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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian dengan judul “Nilai-nilai Edukasi dalam Novel Laskar Pelangi karya 

Andrea Hirata” tahun 2010 oleh Yuliani Widiastuti. 

 

Skripsi Yuliani membahas tentang pembebasan pendidikan dan kesadaran 

mengenai pentingnya pendidikan akibat penindasan. Banyak anak-anak yang menjadi 

korban akibat kerasnya pola pikir kuno dari orang tua mereka. Semangat pendidikan 

dan proses pembelajaran yang humanis dan lebih menitik beratkan pada nilai edukasi 

sebagai unsur luarnya. Anak-anak yang memiliki tekad dan semangat yang kuat akan 

terus berjuang untuk sebuah kesuksesan. Dengan data yaitu nilai edukasi, dan sumber 

data novel yang berjudul Laskar Pelangi karya Andrea Hirata.   

2. Penelitian dengan judul “Nilai-nilai Edukasi dalam Novel Opera Van Gontor 

karya Aroeh Wijaya” tahun 2011 oleh Imron Sukanto. 

 

Skripsi Imron yang membahas tentang pemahaman, gagasan, tanggapan, maupun 

sikap pengarang terhadap kehidupan dalam pesantren. Data berupa masalah nilai 

edukatif terhadap tokoh utama, dan sumber data berupa novel yang berjudul Opera 

Van Gontor karya Amroeh Wijaya. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan yaitu 

data penelitan ini berupa teks-teks yang mengandung nilai edukasi dalam dongeng 

anak. Sedangkan sumber data penelitian ini berupa nilai-nilai edukasi, dengan 

demikian penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnnya. Oleh karena itu 

peneliti berpendapat bahwa penelitian ini perlu dilakukan.   
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B. Dongeng Anak sebagai Genre Sastra Anak  

Salah satu jenis karya sastra yang disukai anak-anak yaitu dongeng. Dongeng 

yang menceritakan tentang berbagai kisah imajinasi dengan bahasa yang ringan dan 

alur cerita yang mudah dipahami. Salah satu kegiatan yang dapat menarik anak-anak 

yaitu dengan mendongeng atau bercerita. Kegiatan bercerita ini tidak melihat pada 

usia, jika seseorang sudah memulai bercerita secara spontanitas orang atau anak-anak 

yang diajak bercerita akan setia mendengarkan dan memperhatikan cerita apa yang 

sedang disuguhkan. Hal ini dialami semua anak, apalagi saat usia prasekolah antara 

usia 2 tahun sampai 12 tahun. Usia prasekolah menjadi waktu yang paling efektif 

untuk memperkenalkan anak dengan dunia luar melalui sebuah bacaan dongeng.  

Menurut Kurniawan (2009:41) pada usia prasekolah anak sudah memiliki 

kemampuan untuk menguasai keterampilan berbahasa: menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis, yang merupakan bekal atau media dalam memahami sastra. 

Pada usia inilah anak-anak dapat dikatakan lebih menyukai dunia sastra dibanding 

yang lain, misalnya berhitung. Kekuatan sastra terhadap anak-anak sangat pengaruh 

pada pertumbuhan moral anak. selain itu, perkembangan intelektual dan emosional 

anak sangat ditentukan oleh karakter kepribadian dan lingkungan tempat tinggal. 

Masa anak-anak adalah masa dimana semua pertumbuhan yang terjadi dalam diri anak 

terbentuk, mulai dari kebiasaan sampai pola pikir. Pada masa prasekolah anak-anak 

dengan cara berfikir yang konkret lebih senang dengan cerita-cerita fantasi seperti 

halnya dongeng anak, yang banyak mengungkapkan hal-hal yang kurang logis jika 

diukur oleh orang dewasa.  

