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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pendidikan Karakter 

1. Pengertian Pendidikan Karakter 

      Istilah pendidikan karakter tersusun dari kata pendidikan dan 

karakter. Sebelum membahas mengenai pendidikan karakter, akan 

dipaparkan terlebih dahulu mengenai pengertian pendidikan dan karakter. 

a. Pendidikan  

      Makna pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai 

usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengannilai-

nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan (Hasbullah, 2009: 1). 

Sedangkan menurut Muchtar (2005: 1) menyatakan bahwa : 

Pendidikan adalah suatu proses untuk mendewasakan manusia. Atau 

dengan kata lain pendidikan merupakan suatu upaya untuk 

“memanusiakan” manusia. Melalui pendidikan manusia dapat 

tumbuh dan berkembang secara wajar dan “sempurna” sehingga ia 

dapat melaksanakan tugas sebagai manusia. 

      Definisi mengenai pendidikan yang dikemukakan oleh para 

ahliantara lain : 

1) Menurut John Dewey yang dikutip Listyarti (2012: 2) 

mengatakan bahwa : Pendidikan adalah salah satu proses 

pembaharuan makna pengalaman. 
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2) J. J. Rousseau yang dikutip oleh Hasbullah (2009: 1) 

menyebutkan bahwa pendidikan adalah memberi kita 

perbekalan yang tidak ada pada masa kanak-kanak, akan  tetapi 

kita membutuhkannya pada waktu dewasa. 

3) Mortimer J. Adler yang dikutip oleh Arifin (2010: 13) 

mengartikan : pendidikan adalah proses dengan mana 

kemampuan manusia (bakat dan kemampuan yang diperoleh) 

yang dapat dipengaruhi oleh pembiasaan, disempurnakan 

dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik melalui sarana yang 

secara artistik dibuat dan dipakai oleh siapa pun untuk 

membantu orang lain atau dirinya sendiri mencapai tujuan yang 

ditetapkan, yaitu kebiasaan yang baik. 

4) Driyarkara yang dikutip oleh Ihsan (2010: 4) menyatakan 

pendidikan ialah upaya memanusiakan manusia muda. 

Pengangkatan manusia ketaraf insani itulah yang disebut 

mendidik. 

5) Dictionary of Education dalam Ditjen Dikti (1983/ 1984 : 19) 

menyebutkan bahwa pendidikan adalah proses di mana 

seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-

bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat di mana ia 

hidup, proses sosial di mana orang dihadapkan pada pengaruh 

lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang 

dari sekolah), sehingga dia dapat memperoleh atau mengalami 
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perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu 

yang optimum. 

6) Ki Hadjar Dewantara yang dikutip oleh Hasbullah (2009: 4) 

menyebutkan bahwa pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup 

tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu 

menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, 

agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat 

dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-

tingginya. 

           Menurut Ihsan (2010: 5) dalam bukunya “Dasar-dasar 

Kependidikan” menyimpulkan bahwa pendidikan dapat diartikan 

sebagai:  

1) Suatu proses pertumbuhan yang menyesuaikan dengan 

lingkungan. 

2) Suatu pengarahan dan bimbingan yang diberikan kepada anak 

dalam pertumbuhannya. 

3) Suatu usaha sadar untuk menciptakan suatu keadaan atau situasi 

tertentu yang dikehendaki oleh masyarakat 

4) Suatu pembentukan kepribadian dan kemampuan anak dalam 

menuju kedewasaan. 

b. Karakter 

     Pengertian karakter menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

istilah ‘Karakter’ berarti ‘sifat-sifat kejiwaan’ akhlak atau budi 
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pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain; tabiat; watak’. 

Dilihat dari asal katanya, istilah ‘karakter’ berasal dari bahasa 

Yunani karasso, yang berarti ‘cetak biru’, ‘format dasar’ atau ‘sidik’ 

seperti dalam sidik jari. Pendapat lain yang menyatakan bahwa 

istilah karakter berasal dari bahasa Yunani charassein, yang berarti 

‘membuat tajam’ atau ‘membuat dalam’ (Saptono, 2011: 17). 

      Dalam terminologi psikologi, karakter (character) adalah watak, 

perangai, sifat dasar yang khas; satu sifat atau kualitas yang tetap 

terus-menerus dan kekal yang bisa dijadikan ciri untuk 

mengidentifikasi seorang pribadi (Mujib, 2008: 61). 

      Karakter dimaknai sebagai cara berpikir dan berperilaku yang 

khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup 

keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.  Individu yang 

berkarakter baik adalah individu yang dapat membuat keputusan dan 

siap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusannya. 

Karakter dapat dianggap sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang 

berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama 

manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, 

sikap perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma 

agama, hukum, tata krama, budaya, adat istiadat, dan estetika 

(Samani, 2012: 42). 

      Karakter adalah perilaku yang tampak dalam kehidupan sehari-

hari baik dalam bersikap maupun dalam bertindak. Warsono dkk. 
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(2010) mengutip Jack Corley dan Thomas Philip (2000) menyatakan 

: “Karakter merupakan sikap dan kebiasaan seseorang yang 

memungkinkan dan mempermudah tindakan moral.” (Samani, 2012: 

42). 

     Dari beberapa pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa karakter adalah perilaku, sifat dasar yang khas, akhlak atau 

budi perkerti yang membedakan seseorang dari yang lain dalam 

bersikap maupun bertindak yang menjadi kebiasaan kehidupan 

sehari-hari. 

c. Pendidikan karakter 

      Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang mengajarkan 

kebiasaan cara berpikir dan perilaku yang membantu individu untuk 

hidup dan bekerja bersama sebagai keluarga, masyarakat dan 

bernegara dan membantu mereka untuk membuat keputusan yang 

dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain pendidikan karakter 

mengajarkan anak didik berpikir cerdas, mengaktivasi otak tengah 

secara alami (Khan, 2010: 1). 

      Pendidikan karakter adalah sebuah sistem yang menanamkan 

nilai-nilai karakter pada peserta didik, yang mengandung komponen 

pengetahuan, kesadaran individu, tekad, serta adanya kemauan dan 

tindakan untuk menjalankan nilai-nilai, baik terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, maupun 

bangsa, sehingga akan terwujud insan kamil (Aunillah, 2011: 18) 
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      Pendidikan karakter menurut Megawangi (2004 : 95) adalah 

“Sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil 

keputusan dengan bijak dan mempraktikannya dalam kehidupan 

sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan konstribusi yang 

positif kepada lingkungannya.” Definisi lainnya dikemukakan oleh 

Gaffar (2010: 1) : “Sebuah proses transformasi nilai-nilai kehidupan 

untuk ditumbuhkembangkan dalam kepribadian orang itu.” Dalan 

definisi tersebut, ada tiga ide pikiran penting, yaitu : 1) proses 

transformasi nilai-nilai, 2) ditumbuhkembangkan dalam kepribadian, 

dan 3) menjadi satu dalam perilaku. 

      Dari uraian pengertian diatas maka penulis mengambil 

kesimpulan bahwa pendidikan karakter adalah : 

1). Sebuah usaha yang dilakukan untuk mendidik anak agar dapat 

mengambil keputusan dengan bijaksana. 

2)  Sebuah usaha yang dilakukan untuk mendidik anak agar memiliki 

kepribadian dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. 

3)  Sebuah usaha yang dilakukan untuk mendidik anak agar dapat 

memberikan kontribusi yang positif bagi keluarga dan 

masyarakat. 

2. Tujuan Pendidikan Karakter 

      Menurut Socrates yang dikutip  oleh Majid, dkk (2013: 30) 

berpendapat bahwa tujuan paling mendasar dari pendidikan adalah untuk 

membuat seseorang menjadi good and smart. Dalam sejarah Islam, 

Pendidikan Karakter Anak …, Lilis Marifati, Fakultas Agama Islam  UMP, 2017



12 
 

 
 

Rasulullah juga menegaskan bahwa misi utamanya dalam mendidik 

manusia adalah untuk mengupayakan pembentukan karakter yang baik 

(good character) 

      Pendidikan karakter dapat dijadikan sebagai strategi untuk mengatasi 

pengalaman yang selalu berubah sehingga mampu membentuk identitas 

yang kokoh dari setiap individu dalam hal ini dapat dilihat bahwa tujuan 

pendidikan karakter ialah untuk membentuk sikap yang dapat membawa 

kita kearah kemajuan tanpa harus bertentangan dengan  norma yang 

berlaku (Kusuma, 2007: 3-5). 

