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PENDIDIKAN KARAKTER DISIPLIN DAN NASIONALISME PADA 

ANAK DALAM LINGKUNGAN KELUARGA TNI AU 

(Studi Kasus pada Anak di Komplek Lanud Adi Soemarmo Colomadu,  

Kabupaten Karanganyar) 

Danik Novianti, A220090099, Program Studi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2013, xiv + 112 halaman 

Abstrak 

         Tujuan penelitian ini adalah, 1) Untuk mendeskripsikan penanaman 

pendidikan karakter disiplin dan nasionalisme pada anak dalam lingkungan  

keluarga TNI AU di Komplek Lanud Adi Soemarmo kecamatan Colomadu. 2) 

Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam 

pelaksanaan pendidikan karakter disiplin dan nasionalisme pada anak dalam 

lingkungan keluarga TNI AU di Komplek Lanud Adi Soemarmo kecamatan 

Colomadu.  

         Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi non-

sistematis, wawancara tertsruktur dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan 

data dengan cara triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi sumber 

data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis data model interaktif.  

         Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Pendidikan karakter disiplin 

dan nasionalisme pada anak dalam keluarga TNI AU ditegaskan pada untuk 

melatih anak agar leih bertanggungjawab (2) Pendidikan karakter disiplin dan 

nasionalisme dilakukan melalui pendidikan dan pengalaman langsung yang 

diterapkan pada anak. 

 

Kata kunci: Pendidikan karakter, disiplin dan nasionalisme, anak, keluarga TNI 

AU  
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A. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu usaha untuk menciptakan generasi muda 

yang berilmu dan berkarakter, berwawasan kebangsaan, serta berdisiplin, 

pendidikan dilaksanakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa agar dapat 

meneruskan cita-cita bangsa.  Pendidikan karakter merupakan bagian penting 

dalam dunia pendidikan kita sekarang ini. Mata pelajaran Agama dan PPKN 

merupakan mata pelajaran sebagai pembentukan karakter siswa. Menurut Samani 

(2011:1) bahwa, 

Salah satu bapak pendiri bangsa, presiden pertama Republik Indonesia, 

Bung Karno menegaskan: “Bangsa ini harus dibangun dengan 

mendahulukan pembangunan karakter (character buildin) karena character 

building inilah yag akan membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar, 

maju dan jaya, serta bermartabat. 

Pendidikan karakter sendiri dapat diajarkan melalui lingkungan sekolah maupun 

di lingkungan keluarga. Keluarga merupakan ajang pertama dimana sifat-sifat 

kepribadian anak bertumbuh dan terbentuk pertama kali, maka keluargalah 

sebagai alam pendidikan pertama dan merupakan pendidikan informal bagi 

perkembangan anak. 

B. LANDASAN TEORI  

1. Pendidikan Karakter. Pendidikan karakter menurut Gunawan (2012:200) 

adalah, “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana, serta proses 

pemberdayaan potensi dan pembudayaan peserta didik guna membangun karakter 



3 

 

pribadi dan atau kelompok yang unik-baik sebagai warga negara”. Sarjono (2011) 

berpendapat bahwa: 

  Terdapat sembilan pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, 

yaitu: pertama, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya; kedua, 

kemandirian dan tanggungjawab; ketiga, kejujuran/amanah, diplomatis; 

keempat, hormat dan santun; kelima, dermawan, suka tolong-menolong dan 

gotong royong/kerjasama; keenam, percaya diri dan pekerja keras; ketujuh, 

kepemimpinan dan keadilan; kedelapan, baik dan rendah hati, dan; 

kesembilan, karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. 

 

2. Karakter Disiplin pada Anak. Disiplin menurut Wikanjati (2012:108), 

“disiplin adalah 1 tata tertib (di sekolah, kemiliteran, dan sebagainya); 2 ketaatan 

pada peraturan (tata tertib dan sebagainya); 3 bidang studi yang memiliki objek, 

sistem, dan metode tertentu;”. Ratnawati (2000:46) berpendapat bahwa, 

“menerapkan disiplin pada anak yakni orang tua harus belajar mengendalikan 

marah, memecahkan masalah, pada suatu situasi tertentu dan mendapatkan 

dukungan dari anggota keluarga yang lain”. 