Sastra menurut Nurgiantoro (2010:3) memberi kesenangan dan pemahaman 

tentang kehidupan. Berbicara tentang hidup dan kehidupan, tentang berbagai 
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kehidupan, berbagai persoalan hidup, tentang kehidupan di sekitar manusia, tentang 

kehidupan pada umumnya, yang semuanya diungkap dengan bahasa yang khas. 

Artinya bahasa yang digunakan untuk sastra khas tidak seperti bahasa yang digunakan 

pada umumnya, maksudnya bahasa dalam sastra memiliki satu keindahan yang dapat 

menggambarkan kehidupan didalamnya. Menurut Wellek&Werren (dalam Sangidu, 

2004: 34) sastra adalah suatu kegiatan kreatif sebuah karya seni. Sastra merupakan 

sesuatu yang tertulis dan tercetak. Sastra juga merupakan karya imajinatif yang 

dipandang lebih luas pengertiannya daripada karya fiksi.  

Dari pendapat di atas, sastra dapat disimpulkan bahwa hasil karya seseorang 

yang digunakan sebagai media penyampaian pesan melalui bahasa yang dapat 

dipahami masyarakat, isinya mengungkap tentang kehidupan di dalam masyarakat. 

Sastra memiliki banyak jenis, diantaranya cerita rakyat, novel, dongeng, cerpen. Dari 

jenis bacaan tersebut dongenglah yang menjadi satu pilihan untuk mengenalkan anak 

pada interaksi sosial pertama sebelum hidup dalam masyarakat luas. Dongeng adalah 

cerita yang tidak benar-benar terjadi (Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 341). 

Antara dongeng dengan cerita rakyat jika dilihat sekilas memang sulit untuk 

dibedakan. Dongeng lebih menekankan pada hal-hal yang kurang logis, jika cerita 

rakyat adalah peristiwa yang benar-benar terjadi menurut kepercayaan orang-orang 

sekitarnya.  

Menurut Nurgiantoro (2010: 6) anak sebagai pusat penceritaan. Dalam hal ini 

anak menjadi objek sastra. Buku bacaan untuk orang dewasa tidak semudah untuk 

dikonsumsi anak-anak, karena adanya berbagai kendala keterbatasan baik dari isi 

kandungan maupun unsur kebahasaan. Sastra anak adalah sastra yang ditulis dan 

diciptakan untuk anak-anak bukan untuk orang dewasa, begitu sebaliknya. 
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Bagaimanapun juga isi kandungan sastra anak dibatasi oleh pengalaman dan 

pengetahuan anak, dapat dijangkau dan dipahami oleh anak, dan yang sesuai dengan 

perkembangan emosi dan kejiwaan dengan batasan umur mereka. Secara teoretis 

sastra anak adalah bacaan yang dibaca oleh anak-anak “dengan bimbingan dan arahan 

orang dewasa, sedang penulisannya juga dilakukan oleh orang dewasa” (Sarumpaet, 

2010: 2). Sastra anak adalah sastra terbaik yang dibaca dan dapat dipahami oleh anak-

anak juga memiliki karakter tersendiri, dan berbagai macam bentuk karya sastra sesuai 

dengan umur dan kemampuan berfikir mereka.  

Anak-anak pada usia dini lebih menyenangi karya sastra berupa gambar, atau 

buku bergambar, buku untuk mengenal angka-angka daripada harus membaca yang 

isinya monoton tulisan semua tanpa diselingi gambar pastilah anak akan merasa jenuh 

dan lebih memilih bermain. Dalam sastra anak satu hal yang tidak boleh dilupakan 

adalah bagaimana menciptakan suatu karya sastra yang sesuai dengan kemampuan 

dan cara berpikir anak dengan usianya. Sastra anak lebih banyak mengungkapkan 

tentang berbagai informasi yang dapat dipahami oleh anak-anak khususnya, yaitu 

berupa informasi ringan dengan gaya bahasa yang dapat dipahami, dan unsur-unsur 

intrinsik maupun ekstrinsik didalamnya. Ketertarikan anak terhadap karya sastra dapat 

dilihat dari seberapa besar anak tersebut memliki keinginan untuk membaca. 

