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ABSTRAK  

Dyah ayu Ambarwati. NIM. 1612200002. Program Studi Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pendidikan Sosial, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Widya Dharma Klaten. 

Judul Skripsi: Peran Sanggar Lare Mentes Dalam Pendampingan Karakter 

Kemandirian Anak Di Desa Towangsan Kecamatan Gantiwarno Kabupaten 

Klaten Tahun 2020. 

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah Kemandirian 

merupakan salah satu karakter terpenting dalam kehidupan manusia yang 

berhubungan dengan dirinya sendiri. Karena itu, kemandirian harus ditanamkan 

dan dikembangkan untuk setiap individu, terutama anak-anak karena pengaruh 

negatif yang semakin meningkat.  Setiap anak adalah generasi yang akan 

menentukan nasib bangsanya di masa depan. Generasi Indonesia berikutnya akan 

menghadapi perkembangan era yang memiliki dampak besar pada kehidupan.  

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Peran 

Sanggar Lare Mentes dalam Pendampingan Karakter Kemandirian Anak di Desa 

Towangsan Tahun 2020?“. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

maka peneliti menetapkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran 

pendampingan karakter kemandirian yang biasa dilakukan oleh pengurus Sanggar 

Lare Mentes 

Penelitian dilaksanakan di Sangar Lare Mentes Desa Towangsan 

Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten. Dalam penelitian ini, metode yang 

digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif kualitatif. Adapun objek dari 

penelitian ini adalah Peran Sanggar Lare Mentes dalam Pendampingan Karakter 

Kemandirian Anak di Desa Towangsan Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten 

Tahun 2020. Serta yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah anak-anak, 

tokoh masyarakat, dan pengurus Sanggar Lare Mentes. 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat penulis maknai bahwa Peran 

Sanggar Lare Mentes Dalam Pendampingan Karakter Kemandirian Anak di Desa 

Towansan Kabupaten Klaten Tahun 2020 sudah berperan dengan baik. Adapun 

peran para pengurus di mulai dari perencanaan sebelum melaksanakan kegiatan, 

penyusunan metode-metode pendampingan untuk menumbuhkan partisipasi anak, 

dan mengevaluasi kendala-kendala apa saja yang di hadapi dalam proses 

pendampingan berlangsung. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak merupakan generasi yang akan menentukan nasib Bangsa 

Indonesia dimasa depan. Karakter anak dengan pendidikan sejak kecil pasti 

akan menentukan karakter bangsa dimasa depan. Karaker anak akan dilatih 

dengan baik jika mendapatkan ruang yang cukup dalam membimbing 

pertumbuhan dan perkembangan untuk mengekspresikan dirinya secara 

bebas. Sebagai pilihan pendampingan karakter guna mengembangkan kualitas 

generasi muda bangsa ini di berbagai aspek, dan diharapkan bisa 

memperbaiki dan meminimalisir terjadinya aneka macam permasalah sosial 

yang disebabkan karena krisis karakter terutama karakter kemandirian.  

Menurut Kartono (1995: 23) tugas yang harus diselesaikan pada 

masa kanak-kanak adalah kemandirian. Menjadi mandiri bukanlah sesuatu 

yang bisa diperoleh dengan tiba-tiba. Menurut Prawironoto (1994:12) 

menjadikan anak untuk lebih bisa mandiri membutuhkan proses yang panjang 

yang harus dimulai sejak dini. Kunci kesuksesan seorang anak menjadi 

individu yang mandiri sebenarnya dipengaruhi oleh banyak faktor salah 

satunya adalah pola asuh orang tua. 

Proses perkembangan anak pada usia 6-12 tahun tentunya sangat 

memerlukan bimbingan orang tua. Untuk mengurangi terjadinya 

permasalahan sosial yang disebakan oleh krisis karakter, setidaknya orang tua 
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membimbing anak sejak dini melalui kegiatan-kegiatan yang disukai oleh 

anak. Dalam setiap kegiatan anak, orang tua perlu memperhatikan anak 

apakah itu baik di lakukan atau tidak.  Berbagai macam kegiatan anak pada 

usia 6-12 tahun seperti belajar, bermain bersama teman-teman, ataupun 

mengembangkan hobinya. Bimbingan orang tua sangat penting dalam 

perkembangan anak terutama kemandirian.  