      Pendidikan karakter juga dijadikan sebagai wahana sosialisasi  

karakter yang patut dimiliki setiap individu agar menjadikan mereka 

sebagai individu yang bermanfaat seluas-luasnya bagi lingkungan sekitar. 

Pendidikan karakter bagi individu bertujuan agar (Sunarti, 2005: 3-5) : 

a. Mengetahui berbagai karakter baik manusia 

b. Dapat mengartikan dan menjelaskan berbagai karakter 

c. Menunjukkan contoh prilaku berkarakter dalam kehidupan sehari 

hari. 

d. Memahami sisi baik menjalankan prilaku berkarakter. 

      Menurut  Megawangi  (2004)  pendidikan  karakter  bertujuan 

membentuk  manusia  secara  utuh  (holistic)  yang  berkarakter,  yaitu 

mengembangkan  aspek  fisik,  emosi,  sosial,  kreativitas,  spiritual  dan 

intelektual  siswa  secara  optimal.  Selain  itu  juga  membentuk  

manusia yang lifelong learnes (pembelajar sejati). 
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4. Landasan Pendidikan Karakter 

a. Landasan Psikologi 

     Akar pendidikan karakter telah ada seiring dengan terbangunnya 

peradaban dan perkembangan psikologi manusia itu sendiri. Secara 

psikologis, Dewantara (1977: 407-410) menjelaskan hubungan 

antara jiwa atau kebatinan dan watak karakter manusia. Karakter 

merupakan paduan dari semua tabiat manusia yang bersifat tetap 

sehingga menjadi tanda yang khusus untuk membedakan orang yang 

satu dengan yang lain. Kekhususan tanda tersebut tergantung dari 

tenaga yang ditimbulkan oleh jiwa (kebatinan), di mana jiwa 

manusia itu terbentuk dari gabungan antara angan-angan, rasa, dan 

kemauan (Yaumi, 2014: 16). 

b. Landasan Moral 

      Moral merupakan landasan dan patokan bertindak bagi setiap 

orang dalam kehidupan sehari-hari ditengah-tengah kehidupan sosial 

kemasyarakatan maupun dalam lingkungan keluarga dan yang 

terpenting moral berada pada batin dan atau pikiran setiap insan 

sebagai fungsi kontrol untuk penyeimbang bagi pikiran negatif yang 

akan direalisasikan. 

      Hubungan antara pendidikan karakter dengan moralitas, anak 

prasekolah memperlihatkan perilaku yang lebih egosentrik 

dibandingkan dengan anak pada usia sekolah. Anak-anak yang 

usianya lebih muda cenderung mengabaikan keinginannya dari suatu 
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tindakan dan menghadapi akibat dari suatu tindakan (Yaumi, 2014: 

26). 

c. Landasan Etika 

      Etika dan moral tidak terlepas dari tatanan kehidupan sosial 

bermasyarakat, dalam hal persahabatan, hubungan orang tua, 

saudara, serta hubungan berbangsa dan bernegara. 

  Landasan etika juga dipandang sebagai rujukan konseptual 

hakiki dalam menata dan membangun pendidikan di Indonesia saat 

ini. Hal ini disadari bahwa nilai-nilai karakter sebagaimana tertuang 

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS 

sangat ditunjang oleh sejauh mana penanaman moral, etika, dan 

agama yang mewarnai nilai-nilai tersebut (Yaumi, 2014: 30). 

d. Landasan Agama 

      Semua agama mengajarkan tentang moral, nilai, etika, 

pentingnya melakukan perbuatan baik, tidak diperbolehkan untuk 

melakukan perbuatan jelek, dan berbagai ajaran spiritual. Dalam 

ajaran agama Islam, banyak sekali ayat dalam al-Qur’an dan Hadits 

Nabi yang berbicara tentang karakter atau dalam bahasa agama 

disebut dengan akhlak (Yaumi, 2014: 36). Salah satunya yang 

terkandung dalam (QS. al-Qalam : 4) 

“Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.” 

Pendidikan Karakter Anak …, Lilis Marifati, Fakultas Agama Islam  UMP, 2017



15 
 

 
 

5. Pilar-Pilar Pendidikan Karakter 

     Pilar dalam kamus Definition.Net online dipahami sebagai suatu 

batang atau struktur batu, bata, atau material lain yang tegak lurus yang 

secara relatif sesuai dengan proporsi atau tinggi dan bentuknya dalam 

bagian yang digunakan sebagai penunjang bangunan atau yang berdiri 

tegak seperti monumen. Istilah pilar dalam hal ini bersifat teknis dan 

hanya berada dalam suatu bangunan, tetapi dapat dikonotasikan ke 

dalam berbagai disiplin termasuk dalam membangun disiplin ilmu 

pengetahuan seperti halnya pendidikan karakter (Yaumi: 2014: 45). 

      Empat domain pilar-pilar pendidikan nasional yang merujuk pada 

pengolahan nilai-nilai dalam kawasan pikiran, perasaan, fisik atau raga, 

dan pengolahan hati yang menjadi spirit dalam menggerakan pikiran, 

perasaan, dan kemauan, atau dikenal dengan istilah olah pikir, olah 

rasa, olah hati, dan olah raga. Keempat pilar ini seharusnya terintegrasi 

secara menyeluruh dalam satu kesatuan karakter (akhlak). 

Berikut ini ringkasan karakter pada setiap pilar (Yaumi, 2014: 45) : 

Tabel 1.1 Ringkasan Karakter pada Setiap Pilar 

Olah Pikir Cerdas (Cerdas kata, angkah, cerdas gambar, musik, 

mengatur diri, berhubungan dengan orang lain, flora dan 

fauna, dan eksistensial) kritis (ingin tahu, reflektif, terbuka), 

kreatif (produktif, inovatif, dan ber-iptek) 

Olah rasa Ramah, apresiatif atau menghargai, suka penolong, 

sederhana, rendah hati, tidak sombong, bijak, pemaaf, mudah 

kerja sama, gotong royong, peduli, mengutamakan 

kepentingan umum, beradab, sopan santun, nasioanalis. 

Olah hati Beragama, alim, jujur, amanah, adil, bertanggung jawab, 

integritas, loyal, tulus, ikhlas, empati, murah hati, berjiwa 

besar, teguh pendirian. 
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Olah raga Disiplin, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, ceria, gigih, 

bekerja keras, berdaya saing. 

       Sumber : Grand Desain Pendidikan Karakter, 2010 

6. Nilai-nilai Pendidikan Karakter 

     Pengertian nilai dalam kamus bahasa Indonesia adalah sifat-sifat 

(hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Menurut 

Steeman, nilai adalah sesuatu yang memberi makna pada hidup, yang 

memberi acuan, titik tolak dan tujuan hidup. Nilai merupakan sesuatu 

yang dijunjung tinggi yang dapat mewarnai dan dapat menjiwai tindakan 

seseorang. Nilai itu lebih dari sekedar keyakinan, nilai selalu menyangkut 

pola pikir dan tindakan (Sutarjo, 2014: 56). 

      Dalam desain induk pendidikan karakter antara lain diutarakan bahwa 

secara substansif karakter terdiri atas 3 (tiga) nilai operatif (operative 

value), nilai-nilai dalam tindakan, atau tiga unjuk perilaku yang satu 

sama lain saling berkaitan dan terdiri atas pengetahuan tentang moral 

(moral knowing, aspek kognitif), perasaan berlandaskan moral (moral 

feeling, aspek afektif), dan perilaku berlandaskan moral (moral behavior, 

aspek psikomotor). Karakter yang baik (good character) terdiri atas 

proses-proses yang meliputi, tahu mana yang baik (knowing the good), 

keinginan melakukan yang baik (desiring the good), dan melakukan yang 

baik (doing the good). Kecuali itu, karakter yang baik juga harus 

ditunjang oleh kebiasaan pikir (habit of the mind), kebiasaan kalbu (habit 

of the heart), dan kebiasaan tindakan (habit of action) (Samani, 2012: 49-

50). 
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      Pendidikan karakter dilakukan melalui pendidikan nilai-nilai atau 

kebajikan yang menjadi nilai dasar karakter bangsa. Nilai-nilai yang 

dikembangkan dalam pendidikan karakter di Indonesia berasal dari 

empat sumber, yaitu : agama, pancasila, budaya dan tujuan pendidikan 

nasional (Zubaedi, 2013: 74-75).  