3. Karakter Nasionalisme pada Anak. Budiyono (2007:208) berpendapat 

bahwa, “nasionalisme merupakan konstruksi identitas yang dibentuk melalui 

narasi yang kemudian digambarkan dalam berbagai definisi dan aksi’. Suku 

bangsa berkeinginan membangun suatu pemerintahan sendiri untuk bangsanya 

maka mulai timbul nilai nasionalisme untuk membangun suku bangsanya. Unsur-

unsur nasionalisme Menurut Hutauruk (1984: xviii) unsur-unsur terpenting 

nasionalisme adalah: 

1) kesetiaan mutlak, kesetiaan tertinggi individu itu adalah pada nusa 

bangsa; 

2) kesadaran akan suatu panggilan; 

3) keyakinan akan suatu tugas dan tujuan yang harus dikejar; 

4) harapan akan tercapainya sesuatu yang membahagiakan; 
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5) hak hidup, hak merdeka, dan hak atas harta benda yang berhasil 

dikumpulkan dengan jalan halal; 

6) kepribadian kolektif yang mengandung perasaan mesra sekeluarga, nasib 

serta tanggung jawab yang sama; persaudaraan dan kesetiaan di antara 

manusia itu; 

7) toleransi yang sebesar-besarnya terhadap satu sama lain. 

 

4. Lingkungan Keluarga TNI. Pengertian lingkungan juga dikemukakan oleh 

Afand yaitu “segala sesuatu yang ada disekitar manusia yang memengaruhi 

perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung”. 

Keluarga menurut Purwodarminto (1996: 413) adalah, “bapak, ibu, dengan anak-

anaknya dan seisi rumah”. Tugas utama dari keluarga bagi pendidikan anak 

menurut Hasbullah (1999: 38) ialah “sebagai peletak dasar bagi pendidikan akhlak 

dan pandangan hidup keagamaan”. TNI AU merupakan kepanjagan dari Tentara 

Nasional Indonesia Angkatan Udara. Jadi dari kutipan diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa lingkungan keluarga TNI merupakan keluarga tentara yang 

masih aktif dan tinggal di suatu tempat tertentu dan tempat itu disebut komplek 

TNI. 

C. METODE PENELITIAN  

1. Observasi, menurut Hadi sebagaimana dikutib oleh Sugiyono (2006:145) 

“observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun 

dari berbagai proses biologis dan psikologis”. 

2. Wawancara, menurut Moleong (2012:186) adalah, “percakapan dengan 

maksud tertuntu”. Wawancara bertujuan agar informasi yang diperoleh semakin 

lengkap dan mendalam, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

3. Dokumentasi, menurut Arikunto (2010:274) adalah mencari data mengenai 

hal-hal atau variabel yang berupa informasi yang berasal dari catatan penting baik 
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dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Penelitian ini teknik 

dokumentasi digunakan untuk mencatat arsip maupun dokumen. Teknik 

dokumentasi ini dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan data yang 

berhubungan dengan penelitian. 

D. HASIL PENELITIAN  

Penelitian ini dilakukan di jalan Planet RT 01 RW 12, komplek TNI AU ini 

berada di Kalurahan Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten 

Karanganyar. Komplek Lanud Adi Soemarmo Jl. Planet RT 01/ RW 12 

merupakan suatu komplek atau tempat tinggal keluarga TNI AU yang masih aktif 

dinas yang berada di Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten 

Karanganyar, Jawa Tengah. Kondisi lahannya dapat dikategorikan dataran sedang 

karena tidak ada lahan yang menanjak maupun yang menurun. Jumlah kepala 

keluarga di komplek Antariksa Jl. Planet RT 01/ RW 12 ada sekitar 34 kepala 

keluarga. 

1. Penanaman Pendidikan Karakter Disiplin pada Anak dalam Lingkungan 

Keluarga 

a. Indikator dari Disiplin menurut Karim yaitu perintah, larangan, pembiasaan, 

pengawasan, dan ganjaran hukuman. Wawancara sesuai indikator perintah dengan 

keluarga TNI dapat dinyatakan seperti pertanyaan “Bagaimana cara bapak/ibu 

menanamkan disiplin pada anak?” keempat keluarga menjawab tidak jauh berbeda 

yaitu perintah merupakan tindakan awal dari penanaman disiplin yang dilakukan 

orang tua pada anak agar anak dapat mengerti apa yang harus ia kerjakan. 

