini 

dikarenakan, para guru telah menguasai kompentensi dan kurikulum yang 

dibutuhkan sehingga pelaksanaan pengajaran di sekolah ini tetap berjalan dengan 

sangat baik. 

 

5. Sarana prasarana sekolah 

Sarana prasarana di SDN 3 Marga Kencana memang belum cukup memadai, hal 

ini dapat di lihat berdasarkan tabel berikut: 

 

Tabel 10. Sarana prasarana sekolah 

Sarana prasarana Jumlah 

Keadaan 

Baik 
Rusak 

ringan 

Rusak 

sedang 

Rusak 

berat 

Ruang kepala sekolah 1 - - - √ 

Ruang guru 1 - - - √ 

Ruang tamu 1 - - - √ 

Ruang kelas 6 - √ - - 

Mushola - - - - - 

Ruang UKS - - - - - 

Ruang perpustakaan  1 - - - √ 

Perlengkapan olah raga 1 √ - - - 

Kamar mandi guru 1 - - √ - 

Kamar mandi siswa 3 - - - √ 

Tempat cuci tangan - - - - - 

Lahan parkir guru 1 - - √ - 

Lahan parkir siswa 1 - - √ - 

Lapangan  1 √ - - - 

Sumber: Data primer (2016) 
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Tabel 10 di atas menunjukkan bahwa keadaan sarana prasarana di SDN 3 Marga 

Kencana tidak cukup dibilang dalam keadaan baik. kantor (ruang kepala sekolah 

dan guru) saat ini sudah tidak bisa ditempati, hal ini disebabkan selain bangunan 

kurang terkonsep dengan baik sehingga tidak cukup mampu untuk menyimpan 

berkas-berkas sekolah, buku-buku, dan lainnya. Saat ini, kantor kepala sekolah 

dan guru sementara menempati ruang perpustakaan sehingga buku-buku bacaan 

yang berada di perpustakaan harus dipindahkan ke gudang.  

 

Sebenenarnya terdapat lebih dari 200 buku bacaan yang dapat di baca oleh para 

siswa, namun karena kurangnya gedung sehingga buku tersebut tidak bisa sampai 

kepada mereka hingga saat ini. Kondisi ruang kelas secara keseluruhan juga 

cukup baik, hanya memerlukan perbaikan (renovasi) pada cat tembok, dll. Kamar 

mandi di sekolah ini juga tidak terawat dengan baik sehingga kebersihan kurang 

terjaga, dari 3 kamar mandi siswa saat ini hanya 1 kamar mandi yang dapat 

digunakan dan itupun dalam kadaan kurang nyaman (tidak ada bak mandi) 

sehingga tak jarang para siswa meminta izin kepada guru untuk menggunakan 

kamar mandi guru.  

 

Selanjutnya pada lahan parkir guru dan siswa saat ini dalam keadaan rusak 

sedang, hal ini dikarenakan kurang strategisnya jarak antara penempatan 

pembakaran sampah dan lahan parkir sehingga menyebabkan kayu-kayu pada 

tiang parkir rapuh dan limbah pembakaran sampah juga lambat laun melebar 

mengurangi area lahan parkir. Berdasarkan keadaan sarana prasarana ini, kepala 

sekolah sebenarnya sudah mengajukan minta gedung kepada Dinas Pendidikan, 

namun hingga saat ini belum ada tanggapan sehingga para guru dan murid tetap 
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memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana yang ada dengan baik dan tidak 

mengurangi semangat belajar mengajar. 

 

6. Jenis kelamin dan agama siswa  

Jumlah siswa-siswi di SDN 3 Marga Kencana dapat ditunjukkan sebagai berikut: 

Tabel 11. Jenis kelamin dan agama siswa 
Jenis kelamin Agama 

Total 
 Islam Katholik Protestant  Hindu  Budha  

Laki-laki 
78 

(49,68%) 

1 

(0,64%) 

-_ _ _ 79 

(50,32%) 

Perempuan 
78 

(49,68%) 
- 

_ _ _ 78 

(49,68%) 

Total 
156 

(99,36%) 

1 

(0,64%) 

_ _ _ 157 

(100%) 

Sumber: Data primer (2016) 

Tabel 11 diatas menunjukkan bahwa jumlah siswa laki-laki yang beragama Islam 

sebanyak 50,32%, dan jumlah siswa perempuan beragama Islam sebanyak 

49,68% sisanya yaitu 0,64% beragama Katholik. Mayoritas agama pada siswa 

sekolah ini adalah Agama Islam, hal ini ditunjukkan pada tabel diatas bahwa 

99,36% siswa beragama Islam.   

