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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Usaha pembinaan dan pengembangan generasi muda terus ditingkatkan 

sejalan dengan proses pembangunan nasional yang terus berlangsung baik 

didalam pendidikan formal sekolah maupun lingkungan keluarga hingga 

lingkungan masyarakat luas, mengingat bahwa generasi muda juga 

memiliki kedudukan sama yaitu sebagai bagian masyarakat luas yang 

kelak akan menjadi penerus pembangunan bangsa. Peranan pendidikan 

dirasakan sangat penting bagi setiap bangsa karena kelangsungan hidup 

dan kemajuan suatu bangsa, khususnya bagi negara yang sedang 

membangun ditentukan oleh maju tidaknya pendidikan. 

 

Demikian bidang pendidikan menduduki posisi penting untuk menuju 

perkembangan dan kemajuan suatu bangsa. Sehingga tujuan pendidikan 

nasional akan dapat tercapai apabila ada tanggung jawab dari semua pihak. 

Baik murid, orang tua, guru, pemerintah, lembaga pendidikan (sekolah) 

serta masyarakat. Sehingga pendidikan bukan hanya tanggung jawab dari 

salah satu pihak saja melainkan semua pihak juga harus terlibat. Manusia 

sepanjang hidupnya sebagian besar akan menerima pengaruh dari tiga 

lingkungan pendidikan yang utama yakni, keluarga, sekolah, dan 
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masyarakat. Lingkungan yang pertama kali dikenal oleh anak, tapi 

merupakan hal yang terpenting adalah keluarga. 

 

Pada masyarakat yang masih sederhana, keluarga mempunyai dua fungsi; 

fungsi konsumsi dan fungsi produksi. Kedua fungsi ini mempunyai 

pengaruh yang sangat besar bagi anak. Kehidupan masa depan anak pada 

masyarakat tradisional tidak jauh berbeda dengan kehidupan orang 

tuannya. Pada masyarakat semacam ini, orang tua yang mengajar 

pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup. Orang tua 

pula yang melatih dan memberi petunjuk tentang berbagai aspek 

kehidupan. Sampai anak menjadi dewasa dan berdiri sendiri. 

Menurut Hurlock (1980:80) interaksi sosial awal terjadi di dalam keluarga. 

Anak belajar apa yang dianggap benar dan salah dari orang tua, 

saudara kandung, dan anggota keluarga lain. Di samping itu 

stimulasi moral ibu pada anak akan mudah diinternalisasi oleh anak 

karena kedekatan mereka membantu anak menjadi terbuka dan 

mencegah anak berperilaku buruk. 

 

 

Lingkungan keluarga merupakan aspek yang pertama dan utama dalam 

mempengaruhi perkembangan anak. Anak lebih banyak menghabiskan 

waktunya di lingkungan keluarga, sehingga keluarga mempunyai peran 

yang banyak dalam membentuk perilaku dan kepribadian anak serta 

memberi contoh nyata kepada anak. Karena di dalam keluarga, anggota 

keluarga bertindak seadanya tanpa dibuat-buat. Dari keluarga inilah baik 

dan buruknya perilaku dan kepribadian anak terbentuk. Walaupun ada juga 

faktor lain yang mempengaruhi. Orang tua merupakan contoh yang paling 

mendasar dalam keluarga. Apabila orang tua berperilaku kasar dalam 

keluarga, maka anak cenderung akan meniru. Begitu juga sebaliknya, 



3 

 

orang tua yang berperilaku baik dalam keluarga, maka anak juga 

cenderung akan berperilaku baik.  

 

Tidak dapat disangkal lagi betapa pentingnya pendidikan dalam 

lingkungan keluarga bagi perkembangan anak-anak manusia yang pribadi 

dan berguna bagi masyarakat. Kita semua tentu telah mengetahui bahwa 

pengaruh keluarga terhadap pendidikan anak-anak berbeda-beda. Sebagian 

keluarga atau orang tua mendidik anak-anaknya. 

 

Keadaan tiap-tiap keluarga berbeda-beda pula satu sama lain. Ada 

keluarga yang kaya, ada yang kurang mampu. Dan keluarga yang besar 

(banyak anggota keluarganya), dan ada pula keluarga yang kecil. Ada 

keluarga yang selalu diliputi oleh suasana yang tenang dan tenteram, ada 

pula yang selalu gaduh, bercekcok, dan sebagainya. Dengan sendirinya, 

keadaan dalam keluarga yang bermacam-macam coraknya itu akan 

membawa pengaruh yang berbeda-beda pula terhadap pendidikan anak-

anak. 