Banyaknya bahan bacaan yang dibaca oleh anak maka banyak pula kosa kata da 

pengetahuan anak terhadap sebuah karya sastra.  

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sastra anak 

merupakan salah satu karya sastra yang lebih dikhususkan untuk anak-anak dengan 

bahasa dan tingkat pemahaman sesuai usia anak. Dari tingkat kesulitan anak untuk 

memahami suatu bacaan menjadi tolak ukur bagi para sastrawan anak untuk lebih 
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memperhalus bahasa yang disampaikan kepada anak lewat bacaan sehingga anak-anak 

mudah untuk memahami pesan apa yang disampaikan bacaan tersebut. Kaitannya 

sastra dengan anak merupakan salah satu hubungan yang dapat dikatakan sangat erat, 

karena anak tanpa karya sastra tidak akan tumbuh perkembangan intelektualnya dari 

segi apapun juga dengan hubungan anak dan lingkungan sekitar tempat tinggalnya.   

 

C. Nilai Edukasi 

Nilai menurut Bertens (2007: 139) merupakan sesuatu yang menarik bagi kita, 

sesuatu yang kita cari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai dan 

diinginkan, singkatnya sesuatu yang baik. Nilai sebagai gambaran kepuasaan terhadap 

sesuatu yang dilakukan maupun dikerjakan. Sesuatu bisa bernilai jika diukur dengan 

kepuasaan seseorang. Nilai dapat dikatakan fleksibel dalam artian nilai memiliki 

berbagai macam, setiap orang dapat menilai sesuatu dari kepuasan masing-masing. 

Pandangan orang akan sebuah benda atau apa yang dilihat, didenagr dan di ucapkan, 

itulah yang dapat disebut sebuah nilai atau penilaian terhadap sesuatu.  

Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2008: 963) nilai berarti, harga 

(dalam arti taksiran harga), harga uang (dibandingkan dengan harga uang yang lain), 

angka kepandaian, banyak sedikitnya isi, sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau 

berguna bagi kemanusiaan, sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan 

hakikatnya. Di antara berbagai makna dari konsep nilai tersebut di atas, penelitian ini 

lebih menekankan pada fungsi nilai yang kelima yaitu menyangkut sifat-sifat (hal-hal) 

yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Menurut Herimanto dan Winarso (2010: 

126) tidak ada yang diciptakan di dunia tanpa ada suatu nilai yang melekat di 

dalamnya. Dengan demikian, segala sesuatu ada nilainya dan bernilai bagi manusia. 
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Hanya saja manusia tidak atau belum tahu nilai apa dari objek tersebut. Manusia 

memberi nilai pada sesuatu. Sesuatu itu bisa dikatakan cantik, adil, baik, indah, 

anggun, dan sebagainya. Dapat dikatakan pula bahwa nilai suatu objek terletak pada 

subjek yang menilainya. Sebelum ada subjek maka objek atau barang tersebut tidak 

bernilai.  

Nilai menjadikan manusia terdorong untuk melakukan tindakan agar harapan 

itu terwujud dalam kehidupannya. Nilai juga diharapkan mampu membuat manusia 

untuk berbuat sesuatu. Hasil perbuatan manusi adapat dikatakan bernilai indah dilihat 

dari objek yang dihasilkan. Nilai keindahan sendiri tidak dapat dihindarkan, tetapi 

dapat dilihat jika objek yang dinilai itu nyata, seperti lukisan atau pemandangan. Nilai 

dikatakan penting bagi kehidupan manusia, sebab, nilai bersifat normatif dan menjadi 

motivator tindakan manusia. Nilai sendiri masih bersifat abstrak, sehingga butuh 

konkretisasi atas nilai tersebut, misalnya pada nilai keselamatan. Manusia 

mendambakan keselamatan, tetapi keselamatan itu tidak terwujud. Untuk mewujudkan 

hal tersebut, maka manusia membuthkan suatu aturan atau tuntunan untuk 

mendapatkan keselamatan atas dirinya. Sesuatu dikatakan bagus, cantik, indah, dan 

lain-lain karena memiliki wujud yang tampak yang dapat dilihat dan menimbulkan 

suatu penilaian dari orang yang melihatnya hal ini dapat dikatakan sebagai nilai. 

