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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

A. Pengertian Pendidikan Karakter 

Pendidikan merupakan usaha secara sadar yang dilakukan oleh guru 

kepada anak/siswa dengan tujuan adanya perubahan yang lebih baik. Perubahan 

tersebut dapat berupa bertambahnya pengetahuan atau ketrampilan. Pendidikan 

memiliki banyak pengertian, karena setiap penulis memiliki pengertian akan 

pendidikan yang berbeda-beda. Perbedaan sudut pandang dari masing-masing 

penulis menyebabkan banyak pengertian pendidikan. Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif  mengembangkan potensi dirinya, 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dalam 

masyarakat.7   

Pengertian pendidikan tersebut menjelaskan bahwa tujuan dari 

pendidikan lebih dari perubahan sikap, ketrampilan dan pengetahuan. 

Pendidikan harus menghasilkan perubahan yang lebih baik. Dalam kaitannya 

dengan pendidikan karakter, pendidikan dalam hal ini lebih ditekankan pada 

                                                           
7 Amos Neolaka dan Grace Amelia A Neolaka, Landasan Pendidikan Dasar Pengenalan Diri 
Menuju Perubahan Hidup, (Depok, Kencana, 2017) hal.2. 
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adanya perubahan sikap menuju kematangan emosi siswa/anak. Kematangan 

emosi dapat dilihat dari sikap yang dilakukan oleh siswa/anak dalam kegiatan 

sehari-hari. Kematangan sikap dapat terwujud jika ada peran pendidikan 

karakter secara tepat.  

Pendidikan dimulai sejak usia dini dari lahir hingga sepanjang hayat. 

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 Ayat 14, Sisdiknas 

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 rohani agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”. Upaya pembinaan oleh 

orang tua ataupun guru dilakukan sejak anak berusia dini. 

Pendidikan anak usia dini merupakan layanan pendidikan yang 

diberikan kepada anak sejak usia 0 sampai 6 tahun. Lembaga pendidikan yang 

ada pada pendidikan anak usia dini meliputi, Kelompok Bermain (KB), Taman 

Kanak-Kanak (TK), serta Taman Penitipan Anak (TPA). Dengan demikian 

upaya penanaman karakter di TK PGRI 01 merupakan upaya pendidikan 

karakter anak usia dini khususnya pada jenjang pendidikan TK.   

Anak Usia Dini (AUD) merupakan kelompok usia yang berada dalam 

proses perkembangan unik, karena proses perkembangannya (tumbuh dan 

kembang) terjadi bersama dengan masa golden age (masa peka). Menurut 

Fadlillah. M & Mualifatu. L (2013: 48) golden age adalah masa-masa keemasan 
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seorang anak, yaitu masa ketika anak mempunyai banyak potensi yang sangat 

baik untuk dikembangkan. Pada dasarnya saat masa golden age hampir semua 

aspek perkembangan yang ada pada anak sedang berkembang dengan pesatnya. 

Hal ini menyebabkan berbagai rangsangan yang diterima oleh anak akan 

dengan cepat diproses dan dijadikan informasi baru oleh anak. Golden age 

merupakan kesempatan berharga bagi orang tua maupun guru untuk 

menanamkan nilai-nilai baik pada diri anak. Salah satu nilai yang penting 

ditanamkan yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan pendidikan karakter.8 

Pengertian dari karakter adalah suatu watak atau tabiat yang dibawa 

individu sejak lahir. Kesimpulan dari pengertian tersebut bisa diartikan bahwa 

sesungguhnya karakter tersebut tidak dapat dirubah. Namun demikian dengan 

adanya pendidikan diharapkan seseorang melalui proses pendidikan dapat 

membedakan nilai baik dan buruk sehingga dapat mempengaruhi tabiat atau 

watak yang telah dibawa sejak lahir tersebut berubah ke arah yang lebih baik. 