Tidak hanya bimbingan orang tua, suasana keluarga juga dapat 

mempengaruhi karakter anak. Menurut Syarbini (2016: 22) keluarga 

merupakan salah satu pilar penting di dalam proses pendidikan bagi anak di 

sekolah maupun di masyarakat. Keterlibatan keluarga tersebut nyata dalam 

peran orang tua. Peran orang tua dalam membimbing anak saat masih kecil 

sangat penting, sejak dini konsep diri anak akan terbentuk dan terbangun 

dengan sendirinya. Apabila salah satu keluarga memiliki sifat pemarah 

kemungkinan anak tersebut akan menirukan salah satu sifat tersebut. 

Keluarga atau orang tua yang sudah menanamkan karakter kemandirian di 

rumah, anak akan menirukan karakter tersebut karena memang terdapat teori 

bahwa anak akan menyesuaikan sifat asli yang dimiliki dengan sifat 

lingkungan sekitar dimana ia tinggal. Jika lingkungan didukung dengan 

orang-orang yang memiliki karakter yang baik maka anak-anak akan tumbuh 

dan dibekali dengan karakter yang baik pula.  

Lingkungan yang kurang mendukung berkembangnya karakter anak 

tentunya akan menghasilkan generasi-generasi yang kurang berpotensi, maka 

anak seharusnya dibekali kemandirian sejak dini guna mempersiapkan diri  
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untuk menghadapi serta bersosialisasi dalam lingkungan yang berbeda yang 

dimana lingkungan tersebut kurang mendukung perkembangan karakter anak. 

Anak-anak secara mandiri dapat beradaptasi dengan lingkungan, dan lebih 

bijak dalam membuat keputusan, dinilai dari hal kecil seperti mengambil 

keputusan yang sederhana, akan tetapi dari hal kecil tersebut anak menjadi 

tidak bergantung terhadap orang tuanya. Maka sikap itu akan menjadi 

kebiasaan sampai anak terebut menjadi dewasa. 

Dengan karakter kemandirian anak-anak bisa memilah mana nilai 

moral yang baik untuk kehidupan dan mana nilai moral yang buruk. Seperti 

diketahui bersama, saat ini kemunduran moral sedang dihadapi oleh Bangsa 

Indonesia. Kemunduran moral itu berpengaruh terhadap karakter anak-anak 

Indonesia. Jika anak dibiarkan begitu saja tanpa pendampingan yang bersifat 

positif bagi anak maka, karakter kemandirian anak tidak akan terbentuk 

dengan sendirinya.  

Faktanya banyak anak yang kurang bimbingan dalam setiap 

kegiatannya dikarenakan orang tua terlalu sibuk dengan berbagai macam 

kegiatan. Padahal di era globalisasi saat ini, anak-anak perlu memiliki 

persiapan yang cukup untuk menghadapi tantangan di masa depan. Anak-

anak perlu terampil dan kreatif untuk menjadi anak yang mandiri, karena 

anak yang mandiri dan memiliki karakter yang kuat merupakan benih untuk 

terciptanaya bangsa yang baik di masa depan. Anak-anak harus dilindungi 

dari kerusakan moral karena kurangnya informasi dan kurangnya tempat 

untuk mengendalikan karakter anak-anak.  
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Kemandirian merupakan salah satu karakter terpenting dalam 

kehidupan manusia yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Karena itu, 

kemandirian harus ditanamkan dan dikembangkan untuk setiap individu, 

terutama anak-anak karena pengaruh negatif yang semakin meningkat.  Setiap 

anak adalah generasi yang akan menentukan nasib bangsanya di masa depan. 

Generasi Indonesia berikutnya akan menghadapi perkembangan era yang 

memiliki dampak besar pada kehidupan.  