Nilai adalah gambaran tentang sesuatu yang indah dan menarik, yang 

mempesona, yang menakjubkan, yang membuat kita bahagia, senang dan merupakan 

sesuatu yang menjadikan seseorang atau sekelompok orang ingin memilikinya 

(Muhmidayeli, 2011: 101). Nilai merupakan dasar bagi sebuah persoalan pilihan dan 

pembuatan keputusan. Pada dasarnya nilai memiliki pengertian yang luas, sehingga 

selalu uraiannya dalam beragam makna. Oleh karena itu, istilah nilai selalu 
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dihubungkan pada penunjukkan kualitas suatu benda ataupun perilaku dalam berbagai 

realitas hidup. Hal ini menunjukkan suatu perwujudan dari watak hakiki manusia yang 

memang senantiasa memuarakan semua aktivitasnya pada hal yang terbaik dan 

bernilai. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan hal-hal yang 

dianggap dan diyakini sebagai sesuatu hal yang baik dan menjadi dambaan setiap 

orang. Oleh karena itu sikap dan perilaku manusia dilaraskan dengan nilai yang 

diyakininya, sehingga terwujud suatu ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan 

bermasyarakat. Dengan adanya nilai, maka orang menjadi lebih mudah memahami 

kebaikan dan keburukan dari sudut pandangnya, baik agama, masyarakat, maupun diri 

sendiri.  

Konteks nilai pada penelitian adalah nilai edukasi. Edukasi sinonim dari istilah 

pendidikan. Jadi makna edukasi adalah bersifat pendidikan atau lebih tepatnya bersifat 

mendidik atau mengajarkan. Pengertian mendidik menurut Departemen Pendidikan 

Nasional (2008: 326) berarti memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan, 

pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran seseorang. Jadi makna edukasi 

disini berarti mendidik hal-hal yang bersifat positif dan bermanfaat bagi kehidupan.  

Nilai pendidikan menurut Nurgiantoro (2010 : 41-43) dibagi menjadi empat bagian, 

yaitu: eksplorasi atau penemuan, perkembangan bahasa, pengembangan nilai 

keindahan, penanaman wawasan multikultural, dan penanaman kebiasaan membaca. 

Keempat bagian tersebut menjadi pilar utama dalam memperkenalkan sastra dan 

pendidikan kepada anak-anak.  Makna nilai yang diacu dalam karya sastra adalah 

kebaikan yang ada dalam makna karya sastra bagi kehidupan seseorang. Hal ini 

berarti bahwa dengan adanya berbagai wawasan yang dikandung dalam karya sastra, 
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akan mengandung berbagai macam nilai kehidupan yang akan bermanfaat bagi 

pembacanya salah satunya yaitu mengenai nilai edukasi.  

Nilai edukasi adalah nilai yang bersifat mendidik. Perlu digarisbawahi bahwa 

makna mendidik di sini mengarah pada hal yang bersifat positif, yaitu masalah moral. 

