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BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bangsa Indonesia secara sadar dapat membangun pendidikan didasari

pada akhlak mulia. Seperti yang pernah dikatakan oleh Presiden pertama RI,

Bung Karno :“Bangsa Indonesia harus dibangun dengan mendahulukan

pembangunan karakter (Character Building) karena Charakter building

inilah akan membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar, maju dan jaya,

serta bermartabat. Jika character building ini tidak dilakukan, bangsa

Indonesia akan menjadi bangsa kuli” (Kementrian Pendidikan Nasional, 

2010: 2). Berkenaan dengan itu, pendidikan karakter tidak hanya diterapkan

pada pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi melainkan juga telah

memasukannya pada pendidikan anak usia dini.  

Pendidikan karakter adalah suatu sisi yang selama ini hilang dalam

dunia pendidikan di negeri ini (Indonesia). Pendidikan karakter dianaktirikan,

dimarginalkan, dan didiskriminasikan. Bangsa ini terlalu bersemangat

mengejar ketertinggalan akademik, akan tetapi lengah dalam membangun

karakter. Padahal, keduanya amatlah penting dan dibutuhkan untuk meraih

suatu keberhasilan dan kemajuan diberbagai aspek kehidupan. Kecerdasan

intelektual tanpa diimbangi kecerdasan emosional dan spiritual yang

merupakan manifestasi dari kecerdasan karakter religius akan menyebabkan
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moralitas dan mentalitas anak menjadi limbung, serta terombang-ambing oleh

gelombang globalisasi, modernisasi dan westernisasi. (Jamal Ma’mur

Asmani, 2011: 189) 

Banyak penelitian yang membuktikan bahwa karakter dapat

mempengaruhi kesuksesaan seseorang, dalam buku yang berjudul Emotional

Intelligence and school Success (Josep Zins dkk., 2001) mengkomplikasikan

berbagai hasil penelitian tentang pengaruh positif kecerdasan emosi anak

terhadap keberhasilan disekolah. Dikatakan bahwa ada sederet faktor-faktor

resiko penyebab kegagalan anak disekolah, faktor-faktor resiko disebutkan

ternyata bukan terletak pada kecerdasan otak, akan tetapi pada karakter yaitu

rasa percaya diri, kemampuan bekerja sama, kemampuan bergaul,

kemampuan berkonsentrasi, rasa empati, dan kemampuan berkomunikasi. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Daniel Goleman tentang keberhasilan

seseorang di masyarakat. Menurutnya, 80 % keberhasilan seseorang

dimasyarakat dipengaruhi oleh kecerdasan emosi, dan hanya 20 % ditentukan

oleh kecerdasan otak (IQ). Anak-anak yang mempunyai masalah dalam

kecerdasan emosinya akan mengalami kesulitan belajar, bergaul, dan tidak

dapat mengontrol emosinya. Anak-anak yang bermasalah ini sudah dilihat

sejak usia prasekolah, dan kalau tidak ditangani akan terbawa sampai usia

dewasa. Sebaliknya, para remaja yang berkarakter akan terhindar dari

masalah-masalah umumnya yang dihadapi oleh remaja seperti kenakalan,
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tawuran, narkoba, miras, perilaku seks bebas, dan lain sebagainya. (Jamal

Ma’mur Asmani, 2011). 

Menyaksikan hal tersebut, sepertinya keruntuhan moralitas anak zaman

sudah mencapai titik nadir dan kiamatlah peri kemanusiaan di negeri ini.

Untuk menjadi bangsa Indonesia yang bermartabat, Indonesia terlebih dahulu

harus memiliki masyarakat yang berkualitas pula. Untuk mewujudkannya

diperlukan konsep pendidikan komprehensif dimana tidak sekedar pendidikan

yang mencerdaskan secara intelektual saja, melainkan bagaimana pendidikan

itu bisa membuat manusia yang berakhlaqul karimah. Kecerdasan plus

karakter itulah yang kemudian dinamakan pendidikan karakter, yang

menitikberatkan pada upaya memperbaiki akhlak dan moral bangsa. (Fathia

Istiqomah 2014: 99)

Hal ini itu sebagaimana yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 20

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menyebutkan

bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan

membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan 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.