Bangsa dapat dibangun dengan pendidikan karakter kemandirian 

yang harus dimiliki setiap anak. Pendidikan karakter membantu anak-anak 

mengembangkan kepribadian di semua bidang kehidupan. Jika anak-anak 

tidak memiliki pendidikan kepribadian yang kuat dalam kepribadian mereka, 

terutama tanpa kemandirian dapat ditentukan bahwa kehidupan mereka akan 

hancur dan tanpa tujuan, karena anak-anak akan bergantung pada orang lain. 

Maka dari itu anak memerlukan pendampingan karakter kemandirian 

yang belum mereka dapatkan di dalam keluarga, sosial, maupun sekolah. 

Sanggar Lare Mentes merupakan sebuah wadah atau tempat yang mempunyai 

tugas untuk mendampingi anak dalam menanamkan berbagai ketrampilan 

atau kreatifitas.  Sangar Lare Mentes selalu berusaha untuk mengembangkan 

anak-anak di Desa Towangsan. Sanggar Lare Mentes juga menjadi wadah 

yang memberi perhatian serta penutun bagi anak-anak dalam membentuk 

kepribadian dan kemandirian. Anak-anak yang kurang diperhatikan oleh 

orang tuanya bisa mengembangkan diri, menambah wawasan dan menjadi 

pribadi yang baik di Sanggar Lare Mentes ini. Anak-anak yang tergabung di 
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Sanggar Lare Mentes ini sebagian besar merupakan anak-anak yang 

mengenyam pendidikan formal yaitu anak usia 6-12 tahun. Namun karena 

kekurangan wadah untuk mengembangkan diri sehingga mereka juga belajar 

dan mengikuti kegiatan di Sanggar Lare Mentes guna menambah 

keterampilan dan kreativitas. 

Sanggar lare mentes merupakan  wadah yang memberikan perhatian 

dan pendampingan bagi anak-anak dalam membentuk karakter kemandirian. 

Nama sanggar sekaligus menjadi tujuan berdirinya. Lare Mentes berasal dari 

bahasa jawa yang artinya anak-anak atau berbuah, menjadi anak-anak yang 

berkualitas. Berangkat dari pemikiran di atas maka penulis berniat untuk 

melakukan penelitian berjudul “Peran Sanggar Lare Mentes dalam 

Pendampingan Karakter Kemandirian di Desa Towangsan Kecamatan 

Gantiwarno Tahun 2020”. 

B. Alasan Pemilihan Judul  

Judul penelitian merupakan ungkapan sebuah naskah yang harus 

mempunyai makna dan alasan ilmiah yang dapat dikaji secara nalar sehingga 

judul tersebut bukan merupakan judul tanpa makna. Alasan memilih judul 

penelitian di atas adalah sebagai berikut: 

1. Alasan Objektif 

a. Era modern sekarang ini pendidikan karakter sangat dibutuhkan 

oleh remaja, dewasa, terutama anak-anak. 

b. Karakter kemandirian sangat dibutuhkan dalam setiap aspek 

kehidupan manusia dari anak-anak, remaja, dewasa hingga tua. 
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2. Alasan Subjektif 

a. Kajian tentang karakter kemandirian anak sangat menarik bagi 

penulis untuk diteliti. 

b. Judul skripsi ada kesesuaian dengan jurusan dan program studi 

penulis. 

c. Judul skripsi erat hubungannya dengan mata kuliah yang sudah 

ditempuh penulis yaitu mata kuliah pendidikan karakter. 

d. Lokasi penelitian mudah dijangkau sehingga dapat memperlancar 

pelaksanaan penelitian ini. 

C. Penegasan Judul  

Suatu istilah atau kata-kata kadang dapat menimbulkan pengertian 

atau penafsiran yang berbeda, bahkan sampai menimbulkan kesalahpahaman. 

Hal ini disebabkan karena adanya berbagai persepsi yang berbeda-beda dari 

masing-masing individu yang menafsirkan. Untuk menghindari hal tersebut, 

maka penulis menegaskan pengertian istilah-istilah yang terdapat pada judul 

skripsi sebagai berikut: 

1. Peran 

Peran menurut Soerjono Soekanto (2002: 243), yaitu peran 

merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka 

ia menjalankan suatu peranan.  
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2. Sanggar Lare Mentes  

Menurut Munandar (2009: 132) sanggar merupakan tempat atau 

lembaga yang tujuan spesifiknya adalah mengembangkan kemampuan 

berpikir kreatif. Adapun yang dimaksud sanggar di penelitian ini 

adalah Sanggar Lare Mentes yang berada di Desa Towangsan 

Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten. 