      Dalam rangka memperkuat pelaksanaan pendidikan baik di sekolah, 

keluarga maupun masyarakat, pemerintah telah mengidentifikasi nilai-

nilai pendidikan karakter yang bersumber dari agama, budaya dan 

falsafah bangsa. Nilai-nilai pendidikan karakter tersebut terangkum 

dalam peraturan Kementrian Pendidikan Nasional tahun 2010 (Wibowo, 

2017: 71-73) yaitu : 

Tabel 2.1 

Nilai dan Deskripsi Nilai Pendidikan Karakter Pada Anak 

No. Nilai Deskripsi 

1. Religius Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan 

ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap 

pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun 

dengan pemeluk agama lain. 

 

2. Jujur Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan 

dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya 

dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 

 

3. Toleransi Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan 

agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan 

orang lain yang berbeda dari dirinya. 

 

4 Disiplin Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh 

pada berbagai ketentuan dan peraturan. 

 

5. Kerja keras Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh 

dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, 

serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 

 

6. Kreatif Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan 
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cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 

 

7. Mandiri Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada 

orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

 

8. Demokratis Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai 

sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 

 

9. Rasa Ingin 

Tahu 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu 

yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 

 

10. Semangat 

kebangsaan 

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas 

kepentingan diri dan kelompoknya. 

 

11. Cinta Tanah 

Air 

Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan 

yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, 

budaya, ekonomi, dan politik bangsa. 

 

12.  Menghargai 

Prestasi 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, 

dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang 

lain. 

 

13. Bersahabat/Ko

munikatif 

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, 

bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. 

 

14. Cinta Damai Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan 

orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran 

dirinya. 

 

15.  Gemar 

Membaca 

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca 

berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi 

dirinya. 

 

16. Peduli 

Lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah 

kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan 

mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki 

kerusakan alam yang sudah terjadi. 

 

17. Peduli Sosial Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan 

pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

 

18. Tanggung 

jawab 

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan 

tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, 

baik terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan 

(alam, sosial dan budaya), maupun negara dan Tuhan 

Yang Maha Esa. 
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19. Berani 

mengambil 

resiko 

Kemampuan seseorang untuk menyukai pekerjaan 

yang menantang berani dan mampu mengambil resiko 

kerja 

 

20. Berorientasi 

pada tindakan 

Mengambil inisiatif untuk bertindak, dan bukan 

menunggu, sebelum sebuah kejadian yang tidak 

dikehendaki terjadi. 

 

21. kepemimpinan Sikap dan perilaku seseorang yang selalu terbuka 

terhadap saran dan kritik, mudah bergaul, bekerja 

sama, dan mengarahkan orang lain 

 

22. Inovatif Kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam 

rangka memecahkan persoalan-persoalan dan peluang 

untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan. 

 

23. Kerja sama Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan 

dirinya mampu menjalin hubungan dengan orang lain 

dalam melaksanakan tindakan dan pekerjaan. 

 

24. Pantang 

menyerah 

(ulet) 

Sikap dan perilaku seseorang yang tidak mudah 

menyerah untuk mencapai suatu tujuan dengan 

berbagai alternativ.  

 

25. Komitmen 

 

Kesepakatan mengenai sesuatu hal yang dibuat oleh 

seseorang , baik terhadap dirinya sendiri maupun 

orang lain. 

 

27. Realistis Kemampuan menggunakan fakta/realita sebagai 

landasan berpikit yang rasionil dalam setiap 

pengambilan keputusan maupun 

tindakan/perbuatannya. 

 

28.  Motivasi kuat 

untuk sukses 

Sikap dan tindakan selalu mencari solusi terbaik. 

 

 

 

      Dari uraian diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa 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. Nilai-nilai yang dapat di 

internalisasikan pada anak meliputi : religius, jujur, toleransi, disiplin, 

kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat 
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kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 

bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli 

lingkungan, peduli sosial, tanggungjawab, berani mengambil resiko, 

berorientasi pada tindakan, kepemimpinan, inovatif, kerjasama, pantang 

menyerah (ulet), komitmen , realistis, dan motivasi kuat untuk sukses. 

7. Metode Pendidikan Karakter 

      Metode secara istilah dimaknai sebagai jalan yang ditempuh oleh 

seseorang supaya sampai pada tujuan tertentu, baik dalam lingkungan 

atau perniagaan maupun dalam kaitannya ilmu pengetahuan dan lainnya 

(Arief, 2002: 87). 

      Metode pendidikan karakter dimaksudkan sebagai suatu cara atau 

jalan yang ditempuh dalam pelaksanaan pendidikan karakter agar 

tercapai suatu tujuan yang telah ditetapkan baik dilingkungan pendidikan 

formal maupun non formal. 

   Metode pendidikan karakter amat penting penggunaannya dalam 

upaya menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter yang positif.  Menurut 

Noeng Muhadjir yang dikutip oleh Sudiarti (2010: 219) mengemukakan 

bahwa pendidikan karakter dapat diselenggarakan dengan menggunakan 

metode dogmatis, metode deduktif, metode induktif, atau metode 

reflektif. Berikut ini penjelasan dari masing-masing metode tersebut : 

a. Metode dogmatis adalah metode untuk mengajarkan nilai kepada 

anak dengan menyajikan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran yang 
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harus diterima apa adanya tanpa mempersoalkan hakikat kebaikan 

dan kebenaran itu sendiri. 

b. Metode deduktif adalah cara menyajikan nilai-nilai kebenaran 

(keutuhan dan kemanusiaan) dengan jalan menguraikan konsep 

tentang kebenaran itu. 

c. Metode induktif adalah mengenalkan kasus-kasus dalam kehidupan 

sehari-hari, kemudian ditarik maknanya secara hakiki tentang nilai-

nilai kebenaran yang berada dalam kehidupan. 

d. Metode reflektif adalah gabungan dari penggunaan metode 

deduktif dan induktif. 

      Selain metode diatas, menurut Zubaedi (2013: 233) pendidikan 

karakter secara komprehensif juga dapat dilakukan dengan 

menggunakan metode inkulkasi (inculcation), keteladanan (modeling), 

fasilitasi (facilitation), dan pengembangan ketrampilan (skill building).  

      Sedangkan menurut Syarbini (2012: 59) metode yang digunakan 

dalam menanamkan karakter pada anak dalam keluarga, meliputi : 

metode internalisasi, metode keteladanan, metode pembiasaan, metode 

bermain, metode cerita, metode nasihat, dan metode penghargaan dan 

hukuman. 

   Pendidikan karakter dan pendidikan akhlak memiliki titik 

persamaan khususnya dalam hal orientasinya yang sama-sama ingin 

melahirkan pribadi-pribadi yang memiliki karakter/akhlak/watak yang 

positif. Menurut al-Ghazali yang dikutip oleh Zubaedi (2013: 248) ada 
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dua cara dalam mendidik akhlak, yang juga dapat dipertimbangkan 

untuk diterapkan dalam pendidikan karakter. Pertama, mujahadah dan 

membiasakan latihan dengan amal saleh. Kedua, perbuatan itu 

dikerjakan dengan diulang-ulang. 

B. Anak Usia Dini 

1. Pengertian Anak Usia Dini 

     Definisi Anak usia dini dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional No. 20 Tahun 2003 adalah kelompok manusia yang berusia 0-6 

tahun. Pada Bab 1, pasal 1 butir 14 dinyatakan bahwa : “Pendidikan 

Anak Usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada 

anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui 

pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan ruhani agar anak memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan lebih lanjut”. 

      Selanjutnya pada Bab 6, pasal 28 butir 2 dinyatakan bahwa 

“pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur 

pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal”. Pada butir 5 : 

“pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk 

pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh 

lingkungan”. 

 Anak usia dini adalah kelompok anak yang berada dalam proses 

pertumbuhan dan perkembangaan yang bersifat unik, dalam arti memiliki 

pola pertumbuhan dan perkembangan (koordinasi motorik halus dan 
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kasar), intelegensi (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, dan 

kecerdasaran spiritual), sosial emosional (sikap dan perilaku serta 

agama), bahasa dan komunikasi yang khusus sesuai tingkat pertumbuhan 

dan perkembangan anak (Mansur, 2009: 88). 