Nilai edukasi di sini mengarah pada upaya mengajarkan atau mendidik tentang 

masalah moral. Hal ini didasari pada asumsi bahwa antara nilai edukasi dengan moral 

memiliki keterkaitan yang sangat erat. Nurgiantoro (2012: 320) mengemukakan 

bahwa secara umum moral menyaran pada pengertian (tentang ajaran) baik buruk 

yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, dan kewajiban. Muatan moral dalam 

karya sastra sangat lazim ditemukan. Hal ini dapat ditampilkan melalui ucapan, sikap, 

maupun tingkah laku dari tokoh-tokohnya. Perkembangan moral pada seorang anak 

erat hubungannya dengan cara berpikir anak. Artinya kemampuan anak untuk melihat, 

mengamati, berpikir, memperkirakan, menduga, menilai, akan mempengaruhi 

perkembangan moral dalam diri anak. Semakin baik kemampuan berpikirnya, maka 

semakin besar kemungkinan anak memiliki perkembangan moral yang baik. 

Berkembang dan tidaknya moral seorang anak, dapat dilihat dari cara mereka 

memperlakukan dirinya sendiri serta dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan sosial 

masyarakat.    

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai edukasi adalah 

nilai yang bersifat mendidik, yang menitik beratkan pada masalah moral. Pendidikan 

moral pada peserta didik dapat ditanamkan sejak dini sebagai dasar kehidupan 

pribadinya. Mengambil dari pendapat Ibung (2009 : 64), pendidikan moral pada 

Nilai Edukasi Pada..., Yuni Ceki Retnosari, FKIP UMP, 2015



17 

 

peserta didik dibagi berdasarkan karakteristik fungsinya. Pada dasarnya moral dan 

edukasi merupakan satu bagian utuh yang saling berkaitan satu sama lain. Moral 

mengajarakan segala hal yang berkaitan dengan perilaku manusia dan norma-norma 

yang mendasarinya. Moral yang merupakan sitem nilai tentang bagaimana seseorang 

seharusnya hidup secara baik sebagai manusia (Sutardjo, 2014: 54). Dalam 

pelaksanaannya nilai moral yang diperoleh masyarakat tidak serta merta dijalankan 

begitu saja tetapi dibagi menjadi satu bagian yang dapat dipelajari dan diajarkan 

kepada penerusnya terutama anak-anak. Sedang nilai edukasi adalah nilai yang 

bersifat mendidik. Mendidik dapat diartikan mengajarkan sesuatu kepada orang lain 

sehingga mendapatkan ilmu yang diharapkan. Nilai edukasi tak lepas dari peran suatu 

nilai moral yang ada pada diri manusianya sehingga dari kedua nilai tersebut menjadi 

satu bagian yang utuh untuk sebuah pembelajaran kepada anak-anak. Penjelasan di 

atas dapat disimpulkan bahwa anatara moral dan edukasi merupakan dua nilai-nilai 

yang saling berkaitan satu sama lain. Nilai edukasi merupakan satu bagian dari nilai 

moral begitupula sebaliknya. Nilai edukasi terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu: 

(1) Nilai-nilai individual (jujur, disiplin), (2) Nilai-nilai sosial (hormat, kerukunan, 

dan tanggung jawab).  

 

1. Nilai-nilai Individual 

Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2008: 532) nilai-nilai individual 

yaitu mengenai atau berhubungan dengan manusia secara pribadi, bersifat 

perseorangan. Dalam hal ini, nilai individual yang dimiliki anak berasal dari hasil 

pembelajaran yang diperoleh dari lingkungannya. Lingkungan pertama bagi 
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pendidikan anak adalah keluarga (orang tua), kemudian beralih ke lingkungan 

pendidikan (sekolah), dan terakhir ada pada lingkungan rumah (tempat tinggal). 

Pendidikan pertama yang harus diajarkan dan diterapkan oleh orang tua sebagai dasar 

atau patokan untuk kehidupan anak yang akan datang diperlukan suatu pengenalan 

nilai-nilai individual yang baik. Nilai-nilai individual yang perlu diajarkan kepada 

anak, yaitu: 

 

a. Jujur  

Jujur berarti lurus hati, tidak berbohong dengan apa yang dikatakannya, ikhlas, 

tulus, Departemen Pendidikan Nasional (2008: 591). Nilai Jujur merupakan suatu 

harga yang dimiliki manusia berupa keikhlasan dan ketulusan hati dalam berbagai hal. 