3. Pendampingan 

Pendampingan menurut Direktorat Bantuan Sosial (2007: 4) adalah 

suatu pemberian kemudahan yang diberikan pendampingan pada klien 

dalam pengidentifikasian kebutuhan dan memecahkan masalah serta 

mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, 

sehingga kemandirian dapat terwujud. Adapun pendampingan dalam 

penelitian ini yang dilakukan oleh pengurus Sanggar Lare Mentes 

yang berada di Desa Towangsan Kecamatan Gantiwarno Kabupaten 

Klaten. 

4. Karakter  

Menurut Warsito (2017: 4) karakter adalah segala sesuatu yang 

berhubungan dengan budi pekerti, tingkah laku, tata susila, etika, 

spiritualita, dan yang sejenis. Adapun tinjauan karakter dalam 

penelitian ini ditujukan untuk anak-anak yang berusia 6-12 tahun. 

5. Kemandirian  

Kemandirian menurut Hurlock dalam Yusuf (2009:130) individu 

memiliki sikap mandiri dalam cara berpikir dan bertindak, mampu 
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mengambil keputusan, mengarahkan dan mengembangkan diri serta 

menyesuaikan diri secara konstruktif dengan norma yang berlaku 

dilingkungannya. Adapun yang dimaksud kemandirian dalam 

penelitian ini diharapkan anak-anak dapat mandiri dan tidak 

bergantung dengan orang lain. 

6. Anak 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2000: 41) anak adalah 

orang yang berasal atau dilahirkan di suatu negeri, daerah dan 

sebagainya. Dalam penelitian ini anak-anak yang belajar di Sanggar 

Lare Mentes masih berusia 6-12 tahun yang di dampingi dan dibekali 

tentang ketrampilan. 

D. Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan yang sedang dikaji dan diteliti tidak melebar dan 

meluas dari kajian yang telah ditetapkan, maka perlu ada pembatasan masalah 

diantaranya: 

1. Objek penelitian ini adalah peran Sanggar Lare Mentes dalam 

melaksanakan pendampingan karakter kemandirian anak. 

2. Tempat penelitian di Sanggar Lare Mentes Desa Towangsan 

Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten. 

3. Subjek penelitian ini adalah anak-anak, tokoh masyarakat, dan 

pengurus Sanggar Lare Mentes. 
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E. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah, yaitu “Bagaimanakah Peran Sanggar Lare Mentes dalam 

Pendampingan Karakter Kemandirian Anak di Desa Towangsan Tahun 

2020?“ 

F. Tujuan Penelitian  

Agar pelaksanaan penelitian sejalan dengan tujuan yang ingin 

dicapai, maka peneliti menetapkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

peran pendampingan karakter kemandirian yang biasa dilakukan oleh 

pengurus Sanggar Lare Mentes. 

G. Manfaat Penelitian  

Dengan selesainya penelitian ini, diharapkan dapat dipergunakan 

sebagai:  

1. Manfaat Teoritis 

Untuk menambah kajian teori mengenahi pentingnya pendampingan 

karakter kemandirian kepada anak-anak. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai masukan bagi para pembaca terutama pengelola sanggar atau 

sejenisnya mengenahi pentingnya dilakukan pendampingan karakter 

kemandirian pada anak-anak sejak dini. 
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H. Sistematika Penulisan  

BAB I : Pendahuluan, yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, 

Alasan Pemilihan Judul, Penegasan Judul, Pembatasan 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian.  

BAB II : Landasan Teori, berisi berisi tentang Peran, Sanggar 

Sebagai Wahana Pendampingan Karakter Kemandirian, 

Tinjauan tentang Pendampingan, Tinjauan Karakter 

Kemandirian. 