Pendidikan karakter dapat diartikan sebagai usaha secara sadar dan 

terencana oleh sebagian kelompok untuk merubah tabiat atau prilaku peserta 

didik menuju ke arah yang lebih baik. Dari beberapa definisi tentang pendidikan 

karakter dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter memiliki tujuan nilai 

universal yaitu: beretika, bertanggung jawab, peduli, jujur, adil, apresiatif, baik, 

murah hati, berani, bebas, setara, dan penuh prinsip.9 

                                                           
8 Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Edisi 5 Tahun ke-6 2017 
9 Muhammad Yaumi, Pendidikan Karakter, Landasan, Pilar, dan Implementasi, (Jakarta; Kharisma 
Putra Utama, 2016), hal.8 



12 
 

Pendidikan karakter merupakan strategi untuk menanamkan nilai-nilai 

luhur pada diri seseorang agar seseorang dapat berperilaku dengan baik. 

Fadlilah, M & Mualifatu, L (2013: 22) menyatakan bahwa pendidikan karakter 

adalah suatu pendidikan yang mengajarkan tabiat, moral, tingkah laku maupun 

kepribadian. Hal senada diungkapkan oleh Mulyasa (2011: 7) yang 

mendefinisikan pendidikan karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai-

nilai karakter kepada peserta didik meliputi komponen: kesadaran, pemahaman, 

kepedulian, dan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, 

baik terhadap Allah Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, 

maupun masyarakat dan bangsa secara keseluruhan.10 

 

B. Penanaman Karakter dalam berbagai Teori 

1. Berdasarkan Tinjauan Kurikulum Pendidikan Nasional 

 Pengembangan komfortabilitas pendidikan nasional Indonesia dan 

dalam rangka pengembangan soft-skill serta karakter beberapa tahun terakhir 

ini dilakukan lewat pengembangan kurikulum. Perkembangan tersebut dimulai 

dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tahun 2004. Selanjutnya, 

dikembanngkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006, 

kemudian berganti menjadi kurikulum 2013. Kurikulum yang terbaru adalah 

kurikulum 2013 yang menyebutkan diri sebagai kurikulum yang berkarakter. 

Pendidikan karakter menjadi hal yang pokok pada kurikulum 2013 karena 

                                                           
10 Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Edisi 5 Tahun ke-6 2017 
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sistem pendidikan yang selama ini diterapkan hanya mengandalkan dan 

mengutamakan pencapaian pengetahuan semata tetapi melupakan penanaman 

nilai kepribadian, sehingga menghasilkan manusia yang pintar secara 

intelektual tetapi lemah secara sosial maupun spiritual.  

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pada Bab 2 Pasal 3 menyatakan bahwa fungsi pendidikan 

nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa. 11 Sehingga penting adanya penanaman pendidikan karakter untuk 

mensukseskan tujuan pendidikan nasional. Dengan memasukkan pendidikan 

karakter ke dalam kurikulum pendidikan, sistem pendidikan akan menjadi 

seimbang demi meningkatkan mutu masyarakat di bidang intelektual dan 

perkembangan moral bangsa Indonesia. 

Pendidikan karakter merupakan suatu usaha tenaga pendidik dan 

pengajar dalam mewujudkan pemahaman terhadap prinsip dan kaidah moral 

yang berlaku di tengah masyarakat.12 Penanaman karakter dalam kurikulum 

pendidikan nasional tidan berdiri sendiri, tetapi berintegrasi dengan pelajaran-

pelajaran yang ada maupun kegiatan intra dan ekstra dengan memasukkan 

                                                           
11 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(https://www.hukumonline.com/.../undangundang-nomor-20-tahun-2003) (Online) akses pada 13 

Agustus 2019 

 
12 Janah Roikhatul, Pendidikan Karakter dalam Perspektif Kurikulum 2013, (Jurnal 

Pendidikan Vol.1:https://ejurnal.stkiprokania.ac.id/index.php/jpr/article/download/85/49/),  

2016. (Online) akses pada tgl 13 Agustus 2019. 

https://www.hukumonline.com/.../undangundang-nomor-20-tahun-2003)%20(Online)%20akses%20pada%2013%20Agustus%202019
https://www.hukumonline.com/.../undangundang-nomor-20-tahun-2003)%20(Online)%20akses%20pada%2013%20Agustus%202019
https://ejurnal.stkiprokania.ac.id/index.php/jpr/article/download/85/49/),
https://ejurnal.stkiprokania.ac.id/index.php/jpr/article/download/85/49/),
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nilai-nilai karakter dan budaya bangsa Indonesia. Sehingga pendidikan 

karakter menjadi bagian terpadu dengan kurikulum pendidikan nasional. 