      Menurut Fadlillah dkk (2014: 21) Anak usia dini merupakan masa 

yang sangat cemerlang untuk dilakukan dan diberikan pendidikan. 

Banyak ahli yang menyebutnya masa tersebut sebagai golden age, yakni 

masa-masa keemasan yang dimiliki oleh seorang anak, atau masa dimana 

anak mempunyai potensi yang sangat besar untuk berkembang. 

      Berdasarkan pengertian anak usia dini yang dijelaskan oleh beberapa 

ahli pendidikan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa anak usia 

dini adalah kelompok anak yang berusia 0-6 tahun, yang dalam tahap 

pertumbuhan dan perkembangannya sangat tepat untuk diberikan 

pendidikan. 

2. Karakteristik anak usia dini 

Anak usia dini merupakan masa keemasan dalam pertumbuhannya, 

maka dari itu sangat penting bagi orang tua untuk mengenali 

karakteristik anak usia dini. Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan 

antara metode mendidik anak dengan karakteristik yang dimilikinya. 

Secara umum karakteristik anak usia dini, meliputi :  

a. Menunjukkan sikap egosentris. 

      Umumnya anak usia dini memiliki sikap egois, mau menang 

sendiri, tidak mau mendengarkan oranglain, dan semua keinginannya 
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harus dituruti (Siswanto, 2012: 44). Anak usia dini memandang 

segala sesuatu dari sudut pandangnya sendiri. Anak cenderung 

mengabaikan sudut pandang orang lain. Hal itu terlihat dari perilaku 

anak yang masih suka berebut mainan, menangis atau merengek 

sampai keinginannya terpenuhi. 

b.   Memiliki rasa ingin tahu yang besar 

      Menurut persepsi anak, dunia ini dipenuhi dengan hal-hal yang 

menarik dan menakjubkan. Hal ini menimbulkan rasa keingintahuan 

anak yang tinggi. Rasa keingintahuannya sangat bervariasi, 

tergantung dengan apa yang menarik perhatiannya (Hartati: 2005: 9).  

      Anak usia dini sangat ingin tahu tentang dunia sekitarnya. Pada 

masa bayi rasa ingin tahu ini ditunjukkan dengan meraih benda yang 

ada dalam jangkauannya kemudian memasukkannya ke mulutnya. 

Pada usia 3-4 tahun anak sering membongkar pasang segala sesuatu 

untuk memenuhi rasa ingin tahunya. Anak juga mula gemar bertanya 

meski dalam bahasa yang masih sangat sederhana. 

c. Anak bagian dari makhluk sosial. 

      Anak usia dini mulai suka bergaul dan bermain dengan teman 

sebayanya. Ia mulai belajar berbagi, mau menunggu giliran, dan 

mengalah terhadap temannya. Melalui interaksi sosial ini anak 

membentuk konsep dirinya. Ia mulai belajar bagaimana caranya agar 

ia bisa diterima lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini anak mulai 

belajar untuk berperilaku sesuai tuntutan dari lingkungan sosialnya 
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karena ia mulai merasa membutuhkan orang lain dalam 

kehidupannya. 

d. Merupakan pribadi yang unik. 

      Meskipun banyak kesamaan dalam pola umum perkembangan 

anak usia dini, setiap anak memiliki kekhasan tersendiri. Menurut 

Bredekamp yang dikutip oleh Hartati (2005: 10) anak memiliki 

keunikan tersendiri seperti dalam gaya belajar, minat, dan latar 

belakang keluarga. Keunikan ini berasal dari faktor genetis dan juga 

lingkungan. Untuk itu pendidik perlu menerapkan pendekatan 

individual dalam menangani anak usia dini. 

e. Suka berfantasi dan berimajinasi . 

      Anak senang dengan hal-hal yang bersifat imajinatif, sehingga 

pada umumnya ia kaya dengan fantasi. Anak dapat bercerita 

melebihi pengalaman-pengalaman aktualnya atau kadang bertanya 

tentang hal-hal gaib sekalipun. Hal ini disebabkan imajinasi anak 

berkembang melebihi apa yang dilihatnya (Hartati, 2005: 10). 

      Fantasi adalah kemampuan membentuk tanggapan baru dengan 

pertolongan tanggapan yang sudah ada.Imajinasi adalah kemampuan 

anak untuk menciptakan obyek atau kejadian tanpa didukung data 

yang nyata. Anak usia dini sangat suka membayangkan dan 

mengembangkan berbagai hal jauh melampaui kondisi nyata. 

Bahkan terkadang mereka dapat menciptakan adanya teman 

imajiner.Teman imajiner itu bisa berupa orang, benda, atau pun 
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hewan. 

f. Memiliki rentang daya konsentrasi yang pendek. 

      Anak usia dini memiliki rentang perhatian yang sangat pendek. 

Pehatian anak akan mudah teralih pada hal lain terutama yang 

menarik perhatiannya. Sebagai pendidik dalam menyampaikan 

pembelajaran hendaknya memperhatikan hal ini.  

      Menurut Berg yang dikutip oleh Hartati (2005: 11) menyebutkan 

bahwa sepuluh menit adalah waktu yang wajar bagi anak usia sekitar 

5 tahun untuk dapat duduk dan memperhatikan sesuatu secara 

nyaman. Daya perhatian yang pendek membuat ia masih sangat sulit 

untuk duduk dan memperhatikan sesuatu untuk jangka waktu yang 

lama, kecuali terhadap hal-hal yang menyenangkan 

g. Masa paling potensial untuk belajar . 

      Masa itu sering juga disebut sebagai “golden age” atau usia 

emas. Karena pada rentang usia itu anak mengalami pertumbuhan 

dan perkembangan yang sangat pesat di berbagai aspek. Pendidik 

perlu memberikan berbagai stimulasi yang tepat agar masa peka ini 

tidak terlewatkan begitu saja.Tetapi mengisinya dengan hal-hal yang 

dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak. 

h. Anak suka meniru 

      Anak adalah peniru yang baik. Anak suka meniru kebiasaan yang 

dilakukan oleh orangtuanya. Mengajari kebiasaan yang baik kepada 

anak. Anak adalah buku putih polos dan para orangtualah yang dapat 
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menuliskan banyak hal yang ingin terbaca di buku itu. Sebagai 

orangtua harus menuliskan kebiasaan yang baik untuk kehidupan 

mereka. Misalnya membiasakan anak untuk menjaga kebersihan dan 

kesehatan tubuh mereka (Siswanto, 2012: 60). 

i. Menikmati mendengarkan dan membaca cerita.  

      Aktivitas yang berulang seperti membacakan cerita secara rutin 

adalah  cara yang penting untuk belajar. Anak usia dini cenderung 

menikmati kisah-kisah nabi dan kisah-kisah yang diceritakan dalam 

kitab suci. Ingin terus diceritakan berulang-ulang. 

j. Anak bersifat eksploratif dan seorang petualang.  

      Berangkat dari rasa ingin tahu yang kuat, seorang anak lazimnya 

akan senang mencoba dan mempelajari hal-hal baru yang dilihatnya. 

Anak senang untuk bermain dan bereksplorasi dengan mainan yang 

dimilikinya, seperti mainan bongkar pasang yang dia rangkai 

membentuk objek yang biasa dilihatnya, ataupun  pada berbegai 

media yang tersedia. 

3. Fase-fase perkembangan anak usia dini 

      Fase perkembangan dapat diartikan sebagai penahanan atau 

pembabakan rentang perjalanan kehidupan individu yang diwarnai ciri-

ciri khusus atau pola-pola tingkah laku tertentu (Yusuf, 2011: 20). 

       Menurut Aristoteles (384-322 S.M.) masa perkembangan dibagi 

selama 21 tahun dalam 3 septenia ( 3 periode kali 7 tahun), yang dibatasi 

oleh 2 gejala alamiah yang penting; yaitu pergantian gigi dan munculnya 
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gejala-gejala pubertas. Hal ini didasarkan pada paralitas perkembangan 

jasmaniah dengan perkembangan jiwani anak. Perkembangan tersebut 

adalah sebagai berikut (Kartono, 2007: 28) : 

a. 0 – 7 tahun, disebut sebagai masa anak kecil, masa bermain. 

b. 7 – 14 tahun, masa anak-anak, masa belajar, atau masa sekolah 

rendah. 

c. 14 – 21 tahun, masa remaja atau pubertas, masa peralihan diri anak 

menjadi orang dewasa. 