 

7. Rombongan belajar sekolah 

Dibentuknya rombongan belajar di sekolah bertujuan untuk menciptakan suasana 

yang efektif untuk para siswanya. Tabel 12 di bawah menunjukkan bahwa 

terdapat 1 rombongan belajar pada setiap tingkatan kelas. Jumlah siswa tiap 

tingkatan kelas cukup merata, namun terlihat bahwa presentase siswa terbanyak 

berada pada tingkatan kelas 2 yaitu mencapai 22,29% dan siswa paling sedikit 

berada pada tingkatan kelas 3 yaitu 11,46%. Rincian lebih jelas dapat dilihat dari 

tabel berikut: 
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Tabel 12. Rombongan kelas  

Rombongan Kelas Jumlah Siswa 
Jumlah Rombongan 

Belajar 

Kelas 1 
30 

(19,11%) 
1 

Kelas 2 
35 

(22,29%) 
1 

Kelas 3 
18 

(11,46%) 
1 

Kelas 4 
23 

(14,65%) 
1 

Kelas 5 
26 

(16,56%) 
1 

Kelas 6 
25 

(15,92%) 
1 

Total  
157 

(100%) 
6 

Sumber: Data primer (2016) 

 

8. Kegiatan ekstrakulikuler  

Kegiatan ekstrakulikuler merupakan kegiatan di luar jam belajar sekolah yang 

bertujuan untuk melatih bakat dan mental para siswa. SDN 3 Marga Kencana 

memiliki beberapa kegiatan ekstrakulikuler yaitu sebagai berikut: 

 

Tabel 13. Kegiatan ekstrakulikuler 
Nama ekstrakulikuler Analisis 

Pramuka  Pramuka adalah kegiatan ekstrakulikuler yang melatih kerja 

sama, kemandirian, tangguh, dan bertanggung jawab 

Bidang olah raga 

a) Senam 

b) Butu tangkis 

c) Catur 

d) Atletik  

Kegiatan ekstrakulikuler pada bidang olah raga ini bertujuan 

untuk melatih ketangkasan, sportifitas, dan keaktifan anak. 

Sumber: Data primer (2016) 

Tabel 13 di atas menunjukkan bahwa ekstrakulikuler pada SDN 3 Marga Kencana 

hanya ada 2 bidang yaitu pramuka dan olah raga. Ekstrakulikuler ini wajib untuk 

di ikuti oleh siswa mulai dari kelas 3 sampai dengan kelas 6 dan dilakukan setiap 

seminggu sekali pada hari sabtu sepulang sekolah. Sampai saat ini, kegiatan 

ekstrakulikuler di sekolah dasar ini berjalan dengan baik. Ekstrakulikuler pada 
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bidang kesenian belum bisa untuk dibuka di sekolah ini, hal ini dikarenakan 

belum adanya guru yang membidangi seni. 

 

 

C. Gambaran Umum SDN 1 Daya Murni 

 

 

1. Sejarah SDN 3 Daya Murni 

SDN 1 Daya Murni beralamat di jl. Ratu Pengadilan Daya Murni Kecamatan 

Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Sekolah dasar 

ini telah resmi berdiri pada tanggal 8 februari 1977. Luas lahan sekolah adalah 

6250 M
  
dan memiliki sumber daya listrik berasal dari PLN sebesar 1300 watt.  

Pendirian sekolah ini diawali dari program pemerintah dengan menyediakan tanah 

inplasmen untuk bisa didirikan sekolah pada setiap desa. Pada saat itu, luas 

keseluruhan tanah dimanfaatkan untuk mendirikan TK (Taman Kanak-kanak), SD 

(Sekolah Dasar), SMA (Sekolah Menengah Atas), lapangan sepak bola, Masjid 

Agung Al-Mustaqim, Pasar Daya Murni, kantor kepolisian, pertokoan/ruko, 

puskesmas, kantor PMR, dan lain-lain.  