(Undang-undang SISDIKNAS, 2011: 7).
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 Berdasarkan undang-undang diatas maka pendidikan karakter sangatlah

penting untuk membangun beradaban bangsa, pendidikan karakter tersebut

seharusnya sudah di tanamkan sejak anak usia dini sehingga mereka sangat

tepat jika di jadikan komunitas awal pembentukan karakter karena anak

berada pada usia emas (golden age). Pada masa ini, seluruh instrumen besar

manusia terbentuk, bukan kecerdasan saja tetapi seluruh kecakapan psikis.

Para ahli menamakan periode ini sebagai usia emas perkembangan. Pada

masa ini pula kerentanan dan urgensi pembentukan karakter manusia

mencapai titik yang paling penting, sebagaimana disimpulkan oleh Laksana

bahwa pembangunan pendidikan karakter bagi anak usia dini/SD sangat

penting sekali karena dapat memberikan manfaat yang sangat luar biasa

diantaranya yaitu: menumbuhkan rasa cinta kepada Tuhannya, orang tuanya

dan kepada orang-orang disekitarnya, mendidik rasa tanggung jawab dan

disiplin.  

Salah satu nilai yang terdapat dalam pendidikan karakter adalah nilai

religius. Dimana nilai religius adalah dasar yang harus diterapkan kepada

anak sejak dini. Selain itu, nilai religius juga manjadi landasan utama setiap

individu untuk tidak terpengaruh oleh keadaan yang berubah-ubah dan bisa

mantap dalam menjalankan ibadah. Oleh karena itu, pendidikan karakter

khususnya nilai religius harus diterapkan sejak dini agar anak terbiasa dengan

sikap dan kepribadian yang baik. Pendidikan keagamaan yang terdapat di

lembaga pendidikan formal tentunya pun juga sangat berpengaruh terhadap
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pembentukan jiwa keagamaan pada anak, akan tetapi besar kecilnya pengaruh

tersebut amat tergantung pada beberapa faktor yang dapat memotivasi anak

untuk memahami nilai-nilai agama, karena “pendidikan agama pada dasarnya

merupakan pendidikan nilai dan lebih di titikberatkan pada bagaimana

membentuk kebiasaan yang selaras dengan tuntunan agama”. (Jalaludin

Rahmat, 2005: 232)

Dari uraian diatas terkait dengan pendidikan karakter religius khusunya

pada pendidikan anak usia dini yang masuk pada masa Golden Ages, maka

dipandang perlu pelaksanaan pendidikan karakter religius itu sendiri sehingga

tidak salah urus dan dapat tercapainya tujuan pendidikan karakter yang

diterapkan pada anak usia dini. Peneliti memilih salah satu PAUD di

Surakarta yaitu PAUD Terpadu Aisyiyah Pabelan Surakarta sebagai tempat

penelitian dan mengkaji lebih dalam tentang pelaksanaan pendidikan karakter

religius pada pendidikan anak usia dini. Berdasarkan hasil survey awal

peneliti menyimpulkan bahwa Aisyiyah Pabelan surakarta merupakan PAUD

yang sangat memperhatikan proses pelaksanaan pendidikan karakter religius

pada anak sejak dini. Sebagaimana yang tertuang dalam visi misinya yaitu

“Membentuk generasi islami yang beriman dan bertakwa, berkarakter, dan

berakhlaqul kharimah berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadits”  

Disamping itu, Aisyiyah Pabelan surakarta mengembangkan dan

melaksanakan kurikulum/sistem terpadu dengan pendekatan pembelajaran

Tematik yang orientasi pembelajaran yang berpusat pada anak (Child
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Oriented) dengan menanamkan nilai-nilai islam sejak dini yang berorientasi

pada penanaman pendidikan karakter religius anak didik. Akan tetapi terdapat

beberapa problem dan kendala yang peneliti temukan dalam pelaksanaan

pendidikan karakter religius anak diantaranya adalah Pertama, dalam

pelaksanaannya mereka ingin mengubah sikap anak dari karakter tidak baik

menjadi karakter yang baik atau yang islami, tetapi didalam pelaksanaannya

terdapat kendala dari orang tuanya, dikarenakan anak memiliki karakter buruk

bawaan dari lingkungan keluarga, sehingga dalam pelaksanaan guru

mengalami sedikit kendala dalam proses pembinaan dan penanaman karakter

religius tersebut. Kedua, ditinjau dari beberapa faktor yaitu ; a) faktor internal