      Mengenai hubungannya dengan proses belajar (pendidikan), 

pentahapan perkembangan yang dipergunakan sebaiknya bersifat elektif, 

maksudunya tidak terpaku pada suatu pendapat saja tetapi bersifat luas 

untuk meramu dari berbagai pendapat yang mempunyai hubungan yang 

erat. Menurut Yusuf (2010: 23) Fase-fase perkembangan individu 

digambarkan pada tabel berikut : 

Tabel 3.1 

Fase-Fase Perkembangan Individu 

Tahap Perkembangan 

 

Usia 

Masa usia pra sekolah 

Masa usia sekolah dasar 

Masa usia sekolah menengah 

Masa usia mahasiswa 

0,0 – 6,0 

6,0 – 12,0 

12,0 – 18,0 

18,0 – 25,0 

     Sumber : Buku Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, 2010 
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 Pada masa usia prasekolah ini dapat diperinci menjadi dua masa yaitu 

masa vital dan masa estetik (Yusuf, 2011: 23-24). Berikut penjelasannya:  

a. Masa vital  

       Pada masa ini individu menggunakan fungsi-fungsi biologis 

untuk menemukan berbagai hal dalam dunianya. Untuk masa belajar, 

freud menanamkan tahun pertama dalam kehidupan individu itu 

sebagai masa oral (mulut). Anak memasukan apa saja yang dijumpai 

ke dalam mulutnya itu, tidaklah karena mulut merupakan sumber 

kenikmatan utama, tetapi karena waktu itu mulut merupakan alat 

untuk melakukan eksplorasi (penelitian) dan belajar. Pada tahun 

kedua anak telah belajar berjalan, dengan mulai berjalan anak akan 

mulai belajar menguasai ruang. Mula-mula ruang tempatnya saja, 

kemudian ruang dekat dan selanjutnya ruang yang jauh. 

b. Masa estetik 

       Pada masa ini dianggap sebagai masa perkembangan rasa 

keinginan. Kata estetik di sini dalam arti bahwa pada masa ini, 

perkembangan anak yang terutama adalah fungsi pancainderanya. 

Kegiatan eksploitasi dan belajar anak juga terutama menggunakan 

pancainderanya. Pada masa ini, indera masih peka,karena itu 

Montessori menciptakan bermacam-macam alat permainan untuk 

melatih pancainderanya. 
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4. Aspek pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini 

  Pendidikan anak usia dini bertujuan untuk menyiapkan anak untuk 

berkembang secara komprehensip dan menyeluruh, sehingga orientasi 

pendidikan anak usia dini tidak hanya terbatas pada aspek-aspek 

pengembangan kecerdasan semata, tetapi mencakup aspek perkembangan 

yang lebih luas (Mansur, 2009: 22). 

      Aspek-aspek perkembangan anak usia dini yang akan dipaparkan 

oleh penulis meliputi aspek perkembangan fisik (motorik), 

perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan sosial 

emosioanal, dan perkembangan moral/nilai-nilai agama. 

a. Perkembangan fisik (motorik) 

      Menurut Suyadi (2010: 67) Perkembangan fisik-motorik adalah 

perkembangan jasmaniah melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, 

dan otot yang terkoordinasi. Gerak tersebut berasal dari 

perkembangan refleks dan kegiatan yang telah ada sejak lahir. 

Dengan demikian, sebelum perkembangan gerak motorik ini mulai 

berproses, maka anak akan tetap tak berdaya. 

      Perkembangan motorik anak usia dini mencakup motorik kasar ( 

gross motor skills) dan motorik halus (fine motor skills). . 

Perkembangan motorik kasar di perlukan untuk ketrampilan 

menggerakan dan menyeimbangkan tubuh. Pada anak usia dini anak 

masih menyukai gerakan-gerakan sederhana seperti melompat, 

meloncat, merupakan kebanggaan tersendiri. Perkembangan motorik 
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halus meliputi perkembangan otot halus dan fungsinya. Otot ini 

berfungsi untuk melakukan gerakan-gerakan bagian tubuh yang lebih 

spesifik; seperti menulis, melipat, merangkai, mengancingkan baju, 

menggunting dan sebagainya (Mansur, 2009: 23). 

b. Perkembangan kognitif 

      Menurut Mansur (2009: 34) Perkembangan kognitif adalah 

proses dimana individu dapat meningkatkan kemampuan dalam 

menggunakan pengetahuannya. Ciri-ciri perkembangan kognitif 

pada anak usia dini menuntut perlakuan pembelajaran yang khas 

sesuai dengan perkembangan anak. 

      Sedangkan Piaget berpendapat bahwa semua anak memiliki pola 

perkembangan kognitif yang sama yaitu melalui empat tahapan : 

sensori-motor, pre-operasional, konkret-operational dan formal 

operational. Ke empat tahap perkembangan tersebut berlaku serentak 

disemua bidang perkembangan kognitif. Sebagai contoh anak masih 

berpikir konkret operasional dalam matematika, akan berpikir secara 

konkret operasional pula dalam bahasa dan sains. Hanya saja waktu 

yang dibutuhkan anak untuk mencapai suatu tahapan berbeda satu 

dengan yang lain ( Suyanto, 2005: 53). 

c. Perkembangan Bahasa 

      Bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan 

orang lain. Tercakup semua cara untuk berkomunikasi, dimana 

pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lambang atau simbol 

Pendidikan Karakter Anak …, Lilis Marifati, Fakultas Agama Islam  UMP, 2017



32 
 

 
 

untuk mengungkapkan sesuatu pengertian, seperti dengan 

menggunakan lisan, tulisan, isyarat, bilangan, lukisan dan mimik 

muka (Yusuf, 2014: 118). 

      Perkembangan bahasa mengikuti suatu urutan yang dapat 

diramalkan secara umum sekalipun terdapat variasi di antara anak 

yang satu dengan lainnya, dengan tujuan untuk mengembangkan 

kemampuan anak berkomunikasi. Kebanyakan anak memulai 

perkembangan bahasanya dari menangis untuk mengekspresikan 

responnya terhadap bermacam-macam stimulant. Setelah itu anak 

mulai memeram (cooing), yaitu melafalkan bunyi yang tidak ada 

artinya secara berulang. Setelah itu anak mulai belajar kalimat 

dengan satu kata, seperti “maem” yang artinya minta makan. Anak 

pada umumnya belajar nama-nama benda sebelum kata-kata yang 

lain (Mansur, 2009: 35). 

      Menurut Schaerlaekens sebagaimana yang dikutip oleh Dariyo 

(2007: 157-158) Ada tiga tahap perkembangan kalimat pada anak 

usia 5 tahun pertama, yaitu : 

1) Periode Pre-lingual (Usia 0-1 Tahun) 

     Periode prelingual (prelingual period) ialah suatu periode 

yang ditandai dengan kemampuan bayi untuk mengoceh sebagai 

cara untuk berkomunikasi kepada orangtuanya. Bayi akan 

mengoceh sambil tersenyum terhadap orang yang ramah, 
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sedangkan bayi akan menjerit, menangis atau takut terhadap 

orang yang tidak ramah. 

2) Periode Lingual Dini (1-2,5 Tahun) 

      Periode lingual dini (early lingual period) yaitu suatu 

periode perkembangan bahasa yang ditandai dengan 

kemampuan anak untuk membuat kalimat satu kata maupun 

kalimat dua kata dalam suatu percakapan dengan oranglain. 

3) Periode Diferensiasi (Usia 2,5-5 Tahun) 

      Periode diferensiasi (differentiation period) ialah suatu 

periode yang ditandai dengan kemampuan anak yang menguasai 

bahasa sesuai dengan hukum tata bahasa yang baik. Cara 

berkomuniaksi dengan oranglain sudah menggunakan susunan 

tata bahasa yang sempurna yaitu Subjek, Predikat, dan objek (S 

– P - 0). 

d. Perkembangan sosial emosional 

     Menurut Suyadi (2010: 108) Perkembangan sosial emosional 

adalah tingkat jalinan interaksi anak dengan orang lain, mulai dari 

orang tua, saudara, teman bermain, hingga masyarakat luas. 