Sifat jujur wajib dimiliki semua orang, karena sifat jujur adalah dasar bagi kehidupan 

manusia. Sifat jujur juga akan membawa pada sebuah kebaikan bagi orang 

memilikinya. Dengan jujur, orang akan mendapatkan suatu keprcayaan dari orang lain 

sehingga apapun yang diperbuatnya pastilah orang lain tidak akan berpikiran buruk. 

Menurut Ibung (2009: 69) kejujuran adalah suatu kemampuan untuk mengakui 

perasaan atau pemikiran atau juga tindakan seseorang pada orang lain. Kejujuran 

menjadi modal utama seseorang untuk meneruskan kehidupan. Hal ini menjadi 

penting karena dengan mengakui apa yang dirasakan, dipikirkan, dan dilakukan 

sebagaimana adanya, seseorang dapat terhindar dari rasa bersalah atau setidaknya 

sedikit bernafas lega atas apa yang diperbuatnya. Arti kejujuran juga tidak akan lepas 

dari sebuah tanggung jawab untuk mengakui kebaikan, kesalahan, dan pengorbanan 

terhdap orang lain. Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa jujur merupakan 

sifat yang dimiliki manusia berupa lurus hati, tidak berbohong dalam berbagai hal, 

jujur dalam sikap maupun jujur dalam sifatnya. Manusia yang sudah memiliki sifat 
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jujur maka manusia tersebut dapat dikatakan sebagai manusia sempurna dan 

beruntung. Sifat jujur merupakan salah satu sifat terpuji yang wajib dimiiki manusia, 

karena jujur adalah satu dari kunci keberhasilan seseorang untuk meraih sukses.  

 

b. Disiplin 

Disiplin diri dapat dikatakan salah satu cerminan dari sifat seseorang. Dalam 

kehidupan bermasyarakat sikap disiplin sepantasnya diterapkan dan dilaksanakan 

sehingga menjadi suatu kebiasaan dalam kehidupan berinteraksi sosial. Sikap disiplin 

tidak hanya pada sebuah peraturan yang telah disepakati bersama, namun disiplin 

memiliki banyak arti diantaranya dalam disiplin waktu, pekerjaan, tingkah laku, dan 

lain-lain. Menurut Ibung (2009: 82) disiplin merupakan suatu cara agar anak dapat 

berpikir dan menentukan tingkah laku sosial sesuai dengan lingkungan sosialnya. 

Penanaman sikap disiplin pada anak sejak dini memang sangat dibutuhkan, agar anak 

mulai melatih dengan kebiasaan-kebiasaan sehingga akan menjadi suatu tingkah laku 

dan pemikiran yang sudah biasa untuk menjalani kehidupan di masa depan. Penerapan 

disiplin pada anak hendaknya diutamakan, karena anak-anak masih mudah mengingat 

dan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya.  

Dari kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa disiplin merupakan tata tertib 

dan aturan yang dapat membantu menentukan cara berpikir dan tingkah laku 

seseorang sesuai dengan apa yang diajarkan dan sesuai dengan lingkungan sosial 

sekitar tempat tinggalnya. Disiplin dapat dimulai dari diri sendiri, dapat dimulai 

dengan selalu bangun pagi, mengerjakan tugas tepat waktu, dll. Kemudian disiplin 

kepada orang lain salahsatunya yaitu, menepati janji jika sudah berjanji, tepat waktu. 
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Kedisiplinan seseorang dapat dilhat dari seberapa usaha yang dilakukan. Selain itu, 

kedisiplinan juga mempengaruhi cara berpikir seseorang mengenai ketepatan waktu. 

 

2. Nilai-nilai Sosial  

Nilai-nilai sosial merupakan nilai yang berkenaan dengan masyarakat, suka 

memperhatikan kepentingan umum, Departemen Pendidikan Nasional (2008: 1330). 