Wawancara sesuai indikator larangan dinyatakan dari pertanyaan “Apakah dalam 

penerapan disiplin orang tua memberlakukan larangan pada anak?” keempat 

keluarga itu jawabannya dapat disimpulkan bahwa larangan semua keluarga 

memberlakukan larangan agar anak dalam menjalankan sesuatu dapat memedakan 
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mana yang baik dan buruk. Wawancara sesuai dengan indikator pembiasaan dari 

pertannyaan “Apakah pembiasaan itu perlu dalam penanaman disiplin pada 

anak?” jawaban dari keempat keluarga itu tidak jauh berbeda yaitu pembiasaan itu 

perlu dalam penerapan disiplin karena agar anak dapat menerima segala perintah 

yang baik dari orang tua walaupun perintah itu erat dan sulit. Wawancara dengan 

indikator pengawasan melalui wawancara “Apakah bapak/ibu melakukan 

pengawasan pada anak?” jawaban keempat keluarga tersebit hampir sama yaitu 

pengawasan pada anak itu penting dilakukan oleh orang tua karena untuk keaikan 

anak itu sendiri dalam melakukan suatu hal. Wawancara sesuai dengan indikator 

ganjaran/hukuman melalui wawancara “Apakah ganjaran/hukuman itu perlu ada 

dalam penerapan disiplin pada anak, bila ada hukuman yang seperti apa?” dan 

jawaban keempat keluarga tersebut mengenai hal ini adalah ganjaran hukuman itu 

perlu tapi tidak harus dengan kekerasan melainkan dengan pendekatan pada anak. 

2. Penanaman Pendidikan Karakter Nasionalisme pada Anak dalam Lingkungan 

Keluarga. 

Indikator jiwa nasionalisme menurut Sukarno (2005:3) yaitu : 

1. Mempunyai tujuan yang sama. 

2. Saling menjaga dan melindungi. 

3. Mempunyai keinginan untuk hidup bersama. 

       Hasil wawancara dengan indikator mempunyai tujuan yang sama melalui 

pertannyaan “Bagaimana cara bapak/ibu menanamkan nasionalisme pada anak?” 

jawaban keempat keluarga itu dapat disimpulkan bahwa tujuan dan cita-cita yang 

sama itu perlu untuk membangun rasa nasionalisme. Hasil wawancara dengan 
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indikator saling menjaga dan melindungi dari wawancara “Apakah dalam 

penerapan nasionalisme itu harus ada perasaan saling menjaga dan melindungi?” 

dapat disimpulkan jawaban keempat keluarga itu adalah menjaga dan melindungi 

sesama itu perlu dalam mewujudkan rasa nasionalisme pada suatu bangsa. Hasil 

wawancara sesuai indikator Mempunyai keinginan untuk hidup bersama dengan 

pertannyaan “Apakah keinginan untuk hidup bersamaan itu dapat mempengaruhi 

rasa nasionalisme?” dapat disimpulkan jawaban keempat keluarga adalah 

mempunyai keinginan untuk hidup bersama itu perlu digunakan dalam 

mewujudkan atau menjalankan nasionalisme pada bangsa. 

3. Faktor Pendukung dan penghambat pendidikan karakter disiplin dan 

Nasionalisme. 

a. Faktor pendukung pendidikan karakter disiplin dan nasionalisme. 

        Hasil wawancara dengan keempat keluarga melalui pertannyaan “Apa saja 

faktor pendukung bapak/ibu dalam menerapkan disiplin dan nasionalisme pada 

anak?” dapat disimpulkan bahwa faktor pendukungnya adalah orang tua dalam 

menerapkan disiplin yang baik maka harus diawali dengan contoh yang baik maka 

anak akan mengikuti orang tua sesuai dengan contoh dan perintah yang ada, pola 

pikir anak tentang pemikiran kedepan mengenai cita-cita anak itu memotivasi atau 

mendukung orang tua untuk mendidik sungguh-sungguh sang anak, menghargai 

waktu yang ada serta tanggungjawab anak sesuai dengan perbuatan yang anak itu 

lakukan. Hasil wawancara dengan keempat keluarga mengenai faktor pendukung 

nasionalisme yaitu anak sekarang sering melupakan jasa-jasa pahlawan yang 

memperjuangkan bangsa ini, maka harus ada faktor pendukung dalam pendidikan 
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karakter nasionalisme pada anak dimana orang tua sebagai contoh yang baik. 