Sementara perkembangan emosional adalah luapan perasaan ketika 

anak berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, 

perkembangan sosial-emosional adalah kepekaan anak untuk 

memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan 

sehari-hari. 
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      Menurut Hurlock sebagaimana yang dikutip oleh Suyadi (2010: 

110) secara umum pola perkembangan emosi anak meliputi 9 aspek, 

yaitu rasa takut, malu, khawatir, cemas, marah, cemburu, duka cita, 

rasa ingin tahu, dan gembira. 

      Pada perkembangan sosial yaitu pada usia prasekolah (mulai usia 

4 tahun), perkembangan sosial anak sudah tampak jelas, mereka 

sudah mulai aktif berhubungan dengan teman sebayanya. Tanda-

tanda perkembangan sosial pada tahap ini adalah (Yusuf, 2014: 171) 

1) Anak mulai mengetahui aturan-aturan. Baik di lingkungan 

keluarga maupun dalam lingkungan bermain. 

2) Sedikit semi sedikit anak sudah mulai tunduk pada peraturan. 

3) Anak mulai menyadari hak atau kepentingan orang lain. 

4) Anak mulai dapat bermain bersama anak-anak lain, atau teman 

sebaya (peer group) 

      Selain itu ada bentuk-bentuk tingkah laku sosial yang 

berkembang pada anak, yaitu : pembangkangan (Negativisme), 

Agresi (agression), berselisih/bertengkar (quarreling), menggoda 

(teasing), persaingan (rivarly), kerjasama (cooperation), tingkah 

laku berkuasa (ascedant behavior), mementingkan diri sendiri 

(selfishness), dan simpati (Sympaty) (Yusuf, 2014: 124). 

      Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh sosio 

psikologis keluarganya. Apabila di lingkungan keluarga tercipta 

suasana harmonis, saling memperhatikan, saling membantu (bekerja 
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sama) dalam menyelesaikan tugas-tugas keluarga atau anggota 

keluarga, terjalin komunikasi antar anggota keluarga, dan konsisten 

dalam melaksanakan aturan, maka anak akan memiliki kemampuan, 

atau penyesuaian sosial dalam hubungan dengan orang lain. 

e. Perkembangan moral dan nilai-nilai agama 

      Perkembangan moral anak ditandai dengan kemampuan anak 

untuk memahami aturan, normas, dan etika yang berlaku. Piaget 

(1965) membagi perkembangan moral ke dalam tiga tahap yaitu 

(Suyanto, 2005: 67) : 

1) Premoral, pada tahap ini anak belum memiliki dan belum dapat 

menggunakan pertimbangan moral untuk perilakunya. 

2) Moral Realism, pada tahap ini kesadaran anak akan aturan mulai 

tumbuh. Perilaku anak sangat dipengaruhi oleh aturan yang 

berlaku dan oleh konsekuensi yang harus ditanggung anak atas 

perbuatannya. Misalnya, jika mau tidur atau mau makan berdoa 

terlebih dahulu. 

3) Moral Relativism, pada tahap ini perilaku anak didasarkan atas 

berbagai pertimbangan moral yang kompleks yang ada dalam 

dirinya. Pada tahap ini perilaku anak tidak lagi terbawa arus atau 

terpengaruh orang lain, tetapi ia sendiri sudah mengembangkan 

suatu nilai atau moral yang digunakan untuk memecahkan 

berbagai persoalan yang terkait dengan moral atau nilai. 
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  Sesuai perkembangan jiwa anak, maka sifat agama pada diri 

anak tumbuh mengikuti pola ideas concept on outhory. Ide agama 

anak hampir sepenuhnya autoritas, maksudnya konsep keagamaan 

pada diri mereka dipengaruhi faktor dari luar mereka (Mansur, 2009: 

52). 

       Dengan mengetahui aspek-aspek perkembangan anak, orangtua 

dan pendidik bisa merancang dan memberikan rangsangan serta 

materi-materi latihan baik materi-materi yang bersifat umum 

maupun keagamaan, terutama materi pendidikan karakter. 

C. Keluarga 

1. Pengertian Keluarga 

      Keluarga diartikan sebagai suatu satuan sosial yang dimiliki manusia 

sebagai makhluk sosial, yang ditandai adanya kerja sama ekonomi 

(Soelaeman, 2009: 115). 

      Keluarga adalah suatu ikatan laki-laki dan perempuan berdasarkan 

hukum dan undang-undang perkawinan yang sah. Dalam keluarga inilah 

akan terjadi interaksi pendidikan pertama dan utama bagi anak yang akan 

menjadi pondasi dalam pendidikan selanjutnya. Dengan demikian berarti 

dalam masalah pendidikan yang pertama dan utama, keluargalah 

memegang peranan utama dan memegang tanggungjawab terhadap 

pendidikan anak-anaknya. Kasih sayang anggota keluarga yang tumbuh 

akibat dari hubungan darah dan akan diberikan kepada anak dengan 

wajar atau sesuai dengan kebutuhan, mempunyai arti penting bagi anak, 
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karena anak akan merasa diperhatikan oleh semua anggota keluarga. 

Apabila keluarga itu tidak memberikan kasih sayang terhadap anak, 

maka anak merasakan bahwa kehadiran dirinya tidak lagi ada artinya 

bagi kedua orang tuanya, sehingga anak akan sulit diatur, mudah 

memberontak, dan sikap negatif lainnya (Mansur, 2009: 318). 

      Keluarga atau rumah tangga atau orang tua, sebagaimana wujud 

kehidupan sosial yang asasi; sebagai unit kehidupan bersama manusia 

yang terkecil. Keluarga adalah lembaga kehidupan yang asasi dan 

alamiah, yang pasti secara alamiah dialami oleh kehidupan seorang 

manusia (Tim Dosen FIP-IKIP Malang, 2003: 12). 

      Menurut para pendidik, keluarga merupakan lapangan pendidikan 

yang pertama dan pendidiknya adalah kedua orangtua. Orangtua (bapak 

dan ibu) adalah pendidik kodrati. Mereka pendidik bagi anak-anaknya 

karena secara kodrat ibu dan bapak diberikan anugerah oleh Tuhan 

Pencipta berupa naluri orangtua. Karena naluri itu, timbul rasa kasih 

sayang para orangtua kepada anak-anak mereka, hingga secara moral 

keduanya merasa terbeban tanggung jawab untuk memelihara, 

mengawasi, melindungi serta membimbing keturunan mereka 

(Jalaluddin, 2015: 255). 

2. Peran  Keluarga 

      Dilihat dari segi pendidikan, keluarga merupakan satu kesatuan hidup 

(sistem sosial), dan keluarga menyediakan situasi belajar. Sebagai satu 

kesatuan hidup bersama (sistem sosial), keluarga terdiri dari ayah, ibu, 
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dan anak. Ikatan kekeluargaan membantu untuk mengembangkan sifat 

persahabatan, cinta kasih, hubungan antar pribadi, kerja sama, disiplin, 

tingkah laku yang baik, serta pengakuan akan kewibawaan (Hasbullah, 

2009: 87). 

      Peranan orang tua bagi pendidikan anak adalah memberikan dasar 

pendidikan, sikap, dan ketrampilan dasar, seperti pendidikan agama, budi 

pekerti, sopan santun, estetika, kasih sayang, rasa aman, dasar-dasar 

untuk mematuhi peraturan, dan menanamkan kebiasaan-kebiasaan. 

Selain itu, peranan keluarga adalah mengajarkan nilai-nilai dan tingkah 

laku yang sesuai dengan yang diajarkan di sekolah ( Hasan, 2011: 19). 

      Tanggungjawab pendidikan yang perlu disadarkan dan dibina oleh 

kedua orang tua terhadap anak antara lain (Hasbullah, 2009: 88-89) : 

1) Memelihara dan membesarkannya, tanggungjawab ini merupakan 

dorongan alami untuk dilaksanakan karena si anak memerlukan 

makan, minum, dan perawatan agar ia dapat hidup secara 

berkelanjutan; 

2) Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmaniah 

maupun rohaniah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya 

lingkungan yang dapat membahayakan dirinya. 

3) Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan ketrampilan 

yang berguna bagi kehidupannya kelak sehingga bila ia telah dewasa 

mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain; 
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4) Membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberinya 

pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah Swt, sebagai 

tujuan akhir hidup muslim (Arifin: 1991). 

  Tugas utama keluarga bagi pendidikan anak ialah sebagai peletak 

dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Sifat dan 

tabiat anak sebagian besar diambil dari kedua orang tuanya dan dari 

anggota keluarga yang lain. 