PAUD, guru sudah berupaya memberikan yang terbaik lewat keteladanan dan

pembinaan kepada peserta didiknya akan tetapi, guru mengalami kesulitan

dalam pengembangan karakter religius anak disebabkan masih kentalnya

karakter-karakter yang buruk bawaannya dari rumah, sedangkan, b) faktor

eksternal, dari keluarga si Anak selalu mendapat tekanan dari orang tua,

sehingga disekolah anak tersebut menjadikan teman-temanya tempat

pelampiasan yang paling nyaman. Ketiga, dalam segi evaluasi, di internal

sekolah guru masih mendapatkan kendala dalam penilaian anak atau peserta

didiknya, masih nakal karna disebabkan ketidaksingkronnya pendidikan anak

di PAUD dan dirumah dengan kondisi serta latar belakang keluarga yang

berbeda dapat menghambat pembentukan karakter religius anak tersebut.

Sehingga dalam  mengetahui pencapain pendidikan karakter religius anak,
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guru merasa kesulitan. Sedangkan di eksternal orangtua tidak menindaklanjuti

pendidikan dan penanaman pendidikan karakter yang ditanamkan disekolah. 

Dari uraian problem diatas, peneliti tertarik dan perlu mengkaji lebih

dalam tentang “Implementasi Pendidikan Karakter Religius pada Pendidikan

Anak Usia Dini (PAUD) Usia 4-6 tahun di PAUD Terpadu Aisyiyah Pabelan

Surakarta”

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis

merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

“Bagaimana  Implementasi Pendidikan Karakter Religius pada Pendidikan

Anak Usia Dini (PAUD) usia 4-6 tahun di Aisyiyah Pabelan Surakarta?”

Rumusan ini dapat diperinci dalam beberapa pertanyaan yaitu :

1. Bagaimana pembinaan nilai-nilai karakter religius pada Pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD) usia 4-6 tahun di Aisyiyah Pabelan Surakarta?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan

karakter religius pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) usia 4-6 tahun

di PAUD Aisyiyah Pabelan Surakarta?

3. Bagaimana Upaya mengatasi Kendala pendidikan karakter religius pada

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) usia 4-6 tahun di PAUD Aisyiyah

Pabelan Surakarta?

3. Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan rumusan pertanyaan penelitian diatas, maka secara umum

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Mendeskripsikan pembinaan nilai-nilai karakter religius pada pendidikan

anak usia dini (PAUD) usia 4-6 tahun di PAUD Aisyiyah Pabelan

Surakarta

b. Mendeskripsikan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan

pendidikan karakter religius pada pendidikan anak usia dini (PAUD) usia

4-6 tahun di PAUD Aisyiyah Pabelan Surakarta 

c. Mendiskripsikan Upaya mengatasi kendala pendidikan karakter religius

pada pendidikan anak usia dini (PAUD) usia 4-6 tahun di PAUD Aisyiyah

Pabelan Surakarta 

4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian tersebut adalah :  

a. Manfaat Teoritis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi konstribusi

wawasan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pelaksanaan

pendidikan karakter religius di PAUD 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi Sekolah, dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam

memecahkan persoalan yang dihadapi terutama dalam internalisasi

nilai karakter religius sejak dini melalui Pelaksanaa pendidikan

karakter religius
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2. Bagi Guru, sebagai panduan referensi dalam mendidik, membimbing

dan mengarahkan siswa dalam proses balajar mengajar 

3. Bagi Siswa, terbiasa melaksanakan bersikap dan berprilaku sopan

santun kepada bapak/ibu guru, keluarga dan masyarakat.

4. Bagi Peneliti, sebagai modal dalam mengembangkan wawasan

keilmuan dan pengembangan ilmu pendidikan terutama dalam

manajemen pendidikan 