Dalam beberapa tahun terakhir media massa memberitakan adanya 

konflik fisik antar masyarakat, agama, pelajar, remaja, gank dan desa yang 

dipicu masalah kecil dan salah paham. Penyalahgunaan narkoba dan minuman 

keras juga melanda remaja, merokok dikalangan pelajar juga sudah menjadi 

hal wajar. Dengan penyalahgunaan narkoba dan minuman keras dibarengi 

dengan permasalahan-permasalahan baru seperti menurunnya semangat 

bekerja (malas), seks bebas, menurunnya kepekaan sosial yang dibarengi 

dengan kurang mempedulikan kata hati (nurani), menurunnya sikap hormat 

kepada orang tua dan guru, merasa berani dan kuat (bertindak nekat).  

Untuk menjawab semua permasalahan tersebut tentunya dengan 

pembentukan karakter yang baik. Dari mana pembentukan itu diperoleh salah 

satunya adalah melalui pendidikan, baik formal maupun non formal. Di dalam 

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada 

Bab 1 Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
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akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara.13 

Adanya undang-undang tersebut yang merumuskan tujuan dan fungsi 

dari pendidikan nasional turut membuktikan bahwa pendidikan harus dibarengi 

dengan penanaman nilai-nilai karakter. Tujuan pendidikan nasional itu 

merupakan rumusan mengenai kualitas manusia Indonesia yang harus 

dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Dari pendidikan bisa 

memunculkan karakter sebuah bangsa atau orang. pendidikan karakter 

sesungguhnya sudah menjadi buah pemikiran tokoh pendidikan Indonesia 

sejak tahun 1930. Dihadapan peserta kongres Taman Siswa, Ki Hajar 

Dewantoro menyampaikan: pendidikan pada umumnya berarti daya upaya 

untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), 

pikiran (intelect) dan tubuh anak dalam pengertian taman siswa tidak boleh 

dipisah-pisahkan bagian-bagian itu, agar kita dapat memajukan kesempurnaan 

hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras 

dengan dunianya.14 

Adapun fungsi dari pendidikan karakter yang tertera dalam kurikulum 

2013 yaitu: 

                                                           
13 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(https://www.hukumonline.com/.../undangundang-nomor-20-tahun-2003) (Online) akses pada 13 

Agustus 2019 

 
14Hasyim, Dr.Adelina. Pembelajaran Ilmu Pendidikan Sosial Berbasis Pendidikan Karakter. 
(Yogyakarta:Media Akademi, 2015) hal 31 

https://www.hukumonline.com/.../undangundang-nomor-20-tahun-2003)%20(Online)%20akses%20pada%2013%20Agustus%202019
https://www.hukumonline.com/.../undangundang-nomor-20-tahun-2003)%20(Online)%20akses%20pada%2013%20Agustus%202019


16 
 

a. Pembentukan dan pengembangan potensi 

b. Perbaikan dan penguatan 

c. Penyaring 

Sedangkan tujuan dari pendidikan karakter yang tertera dalam 

kurikulum 2013 yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Kementerian Pendidikan Nasional telah merumuskan 18 Nilai 

Karakter yang akan ditamamkan dalam diri peserta didik sebagai upaya 

membangun karakter bangsa. Berikut akan dipaparkan mengenai 18 Nilai 

Dalam Pendidikan Karakter Versi Kemendiknas : 

a. Religius, yakni ketaatan dan kepatuahan dalam memahami dan 

melaksanakan ajaran agama (aliran kepercayaan) yang dianut, termasuk 

dalam hal ini adalah sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama 

(aliran kepercayaan) lain, serta hidup rukun dan berdampingan. 

b. Jujur, yakni sikap dan perilaku yang menceminkan kesatuan antara 

pengetahuan, perkataan, dan perbuatan (mengetahui apa yang benar, 

mengatakan yang benar, dan melakukan yang benar) sehingga menjadikan 

orang yang bersangkutan sebagai pribadi yang dapat dipercaya. 