Faktor pendukung dalam keluarga maka perlu memberi contoh pada anak untuk 

selalu bangun pagi untuk mengikuti apel pagi di kesatuan serta upacara hari besar 

nasional, dan anak pun juga akan mempunyai dorongan dan kesadaran untuk 

mengikuti upacara bendera setiap hari senin atau disetiap hari besar kenegaraan 

dan mengajarkan anak untuk menghargai karya anak bangsa.  

b. Faktor penghambat pendidikan karakter disiplin dan nasionalisme. 

         Faktor pengahambat dalam pendidikan karakter disiplin dan nasionalisme 

pada anak menurut keempat keluarga TNI AU sesuai wawancara dari pertanyaan 

“Apakah yang menghambat dalam penanaman disiplin dan nasionalisme pada 

anak?” yaitu dapat disimpulkan bahwa faktor penghambatnya adalah lingkungan, 

situasi, gejolak jiwa, dan sikap apatis yang dimiliki. Lingkungan dimana anak 

tumbuh kembang dalam lingkungan umum jadi ada pengaruh baik dan pengaruh 

buruk didalam perkembangan anak dalam pelaksanaan disiplin dan nasionalisme. 

E. KESIMPULAN  

 

1. Pendidikan karkter merupakan pendidikan yang disengaja untuk memahami 

manusia agar peduli terhadap nilai-nilai etis dalam kehidupan. Pendidikan 

karakter diajarkan pada lingkungan keluarga dimana keluarga terdiri dari anak 

dan orang tua. Anak merupakan amanat tuhan dalam kehidupan rumah tangga 

yang harus dijaga dan didik, dan orang tuaadalah sebagai pendidik  utama 

untuk perkemangan anak. 

2. Penanaman Pendidikan Karaker Dilingkungan Keluarga. pendidikan karakter 

disiplin disini mencakup semua indikator disiplin yang ada yaitu perintah, 
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larangan, pembiasaan, pengawasan, ganjaran hukuman. pendidikan karakter 

nasionalisme di lingkungan keluarga dapat diambil kesimpulan yaitu keluarga 

ini mempunyai ukuran yaitu indikator nasionalisme yang meliputi tujuan yang 

sama, saling menjaga, dan keinginan hidup bersama. 

3. Faktor Pendukung dan Penghamat Penanaman Pendidikan Karakter Disiplin 

dan Nasionalisme yaitu Motivasi anak melalui orang tua yang selalu memberi 

dorongan pada anak. Faktor pendukung contoh yang baik dari orang tua untuk 

anak, pola pikir anak tentang masa depan dan cita cita, menghargai waktu yang 

ada, tanggungjawab sang anak dan orang tua dalam menjalankan sesuatu. 

Faktor penghambat adalah lingkungan, situasi, gejolak jiwa, emosi, dan sikap 

apatis. 

F. SARAN 

Dari beberapa kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang dilakukan untuk 

proses kelancaran pelaksanaan pendidikan karakter disiplin dan nasionalisme pada 

anak dalam lingkungan keluarga TNI AU. Saran-saran tersebut meliputi: 

1. Bagi anak, hasil penelitian ini menjadi gambaran yang perlu dicontoh bahwa 

anak perlu disiplin dalam menjalankan perintah oarang tua dan mematuhi 

peraturan yang ada. 

2. Bagi orang tua , penelitian ini memberikan gambaran bahwa penanaman sikap 

disiplin dan nasionalisme dapat dimulai dari pendidikan di keluarga. 

3. Bagi penelitian berikutnya, hasil penelitian ini menjadi bahan referensi untuk 

dasar penelitian selanjutnya mengenai penanaman pendidikan karakter pada 

anak. 
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