 

Atas usaha dan kerja sama yang baik antara perjuangan guru pada saat itu, komite, 

dan masyarakat, maka berdirilah bangunan tempat belajar Sekolah dasar. SDN 1 

Daya Murni merupakan Sekolah dasar pertama yang dirikan di Kelurahan Daya 

Murni. Pada saat itu, sekolah ini mendapat julukan ―SD Center‖ yang artinya 

merupakan sekolah dasar utama dan pertama. Seiring bertambahnya tahun 

penduduk di Kelurahan Daya Murni semakin bertambah hingga pada 17 

Desember 1981 didirikanlah sekolah dasar lagi yaitu SDN 2 Daya Murni. Sekolah 

dasar ini masih berada pada satu lokasi, dimana sekolah dalam satu lokasi ini 
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yaitu SDN 1 dan SDN 2 Daya Murni berada pada satu lokasi dengan luas lahan 

yang sama hanya yang membedakan adalah arah menghadap kedua Sekolah dasar 

ini saling membelakangi.  

 

Pada tahun 2012, bangunan SDN 1 Daya Murni telah direnovasi dengan sebaik 

mungkin yang dilaksanakan secara swakelola oleh panitia kegiatan dengan 

melibatkan masyarakat setempat. Untuk mewujudkan transparansi kepada 

masyarakat, panitia kegiatan mengadakan sosialisasi terlebih dahulu tentang 

kegiatan pembangunan/rehabilitasi ruang kelas/gedung sekolah dan pengadaan 

meubelair dalam rapat wali murid.  

 

Di samping itu, panitia kegiatan membuat papan informasi yang berisi tentang 

jenis kegiatan yang sedang dilakukan, besar dana yang diperlukan, sumber dana, 

nama pemberi dana subsidi, dan jumlah dana yang dianggarkan. Lambat laun 

sekolah dasar ini semakin maju dan berkembang hingga pada akhirnya tahun 

2013/2014 mengikuti akreditasi dalam mempertahankan ―Akreditasi A‖, disisi 

lain SDN 1 Daya Murni merupakan sekolah inti dengan nama Gugus Mawar. 

 

2. Filosofi sekolah 

Filosofi pendidikan SDN 1 Daya Murni yaitu sekolah mendesain seluruh program 

dan kegiatan belajarnya dengan sealu memperhatikan empat aspek perkembangan 

siswa yaitu: 

a) Perkembangan fisik 

b) Perkembangan emosi 

c) Perkembangan sosialisasi 

d) Perkembangan intelektual 
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Masa anak sekolah dasar adalah masa-masa pertumbuhan dan perkembangan 

anak. Mengingat seorang anak harus memiliki keseimbangan dalam 

perkembangannya sebagai seorang pribadi yang unik dan tidak bisa disamakan 

antara satu dengan lainnya, maka para staf pengajar selalu memerhatikan ke 

empat aspek tersebut. 

 

3. Visi misi sekolah 

SDN 1 Daya Murni menetapkan visi dan misi sekolah dengan memperhatikan 

berbagai perkembangan dan tuntutan masa depan. Visi dan misi sekolah dijadikan 

sebagai pedoman untuk mendidik para siswa. Visi dan misi di SDN 3 Daya Murni 

adalah: 

Tabel 14. Visi dan misi sekolah 
Visi Misi 

Unggul dalam prestasi, beriman dan bertaqwa, 

berbudaya, cerdas, terampil, berbudi pekerti 

luhur, dan mampu berdaya saing. 

a) Membekali siswa dalam hal budi pekerti 

luhur dan terpuji sesuai dengan nilai-

nilai luhur bangsa indonesia 

b) Memberdayakan potensi kecerdasan 

intelektual, kecerdasan emosi, 

kecerdasan sosial dan kecerdasan 

religius siswa 

c) Meningkatkan kemampuan daya saing 

siswa pada tingkat nasional. 

Sumber: Data primer (2016) 

 

4. Tenaga pengajar (guru) 

Jumlah pengajar di SDN 1 Daya Murni sudah cukup banyak dan mampu untuk 

mengelola kegiatan belajar mengajar dengan baik. para guru yang berada di 

sekolah ini memiliki kemampuan pada berbagai bidang, sehingga mereka saling 

bekerja sama untuk bisa mengabdikan diri untuk kemajuan anak didik. Jumlah 

tenaga pengajar di SDN 1 Daya Murni adalah sebagai berikut: 
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Tabel 15. Jenis kelamin, status, dan ijazah pengajar 
Jenis 

kelamin 
Status guru 

Total 

Ijazah 

Total  

 PNS Honor 
Diploma 

(D1,D2,D3) 

Sarjana 

(S1,S2,S3 

Laki-laki 
5 

(20,84%) 

2 

(8,32%) 

7 

(29,17%) 

_ 7 

(29,17%) 

7 

(29,17%) 

Perempuan 
12 

(50,0%) 

5 

(20,84%) 

17 

(70,83%) 

_ 17 

(70,83%) 

17 

(70,83%) 

Total 
17 

(70,84%) 

7 

(29,16%) 

24 

(100%) 

_ 24 

(100%) 

24 

(100%) 

Sumber: Data primer (2016) 

Tabel 15 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 29,17% guru laki-laki dengan 

rincian 20,84% berstatus PNS dan sisanya 8,33% berstatus guru honor. 