c. Toleransi, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan penghargaan 

terhadap perbedaan agama, aliran kepercayaan, suku, adat, bahasa, ras, 
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etnis, pendapat, dan hal-hal lain yang berbeda dengan dirinya secara sadar 

dan terbuka, serta dapat hidup tenang di tengah perbedaan tersebut. 

d. Disiplin, yakni kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala 

bentuk peraturan atau tata tertib yang berlaku. 

e. Kerja keras, yakni perilaku yang menunjukkan upaya secara sungguh-

sungguh (berjuang hingga titik darah penghabisan) dalam menyelesaikan 

berbagai tugas, permasalahan, pekerjaan, dan lain-lain dengan sebaik-

baiknya. 

f. Keratif, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan inovasi dalam 

berbagai segi dalam memecahkan masalah, sehingga selalu menemukan 

cara-cara baru, bahkan hasil-hasil baru yang lebih baik dari sebelumnya. 

g. Mandiri, yakni sikap dan perilaku yang tidak tergantung pada orang lain 

dalam menyelesaikan berbagai tugas maupun persoalan. Namun hal ini 

bukan berarti tidak boleh bekerjasama secara kolaboratif, melainkan tidak 

boleh melemparkan tugas dan tanggung jawab kepada orang lain. 

h. Demokratis, yakni sikap dan cara berpikir yang mencerminkan persamaan 

hak dan kewajiban secara adil dan merata antara dirinya dengan orang lain. 

i. Rasa ingin tahu, yakni cara berpikir, sikap, dan perilaku yang 

mencerminkan penasaran dan keingintahuan terhadap segala hal yang 

dilihat, didengar, dan dipelajari secara lebih mendalam. 

j. Semangat kebangsaan atau nasionalisme, yakni sikap dan tindakan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi 

atau individu dan golongan. 
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k. Cinta tanah air, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa bangga, 

setia, peduli, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, budaya, 

ekomoni, politik, dan sebagainya, sehingga tidak mudah menerima 

tawaran bangsa lain yang dapat merugikan bangsa sendiri. 

l. Menghargai prestasi, yakni sikap terbuka terhadap prestasi orang lain dan 

mengakui kekurangan diri sendiri tanpa mengurangi semangat berprestasi 

yang lebih tinggi. 

m. Komunikatif, senang bersahabat atau proaktif, yakni sikap dan tindakan 

terbuka terhadap orang lain melalui komunikasi yang santun sehingga 

tercipta kerja sama secara kolaboratif dengan baik. 

n. Cinta damai, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan suasana damai, 

aman, tenang, dan nyaman atas kehadiran dirinya dalam komunitas atau 

masyarakat tertentu. 

o. Gemar membaca, yakni kebiasaan dengan tanpa paksaan untuk 

menyediakan waktu secara khusus guna membaca berbagai informasi, 

baik buku, jurnal, majalah, koran, dan sebagainya, sehingga menimbulkan 

kebijakan bagi dirinya. 

p. Peduli lingkungan, yakni sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar. 

q. Peduli sosial, yakni sikap dan perbuatan yang mencerminkan kepedulian 

terhadap orang lain maupun masyarakat yang membutuhkannya. 
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r. Tanggung jawab, yakni sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan 

tugas dan kewajibannya, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, 

masyarakat, bangsa, negara, maupun agama. 

Demikian 18 Nilai Dalam Pendidikan Karakter Versi Kemendiknas dalam 

upaya membangun karakter bangsa melalui pendidikan di sekolah atau 

madrasah. 

2. Penanaman Karakter dalam Sudut Pandang Islam  

Agama memiliki peran penting dalam kehidupan bangsa Indonesia 

dan menjadi pemandu dalam upaya mewujudkan suatu kehidupan yang 

bermakna, damai dan bermartabat. Menyadari bahwa peran tersebut maka 

internalisasi nilai agama dalam kehidupan pribadi menjadi keniscayaan.  