 

Berdasarkan pendapat J. J. Rousseau dalam William (2004:112) kasih 

sayang orang tua sangat penting membantu anak belajar dan memberikan 

motivasi yang kuat, hal  tersebut terungkap dalam uraian sebagai berikut: 

Pendidikan orang tua dan berpengaruh besar  terhadap anak-anak 

adalah pendidikan yang didasarkan pada rasa kasih sayang terhadap 

anak-anak dan kodrat yang diterimanya. Orang tua adalah pendidik 

sejati. Oleh karena itu, kasih sayang orang tua terhadap anak-anak 

hendaknya memberikan kasih sayang yang sejati pula.  

 

Hal ini hendaknya kita harus ingat pula bahwa pendidikan berdasarkan 

kasih sayang saja kadang-kadang mendatangkan bahaya. Kasih sayang 
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harus dijaga jangan sampai berubah menjadi memanjakannya. kasih 

sayang harus dilengkapi dengan pandangan yang sehat tentang sikap kita 

terhadap anak. Masyarakat sebagai pusat pendidikan ketiga sesudah 

keluarga dan sekolah, mempunyai sifat dan fungsi yang berbeda dengan 

ruang lingkup dengan batasan yang tidak jelas dan keanekaragaman bentuk 

kehidupan sosial serta berjenis-jenis budayanya. 

 

Masalah pendidikan di keluarga dan sekolah tidak bisa lepas dari nilai-

nilai sosial budaya yang dijunjung tinggi oleh semua lapisan masyarakat. 

Setiap masyarakat, dimanapun berada pasti punya karakteristik sendiri 

sebagai norma khas di bidang sosial budaya yang berbeda dengan 

masyarakat yang lain. Pada masyarakat terdapat norma-norma yang harus 

diikuti oleh warganya dan norma-norma itu berpengaruh dalam 

pembentukan kepribadian warganya dalam bertindak dan bersikap. Dan 

norma-norma tersebut merupakan aturan-aturan yang ditularkan oleh 

generasi tua kepada generasi berikutnya. Penularan-penularan itu 

dilakukan dengan sadar dan bertujuan, hal ini merupakan proses dan peran 

pendidikan dalam masyarakat. Sehingga generasi muda sekarang lebih 

meningkatkan nilai moralnya seperti nilai kejujuran. 

 

Kejujuran adalah dasar dari komunikasi yang efektif dan hubungan yang 

sehat. Ini membuktikan bahwa kejujuran sangat penting, supaya hubungan 

anak dan keluarga dapat terjalin dengan harmonis. Kejujuran juga akan 

menciptakan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak dan akan 

terciptanya rasa kepercayaan. Anak adalah pribadi yang masih bersih dan 
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peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan luar. 

Dengan demikian, pada masa anak sangat ideal untuk orang tua 

menanamkan nilai kejujuran pada anak-anaknya. 

  

Kejujuran merupakan kualitas manusiawi melalui mana manusia 

mengkomunikasikan diri dan bertindak secara benar. Karena itu, kejujuran 

sesungguhnya berkaitan erat dengan nilai kebenaran, termasuk di 

dalamnya kemampuan mendengarkan, sebagaimana kemampuan 

berbicara, serta setiap perilaku yang bisa muncul dari tindakan manusia. 

Secara sederhana, kejujuran bisa diartikan sebagai sebuah kemampuan 

untuk mengekpresikan fakta-fakta dan keyakinan pribadi sebaik mungkin 

sebagaimana adanya. Sikap ini terwujud dalam perilaku, baik jujur 

terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri (tidak menipu diri), serta 

sikap jujur terhadap motivasi pribadi maupun kenyataan batin dalam diri 

seorang individu. 

 

Peran orang tua dalam keluarga sangat penting dalam mengembangkan 

atau meningkatkan nilai kejujuran. “Seluruh etika kejujuran dan integritas 

dimulai sejak dini” Kelly (2005:45). Oleh karena itu, peran orang tua 

dalam mengembangkan nilai kejujuran pada anak sejak usia dini sangat 

penting dan itu akan mempengaruhi sikapnya pada usia remaja bahkan 

hingga dewasa. Selain dapat meningkatkan nilai kejujuran, anak juga akan 

memiliki integritas yang tinggi dalam hidupnya. Orang tua harus 

menerapkan kejujuran dalam lingkungan keluarga dan harus memberi 

contoh atau panutan terhadap anak-anak mereka. Dengan demikian anak 
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akan bertumbuh dengan nilai kejujuran yang tinggi dan memiliki rasa 

tanggung jawab yang besar. Orang tua harus mendorong dan mendukung 

anak untuk berkata jujur, dan tidak meminta anak untuk berkata tidak jujur 

demi kepentingan orang tua. Selain itu, orang tua juga tidak boleh 

memanggil anaknya dengan sebutan pembohong karena akan membuat 

anak bertumbuh menjadi pembohong. 

