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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

      Pendidikan karakter adalah upaya yang dilakukan dengan sengaja untuk 

mengembangkan karakter yang baik (good character) berlandaskan 

kebajikan-kebajikan inti (inti virtues) yang secara objektif baik individu 

maupun masyarakat (Saptono, 2011: 23). 

      Pendidikan karakter di Indonesia dirasakan amat penting 

pengembangannya bila mengingat makin meningkatnya tawuran antar-

pelajar, serta bentuk-bentuk kenakalan remaja lainnya terutama di kota-kota 

besar, pemerasan/kekerasan (bullying), kecenderungan dominasi senior 

terhadap yunior, fenomena suporter boneka, penggunaan narkoba, dan lain-

lain. Bahkan yang paling memprihatinkan, keinginan untuk membangun sifat 

jujur pada anak-anak melalui Kantin Kejujuran di sejumlah sekolah, banyak 

yang gagal, banyak usaha Kantin Kejujuran yang bangkrut karena belum 

bangkitnya sikap jujur pada anak-anak. Sementara itu informasi dari Badan 

Narkotika Nasional menyatakan ada 3,6 juta pecandu narkoba di Indonesia 

(Tempo Interaktif, 27/8/2009). 

      Pendidikan karakter ini hendaknya dilakukan sejak usia dini, karena usia 

dini merupakan masa emas perkembangan (golden age) yang keberhasilannya 

sangat menentukan kualitas anak di masa dewasanya. 
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      Anak usia dini adalah kelompok anak yang berada dalam proses 

pertumbuhan dan perkembangan unik. Pertumbuhan dan perkembangan anak 

usia dini perlu diarahkan pada peletakan dasar-dasar yang tepat bagi 

pertumbuhan dan perkembangan manusia seutuhnya (Mansur, 2009). 

      Lembaga pendidikan karakter yang pertama yaitu di lingkungan keluarga, 

karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi pembentukan 

karakter anak usia dini (Syarbini, 2014). Hal ini sesuai dengan Sabda Nabi 

Muhammad SAW yang berbunyi : 

Artinya : “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (bersih dan suci). 

Kedua orang tuanya yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi.” 

(HR. Bukhari dan Muslim). 

 

       Keluarga (orang tua) sebagai orang terdekat merupakan faktor utama 

dalam upaya mengatasi melemahnya karakter anak. Tanggung jawab 

pendidikan anak adalah di pundak orang tua. Allah SWT berfirman :  

                                  

                      

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 

malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap 

apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan.” (QS. At-Tahrim : 6) 

 

      Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki arti penting dalam 

pembentukan karakter bangsa (Syarbini: 2014). Islam memandang keluarga 

sebagai lingkungan atau milliu yang pertama bagi individu, dan dalam 
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keluargalah pendidikan pertama kali dapat dilangsungkan. Orang tua terutama 

ibu di dalam keluarga mempunyai tanggung jawab untuk mendidik anaknya. 

Hak orang tua adalah merawat dan memelihara anaknya sebagai generasi 

penerus dalam keluarga, karena banyak realita dalam masyarakat, manusia 

dan remaja jahat, nakal, sadis, membunuh, memperkosa, merampok, penjudi 

dan mabuk-mabukan. Untuk mewujudkan generasi masa depan yang unggul 

maka diperlukan keterlibatan orangtua yakni ayah dan ibu (Mansur, 2009: 

367). 

      Pendidikan karakter dilakukan melalui pendidikan nilai-nilai atau 

kebajikan yang menjadi nilai dasar karakter bangsa. Nilai dalam kamus 

bahasa Indonesia berarti sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi 

kemanusiaan. Nilai-nilai pendidikan karakter adalah upaya yang dilakukan 

dalam penanaman sifat-sifat (hal-hal) yang berguna bagi anak dengan 

mencakup komponen pengetahuan, perasaan dan tindakan. 

      Upaya penanaman nilai-nilai pendidikan karakter dalam keluarga 

tentunya harus diberikan kepada anak usia dini dengan menggunakan metode 

yang tepat. Metode adalah suatu cara yang ditempuh untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu.  

      Dalam pandangan filosofis pendidikan, metode merupakan alat yang 

dipergunakan untuk mencapai tujuan pendidikan (Arifin, 2010: 89). Tujuan 

pendidikan karakter anak usia dini di lingkungan keluarga ini adalah untuk 

membentuk manusia seutuhnya agar  memiliki karakter yang baik dan 
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nantinya menjadi generasi penerus yang bergunabagi keluarga, masyarakat, 

agama dan bangsa. 

      Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pendidikan karakter anak usia dini di lingkungan 

keluarga dalam perspektif pendidikan Islam” yang ditinjau dari nilai-nilai 

yang ditanamkan pada anak usia dini dan metode yang digunakan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalahnya : 

1. Bagaimana cakupan nilai-nilai pendidikan karakter yang ditanamkan 

pada anak usia dini di lingkungan keluarga dalam perspektif pendidikan 

Islam?  

2. Bagaimana metode yang digunakan dalam menanamkan nilai-nilai 

pendidikan karakter anak usia dini di lingkungan keluarga dalam 

perspektif pendidikan Islam? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian pendidikan karakter anak usia dini di lingkungan 

keluarga dalam perspektif pendidikan Islam adalah : 

a. Untuk mengetahui cakupan nilai-nilai pendidikan karakter yang 

ditanamkan pada anak usia dini di lingkungan keluarga dalam 

perspektif pendidikan Islam. 
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b. Untuk mengetahui metode yang digunakan dalam menanamkan 

nilai-nilai pendidikan karakter anak usia dini di lingkungan keluarga 

dalam perspektif pendidikan Islam. 

3. Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritis 

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah menambah wawasan dan 

khasanah keilmuan mengenai pendidikan karakter anak usia dini di 

lingkungan keluarga menurut perspektif pendidikan Islam. 

b. Manfaat praktis 

Manfaat penelitian ini secara praktis adalah sebagai tambahan 

pengetahuan bagi orang tua dan pendidik lain, dan bagi pihak-pihak 

lain yang berkompeten dalam bidang pendidikan, terutama dalam 

pendidikan karakter anak usia dini. 
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