Pendidika Agama Islam (PAI) dimaksudkan untuk membentuk 

peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah 

SWT, berakhlak mulia serta meningkatkan potensi sepiritual. Akhlak mulia 

mencakup etika, budi pekerti, dan moral. Peningkatan potensi sepiritual 

mencakup pengenalan, pemahaman, dan peneneman nilai-nilai keagamaan, 

serta pengamalan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan individual ataupun 

sosial. 

Al-Qur’an yang menjadi ruh dalam pendidikan agama islam, 

sebagaimana al-qur’an merupakan kalamullah yang menjadi dasar dalam 

setiap kehidupan umat islam. AL-qur’an telah menjelaskan dan 

memberikan petunjuk tentang pendidikan bagi anak dari berbagai aspek 
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pendidikan. Sebagai bagian dari aspek pendidikan yang tertuang dalam Al-

qur’an salah satunya adalah pendidikan karakter. Dalam hal ini pendidikan 

karakter disebut sebagai pendidikan akhlak yang memiliki prinsip utama 

yaitu adab. Sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata dalam Ibnu 

Muhammad 2008 15 “Adab adalah menggunakan dan memakai apa yang 

disenangi baik berupa ucapan atau perbuatan”. 

Pendidikan karakter pada anak dalam AL-Qur’an telah di kisahkan 

sebagaimana nabi-nabi dalam pendidikan anaknya. Seperti contohnya kisah 

Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan Nabi-Nabi yang lainnya. Dalam 

al-qur’an telah dikisahkan bagaimana cara Nabi dalam mendidik anak-

anaknya. Antara lain dengan cara keteladanan, memberi nasehat penuh 

kasih sayang dan bersikap adil, mendoakan serta membantu anak agar dapat 

berbakti dan taat. 

Al-Qur’an yang merupakan sumber utama dan pedoman utama bagi 

umat islam dalam menjalani kehidupan, juga diperjelas dalam hadits-hadits 

Nabi Muhammad SAW yang selalu mempertegas akan pentingnya 

pendidikan karakter pada anak. Sebagai mana hadits Nabi Muhammad 

antara lain;16 

  إنَّ ِمْن ِخيَاِرُكْم أَْحَسنَُكْم أَْخالَق   

“Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik 

akhlaknya.(HR.Ahmad)” 

                                                           
15Ibnu Muhammad, Cara Nabi Mendidik Anak, (Jakarta,AL-I’Tishom Cahaya Umat,2008), hal 263 
16 Kumpulan-hadits-nabi-tentang-akhlak, (https://WWW.fiqihmuslim.com), 2017. (online), akses 
tgl. 29 Juni 2019 

https://www.fiqihmuslim.com/
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ِ َصلَّى َّللاَّ اُرُكمْحَسنُُهْم ُخلُق ا َوِخيَ ْكَمُل اْلُمْؤِمنِيَن إِيَمان ا أَ أَ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَاَل قَاَل َرسُوُل َّللاَّ ِخيَاُركُْم  
  ِلنَِسائِِهْم ُخلُق ا )الترمذى

“Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ia yang 

memiliki akhlak terbaik. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik 

akhlaknya kepada pasangannya.” (Hadits riwayat Tirmidzi) 

 

3.  Penanaman Karakter Menurut Al-Ghozali 

Al-ghozali merupakan salah satu dari sekian tokoh pendidikan yang 

memikirkan pendidikan karakter. Karya-karyanya dalam kitab yang 

ditulisnya antara lain, ihya’ ulumuddin, bidayatul hidayah merupakan 

kitab-kitab yang mengulas tentang konsep-konsep pendidikan karakter. 

Kitab-kitab karya Al-Ghozali banyak membahas tentang etika dan akhlak. 

