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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Zaman selalu berubah setiap waktu, keadaan tidak pernah menetap 

pada suatu titik, tetapi selalu berubah.Kehidupan manusia yang juga selalu 

berubah dari tradisional menjadi modern. Perkembangan teknologi juga 

berubah setiap detik. Segala perubahan tersebut juga mempengaruhi 

perubahan moral dan mental manusia. 

Sekolah adalah salah satu lembaga yang bertanggung jawab terhadap 

pembentukan karakter pribadi anak (character building), karenanya disini 

peran dan kontribusi guru sangat dominan. Sebagai suatu lembaga, sekolah 

memilki tanggung jawab moral bagaimana anak didik itu pintar dan cerdas 

sebagaimana diharapkan orang tuanya. Tugas seorang guru tidak hanya 

mengajar, tetapi juga mendidik anak, sehingga anak tidak hanya memiliki 

kecerdasan kognitif, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Ini merupakan 

tujuan dari  pendidikan, yaitu menciptakan keluaran kesejahteraan lahir dan 

batin, terbentuknya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, sejahtera lahir dan 

batin, terampil dan memilki jiwa kebangsaan. 

Pada masa saat ini tampak penurunan moral generasi muda yang 

tampak pada meningkatnnya kekerasan. Sering terjadinya tawuran, 

penggunaan bahasa gaul atau kurangnya kesopanan berbicara dengan orang 

lain atau orang yang lebih tua. Banyak generasi muda yang merusak diri 
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dengan alkohol , obat-obatan terlarang dan seks bebas. Tidak ada rasa malu 

antara laki-laki dan perempuan. Hal ini membuktikan penanaman dasar 

karakter 15 tahun yang lalu kurang berhasil ditambah semakin bebasnya 

program televisi yang juga memberikan andil besar dalam kemerosotan 

moral generasi bangsa. Sehingga pendidikan anak usia dini khususnya RA/ TK 

harus lebih baik dalam penanaman karakter dan aplikasinya terhadap anak 

didik. 

Tujuan pendidikan di atas menunjukkan bahwa budi pekerti 

merupakan salah satu sifat yang diharapkan dimilki oleh siswa sebagai 

peserta didik. Oleh karena itu budi pekerti sedini mungkin sudah 

diperkenalkan pada anak didik untuk menghasilkan sumber daya yang 

bermutu sesuai dengan tujuan pendidikan. Budi pekerti lebih menitik 

beratkan pada watak, perangai, perilaku atau dengan kata lain tata krama 

dan etika. Jadi, pendidikan budi pekerti secara sederhana diartikan sebagai 

penanaman nilai-nilai akhlak, tata karma bagaimana berperilaku yang baik 

kepada seseorang. Pada perkembangannya, pendidikan budi pekerti tidak 

lagi cukup untuk membentuk peserta didik yang memiliki kepribadian yang 

baik (Isjoni, 2006). Dibutuhkan pendidikan budi pekerti yang tidak hanya 

melibatkan relasi sosial anak, tetapi juga melibatkan pengetahuan, perasaan 

dan perilaku anak yang berada dalam ranah pendidikan karakter. 

Pembentukan karakter (character building) dapat dilakukan melalui 

pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan 

(cognitive), perasaan (feeling), dan tindakan (action). Tanpa ketiga aspek ini, 
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maka pendidikan karakter tidak akan efektif. Dengan pendidikan karakter, 

seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi adalah 

bekal terpenting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan, 

karena dengannya seseorang akan dapat berhasil dalam menghadapi segala 

macam tantangan, termasuk tantangan untuk berhasil menjadi akademis. 

Pendidikan di Indonesia saat ini hanya bertujuan untuk 

mengembangankan potensi akademik siswa yang sering diukur dengan 

kemampuan logika matematika dan abstraksi  (Kemampuan matematika dan 

menghafal). Menurut Megawangi (2008, 3) mengemukakan bahwa anak 

yang cerdas memilki IQ di atas 120, sedangkan IQ di atas 120 tidak lebih 10 

persen penduduk, namun sebaliknya kecerdasan yang bukan dimensi 

akademik dimiliki oleh sebagian besar penduduk misalnya pemusik, teknisi, 

artis atau hal-hal yang sifatnya lebih kongkrit, dengan tujuan untuk  

menyiapkan SDM yang handal di bidang IPTEK, dengan segala beban 

pelajaran yang luar biasa beratnya, dan semua itu hanya diperuntukkan 10 

persen yang memilki IQ diatas 120, sedangkan yang mempunyai IQ di bawah 

120 harus memaksa diri untuk mengikutinya, sehingga mereka kehilangan 

kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka yang lain. Sehingga 

untukmenciptakan masyarakat yang tahu membuang sampah pada 

tempatnya, menjadi buruh  yang rajin dan jujur kita tidak berhasil, sehingga 

SDM Indonesia menurut hasil survey PERC di 12 negara menunjukkan 

Indonesia di peringkat terbawah di bawah Vietnam. 
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Untuk membangun sebuah peradapan harus dimulai dulu dengan 