Asas kebohongan yang secara tidak sadar sudah oleh orang tua ajarkan 

kepada anak memang secara tidak langsung akan memberikan pelajaran 

kepada anak bahwa apa yang perna orang tua katakan adalah salah. 

Pembelajaran mengenai kejujuran seharusnya diajarkan sejak dini dengan 

kejujuran pula. Anak memang jujur pada setiap orang yang bertanya pada 

dirinya, jadi pelajaran kejujuran itu berasal dari seorang anak-anak yang 

masih memiliki jiwa yang bersih. 

Orang tua sebagai pihak yang paling dekat dengan anaknya dan paling 

bertanggungjawab terhadap pendidikan anaknya memiliki peranan yang 

sangat dominan dalam membentuk sifat jujur sedini mungkin. Berdasarkan 

pengamatan penulis, anak-anak di lingkungan dusun I dan II Desa Teba 

Jawa secara umum memiiiki sifat jujur yang baik, hal ini terlihat dari 

tingkah laku mereka sehari-hari baik yang berupa ucapan maupun 

perbuatan. Misalnya ketika mereka ditanya sesuatu maka mereka akan 

menjawab apa adanya. Dalam bermain dengan sesama temannya mereka 

juga rnenunjukkan sifal jujur. Namun tidak sedikit pula anak-anak yang 
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suka berbohong. Juga ketika bermain dengan teman-temannya mereka 

sering kali berbuat curang. 

 

Pengaruh lingkungan dalam keluarga sangat penting untuk perkembangan 

moral anak seperti di masyarakat. Pergaulan anak pada lingkungan 

masyarakat yang jujur dan baik akan tercermin pada didikan orang tua 

dirumah. Apabila perilaku anak dalam masyarakat baik, maka orang tua 

berhasil dalam mendidik anak. Sebaliknya apabila anak melakukan hal 

yang menyimpang dalam hal negatif, maka orang tua tidak maksimal 

dalam mendidik anak mereka. Berdasarkan penelitian pendahuluan 

ditemukan beberapa kasus anak yang tidak jujur di lingkungan masyarakat 

Desa Teba Jawa Kabupaten Pesawaran yaitu sebagai berikut.: 

Tabel 1.1 Contoh Sikap Tidak Jujur Anak Di Desa Teba Jawa 

Kabupaten Pesawaran 

 

        

 

 

 

 

                 

           Sumber: Karang Taruna Desa Teba Jawa Kabupaten Pesawaran 

 

Berdasarkan tabel di atas, tingkat kejujuran siswa masih besar. 

Berdasarkan wawancara terhadap masyarakat, banyak kasus perbuatan 

tidak jujur yang dilakukan anak, faktor pemicunya antara lain pergaulan 

terhadap teman sebaya yang tidak baik yang dapat memberikan dampak 

No Sikap Tidak Jujur Anak 

1 Berkata palsu apabila berbicara kepada teman sebayanya 

2 Merusak fasilitas umum di desa secara diam-diam 

3 Membicarakan orang lain tidak sesuai dengan kebenaran 

yang ada 

4 Menggunakan hak orang lain untuk kepentingan sendiri 

5 Berbuat curang ketika bermain bersama teman sebaya. 
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negatif terhadap perilaku anak. Seperti yang banyak terjadi di desa Teba 

Jawa, karena seringnya bermain dengan teman sebaya maka apabila 

temannya melakukan kebohongan maka anak akan ikut melakukan 

kebohongan pula. Seharusnya orang tua selalu menekankan kepada 

anaknya agar lebih seleksi dalam memilih teman, karena apabila salah 

memilih teman akibatnya akan merugikan diri sendiri. Kurangnya 

perhatian masyarakat yang ikut andil dalam menumbuhkan sikap jujur 

pada anak mempengaruhi pula tingkat kejujuran yang terjadi. Pada kasus 

ini banyak masyarakat yang enggan berkomunikasi dengan tetangga yang 

lain sehingga mereka lebih acuh dengan tidak terlalu memperhatikan apa 

yang dilakukan anak. Perhatian dari warga sekitar sangat penting dalam 

menanamkan nilai kejujuran pada anak, dengan menegur anak apabila 

berbuat kebohongan di lingkungan masyarakat secara tidak langsung akan 

menanamkan nilai kejujuran pada anak. 