Pendidikan karakter adalah sebuah sistem yang menanamkan nilai 

karakter pada peserta didik, mengandung komponen pengetahuan, 

kesadaran individu, tekad, serta adanya kemauan tindakan untuk 

melaksanakan nilai-nilai, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, 

sesama manusia, lingkungan maupun bangsa, sehingga akan terwujud 

insan kamil (Aunillah, 2011 dalam Tobroni, 2018)17 

Pandangan Al-Ghozali tentang pendidikan karakter lebih ditekankan 

pada istilah akhlak. Pengertian akhlak menurut terminologi adalah sifat 

yang tumbuh dan menyatu pada diri seseorang.18 Menurut Al-Ghozali 

dalam Ihya’ Ulumuddin, akhlak merupakan ungkapan tentang sesuatu 

                                                           
17 Tobroni dkk, Memperbincangkan Pemikiran Pendidikan Islam: dari Idealisme Subtantif Hingga 
Konsep Aktual, (Jakarta, Prenadamedia Groub, 2018), hal 95 
18 Ibid, hal 98 
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keadaan yang tetap di dalam jiwa, yang darinya muncul perbuatan-

perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa membutuhkan pemikiran dan 

pertimbangan (dalam Tobroni, 2018).19 

Akhlak atau pendidikan karakter merupakan pendidikan akan baik 

dan buruk suatu nilai yang melekat pada watak manusia. Akhlak atau 

karakter tersebut dapat dikembangkan menjadi beberapa karakter 

sebagaimana yang dilakukan dalam mengelaborasi pendidikan karakter 

bagi anak antara lain: (1) karakter religius; (2) karakter tawakal; (3) 

karakter ikhlas; (4) karakter solidaritas; (5) karakter cinta ilmu bermanfaat; 

(6) karakter Jujur; (7) karakter kesederhanaan; (8) karakter sabar; (9) 

karakter syukur; (10) karakter sikap lemah lembut. Sepuluh karakter 

tersebut terdapat dalam kitab Ihya’ Ulumuddin dan Mukhtashar Ihya’ 

Ulumuddin (Hanani, 2014 dalam Tobroni, 2018)20 

Menurut Al-Ghozali (dalam Rohayati, 2011 Tobroni, 2018), 

penanaman karakter dilakukan dengan menggunakan tiga metode yaitu: (1) 

mujahadah dan membiasakan latihan dengan amal saleh; (2) perbuatan itu 

dikerjakan dengan diulang-ulang; (3) memohon karunia ilahi agar nafsu 

syahwat dan amarah dapat lurus patuh kepada akal dan agama.21  

Penanaman karakter tidak dilakukan sejak anak berada dibangku 

sekolah saja, melainkan sejak pada lingkungan yang paling dekat dengan 

anak yaitu lingkungan keluarga. Pola pendidikan yang diberikan oleh 

                                                           
19 Ibid, hal 98 
20Tobroni dkk, Memperbincangkan Pemikiran Pendidikan Islam: dari Idealisme Subtantif Hingga 
Konsep Aktual, (Jakarta, Prenadamedia Groub, 2018), hal 98  
21 Ibid, hal. 99 
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keluarga, makanan halal yang diberikan oleh keluarga sangat memberi 

pengaruh yang sangat besar pada penanaman karakter anak. Peranan 

lingkungan sekitar guru dan teman juga memiliki peran besar dalam upaya 

penanaman karakter pada anak (dalam Tobroni, 2018).22  

Upaya penanaman karakter pada anak usia Taman Kanak-Kanak 

dapat dilakukan dengan menggunakan strategi langsung dan tidak 

langsung. Strategi langsung yaitu melalui metode pembiasaan sedangkan 

strategi tidak langsung yaitu dengan tidak mengajarkan kepada anak tetapi 

memanfaatkan kecenderungan anak melalui metode pemberian contoh atau 

suri tauladan dan kisah. Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam 

upaya penanaman karakter pada anak adalah melalui pendekatan formal 

dan pendekatan non formal.  

 

C. Upaya Penanaman Karakter 

Upaya penanaman karakter merupakan bagian dari pemberian 

pendidikan karakter kepada anak. Pengertian dari pendidikan karakter itu 

sendiri merupakan upaya penanaman kecerdasan berfikir dan bersikap ke arah 

yang lebih baik yaitu upaya untuk memberikan pendidikan kepada anak agar 

anak dapat membedakan antara baik dan buruk. Sebagaimana pendapat Wiyani 

dalam buku Implementasi Pendidikan Karakter mengatakan “ Pendidikan 

Karakter adalah proses pemberian sebuah tuntunan kepada peserta didik untuk 

                                                           
22 Ibid, hal 98 
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menjadi manusia berkarakter seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, 