membangun moral terlebih dahulu agar bisa membangun sebuah 

masyarakat yang tertib, aman dan sejahtera.Kewajiban kita adalah 

membangun moral anak-anak didik kita. Karakter akan terbentuk dengan 

nilai-nilai moral yang ditanamkan. Karakter merupakan fondasi penting bagi 

terbentuknya  sebuah tatanan masyarakat yang dan sejahtera. 

UU  Nomor 20 tahu 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  

(Sisdiknas) menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradapan 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

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

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Karakter yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina sejak dini. Usia 

dini merupakan mas kritis bagi pembentukan seseorang. Banyak pakar 

mengatakan bahwa kegagalan penanaman karakter pada seseorang sejak 

usia dini, akan membentuk pribadi yang bermasalah pada masa dewasanya 

kelak, selain itu, menanamkan moral kepada generasi muda adalah usaha 

yang strategis. 

Thomas Lickona mengemukakan walaupun jumlah anak-anak hanya 

25% dari total jumlah penduduk, tetapi menentukan 100% masa depan.  
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Oleh karena itu penanaman moral melalui karakter sedini mungkin kepada 

anak-anak adalah kunci utama membangun bangsa. 

Masalah bangsa Indonesia adalah pada system pendidikan usia dini 

yang ada sekarang ini berorientasi pada perkembangan otak kiri (Kognitif) 

dan kurang memperhatikan perkembangan otak kanan (Afektif, Empati dan 

Rasa). Optimalisasi otak kanan mempengaruhi pengembangan karakter 

anak. Penekanan pembelajran karakterpun juga menekankan pada otak 

kanan saja, yaitu hanya sekedar hafalan tentang karakter dan budi pekerti, 

tanpa adanya pemahaman aplikasi dalam kehidupan nyata, sehingga anak 

hanya sekedar tahu. 

Pembentukan karakter pada anak harus dibentuk secara sistematis 

dan bersinamabungan yang melibatkan aspek knowledge, knowing, feeling, 

dan acting. Pembentukan karakter seperti membentuk otot binaragawan, 

yaitu dengan latihan teratur dan berkelanjutan akan menghasilkan otot 

binaragawan yang bagus, demikian karakter pada anak usia dini, harus 

dibentuk sebagus mungkin secara teratur dan berkesinambungan serta 

membutuhkan partisispasi dari semua pihak, baik sekolah, keluarga, dan 

lingkungan masyarakat. 

Anak yang memilki perkembangan sosial emosinal yang rendah, maka 

kualitas karakternya pun rendah. Rendahnya kualitas karakter akan 

memberikan dampak kesulitan belajar, berinteraksi social, dan tidak mampu 

mengontrol dirinya. Sehingga penanaman karakter sejak usia prasekolah 
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sangat penting untuk persiapan mental anak sangatlah penting untuk 

menghadapi jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Dalam Megawangi (2010) Thomas Lichona (1991) mendefinisikan 

orang yang berkarakter adalah sifat manusia yang merespon lingkungannya 

dengan moral yang baik secara alami yang diwujudkan dengan tindakan yang 

berupa perbuatan yang nyata melalui tingkah laku yang baik, jujur, 

bertanggungjawab, menghormati orang lain dan karakter-karakter yang baik 

lainya. Pengertian tersebut sama dengan yang diungkapkan oleh Arestoteles 

yaitu karakter adalah sebuah kebiasaan baik yang dilakukan seseorang 

secara terus menerus. 

Pendidikan di RA/ TK adalah sebagai pondasi dasar pembentukan 

karakter  dan perkembangan sosial emosional pada anak jalur pendidikan 

formal. Pembelajran di RA/ TK saat ini sudah banyak menyimpang, 

pembelajaran di RA/ TK lebih menitik beratkan pada pembelajaran baca, 

tulis, hitung untuk persiapan masuk sekolah dasar, para pendidik melupakan 

bahwa di TK/ RA adalah pendidikan awal anak didunia sekolah untuk 

menanamkan karakter dan perkembangan sosial emosional anak. 