Selanjutnya, sebanyak 70,83% guru perempuan dengan rincian 50,0% guru 

berstatus PNS dan sisanya 20,84% berstatus guru honor. Tabel di atas 

menunjukkan bahwa 100% guru di SDN 1 Daya Murni telah berijazah S1 dan 

lebih. 

 

5. Sarana prasarana 

Sarana prasarana adalah fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

Sarana prasarana di SDN 1 Daya Murni adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 16. Sarana prasarana sekolah 

Sarana prasarana Jumlah 

Keadaan 

Baik 
Rusak 

ringan 

Rusak 

sedang 

Rusak 

berat 

Ruang kepala sekolah 1 √ - - - 

Ruang guru 1 √    

Ruang tamu 1 √ - - - 

Ruang kelas 18 √ - - - 

Mushola 1 √ - - - 

Ruang UKS 1 √ - - - 

Ruang perpustakaan  1 √ - - - 

Perlengkapan olah raga 1 √ - - - 

Kamar mandi guru 1 √ - - - 

Kamar mandi siswa 3 √ - - - 

Tempat cuci tangan 2 √ - - - 

Lahan parkir guru 1 √ - - - 

Lahan parkir siswa 2 √ - - - 

Lapangan  1 √ - - - 

Sumber: Data primer (2016) 
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Tabel 16 di atas menunjukkan bahwa sarana prasarana di SDN 1 Daya Murni 

sudah terbilang lengkap, praktis, rapih,nyaman, dan bersih. Hal ini dapat dilihat 

bahwa fasilitas yang diperlukan dan yang ada pada Sekolah dasar ini masih dalam 

keadaan baik dan lengkap.  

 

6. Jumlah siswa 

Jumlah siswa di SDN 1 Daya Murni adalah jumlah terbanyak dari sekolah dasar 

yang ada di Kecamatan Tumijajar. Hal ini dikarenakan selain tenaga pengajar 

yang banyak, fasilitas di sekolah ini juga lengkap sehingga lebih banyak siswa 

yang memilih untuk bersekolah disini. Jumlah siswa saat ini yaitu dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

 

Tabel 17. Jenis kelamin dan agama siswa 
Jenis kelamin Agama 

Total 
 Islam Katholik Protestant  Hindu  Budha  

Laki-laki 
264 

(48,09%) 

4 

(0,73%) 

3 

(0,55%) 

_ _ 271 

(49,36%) 

Perempuan 
269 

(49,0%) 

2 

(0,36%) 

6 

(1,09%) 

1 

(0,18%) 

_ 278 

(50,64%) 

Total 
533 

(97,09%) 

6 

(1,09%) 

9 

(1,64%) 

1 

(0,18%) 

_ 549 

(100%) 

Sumber: Data primer (2016) 

Tabel 17 di atas menunjukkan bahwa jumlah siswa laki-laki sebanyak 49,36% dan 

siswa perempuan sebanyak 50,64%. Mayoritas agama pada SDN 1 Daya Murni 

adalah agama Islam sesuai dengan informasi di atas bahwa 97,09% siswa 

beragama Islam. 

 

7. Rombongan belajar sekolah 

Demi mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang efektif, perlu dibentuknya 

rombongan belajar atau pengelompokkan siswa per kelas dengan disesuaikannya 

dari keseluruhan jumlah siswa setiap tingkatan. Pembentukan rombongan belajar 
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ini diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang lebih baik dan kondusif. 