BAB III : Metode Penelitian, berisi tentang Pengertian Metode 

Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Objek Penelitian 

dan Subjek Penelitian, Metode Pengumpulan data, Teknik 

Analisis Data. 

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang Hasil 

Penelitian dan Pembahasan. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran, berisi tentang kesimpulan dan saran-

saran dari penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Dalam penelitian mengenai Peran Sanggar Lare Mentes Dalam 

Pendampingan Karakter Kemandirian Anak di Desa Towangsan Kecamatan 

Gantiwarno Kabupaten Klaten Tahun 2020 penulis dapat menyimpulkan 

bahwa: 

1. Peran pengurus sanggar dalam melaksanakan pendampingan karakter 

kemandirian anak sudah cukup baik dilaksanakan dimulai dari 

perencanaan yang matang melalui beberapa diskusi sebelum melaksanakan 

kegiatan serta pembagian tugas dan tanggungjawab untuk masing-masing 

pengurus. 

2. Peran pengurus sanggar dalam menumbuhkan partisipasi anak dilakukan 

dengan cara menerapkan metode-metode pendampingan yang semenarik 

mungkin untuk membuat anak tidak cepat bosan seperti dengan 

menggunakan cara mengajak anak berkreatifitas secara langsung dan di 

terapkan contoh-contoh kecil yang di terapkan di keseharian dalam 

pelaksanaan pendampingan. 

3. Peran pengurus dalam mengevaluasi pendamping sudah baik dilakukan. 

Terdapat dua cara pendampingan dalam mengevaluasi peran yang sudah 

dilakukan pengurus dalam kegiatan pendampingan yaitu dari pendamping 



57 
 

 

mencatat apa saja yang yang menjadi evalusi dari kegiatan yang telah 

dilakukan dan dilanjutkan dengan mendiskusikan secara bersama dengan 

pengurus dan untuk evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan 

bersama anak-anak biasanya langsung dievalusi secara langsung setelah 

kegiatan yang dilakukan. 

4. Sanggar Lare Mentes belum memiliki legalitas dan tidak ada rencana 

untuk melegalkan, karena sanggar sendiri berdiri secara sukarelawan guna 

membantu para anak-anak dan remaja desa sekitar untuk membentuk 

pribadi yang mandiri dan memiliki kepercayaan diri. Akan tetapi Sanggar 

Lare Mentes sudah memiliki logo dan stempel untuk dapat diakui di 

lembaga-lembaga terkait. 

Uraian di atas menunjukan bahwa peran Sanggar Lare Mentes dalam 

melakukan pendampingan karakter kemandirian pada anak sangat membantu 

anak di sertai dukungan yang positif dari masyarakat desa sekitar. Kemandirian 

akan muncul dari sebuah kebiasaan yang diterapkan para pengurus dalam 

kegiatannya dan dilakukan bersama-sama maka akan timbul menjadi kepekaan 

serta pembiasaan. 
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B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis akan mencoba memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pengurus Sanggar Lare Mentes 

a. Hendaknya pengurus sanggar lebih meningkatkan lagi metode-metode 

pendampingan yang menarik bagi anak-anak. Dengan demikian anak-

anak akan lebih tertarik dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan 

pendampingan. 

b. Pengurus sanggar hendaknya lebih meningkatkan manajemen waktu 

untuk menyusun kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan 

dan bertanggungjawab sesuai tugas masing-masing pengurus. Dengan 

demikian pelaksanaan pendampingan dapat berjalan dengan lancar. 

2. Bagi Tokoh Masyarakat 

a. Hendaknya masyarakat ikut serta membantu perkembangan sanggar 

agar lebih maju kedepannya. 

b. Hendaknya masyarakat memberikan dukungan anak-anak untuk 

mengikuti kegiatan pendampingan di sanggar. 

3. Bagi Anak-Anak Sanggar Lare Mentes  

a. Hendaknya anak-anak lebih semangat dalam mengikuti pendampingan. 
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b. Hendaknya anak-anak lebih meningkatkan kemandirian, prestasi, 

kreativitas dan minat bakat yang dimiliki masing-masing individu. 
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