Manusia selalu berada pada lebih dari satu lingkungan sosial, misalnya lingkungan 

rumah (tetangga), sekolah, masyarakat. Dalam psikologi sosial, nilai sosial yang 

paling ideal dapat dicapai dalam konteks hubungan interpersonal, yakni ketika 

seseorang dengan yang lainnya saling memahami. Pada dasarnya, manusia merupakan 

makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain. 

Saling membantu dan saling membutuhkan adalah sifat manusia dalam kehidupan. 

Tak heran jika ada seseorang yang sangat dekat dengan orang lain bahkan tergantng 

pada orang lain, hal itu karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Materi dan 

kepintaran tidak menjamin manusia bisa hidup sendiri dengan memenuhi segala 

kebutuhannya, tetapi akan membutuhkan bantuan dari orang lain. Nilai-nilai sosial 

juga penting diajarkan pada anak-anak, supaya mereka memiliki jiwa solidaritas 

kepada orang lain, dan tidak tumbuh menjadi anak yang egois dengan kemampuan 

yang dimiliki. Nilai-nilai sosial yang perlu diajarkan pada anak yaitu: 

 

a. Hormat 

Hormat yang berarti menghargai (sopan, takzim, khidmat), Departemen 

Pendidikan Nasional (2008 : 307). Merupakan salah satu sikap yang perlu diterapkan 

dalam pribadi anak sejak dini. Pengenalan pertama dapat dimulai dengan 
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menghormati orang tua, dan saudara (kakak-adik). Dengan pengenalan tersebut, maka 

anak-anak akan menjadi paham sehingga tidak berbuat seenaknya sendiri. Hal itu 

dapat menyadarkan bahwa hidup di dunia tidak sendiri dan tidak seenaknya sendiri. 

banyak orang-orang yang perlu kita hormati dan butuhkan. Maka dimulai dari kecil 

orang tua harus sudah mengajarkan sikap saling menghormati satu sama lain. Sikap 

hormat juga tidak melihat usia di atas dan usia di bawah orang yang perlu kita 

hormati, tetapi kepada siapapun hendaknya kita perlu menanamkan sikap saling 

menghormati satu sama lain. 

 

b. Kerukunan  

Berasal dari kata rukun yang berarti dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. 

Baik, damai, tidak bertengkar (Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 1187). 

Manusia pada hakekatnya merupakan makhluk sosial yang memerlukan bantuan dan 

peran serta manusia lain. Dalam hidupnya manusia saling berdampingan dan 

membutuhkan bantuan orang lain. Pada masyarakat yang menjadi pemikiran utama 

yaitu mengenai hidup rukun. Antara warga masyarakat dengan yang lain saling 

membantu tidak untuk saling bermusuhan. Hidup seseorang akan terasa indah jika 

pada keadaan rukunan bersama yang lain.  

 

c. Tanggung jawab  

Tanggung jawab merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatu 

(Departemen Pendidikan Nasinoal, 2008: 1398). Tanggung jawab merupakan sesuatu 

yang ditunjukkan dengan tindakan atau sikap berani dalam mengambil sebuah 

keputusan. Nilai tanggung jawab perlu diterapkan kepada anak-anak, karena dengan 
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nilai tersebut anak-anak berlatih mengerti atas dirinya sendiri, dan pengajaran kepada 

anakpun tidak mengharuskan hanya pada usia tertentu saja, tetapi sedini mungkin. 

Ketika anak sudah mengenal orang lain dan bermain bersama teman-teman dari 

situlah nilai tanggung jawab mulai diterapkan pada pribadi anak. pengenalan dan 

tanggung jawab kepada anak dirasa sangat perlu karena dengan hal itu anak akan 

semakin bisa menghargai dan menjujung tinggi nilai kebaikan-kebaikan pada dirinya 

dan orang lain.  
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