Rombongan belajar di SDN 1 Daya Murni adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 18. Rombongan kelas  

Rombongan Kelas Jumlah Siswa 
Jumlah Rombongan 

Belajar 

Kelas 1 
96 

(17,49%) 
3 

Kelas 2 
90 

(16,39%) 
3 

Kelas 3 
69 

(12,57%) 
3 

Kelas 4 
109 

(19,85%) 
3 

Kelas 5 
99 

(18,03%) 
3 

Kelas 6 
86 

(15,66%) 
3 

Total  
549 

(100%) 
18 

Sumber: Data primer (2016) 

Tabel 18 di atas menunjukkan bahwa pada SDN 1 Daya Murni terdapat 18 

rombongan belajar yang terdiri dari 3 rombongan belajar pada setiap tingkatan 

kelas yaitu kelas a, kelas b, dan kelas c. Tabel di atas memperlihatkan bahwa 

siswa terbanyak yaitu terdapat pada kelas 4 sebanyak 19,85% dan terdikit terdapat 

pada kelas 3 sebanyak 12,57%. 

 

8. Kegiatan ekstrakulikuler 

Kegiatan ekstrakulikuler di SDN 1 Daya Murni sudah terbilang sangat lengkap 

dan semua dapat berjalan dengan baik. Hal ini didukung oleh sudah adanya tenaga 

pengajar yang membidangi ekstrakulikuler tersebut. Sekolah mewajibkan para 

siswanya untuk mengikuti salah satu ekstrakulikuler yang mereka minati, agar 

keterampilan dan ketangkasan anak dapat dibentuk selain dari yang diperoleh 

melalui kegiatan belajar mengajar di kelas. Kegiatan ekstrakulikuler sekolah 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 19. Kegiatan ekstrakulikuler 
Nama ekstrakulikuler Analisis 

Pramuka  Pramuka adalah kegiatan ekstrakulikuler yang melatih kerja 

sama, kemandirian, tangguh, dan bertanggung jawab 

Dramben  Dramben adalah kegiatan ekstrakulikuler untuk melatih 

kekompakan dan kebersamaan bersama teman sehingga 

menciptakan hubungan kekerabatan yang baik dengan 

sesama. 

Kesenian: 

a) Tari 

b) Menggambar, 

c) Melukis 

d) Solosong 

e) Pantomim 

Ekstrakulikuler pada bidang kesenian memiliki banyak 

variasi atau keragaman. Keragaman ini diharapkan para 

siswa untuk bisa memilik ekstrakulikuler yang benar-benar 

mereka sukai dan senangi. Ekstrakulikuler ini dapat 

menambah semangat dan kepercayaan diri siswa, melatih 

keberanian, dan kemandirian. 

Pendidikan Agama Islam (PAI): 

a) Pidato 

b) menghafal Al-Qur’an 

Ekstrakulikuler pada bidang agama ini bertujuan agar 

pengetahuan agama anak baik dan dapat belajar bersama 

untuk mendalami agama yang di anut. 

Sumber: Data primer (2016) 
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dam pembahasan dari penelitian mengenai hubungan kerja 

sama orang tua dan guru terhadap pembentukan karakter anak pada sekolah dasar 

klasifikasi perdesaan (SDN 3 Marga Kencana) dan klasifikasi perkotaan (SDN 1 

Daya Murni), maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Hasil perhitungan rank spearman dari 88 responden pada SDN 3 Marga 

Kencana dan SDN 1 Daya Murni menunjukkan hasil hitung koeffisien 

korelasi rank spearman sebesar 0,480 dengan taraf signifikan 0,000. 

Artinya, hasil uji tersebut menunjukkan bahwa kerja sama orang tua dan 

guru (x) memiliki hubungan positif, searah dan signifikan terhadap 

pembentukan karakter anak (y). 

 

Kerja sama yang melibatkan pelaksanaan peran orang tua dan guru dalam 

menerapkan strategi pembelajaran untuk memberikan pemahaman kepada 

anak tentang nilai-nilai karakter melalui strategi keteladanan, strategi 

penguatan, dan pembiasaan berhubungan dengan karakter yang terbentuk 

dalam diri anak. Hubungan ini ditunjukkan dalam kategori sedang (0,40-

0,599). Artinya, pelaksanaan penerapan pola asuh orang tua dan guru dalam 

upaya menjalankan peran strategi pendidikan karakter bukan menjadi satu-
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satunya faktor yang berhubungan dengan pembentukan karakter anak. 

terdapat kemungkinan bahwa terdapat faktor lain yang turut berhubungan  

dengan pembentukan karakter anak yaitu faktor lingkungan, pergaulan anak, 

dan faktor lain dengan segala kemungkinan. 