pikir, raga serta rasa dan karsa”23  

Ki Hajar Dewantoro seorang tokoh pendidikan di Indonesia memiliki 

pandangan pendidikan yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya maun karso, tut 

wuri handayani yang artinya pendidikan dilakukan dengan memberikan contoh 

tauladan, memberi semangat, dan mendorong anak untuk berkembang (dalam 

Anita Yus, 2011)24. Bentuk – bentuk upaya penanaman karakter dapat 

dilakukan dengan pemberian contoh atau tauladan, memberikan semangat 

dengan bentuk reword (pemberian penghargaan) serta dorongan –dorongan 

untuk selalu berprilaku baik dengan pemberian motifasi untuk terus berbuat 

baik. 

Peran seorang guru dalam upaya penanaman karakter sangat besar. Guru 

diharapkan mampu memahami kondisi anak baik fisik maupun psikis anak. 

Anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sebagaimana pendapat 

Gardner dalam Yus Anita, 2011 mengatakan bahwa kecerdasan ada dalam 

beberapa dimensi antara lain kecerdasan bahasa, kecerdasan logika, kecerdasan 

musik, kecerdasan gerak tubuh, kecerdasan gambar dan ruang, kecerdasan diri, 

kecerdasan bergaul, serta kecerdasan alami.25 

Diantara kecerdasan yang dimilki anak diharapkan semua kecerdasan 

tersebut dapat berkembang secara maksimal. Meskipun dalam 

                                                           
23 Japar Muhammad dkk, Implementasi Pendidikan Karakter, (Surabaya: CV. Jakad Publishing 
2018), hal. 64 
24 Yus Anita, Model Pendidikan Anak Usia Dini, (Jakarta:PT Adhitya Andrebina Agung), hal. 9 
25 Yus Anita, Model Pendidikan Anak Usia Dini, (Jakarta:PT Adhitya Andrebina Agung), hal. 10 
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perkembangannya anak memiliki salah satu kecerdasan yang lebih menonjol. 

Dalam kaitannya dengan upaya penanaman karakter maka kecerdasan yang 

berkaitan dengan kecerdasan emosi antara lain kecerdasan bahasa, kecerdasan 

diri, kecerdasan bergaul dan kecerdasan alami diharapkan dapat berkembang 

dengan baik. 

Anak selain memiliki kecerdasan yang berbeda-beda juga memilki 

tahapan perkembangan yang berbeda-beda pula. Dalam perkembangannya anak 

dapat berkembang dengan cepat dan tepat jika anak mendapat rangsangan 

pendidikan secara tepat. Untuk itu diharapkan guru juga memahami 

perkembangan yang terjadi pada anak. Perkembangan-perkembangan tersebut 

antara lain perkembangan fisik, perkembangan bahasa, perkembangan emosi, 

perkembangan sosial, perkembangan intelektual, dan perkembangan moral.26 

Dengan berkembangnya semua aspek perkembangan anak diharapkan 

penanaman karakter pada anak juga tertanam dengan baik. 

Upaya penanaman karakter dilaksanakan dengan sistematika yang baik. 

Hal ini agar mencapai hasil yang maksimal. Upaya penanaman karakter dimulai 

dari dalam keluarga yang berkesinambungan dengan lembaga pendidikan serta 

lingkungan. Tidak akan tercipta suatu generasi yang berkarakter jika tiga 

komponen pendidikan tersebut tidak saling mendukung dalam memberikan 

pendidikan karakter.  

                                                           
26 Darmadi, Kecerdasan SpiritualAnak Usia Dini dalam Cakrawala Pendidikan Islam, (Guepedia), 
hal. 58 
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Penanaman pembiasaan sejak dini, merupakan salah satu upaya untuk 

mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan karakter, melalui sinergitas seluruh 

komponen sekolah dalam membentuk karakter anak melalui penanaman nilai-

nilai kebaikan yang dibiasakan. Dengan demikian sekolah memiliki peranan 

yang sangat penting dalam upaya penanaman karakter anak yaitu melalui 

kurikulum dan membentuk lingkungan kultur sekolah sebagai lingkungan 

moral.27  

Upaya penanaman karakter merupakan tanggung jawab semua pihak. 