 

Faktor yang sangat mempengaruhi adalah kurangnya perhatian oleh orang 

tua dalam mendidik anak sehingga menyebabkan semakin tingginya kasus 

ketidakjujuran yang dilakukan di lingkungan masyarakat yang dapat 

merugikan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitar. Seperti yang 

banyak terjadi di desa Teba Jawa, banyak anak yang kurang mendapat 

perhatian orang tua karena banyak orang tua yang terlalu sibuk dengan 

pekerjaannya, orang tua jarang mengontrol kegiatan anak sehari-hari, 

terlalu kasar terhadap anak. Hal-hal seperti ini menyebabkan psikologis 

anak akan terganggu, sehingga akan menyebabkan anak melakukan hal 

yang tidak jujur untuk mendapat perhatian dari siapa pun. Seharusnya 
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orang tua harus sedikit peka dengan keadaan anak, mereka harus tau apa 

yang dibutuhkan anak, sehingga dapat meminimalisir hal-hal yang tidak 

diinginkan. 

 

Bertolak dari pentingnya peranan orang tua dalam mensosialisasikan nilai-

nilai sebelum seseorang terjun dalam lingkungan pergaulan masyarakat 

maka dari itu peneliti merasa perlu melakukan tindakan dalam upaya 

mengatahui pengaruh lingkungan sosial keluarga, maka dari itu peneliti 

malakukan penelitian yang berjudul “Peranan Orang Tua Terhadap 

Penanaman Nilai Kejujuran Anak Dalam Lingkungan Masyarakat Di 

Dusun I dan II Desa Teba Jawa Kabupaten Pesawaran Tahun 2013.” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat 

diidentifikasi adalah sebagai berikut:  

1. Lingkungan teman sebaya menyebabkan siswa melakukan perbuatan yang 

tidak jujur. 

2. Perhatian dari lingkungan sosial keluarga yang kurang 

3. Warga masyarakat yang kurang peduli dan ikut andil dalam menumbuhkan 

kejujuran pada anak 

4. Peran orang tua dalam mendidik anak menentukan besarnya tidaknya 

tingkat kejujuran anak. 
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C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah masalah di atas, maka dalam penelitian 

ini dibatasi pada peranan orang tua dan penanaman nilai kejujuran anak dalam 

lingkungan masyarakat.  

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah peranan orang 

tua terhadap penanaman nilai kejujuran anak dalam lingkungan masyarakat di 

Dusun I dan II Desa Teba Jawa Kabupaten Pesawaran Tahun 2013?”  

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan 

mendeskripsikan peranan orang tua terhadap penanaman nilai kejujuran anak 

dalam lingkungan masyarakat di dusun I dan II Desa Teba Jawa Kabupaten 

Pesawaran Tahun 2013. 

 

F. Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan teoritis 

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep ilmu 

pendidikan, khususnya Pendidikan Kewarganegaraan dengan wilayah 

kajian Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Nilai Moral 

Pancasila, karena berkaitan dengan perilaku bermasalah.   

2. Kegunaan praktis 
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1. Sebagai informasi bagi orang tua agar dapat lebih memberikan 

perhatian yang penuh kepada anak, agar anak tidak terjerumus pada 

hal-hal yang negatif di lingkungan masyarakat. 

2. Sebagai masukan untuk masyarakat untuk dapat ikut andil dalam 

memberikan perhatiannya terhadap anak. 

3. Sebagai bahan pemikiran bagi masyarakat Desa Teba Jawa Kabupaten 

Pesawaran bahwa masyarakat pentingnya menumbuhkan nilai 

kejujuran pada anak, sehingga tingkat kasus-kasus  ketidakjujuran 

dalam lingkungan masyarakat dapat berkurang sehingga tidak 

meresahkan warga masyarakat. 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ruang Lingkup Ilmu 

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu pendidikan, 

khususnya Pendidikan Kewarganegaraan dengan wilayah kajian 

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Nilai Moral Pancasila, 

karena berkaitan dengan perilaku bermasalah.   

2. Ruang Lingkup Objek penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah orang tua dan nilai kejujuran anak. 

 

 

3. Ruang Lingkup Subjek Penelitian 
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Subjek dalam penelitian ini adalah anak-anak di Desa Teba Jawa 

Kabupaten Pesawaran. 

 

4. Ruang Lingkup Lokasi 

Ruang lingkup lokasi atau wilayah penelitian ini adalah Dusun I dan II 

Desa Teba Jaya Kabupaten Pesawaran. 

 

5. Ruang Lingkup waktu 

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat izin 

penelitian pendahuluan oleh Dekan FKIP. 

 


