
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan merupakan proses perubahan yang terjadi dalam tubuh 

manusia dari pembuahan dan berlangsung terus menerus selama siklus sehingga 

mengalami bertambahanya tingkat kematanganya dari biologis, kognitif dan 

sosial. begitu juga dengan perkembangan anak, Mutiah (2012: 85) mengatakan 

perkembangan anak  usia dini merupakan konsep yang memiliki perubahan yang 

bersifat kuantitatif yang meyangkut aspek mental atau psikologis. Kemampuan 

anak dalam merespon pembicaraan orang, kepekaan dengan lingkungan sosial, 

berbicara, berjalan  dan sebagainya.  

Lingkungan anak tidak lepas dengan lingkungan sosial, dengan jiwa sosial 

yang tinggi dalam diri anak dapat mendororng rasa ingin tahunya terhadap 

lingkungan sekitar. Lingkungan sosial yang baik dapat memberi pengaruh yang 

baik juga bagi kehidupan sebaliknya lingkungan sosial yang buruk dapat 

memberikan pengaruh negatif juga bagi kehidupan. Oleh karena itu lingkungan 

mempengaruhi perkembangan sosial anak. Perkembangan sosial merupakan 

perubahan pada tingkah laku anak dalam menyesuaikan dirinya dengan 

lingkungan masyarakat. Menurut Rachmatunnisa perkembangan sosial adalah 

kemampuan untuk bertingkah laku sesuai dengan harapan harapan sosial yang 

berlaku dimasyarakat (Umayah, 2017: 86). 

Dengan perkembangan sosial tersebut tumbuhlah kepekaan sosial pada diri 

anak keinginan tanpa ada yang memerintah atau menyuruh dalam memahami 

keadaan sekitar. Selain itu individu juga dapat mengaplikasikan dalam bentuk 

nyata tentang kepedulian terhadap lingkungan sosial. Kaitannya dengan hal 

tersebut anak-anak pengrajin genteng di Desa Mayong Kidul dukuh panjunan dan 

depok yang mayoritas keluarganya berberprofesi sebagai  pengrajin genteng, 

mendapat bahwa Interaksi anak-anak dengan lingkunganya mempunyai 

karakterestik yang unik dan berbeda-beda ada yang mempunyai interaksi yang 

baik dengan lingkunganya dan ada juga yang malu dan enggan melakukan 



 

 

interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Terlebih lagi dengan perkembangan ilmu 

teknologi yang pesat yang dapat mengubah interaksi hidup seseorang dengan 

lingkungan sosialnya. Rasa saling menghargai dan kepedulian semakin menipis 

dan pudar terutama terhadap kebudayaan di lingkungan mereka.  

 Dalam temuan-temuan observasi peneliti 2 Oktober 2020, Anak-anak 

pengrajin genteng desa Mayong Kidul menghabiskan waktunya dengan bermain 

bersama teman dan gadgetnya. Namun dibalik itu anak-anak tersebut memiliki 

kerpibadian yang religius, setiap adzan berkumandang mereka berbondong-

bondong untuk melaksanakan ibadah. Akan tetapi keberadaan kerajinan genteng 

yang menjadi ciri khas dan sumber penghasilan masyarakat setempat kurang 

diperhatikan oleh anak pengrajin genteng. Sehingga sikap ini dapat menimbulkan 

penggerusan kebudayaan yang semestinya harus diteruskan ke generasi 

berikutnya. 

Memang usia anak-anak adalah dimana dia senang bermain, Piaget 

menyatakan bagi anak, bermain merupakan saran mengubah kekuatan potensial 

dalam diri menjadi berbagai kemampuan dan kecakapan. akan tetapi jangan 

sampai menimbulkan kurangnya  kepekaan terhadap lingkungan kehidupan sosial 

mereka, masyarakat Mayong Kidul memenuhi kehidupan mereka dengan 

membuat kerajinan genteng yang merupakan aset berharga bagi masyarakat 

setempat (Nurhabibah, 2017: 61). 

Kendati demikian, dari temuan tersebut menimbulkan pertanyaan 

bagaimana persepsi dan pemahaman anak dalam nilai-nilai kerajinan genteng 

tersebut. Menurut Sugiharto, dkk (2007: 8) menyatakan persepsi merupakan 

kemampuan otak menerjemahkan stimulus  yang ditangkap alat indera manusia. 

Dengan hal ini persepsi merupakan pandangan individu terhadap apa yang dia 

lihat dan dirasakan atau stimulus yang masuk ke dalam indera manusia di 

lingkungannya.  

Di Era milenial ini sangatlah penting dalam meningkatkan nilai dari 

berbagai aspek kehidupan dengan didasarkan arus golbalisasi yang dapat 

menimbulkan kekhawatiran menggerus nilai-nilai budaya tradisional. Yunus  



 

 

menyampaikan terjadinya berbagai tindakan masyarakat yang mengakibatkan 

hancurnya suatu bangsa yang menurunkan perilaku sopan santun, perilaku jujur, 

rasa kebersamaan, dan gotong-royong antara anggota masyarakat (Mayenti, 2020: 

110).  