Bukan hanya keluarga dalam hal ini adalah orang tua tetapi semua pihak dalam 

elemen masyarakat turut berperan dalam upaya penanaman karakter. Upaya 

penanaman karakter memerlukan sinergitas antara keluarga, lembaga 

pendidikan, masyarakat (termasuk di dalamnya institusi keagamaan) dan 

negara.28 Tahapan-tahapan dalam upaya penanaman karakter antara lain : 1) 

keluarga, keluarga merupakan lingkungan pertama dalam penanaman karakter 

anak; 2) lembaga pendidikan, melalui kegiatan pembelajaran yang diberikan 

saat anak berada di sekolah; 3) lingkungan masyarakat yaitu lembaga 

keagamaan juga sangat berperan penting dalam upaya penanaman karakter 

anak; 4) negara yaitu melalui kebijakan-kebijakan tentang upaya penanaman 

karakter. 

 

                                                           
27 Japar Muhammad, zulela MS, Sofyan, Implementasi Pendidikan Karakter, (Surabaya, CV. Jakad 
Publising, 2018), hal: 44 
28 Koesoema Doni, Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak di Zaman Global, (Jakarta: PT 
Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007), hal 182 
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D. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Upaya Penanaman Karakter 

Hambatan-hambatan dalam upaya penanaman karakter, harusnya 

dijadikan tantangan bagi guru untuk tetap bisa melaksanakan pendidikan 

karakter. Hal ini karena disamping adanya faktor penghambat upaya 

penanaman karakter ada faktor pendukung yang menjadikan alasan pentingnya 

pendidikan karakter diberikan sejak anak usia dini. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Naziro 

Fitriyanti, Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2016. Terdapat 

beberapa faktor penghambat dan pendukung dalam penanaman karakter pada 

siswa melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) kelas IV SD 

Muhammadiyan 16 Surakarta, antara lain: 

1. Upaya mempersiapkan generasi emas 2045 yang tertuang dalam 

tujuan pedidikan nasional. 

2. Interaksi pendidikan anak dalam al-qur’an. Pada intinya materi 

pendidikan anak dalam al-qur’an dapat dikelompokan dalam tiga 

aspek antara lain akidah, syari’ah dan akhlak. 

3. Hadis Nabi Muhammad tentang keutamaan akhlak29 

َم َصاِلَح اأْلَْخالَقِ   .إِنََّما بُِعثُْت أِلُتَِمِّ

                                                           
29 Fitriyanti, Naziro. Penanaman Karakter Siswa Melalui Pembelajaran PAI Pada Siswa 
Kelas IV SD Muhammadiyah 16 Surakarta (Jurnal ilmiah Vol 6, No 4: 
journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/sakp/article/download/.../4897) (Online). 2016. Akses 
pada 13 Agustus 2019. 
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“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. 

(HR. Ahmad)30 
 

Faktor penghambat dan pendukung selalu ditemui dalam upaya 

penanaman karakter. Hal ini merupakan hal yang wajar. Untuk itu perlu adanya 

kesiapan materi dan sikap bagi para guru untuk bisa melakukan upaya 

penanaman karakter. Guru dituntut memiliki pengetahuan yang luas serta sifat-

sifat yang dapat mendukung kesuksesannya31 dalam upaya penanaman 

karakter, antara lain :1) penyabar dan tidak pemarah; 2) lemah lembut dan 

menghindari kekerasan; 3) hatinya penuh kasih sayang; 4) memilih yang 

termudah diantara dua perkara selagi tidak berdosa; 5) fleksibel; 6) tidak 

emosional; 7) bersikap moderat dan seimbang; 8) ada senjang waktu dalam 

memberi nasehat.  

                                                           
30 Kumpulan-hadits-nabi-tentang-akhlak, (https://WWW.fiqihmuslim.com), 2017. (online), akses 
tgl. 29 Juni 2019 
31 Ibnu Muhammad, Cara Nabi Mendidik Anak, (Jakarta,AL-I’Tishom Cahaya Umat,2008), hal 18-
22 

https://www.fiqihmuslim.com/