 

2. Hasil perhitungan uji mann whitney pada masing-masing 44 responden dari 

SDN 3 Marga Kencana dan SDN 1 Daya Murni menghasilkan nilai rata-rata 

peringkat 59.93 > 29.07 dengan nilai U sebesar 289 dan nilai W sebesar 

1279. Selanjutnya, dikonversikan ke nilai z sehingga diperoleh nilai sebesar 

-5.675. Nilai signifikan uji ini menunjukkan nilai sebesar 0,000 < 0,1 maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa ada perbedaan yang bermakna antara 

hubungan kerja sama orang tua dan guru terhadap pembentukan karakter 

anak pada SDN 3 Marga Kencana dan SDN 1 Daya Murni. 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian mengenai hubungan kerja sama orang tua dan guru 

terhadap pembentukan karakter anak SDN 3 Marga kencana dan SDN 1 Daya 

Murni, maka terdapat beberapa saran yang ditujukan kepada para orang tua wali 

murid,guru dan sekolah. 

 

1. Saran untuk orang tua wali murid 

Orang tua memiliki peran penting dan tanggung jawab dalam pembentukan 

karakter anak ketika mereka berada di lingkungan keluarga. Pelaksanaan 

peran orang tua adalah dengan melakukan strategi pendidikan yaitu 

memberikan pemahaman tentang nilai-nilai karakter melalui pembelajaran 

dengan memberikan beberapa nasihat, strategi keteladanan dari perilaku 
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sehari-hari, strategi penguatan dengan memperdulikan, mengontrol, dan 

mengawasi perilaku anak setiap harinya, serta strategi pembiasaan untuk 

berperilaku sesuai dengan nilai karakter yang baik.  

 

Meskipun anak mendapatkan pendidikan di sekolah dan mempercayakan 

anak kepada guru, para orang tua juga harus bisa menempatkan dirinya 

sebagai pendidik ketika anak berada di lingkungan keluarga dan di sela-sela 

kesibukan perkerjaan mereka tetap memprioritaskan pendidikan karakter 

anak supaya perkembangan anak menjadi lebih baik. Diharapkan bagi para 

orang tua supaya lebih pemperhatikan setiap perkembangan yang terjadi 

terhadap anak untuk mengantisipasi dalam perkembangan anak yang 

menyimpang. 

 

Menyadari pentingnya peran orang tua tersebut maka sudah selayaknya para 

orang tua untuk menerapkan strategi-strategi pendidikan karakter dengan 

baik agar karakter anak yang terbentuk juga baik. Terlebih lagi, orang tua 

harus benar-benar mengawasi pergaulan anak diluar lingkungan keluarga. 

Hal ini karena pergaulan anak bersama teman-temannya juga turut 

berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak.   

 

2. Guru 

Guru memiliki peran dan tanggung jawab yang penting dalam upaya 

pembentukan karakter siswanya selama berada di lingkungan sekolah 

Berdasarkan peran dan tanggung jawabnya tersebut diharapkan guru mampu 

untuk menerapkan 4 strategi pendidikan karakter yaitu pembelajaran, 
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keteladanan, penguatan, dan pembiasaan penerapan perilaku yang sesuai 

dengan nilai-nilai karakter yang baik kepada anak. 

 

Banyak orang tua yang mempercayakan anaknya pada pola asuh yang 

diberikan oleh guru di sekolah. Kenyataanya, tak sedikit pula guru yang 

menyepelekan tentang pendidikan anak di sekolah dan memperlakukan para 

siswanya dengan tidak adil dan pilih kasih dalam pembelajaran maupun 

kasih sayang mereka. Berkaitan dengan hal ini, di harapkan bagi para guru 

untuk selalu bersikap adil dengan urusan dalam proses belajar mengajar, 

sehingga anak akan lebih merasa nyaman dan tidak merasa terkucilkan 

dalam kelas dan lingkungan sekolah serta kepercayaan orang tua terhadap 

guru akan menjadi lebih meningkat. 

 

3. Sekolah 

Sekolah adalah sarana untuk proses belajar mengajar bagi para guru dan 

murid yang sangat efektif, sekolah juga menjadi tempat bagi anak untuk 

mendapat banyak teman serta pengalaman-pengalaman baru. Di balik itu 

semua, sekolah memiliki tanggung jawab memberikan sarana prasarana 

yang baik. sarana prasarana ini meliputi kelas yang layak dan nyaman, 

buku panduan dan buku pembelajaran. Selanjutnya, sekolah pun harus 

mempunyai fasilitas penunjang seperti fasilitas kebersihan, fasilitas 

perpustakaan, fasilitas toilet yang bersih dan lingkungan yang bersih agar 

anak anak merasa nyaman. 
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