Dalam setiap kehidupan tentu terdapat nilai-nilai yang terkandung  pada 

kehidupan bermasyrakat yang bisa dimanfaatkan untuk melahirkan generasi yang 

bermoral. Selain genteng merupakan produk ekonomi, disamping itu genteng juga 

merupakan produk kebudayaan. Kebudayaan merupakan hal yang kompleks yang 

berisikan kesenian, kepercayaan, pengetahuan, hukum, moral, adat istiadat, serta 

keahlian ataupun ciri khas lainya yang diperoleh individu sebagai anggota dalam 

bermasyarakat. Raymond Williams mengungkapkan kebudayaan merupakan a 

general state or habith of the mind, the general state of intellectual development 

in a society as a whole, the general bodu of the arts, a whole way of life, material, 

intellectual and spiritual (Ahmadi,1985: 54) dengan arti lain bahwa kebudayaan 

sebagai suatu bentuk keseluruhan dari cara kehidupan manusia baik yang bersifat 

jasmaniah (duniawi) maupun rohaniah yang di dalamnya terkandung cara 

membuat rumah, membuat alat rumah tangga, cara-cara orang mencukupi 

kebutuhan perekonomiannya, menjalankan ibadah kepercayaan agamanya, 

melahirkan perasaan seni, oleh karena itu kebudayaan merupakan keseluruhan  

cara kehidupan manusia dalam kelompoknya, di samping sebagai kesatuan wadah  

dari segala bentuk seni. Dengan ini pendidikan dan kebudayaan tidak dapat 

dipisahkan, karena didalam kebudayaan terdapat nilai-nilai pendidikan yang dapat 

dijadikan ilmu pengetahuan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bintari & 

Darmawan (2016: 60) bahwa kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari pendidikan, 

bahkan kebudayaan merupakan alas atau dasar pendidikan, bukan dialaskan 

kepada satu aspek kebudayaan yaitu aspek inteletual, tetapi kebudayaan sebagai 

keseluruhan. 

Kerajinan genteng mengandung nilai-nilai pendidikan dalam prosesnya 

pembuatannya. Upaya menumbuhkan pendidikan karakter sudah mejadi program 

pemerintah. Terlebih lagi sekarang, upaya tersebut nampaknya belum berhasil 

perlu adanya kerjasama anatara sekolah, keluarga dan masyrakat. Menurut 



 

 

Suyanto karakter adalah cara berfiktir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap 

individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, 

bangsa, dan negara (Hermawan, 2017: 117). 

Genteng merupakan kerajinan yang terbuat dari tanah liat yang dibakar 

dengan suhu yang tinggi dan digunakan sebagai atap bangunan. Oleh sebab itu 

keberadaan pengrajin genteng dibutuhkan semua orang. Sebagai anak-anak 

pengrajin genteng harusnya memahami betul keberlangsungan kerajinan genteng 

yang  ada di desa tersebut. Terlebih  nilai-nilai yang terkandung dalam 

kebudaayaan genteng Maka dalam hal ini perlu adanya kajian tentang persepsi 

anak pengrajin genteng dalam Nilai penididkan karakter di desa Mayong Kidul 

Jepara. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan pokok yang ingin 

dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Faktor apa saja yang mendukung persepsi anak pengrajin genteng dalam 

nilai pendidikan karakter di masyarakat Mayong Kidul Jepara? 

2. Bagaimana proses persepsi anak pengrajin genteng dalam nilai pendidikan 

karakter di masyarakat Mayong Kidul Jepara? 

3. Nilai-nilai pendidikan karakter apa saja dari persepsi anak terhadap 

masyarakat pengarajin genteng Mayong Kidul Jepara? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka terdapat tujuan yang ingin 

dicapai, diantaranya: 

1. Untuk menganalisis faktor yang mendukung persepsi anak pengrajin 

genteng dalam nilai pendidikan karakter di masyarakat Mayong Kidul 

Jepara . 

2. Untuk menganalisis proses persepsi anak pengrajin genteng dalam nilai 

pendidikan karakter di masyarakat Mayong Kidul Jepara. 



 

 

3. Untuk menganalisis nilai-nilai karakter yang terdapat pada persepi anak 

terhadap masyarakat pengrajin genteng. 

 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Dalam penelitian terdapat manfaat penelitian yang terbagi menjadi dua 

yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis bagi anak, masyarakat dan peneliti. 

 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan 

pemahaman mengenai faktor dan proses persepsi anak pengrajin genteng dalam 

nilai pendidikan karakter, khususnya anak sekolah dasar di masyarakat Mayong 

Kidul serta mengetahui nilai-nilai karakter apa saja pada persepsi anak pengrajin 

genteng. 

 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1.4.2.1. Bagi Anak 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman dan 

persepsi anak dalam nilai-nilai kerajinan genteng yang diharapkan dapat 

memberikan penguatan karakter bagi anak. 

 

1.4.2.2. Bagi Masyarakat 

Diharapakan dalam penelitian ini dapat memberikan edukasi masyarakat 

tentang pentingnya pemahaman anak agar peka terhadap kerajinan genteng yang 

telah melekat pada daerah tersebut. Selain itu, penelitian ini juga dapat 

memberikan informasi bahwa selain produk ekonomi, genteng juga merupakan 

produk kebudayaan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi ilmiah 

nilai pendidikan khusunya anak SD dalam kerajinan genteng yang ada di Desa 

Mayong Kidul. 

 

 



 

 

1.4.2.3.Bagi Peneliti 

Diharapakan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan 

pengalaman langsung tentang kerajinan genteng dan nilai-nilai karakter yang ada 

pada budaya tersebut serta aktivitas dalam kehidupan masyarakat Mayong Kidul. 

 

1.4.2.4. Bagi Pendidikan 

Secara praktis penelitian bermanfaat bagi pendidikan khususnya Sekolah 

Dasar dalam membangun karakter melalui budaya yang ada disekitar. secara tidak 

langsung juga merupakan sebuah pembudayaan dan pelestarian agar budaya tidak 

tergerus oleh perekmbangan zaman yang semakin mengkhawatirkan. 

 