D. Pendidikan Islam 

1. Pengertian Pendidikan Islam 

       Pendidikan Islam adalah suatu sistem kependidikan yang mencakup 

seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah, 

sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan 

manusia, baik duniawi maupun ukhrawi (Arifin, 2011: 7). 

       Muhammad SA. Ibrahimi (Bangladesh) menyatakan bahwa 

pendidikan Islam adalah : “Islamic Education in true sense of the lern,is 

a system of education which enable a man to lead his life according to 

the islamic ideology, so that he may easily mould his life in accordance 

with tenets of Islam” (Arifin: 1991). Pendidikan Islam dalam pandangan  

yang sebenarnya adalah suatu sistem pendidikan yang memungkinkan 

seseorang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi 

Islam, sehingga dengan mudah ia dapat membentuk hidupnya sesuai 

dengan ajaran Islam) ( Mujib, 2008: 25). 
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      Menurut Omar Muhammad all-Toumi al-Syaibani mendefinisikan 

pendidikan Islam dengan : “Proses mengubah tingkah laku individu pada 

kehidupan pribadi, masyarakat dan alam sekitarnya, dengan cara 

pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara 

profesi-profesi asasi dalam masyarakat ” (Mujib, 2008: 25). 

2. Landasan Pendidikan Islam 

      Setiap usaha, kegiatan dan tindakan yang disengaja untuk mencapai 

suatu tujuan harus mempunyai landasan tempat berpijak yang baik dan 

kuat. Oleh karena itu pendidikan Islam sebagai suatu usaha membentuk 

manusia, harus mempunyai landasan ke mana semua kegiatan dan semua 

perumusan tujuan pendidikan Islam itu dihubungkan (Daradjat, 2009: 

19). 

       Landasan pendidikan Islam terdiri dari al-Qur’an dan as-Sunnah 

yang dapat dikembangkan dengan ijtihad, al-maslahah al mursalah, 

istihsan, qiyas, dan sebagainya. Berikut ini penjelasannya : 

a. Al-Qur’an 

      Al-qur’an secara bahasa artinya membaca. Secara Istilah Dr. 

Subhi ash-Sholih memberikan definisi bahwa al-Qur’an adalah 

kalam yang mu’jizat, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 

Saw., yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang dinukilkan secara 

mutawatir, dan membacanya adalah ibadah (Fakultas Tarbiyah IAIN 

Wali Songo, 2001: 35). 
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      Menurut Daradjat (2009: 19) al-Qur’an ialah firman Allah 

berupa wahyu yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi 

Muhammad SAW. Di dalamnya terkandung ajaran pokok yang dapat 

dikembangkan untuk keperluan seluruh aspek kehidupan melalui 

ijtihad. Ajaran yang terkandung dalam al-Qur’an itu terdiri dari dua 

prinsip besar, yaitu yang berhubungan dengan masalah keimanan 

yang disebut AQIDAH, dan yang berhubungan dengan amal yang 

disebut SYARI’AH. 

b. As-sunnah 

      Dasar pendidikan Islam yang kedua setelah al-Qur’an adalah 

hadits (assunnah). Secara harfiyah asssunnah mempunyai arti jalan, 

tabiat, perikehidupan (Fakultas Tarbiyah IAIN Wali Songo, 2001: 

37). 

      Secara istilah as-sunnah ialah perkataan, perbuatan, ataupun 

pengakuan Rasul Allah SWT. Yang dimaksud dengan pengakuan itu 

ialah kejadian atau perbuatan orang lain yang diketahui Rasulullah 

dan beliau membiarkan saja kejadian atau perbuatan itu berjalan.  

Sunnah merupakan ajaran kedua sesudah al-Qur’an. Seperti al-

Qur’an, Sunnah juga berisi aqidah dan syari’ah. Sunnah berisi 

petunjuk (pedoman) untuk kemaslahatan hidup manusia dalam 

segala aspeknya, untuk membina umat menjadi manusia seutuhnya 

atau muslim yang bertakwa (Daradjat, 2009: 20). 
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c. Ijtihad 

      Al-Qur’an dan hadits (as-sunnah) disebut sebagai dasar pokok, 

sedangkan sikap dan perbuatan sahabat serta ijtihad disebut sebagai 

dasar tambahan. Ijtihad sendiri adalah penggunaan akal pikiran oleh 

fuqaha-fuqaha Islam untuk menetapkan suatu hukum yang belum 

ada ketetapannya dalam al-Qur’an dan hadits dengan syarat-syarat 

tertentu (Ramayulis, 2002: 60). 

       Menurut istilah para fuqaha mendefinisikan Ijtihad ialah berpikir 

dengan menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki syari’at Islam 

untuk menetapkan/menentukan sesuatu hukum Syari’at Islam dalam 

hal-hal yang ternyata belum ditegaskan hukumnya oleh al-Qur’an 

dan Sunnah. Ijtihad dalam hal ini dapat saja meliputi seluruh aspek 

kehidupan termasuk aspek pendidikan, tetapi tetap berpedoman pada 

al-Qur’an dan sunnah (Daradjat, 2009: 21). 

3. Fungsi Pendidikan Islam 

      Fungsi pendidikan Islam adalah menyediakan segala fasilitas yang 

dapat memungkinkan tugas-tugas pendidikan Islam tersebut tercapai dan 

berjalan dengan lancar. Penyediaan fasilitas ini mengandung arti dan 

tujuan yang bersifat struktural dan institusional (Mujib dkk, 2008: 68). 

      Menurut Kurshid Ahmad, yang dikutip Ramayulis (2002) fungsi 

pendidikan Islam adalah sebagai berikut :  
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a. Alat untuk memelihara, memperluas dan menghubungkan tingkat-

tingkat kebudayaan, nilai-nilai tradisi dan sosial, serta ide-ide 

masyarakat dan bangsa. 

b. Alat untuk mengadakan perubahan, inovasi dan perkembangan yang 

secara garis besarnya melalui pengetahuan dan skill yang baru 

ditemukan, dan melatih tenaga-tenaga manusia yang produktif untuk 

menemukan perimbangan perubahan sosial dan ekonomi. 

4. Tujuan Pendidikan Islam 

      Menurut Daradjat (2009: 29) Tujuan ialah suatu yang diharapkan 

tercapai setelah sesuatu usaha atau kegiatan selesai. 

      Pendidikan dalam Islam haruslah berusaha membina atau 

mengembalikan manusia kepada fitrahnya yaitu kepada Rubbubiyah 

Allah sehingga mewujudkan manusia yang berjiwa tauhid, takwa kepada 

Allah, rajin beribadah dan beramal shalih, ulul albab, serta berakhlakul 

karimah (Muchtar, 2005: 128-131). 

      Menurut Abd al-Rasyid ibn Abd al-Aziz dalam bukunya, al-

Tarbiyah al-Islamiyah wa Thuruq Tadrisiha yang dikutip oleh Mujib dkk 

(2008: 81) telah merumuskan tujuan pendidikan Islam yaitu : 

a. Adanya kedekatan (taqarrub) kepada Allah SWT. melalui 

pendidikan akhlak; 

b. Menciptakan individu untuk memiliki pola pikir yang ilmiah dan 

pribadi yang paripurna, yaitu pribadi yang dapat mengintegrasikan 
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antara agama dengan ilmu serta amal saleh, guna memperoleh 

ketinggian derajat dalam berbagai dimensi kehidupan. 

      Muhtar Yahya sebagaimana yang dikutip oleh Mujib, dkk (2008: 83) 

merumuskan tujuan pendidikan Islam dengan sederhana sekali, yaitu 

memberikan pemahaman ajaran-ajaran Islam pada peserta didik dan 

membentuk keluhuran budi pekerti sebagaimana misi Rasulullah SAW. 

sebagai pengemban perintah penyempurnakan akhlak manusia,untuk 

memenuhi kebutuhan kerja dalam rangka menempuh hidup bahagia 

dunia dan akhirat. Hal ini terkandung dalam (QS. al-Qashash: 77) yang 

berbunyi : 

            

              

    

Artinya : “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 

bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada 

orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan 

janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” 

 

     Tujuan akhir dari pendidikan Islam itu terletak dalam realisasi sikap 

penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, baik secara individu, 

masyarakat, maupun sebagai umat manusia secara keseluruhan. 
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5. Ruang lingkup materi pendidikan Islam 

      Komponen tujuan pendidikan Islam secara teoritis dibedakan menjadi 

tiga bagian, yaitu tujuan normatif, tujuan fungsional, dan tujuan 

operasional (Mujib, 2008: 75-76). 

