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Ibu adalah orang yang pertama dan paling utama dalam proses 

pembentukan karakter pada anak, ibu adalah orang yang lebih sering bersama 

dengan anak. Ibu bertanggung jawab dalam proses pembentukan karakter pada 

anak-anaknya. Pembentukan karakter yang baik dari seorang ibu sangat penting, 

karena dari ibulah awal sifat dan kepribadian anak akan terbentuk. Kemudian masih 

adanya anak-anak yang bertingkah laku tidak baik, mengucapkan kata-kata yang 

tidak pantas untuk diucapkan menjadi pertanyaan apakah seorang ibu sudah 

melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pembentuk karakter pertama pada anak 

dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai tanggung 

jawab ibu sebagai pembentuk karakter pertama pada anak di Desa Batu Meranti 

Kecamatan Sungai Loban, dan untuk mengetahui metode apa yang digunakan oleh 

ibu di Desa Batu Meranti Kecamatan Sungai Loban dalam membentuk karakter 

anak. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan 

deskripsit kualitatif yang dimaksudkan untuk memahami tanggung jawab ibu 

sebagai pembentuk karakter pertama pada anak di Desa Batu Meranti Kecamatan 

Sungai Loban dengan cara mendeskripsikan melalui kata-kata. 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, didapatlah hasil bahwa ikatan 

batin antara ibu dan anak sangat kuat sehingga anak akan merasa paling dekat 

dengan ibunya, apapun yang dilakukan oleh ibu maka anak akan mengikutinya, 

oleh karena itu sebagai seorang ibu harus selalu berusaha dengan berbagai cara 

untuk dapat menjealankan tanggung jawabnya dalam membentuk karakter anak 

dengan baik. Diantara karakter yang telah ditanamkan oleh para ibu di Desa Batu 

Meranti kepada diri anak yakni karakter cinta Tuhan, karakter santun, karakter 

bertanggung jawab, karakter cinta damai, karakter tolong menolong, karakter baik 

dan rendah hati. Selain itu para ibu di Desa Batu Meranti Kecamatan Sungai Loban 

juga menanamkan hal yang positif dan berguna bagi pembentukan karakter anak, 

seperti mengajarkan anak mengenai ilmu agama islam yakni membiasakan anak 

untuk mejalankan perintah-Nya serta menjauhi larangan.  

 

 