Semakin banyak anak usia dini saat ini yang tumbuh dan berkembang 

seperti orang dewasa, mulai banyak anak yang meniru tingkah laku orang 

dewasa seperti merokok, lebih menyukai permainan orang dewasa, dan lain 

sebagainya. Banyak pula anak-anak TK/ RA yang selalu membantah gurunya, 

tidak memilki rasa empati dengan temannya, kata-kata yang kurang sopan 



7 
 

seperti orang dewasa serta kadang guru merasa kuwalahan menghadapi 

anak didiknya. 

Di RA AN NISA’ masih banyak ditemukan anak didik yang kurang 

memahami tentang kedisiplinan dan tanggung jawab, masih banyak anak 

didik yang belum mampu menyelesaikan tugasnya dengan rasa 

tanggungjawab. Masih banyak anak  yang terlambat masuk sekolah karena 

bangun kesiangan, dan juga masih banyak anak didik yang belum bisa 

mandiri, masih sering manja  dan meminta bantuan kepada pendidik/ 

gurunya. Sedangkan anak didik tersebut sudah di kelompok besar (Kelompok 

B) yaitu usia 5 s.d 6 tahun. 

Maka dari itu penggunaan pembelajaran holistik pada anak usia dini 

adalah salah satu model pembelajaran untuk meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran dimasing – masing lembaga dan diharapkan dapat diterapkan 

sejak siswa masih berusia dini. Sehingga akar pembelajaran semakin kuat 

dan dapat dirasakan hasilnya saat mereka dewasa nanti. 

Dengan model pembelajaran holistik dapat mengembangkan dan 

melatih imajinasi anak untuk mengembangkan karakter dan potensi anak. 

Model pembelajaran holistik adalah pembelajaran secara menyeluruh 

terhadap anak dengan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan 

tingkat perkembangan anak dengan berbagai  kegiatan untuk meningkatkan 

imajinasi dan kreatifitas anak. Sehingga penanaman karakter pada anak akan 

lebih mudah dengan pembelajaran yang kreatif. Berdasarkan latar belakang 

masalah diatas penulis meneliti tentang, PENGGUNAAN STRATEGI 
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PEMBELAJARAN HOLISTIK UNTUK MENUMBUHKAN KARAKTER ANAK USIA 

DINI DI RA AN NISA’ TAHUN PELAJARAN 2014 / 2015. 

 

B. Identifikasi Masalah   

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang maka dapat 

diidentifikasikan masalah tersebut adalah karakter kemandirian, kedisiplinan 

dan tanggungjawab anak usia dini dapat ditumbuhkan melalui pembelajarn 

Holistik. 

 

C. Pembatasan Masalah     

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, agar penelitian ini lebih 

terarah dan diharapkan masalah yang dikaji lebih mendalam, perlu adanya 

pembatasan masalah yang akan diteliti. Adapun pembatasan masalah dalam 

penelitian ini adalah pendekatan melalui pembelajaran holistik dan 

pengaruhnya untuk menumbuhkan karakter kemandirian, kedisiplinan dan 

tanggung jawab anak usia dini, di RA AN NISA’ Kedawung, Sragen pada 

kelompok B tahun ajaran 2014/ 2015. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : Apakah dengan pembelajaran holistik dapat 

menumbuhkan karakter anak usia dini tentang kedisiplinan, kemandirian, 

dan tanggungjawab? 
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E. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui penumbuhan karakter kemandirian, kedisiplinan 

dan tanggung jawab anak melalui pembelajaran holistik RA AN NISA’ Tahun 

Pelajaran 2014 / 2015. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini akan memberikan wawasan yang 

berhubungan dengan karakter anak usia dini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti : Dapat mengetahui bagaimana menumbuhkan karakter 

anak melalui pembelajaran holistik. 

b. Bagi Pendidik : Memberi masukan kepada guru / pendidik tentang 

menumbuhkan karakter anak melalui pembelajaran holistik 

c. Bagi siswa : Dengan pembelajaran holistik maka karakter siswa akan 

tumbuh. 

 

G. Penjelasan Istilah  

Strategi  : Cara yang digunakan dalam proses pembelajaran 

untuk mencapai  tujuan pembelajaran. 

Pembelajaran Holistik  : Pembelajaran yang memberi kebebasan peserta 

didik untuk mengembangkan  diri tidak saja  

secara intelektual, tapi juga memfasilitasi 
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perkembangan jiwa dan raga secara keseluruhan 

sehingga tercipta manusia yang merdeka. 

Karakter : Ciri atau tanda khusus dari setiap individu yang 

menunjukkan adanya kekuatan atau kelemahan 

pada individu tersebut. 

Anak usia diri  : Anak yang berada pada rentang usia 0-6 tahun. 

 

 