      Secara umum lingkup materi pendidikan Islam itu menurut Abdullah 

Nasikh Ulwan sebagaimana yang telah dikutip oleh Muchtar (2005: 15) 

terdiri dari tujuh unsur yaitu : 

a. Pendidikan Keimanan 

b. Pendidikan Akhlak 

c. Pendidikan Moral 

d. Pendidikan Fisik/Jasmani 

e. Pendidikan Rasio/Akal 

f. Pendidikan Kejiwaan 

g. Pendidikan Seksual 

6. Metode Pendidikan Islam 

   Metode pendidikan Islami secara garis besar terdiri dari lima yaitu : 

metode keteladanan (Uswah Hasanah), metode pembiasaan, metode 

nasihat, metode memberi perhatian, metode hukuman (Muchtar, 2005: 

19-22). Metode tersebut selaras dengan pendapat Ibnu Sina bahwa 

metode yang diperlukan dalam mendidik anak antara lain : metode 

pembiasaan, perintah dan larangan, pemberian suasana (metode 

situasional), uswatun hasanah (contoh teladan), serta memberi motivasi 
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atau dorongan, pemberian hadiah dan hukuman, targhib wat tarhib, 

metode persuasif (ikhaas wal i’raadh) (Arifin, 2011: 98). 

      Selain metode di atas, metode lain yang bisa gunakan dalam 

pendidikan Islam antara lain : metode cerita, metode metafora, metode 

tanya jawab, metode induktif-deduktif, metode verbalistik, metode 

pemberian hukuman, dan pemberian hadiah (Arifin, 2011: 155). 

E. Penelitian Terdahulu 

1. Skripsi karya Saefudin NIM 0806010034 Prodi Pendidikan Agama Islam 

dengan judul : Pendidikan Akhlak Anak Usia Dini Di Lingkungan 

Keluarga Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Tinjauan Materi dan 

Metode) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa materi pendidikan 

akhlak di lingkungan keluarga menurut perspektif pendidikan Islam adalah 

akhlak terhadap Allah SWT, akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap 

saudara, akhlak terhadap teman. Sedangkan  metode pendidikan akhlak 

usia dini di lingkungan keluarga dalam perspektif pendidikan Islam yang 

paling relevan dan terpenting sesuai dengan karakteristik jiwa anak adalah 

metode keteladanan dan metode pembiasaan karena akhlak yang 

ditekankan pada pembiasaan, keteladanan, dan latihan yang dilakukan 

sejak kecil akan menghasilkan anak yang berakhlakul karimah. (Saefudin: 

2011) 

      Persamaan dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Saefudin (2011) 

dengan penulis adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian 

kepustakaan (library research) yang dalam prosesnya melakukan 
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penelaahan dan penelusuran literatur buku-buku kepustakaan. Selain itu, 

metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi 

dengan menggunakan sumber data langsung (primer) dan sumber data tak 

langsung (sekunder). Sedangkan analisis datanya menggunakan analisis 

induktif dan deduktif, serta menggunakan kajian isi (content analysis). 

      Perbedaannya terletak pada rumusan masalah dan tujuan penelitian. 

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Saefudin (2011)  rumusan 

masalahnya adalah bagaimana materi dan metode pendidikan akhlak anak 

usia dini di lingkungan keluarga dalam perspektif pendidikan Islam, serta 

tujuannya adalah untuk mengetahui materi dan metode pendidikan akhlak 

anak usia dini di lingkungan keluarga dalam perspektif pendidikan Islam. 

Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis rumusan masalahnya 

adalah bagaimana nilai-nilai dan metode pendidikan karakter anak usia 

dini di lingkungan keluarga dalam perspektif pendidikan Islam, serta 

tujuannya adalah untuk mengetahui nilai-nilai dan metode pendidikan 

karakter anak usia dini di lingkungan keluarga dalam perspektif 

pendidikan Islam. 

2. Skripsi karya Yunita Setyaningrum NIM 0806010013 prodi Pendidikan 

Agama Islam dengan judul : Keluarga sebagai promotor terbentuknya 

kepribadian muslim anak. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa 

langkah awal dalam pembentukan kepribdian muslim adalah melalui 

keluarga.  Proses pembentukan kepribadian muslim meliputi pembentukan 

pembiasaan yang ditujukan bagi pembentukan aspek kejasmaniaan dari  
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kepribadian atau memberi kecakapan berbuat dan mengucapkan sesuatu ( 

pengetahuan hafalan). Peran keluarga muslim dalam pembentukan 

kepribadian muslim anak yaitu : perawatan, pengajaran dan pendidikan. 

Pembentukan kepribadian muslim menggunakan metode yang dianjurkan 

pendidikan Islam. Dalam kajian ini, metode yang tepat adalah : metode 

keteladanan, metode pembiasaan, metode at-targhrib wat-tarhiib, metode 

gradual dalam mendidik anak, metode kisah/ menceritakan kisah-kisah 

dan metode nasihat. (Setyaningrum: 2012) 

      Persamaan penelitian yang telah dilakukan oleh Setyaningrum (2012) 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama 

penelitian kepustakaan (library research) dengan mengambil sumber data 

berupa buku primer dan sekunder. Selain itu metode pengumpulan datanya 

juga sama yaitu menggunakan dokumentasi dengan mengumpulkan buku-

buku referensi yang sesuai dengan fokus peneitian baik dari data primer 

maupun data sekunder. 

      Perbedaannya terletak pada tujuan penelitian, rumusan masalah dan 

teknik analisis data. Rumusan masalah pada penelitian yang telah 

dilakukan oleh Setyaningrum (2012) adalah bagaimana peran keluarga 

sebagai promotor dalam membentuk kepribadian muslim anak, serta 

tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui peran keluarga sebagai 

promotor dalam membentuk kepribadian muslim anak. Teknik analisis 

data menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan logika induktif 

dan menggunakan teknik analisis isi (content analysis). 
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3. Skripsi karya Ainudin Ahmad NIM 0806010057 prodi Pendidikan Agama 

Islam dengan judul : Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Perspektif 

Pendidikan Islam dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pendidikan 

anak usia dini merupakan bagian dari pendidikan Islam dan menjadi 

kewajiban setiap orang tua muslim untuk melaksanakannya. Tujuan 

pendidikannya adalah untuk mewujudkan anak yang memiliki fitrah 

tauhid, fitrah kebenaran, fitrah beribadah dan beramal salih, serta anak 

yang berakhlak mulia. Untuk itu dalam mendidik anak usia dini harus 

diajarkan pendidikan tauhid, pendidikan al-Qur’an, pendidikan akhlak, 

pendidikan ibadah dan pendidikan sosial. Dan karena pendidikannya lebih 

menekankan pada aspek penanaman dan pembentukan akidah, akhlak 

mulia, kepribadian dan perilaku Islami, maka digunakan metode-metode 

pendidikan seperti mengumandangkan adzan, memberikan nama yang 

baik, mengaqiqahi anak, memberikan ASI secara penuh, memberi ciuman 

kasih sayang, keteladanan yang baik, bercerita dan berkisah, berdialog, 

menyediakan permainan dan menyertai anak bermain, menanamkan 

kebiasaan dan kepribadian baik (pembiasaan) dan metode gradual atau 

bertahap. 

      Persamaan penelitian yang telah dilakukan oleh Ahmad (2010) dengan 

penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada jenis penelitian, 

metode pengumpulan data dan teknik analisis data. Jenis penelitiannya 

sama dengan penulis yaitu penelitian kepustakaan dengan mencari sumber 

data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan datanya 
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sama yaitu dengan metode dokumentasi. Teknik analisis datanya juga 

sama menggunakan pendekatan logika induktif dan deduktif serta 

menggunaka analisis isi (content analysis). 

      Perbedaannya terletak pada rumusan masalah dan tujuan penelitian. 

Rumusan masalah dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Ahmad 

(2010) adalah bagaimana pendidikan anak usia dini dalam perspektif 

pendidikan Islam. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui 

pendidikan anak usia dini dalam perspektif pendidikan Islam 
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